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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Rozmowy p³acowe
w KGHM  wspólna
propozycja zwi¹zków
zawodowych
W ostatnim czasie odby³y siê dwa spotkania stron
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy  30 grudnia
i 14 stycznia. Na spotkaniu grudniowym Prezes Wirth
twierdzi³, ¿e 2014 rok by³ dobrym rokiem dla Polskiej
Miedzi. Jednoczenie pracodawca zaproponowa³ ladowy wzrost wynagrodzeñ i likwidacjê zapisu z Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dotycz¹cego minimalnego wynagrodzenia w kraju, jako wysokoci
najni¿szej kategorii zaszeregowania w tabeli p³ac dla
pracowników KGHM. Zgody na tak kuriozalny pomys³
nie ma i nie bêdzie, dlatego kolejne spotkanie zorganizowano na 14 stycznia. Zgodnie z kolejn¹ propozycj¹
Zarz¹du dopiero na dziewi¹tej kategorii zosta³by przekroczony próg minimalnej krajowej pensji wynosz¹cej od 1 stycznia 2015 r. 1750 z³ (VIII kat.  1736 z³, IX
kat.  1762 z³). Przedstawione rozwi¹zanie jest z³amaniem zapisów ZUZP i brakiem szacunku dla pracowników. Ju¿ pierwsza kategoria powinna zaczynaæ siê od
minimalnej krajowej pensji, a nie dopiero dziewi¹ta. Z
tego powodu dziesiêæ reprezentatywnych organizacji
zwi¹zkowych wypracowa³o Porozumienie, które zosta³o przekazane Zarz¹dowi. Kolejne spotkanie zgodnie z
obietnic¹ z³o¿on¹ przez pracodawcê odbêdzie siê w
czwartym tygodniu stycznia.

Pracownicy po wypadkach
wielokrotnie karani
Porównuj¹c lata 2013 i 2014 okazuje siê, ¿e iloæ miertelnych i
ciê¿kich wypadków w górnictwie rud miedzi wzros³a, podczas gdy
ogólna iloæ wypadków znacznie zmala³a. Zdaniem pracodawcy
mniejsza grupa poszkodowanych pracowników jest zapewne sukcesem prowadzonej polityki i wszelakich programów poprawiaj¹cych
bezpieczeñstwo w pracy. Nic bardziej mylnego. Solidarnoæ od dawna sygnalizowa³a poczynania pracodawcy w poredni sposób wymuszaj¹cego na pracownikach, ¿eby nie zg³aszali lekkich wypadków.
Zg³oszenie wypadku mo¿e rodziæ wiele konsekwencji, od braku premii po, jak siê okazuje, nawet utratê uprawnieñ. Najlepszym, a raczej
najgorszym przyk³adem jest PeBeKa, w której wypadki przy pracy z
regu³y maj¹ miejsce z winy pracownika. NSZZ Solidarnoæ w PeBeKa prowadzi sprawy poszkodowanych pracowników w dochodzeniu
swoich praw na drodze s¹dowej i pracodawca ka¿dy proces s¹dowy
przegrywa  by³o ju¿ ich kilkanacie. Zarz¹dowi zale¿y jednak na
efekcie psychologicznym, zastraszeniu kolejnych zg³aszaj¹cych wypadki.

Od pewnego czasu sytuacja w naszej firmie jest kuriozalna i przypomina
powieæ Science-Fiction. Nie doæ, ¿e nie s¹ uznawane pracownikom
wypadki przy pracy, to w dodatku takie osoby kierowane s¹ na tzw. rozmowy weryfikacyjne. Polegaj¹ one na przeprowadzaniu ¿mudnych testów. Pracownicy musz¹ odpowiedzieæ na pytania, w przeciwnym wypadku s¹ im odbierane uprawnienia na maszyny, które przyznaje Urz¹d
Górniczy  ju¿ by³ jeden przypadek odebrania pracownikowi uprawnieñ
przez kierownika BHP. Nie ma ¿adnych przepisów precyzuj¹cych zasady
przeprowadzania takich rozmów: jaki jest czas trwania, próg zdawalnoci i ile pytañ. W rozmowie nie mo¿e braæ udzia³u przedstawiciel pracowników w postaci Spo³ecznego Inspektora Pracy, o co postuluje Solidarnoæ. Takie narzêdzie stosowane przez pracodawcê jest batem na pracowników i maszynk¹ do oszczêdzania pieniêdzy  stwierdzi³ Przewodnicz¹cy KZ PeBeKa S.A. NSZZ Solidarnoæ, Ireneusz Pasis. Jeszcze bardziej szokuje fakt, ¿e osoby po wypadkach s¹ wzywane na weryfikacjê
jeszcze na zwolnieniu chorobowym (!)  co jest niezgodne z prawem 
lub poza godzinami pracy, za które pracodawca ani myli zap³aciæ nadgodzin. O zwrocie kosztów za dojazd we w³asnym zakresie dzia³ BHP te¿ nie
s³ysza³.
Pracodawca w PeBeKa nie uzna³ wielu wypadków, które na korzyæ pracownika rozstrzygn¹³ s¹d. W niektórych powo³ywani przez pracodawcê
wiadkowie zeznawali przeciw niemu! Nale¿y wymieniæ choæ kilka z nich:

- nieuznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, lecz za wypadek w drodze
do pracy, co s¹d uzna³ za bezpodstawne,
- nieuznanie zdarzenia za wypadek przy pracy z sugesti¹, ¿e powa¿ny uraz
krêgos³upa powsta³ poza prac¹  kolejne k³amstwo,
- na³o¿enie kary na pracownika za rzekome naruszenie przepisów BHP, w
sytuacji gdy pracodawca stworzy³ niebezpieczne warunki pracy,
- nieuznanie wypadku za brak rêkawic, które nie daj¹ ¿adnej ochrony, co
przyzna³ równie¿ s¹d,
- zmuszanie do pracy na niesprawnych maszynach, a po wypadku zrzucenie winy na pracownika,
- nieuznanie wypadku przy pracy skutkuj¹cego powa¿nym urazem nogi,
co rzekomo by³o samoistn¹ chorob¹  bieg³y chirurg stwierdzi³ co innego ni¿ dzia³ BHP.
Jakie z tego wnioski? Pracodawca umylnie pozbawia pracowników nale¿nych wiadczeñ i stosuje kary finansowe chc¹c zastraszyæ za³ogê 
przegrywa wszystkie sprawy w pierwszej instancji. W³asne zaniedbania i
niedope³nienia obowi¹zków zrzuca na pracownika.
Okresowa ocena pracownicza
Z innych pere³ek mo¿na wymieniæ okresow¹ ocenê pracownicz¹, w której
oficjalnie wymaga siê od pracownika, ¿eby by³ gotów powiêciæ prywatny czas, rodki finansowe na w³asny rozwój, gdy¿ traktuje go jako konieczny element codziennej pracy. Ewentualne awanse czy uznaniowe
sk³adniki wynagrodzenia s¹ uzale¿nione od tego czy sam p³acisz za kursy,
których wymaga od Ciebie pracodawca. Jeli wyst¹pisz o wolne na czas
kszta³cenia siê (co gwarantuje ustawa), dofinansowanie lub zwrot zap³aconych pieniêdzy, o awansie, podwy¿ce lub premii mo¿esz zapomnieæ.
Tak szanuje siê ciê¿k¹ pracê za³ogi w PeBeKa S.A.

To bêdzie konflikt z ca³¹
Solidarnoci¹
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ solidaryzuje siê z uczestnikami spontanicznego protestu za³óg
górniczych broni¹cych swoich miejsc pracy w kopalniach
nale¿¹cych do Kompanii Wêglowej oraz popiera wszystkie dzia³ania górniczych zwi¹zków zawodowych, reprezentowanych przez Miêdzyzwi¹zkowy Komitet ProtestacyjnoStrajkowy Regionu l¹sko-D¹browskiego. Ostrzegamy, ¿e
ewentualny konflikt z górniczymi zwi¹zkami zawodowymi
bêdzie konfliktem z ca³¹ Solidarnoci¹.
Ca³kowicie podzielamy opiniê Miêdzyzwi¹zkowego Komitetu, ¿e rz¹dy Donalda Tuska, a obecnie Ewy Kopacz, pozorowa³y negocjacje zwodz¹c górników pustymi deklaracjami, których celem by³o jedynie uspokojenie nastrojów
spo³ecznych przed wyborami do Europarlamentu i wyborami samorz¹dowymi. Teraz poznalimy prawdziwe intencje rz¹du. Dlatego dzisiaj, po og³oszeniu rz¹dowego programu, który nie by³ nawet przedstawiony zwi¹zkom zawodowym, czujemy siê oszukani! Takie postêpowanie 
choæ niestety wpisuje siê w sposób prowadzenia dialogu
z partnerami spo³ecznymi przez PO-PSL  jest zwyk³ym
oszustwem i bêdzie to mia³o daleko id¹ce skutki.
Dzisiaj górnicy nie walcz¹ tylko o swojej miejsca pracy.
Walcz¹ równie¿ o miejsca pracy w ca³ym regionie, szczególnie w bran¿ach które bez górnictwa nie mog¹ istnieæ.
Po raz kolejny przypominamy, ¿e jedno miejsce pracy w
kopalni generuje od kilku do kilkunastu miejsc pracy w
otoczeniu.
Obrona polskiego górnictwa, to obrona polskiego bezpieczeñstwa energetycznego, a tym samym polskiej racji stanu. Nie wolno dopuciæ, aby nieodpowiedzialni politycy,
którzy dodatkowo okazali siê zwyk³ymi oszustami, dla doranego partyjnego interesu pogr¹¿yli jedn¹ z najwa¿niejszych i strategicznych dla polskiej gospodarki bran¿.
Za Prezydium KK - Piotr Duda

Kalendarze prawdy
Wokó³ sprawy zmiany nazwy Spó³ki ma miejsce wiele wykluczaj¹cych siê
zdarzeñ. Pracodawca przedstawi³ kalendarze wydrukowane na zlecenie
KGHM, które posiadaj¹ jedn¹ wadê  zawieraj¹ niepe³n¹ nazwê Spó³ki.
Brak Polskiej Miedzi przy KGHM-ie dziwi, zwa¿ywszy na fakt wypowiedzi
Zarz¹du i rzecznika prasowego w ostatnich tygodniach. Wed³ug oficjalnej wersji wydarzeñ Pracodawca przygotowuj¹c nowe logo Spó³ki przeprowadza³ konsultacje ze wszystkimi kluczowymi podmiotami. Okazuje
siê jednak, ¿e drukowanie kalendarzy zosta³o zlecone du¿o wczeniej i
by³a to samowolna decyzja Zarz¹du. Po interwencji ró¿nych rodowisk,
w tym NSZZ Solidarnoæ, prezes Herbert Wirth pojawi³ siê na posiedzeniu
Rady i zrezygnowa³ z usuniêcia s³ów Polska Mied z nazwy firmy. Wczeniej nie pofatygowa³ siê poinformowaæ i uzyskaæ zgodê Rady Nadzorczej. Zgodnie z jego s³owami, tak jak dotychczas, pozostanie pe³na nazwa
Spó³ki: KGHM Polska Mied S.A. Nastêpnie w mediach wypowiedzia³ siê
rzecznik prasowy Dariusz Wyborski, który stwierdzi³, ¿e loga bêd¹ dwa ?!
Jak maj¹ to wszystko rozumieæ pracownicy? Zarz¹d zrobi³ samowolkê
usuwaj¹c s³owa Polska Mied, podobno naprawi³ to spotykaj¹c siê z
Rad¹ Nadzorcz¹. Chyba jednak ok³ama³ cz³onków nadzoru, ¿e Polska
Mied zostaje w nazwie, bo w mediach wypowiada³ siê rzecznik prasowy
informuj¹c o istnieniu i stosowaniu w przysz³oci dwóch rodzajów nazw,
w tym jedno bez Polskiej Miedzi. Czy panowie Wyborski i Wirth myl¹,
¿e sprawa siê rozmyje? Je¿eli licz¹, ¿e emocje opadn¹ i usun¹ s³owa
Polsk¹ Mied z nazwy  w myl s³ów by³ego szefa PO Donalda Tuska
Polskoæ to nienormalnoæ, to siê myl¹. Oczekujemy na ujawnienie
magicznej Ksiêga Identyfikacji Wizualnej, która bêdzie precyzowa³a kiedy bêd¹ stosowaæ jedn¹, a kiedy drug¹ wersjê. Ani ja, ani moi koledzy nie
zgadzamy siê z polityk¹ odpolszczania naszej Spó³ki. Pracownicy KGHM
nie wstydz¹ siê swojej polskoci, a jeli prezes i rzecznik maj¹ z tym
problem, zawsze mog¹ wyemigrowaæ. Wyjdzie to wszystkim na dobre!
Pracownik KGHM

Górnictwo dop³aca do III RP
Przez ostatnie 25 lat górnictwo odprowadzi³o do bud¿etu ok. 200 mld z³.
W tym samym okresie do bran¿y wp³ynê³o 38 mld publicznych rodków.
Opowieci ró¿nych pseudoekspertów i polityków o miliardach z³, które
podatnicy dop³acaj¹ do górnictwa to zwyczajne k³amstwa.
Te k³amstwa maj¹ jeden cel. Chodzi o to, ¿eby zdyskredytowaæ górników
w oczach reszty spo³eczeñstwa i wmówiæ ludziom, ¿e górnictwo trzeba
zlikwidowaæ. Wtedy ³atwiej bêdzie zamkn¹æ kopalnie, ludzi wyrzuciæ na
bruk, a to co zostanie sprzedaæ za grosze zaprzyjanionym biznesmenom.
Tak naprawdê z tym dop³acaniem jest odwrotnie. To kopalnie wp³acaj¹
do bud¿etu gigantyczne pieni¹dze. Górnictwo jest potê¿nym p³atnikiem
wszelkiego rodzaju podatków i danin publicznoprawnych. Z górnictwa
¿yj¹ nie tylko gminy na terenie, których mieszcz¹ siê kopalnie i wydobywany jest wêgiel. Bez corocznego zastrzyku gotówki ze spó³ek wêglowych ogromne k³opoty mia³by równie¿ bud¿et pañstwa.
Najwy¿szy VAT na wêgiel w UE
£¹cznie bran¿a górnicza odprowadzi³a w 2013 roku do bud¿etu pañstwa
7 mld 152 mln 694 tys. z³. 7 mld z³ to jedna czwarta wydatków naszego
pañstwa na obronê narodow¹ czy dwie trzecie wydatków bud¿etowych
na ca³y wymiar sprawiedliwoci. Bezporednio do bud¿etu pañstwa z
kopalñ wp³ynê³o w 2013 roku nieco ponad 3 mld z³. Przesz³o 872 mln z³
tej kwoty to podatek dochodowy od osób fizycznych. Kolejne 142 mln to
podatek dochodowy od osób prawnych. Z kolei VAT-u, czyli podatku od
towarów i us³ug firmy górnicze zap³aci³y w ubieg³ym roku prawie 2 mld z³.
Sprzeda¿ wêgla kamiennego w Polsce jest opodatkowana najwy¿sz¹
stawk¹ podatku VAT sporód wszystkich krajów produkuj¹cych wêgiel.
W Polsce stawka ta wynosi 23 proc. Dla porównania w Czechach i Hiszpanii jest to 21 proc., w Niemczech 19 proc., w Wielkiej Brytanii 20 proc.,
w Rosji 15 proc., a w Australii tylko 14 proc.

szych elit politycznych to kompletnie obce pojêcie.
Szukaj¹c przyczyn obecnego kryzysu w bran¿y górniczej, pseudoeksperci i czêæ dziennikarzy oraz polityków wskazuje najczêciej zbyt du¿e ich
zdaniem wynagrodzenia górników oraz przys³uguj¹ce im uprawnienia.
Tak jest naj³atwiej. Zweryfikowanie tego, jak jest naprawdê, wymaga odrobiny wysi³ku i dobrej woli, a przede wszystkim jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej.
£ukasz Karczmarzyk, Tygodnik l¹sko-D¹browski nr 2/2015

Strajk górników na l¹sku
Polacy popieraj¹ górnicze protesty
Zdecydowana wiêkszoæ Polaków jest przeciwko rz¹dowym planom restrukturyzacji górnictwa, które polegaj¹ na likwidacji kopalñ  wynika z
sonda¿u przeprowadzonego przez pracowniê Millward Brown. Górników, którzy protestuj¹ przeciwko pomys³owi zamykania kolejnych kopalñ popiera 68,5 proc. ankietowanych. Tylko 15 proc. badanych przyznaje racjê rz¹dowi Ewy Kopacz, którego plany wywo³a³y protesty na
l¹sku. Zdania na ten temat nie mia³o 16,5 proc. respondentów. Sonda¿
zosta³ przeprowadzony 12 stycznia na zlecenie Faktów TVN i TVN 24.

Daniny publiczne górnictwa
Do podatku VAT, CIT, PIT dochodzi jeszcze akcyza oraz wyp³ata z zysku
odprowadzana przez jednoosobowe spó³ki skarbu pañstwa. Jeszcze w
2011 roku, ostatnim wzglêdnie dobrym roku dla bran¿y przed za³amaniem siê wiatowego rynku wêgla, spó³ki górnicze odprowadzi³y do pañstwowej kasy z tytu³u wyp³aty z zysku ponad 335 mln z³. W 2011 roku
sama Kompania Wêglowa, borykaj¹ca siê dzisiaj z ogromnymi problemami finansowymi, wypracowa³a ponad 554 mln z³ zysku netto. Prawie 80
mln z tej kwoty trafi³o do bud¿etu.
Spó³ki wêglowe to równie¿ potê¿ny p³atnik Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Na sk³adki wobec ZUS, a tak¿e Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych spó³ki wêglowe przeznaczy³y w 2013 roku ponad 3,6 mld z³. Firmy
górnicze s¹ zobligowane równie¿ do dokonywania wp³at na rzecz Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej.
Kopalnie i zak³ady nale¿¹ce do spó³ek wêglowych to tak¿e jedno z podstawowych róde³ przychodów tzw. gmin górniczych. Nie chodzi wy³¹cznie o udzia³ tych gmin w podatku PIT i CIT, choæ to kwoty rzêdu kilkuset
milionów z³ rocznie. W 2013 roku wy³¹cznie z tytu³u op³aty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomoci, a tak¿e innego rodzaju podatków i op³at
lokalnych, spó³ki wêglowe przela³y na konta gmin górniczych prawie 280
mln z³.
Ile podatków w tonie wêgla?
Nadmierne, rozdête do granic mo¿liwoci obci¹¿enie górnictwa ró¿nego
rodzaju daninami publicznoprawnymi bezporednio przek³ada siê na
konkurencyjnoæ polskiego wêgla. Jak wynika z danych Górniczej Izby
Przemys³owo-Handlowej, opodatkowanie jednej tony wêgla w Polsce w
2000 roku wynosi³o 35 z³ i 45 groszy. W 2013 roku by³o to ju¿ ok. 95 z³ i
15 groszy, czyli niemal 3 razy wiêcej.
Warto równie¿ dodaæ, ¿e gdy polski rz¹d drenuje górnictwo inne kraje
dotuj¹ swój przemys³ wydobywczy. Pañstwa z grupy G20, czyli najsilniejsze gospodarki wiata, na potêgê dotuj¹ wydobywanie paliw kopalnych.
Rocznie subsydia na ten cel siêgaj¹ nawet 88 mld. Nasi politycy wci¹¿
opowiadaj¹ brednie o niewidzialnej rêce rynku i o tym, ¿e pañstwo nie
mo¿e ingerowaæ w gospodarkê. Otó¿ mo¿e i powinno to robiæ. Pañstwo
powinno po prostu prowadziæ politykê przemys³ow¹. Jednak dla na-

Niemcom siê op³aca, Polakom nie?
Portal w Polityce przypomnia³ kilka publikacji, z których wynika, ¿e Niemcy zamierzaj¹ wybudowaæ now¹ kopalniê na l¹sku. Inwestycja ma zostaæ zrealizowana w Orzeszu.  Gdy rz¹d Ewy Kopacz forsuje likwidacjê
czterech kopalñ, twierdz¹c, ¿e s¹ one nieop³acalne, Niemcom op³aca siê
budowaæ w Polsce now¹ kopalniê!  napisa³ portal w Polityce, powo³uj¹c siê na portal gospodarczy wnp.pl, który kilka tygodni temu zapowiedzia³, ¿e wydobycie w nowej kopalni ma ruszyæ najdalej za trzy lata. Przedsiêwziêcie finansuje niemiecka firma HMS Bergbau AG, a nak³ady szacuje
siê na 150 mln euro. Informacjê o tym, ¿e Niemcy otrzymali koncesjê na
poszukiwanie wêgla i wykonali odwierty potwierdzaj¹ce zasoby wêgla w
Orzeszu ju¿ latem ubieg³ego roku poda³ Tygodnik Regionalny Nowiny.
Wed³ug tej gazety wydobycie ma siê odbywaæ z poziomu 700-1200
metrów. Z kolei portal wnp.pl potwierdzi³ niedawno, ¿e projekt jest kontynuowany. Zakoñczono wiercenie dwóch otworów geologicznych do
poziomu tysi¹ca metrów. Rdzenie z wierceñ analizowane s¹ w Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz Instytucie Chemicznej Przeróbki Wêgla. Wyniki
badañ bêd¹ podstaw¹ do sporz¹dzenia dokumentacji geologicznej, która jest czêci¹ wniosku o koncesjê na eksploatacjê z³o¿a. Zastanawiaj¹ce, ¿e Niemcom op³aca siê budowaæ w Polsce kopalniê, a rz¹dowi Ewy
Kopacz nie op³aca siê utrzymywaæ kopalñ istniej¹cych.
Górnictwo wp³aci³o do bud¿etu pañstwa 100 mld z³
Od 2003 do 2013 roku sektor górniczy wp³aci³ do bud¿etu pañstwa
blisko 100 mld z³ - powiedzia³ Dominik Kolorz, szef l¹sko-d¹browskiej
Solidarnoci podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentami
miast, w których funkcjonuj¹ kopalnie wytypowane do zamkniêcia zgodnie z rz¹dowym programem restrukturyzacji górnictwa. Przewodnicz¹cy
odniós³ siê w ten sposób do pojawiaj¹cych siê w mediach nieprawdziwych informacjach dotycz¹cych rzekomych miliardów z³otych, które z
bud¿etu pañstwa dop³acane s¹ do górnictwa W tym samym okresie

górnictwo otrzyma³o niespe³na 10 mld z³ pomocy publicznej. W roku
2013 pomoc publiczna dla sektora przedsiêbiorstw wynios³a 22 mld z³, z
czego dla górnictwa niespe³na 600 mln z³ - wskaza³ Dominik Kolorz.
Kolejarze gotowi, by wesprzeæ górników
Na konferencji prasowej 14 stycznia w Warszawie szef Solidarnoci Piotr
Duda zaapelowa³ do premier Kopacz o wycofanie siê z planu likwidacji
czterech l¹skich kopalñ i powrót do rozmów. W przeciwnym razie górników wespr¹ akcjami protestacyjnymi kolejarze, energetycy, pocztowcy i
zbrojeniówka. Kolejarze byli gotowi nawet od dzi na rozpoczêcie akcji
protestacyjnej, bo i tak w wielu spó³kach s¹ w sporze zbiorze zbiorowym
z pracodawcami. Ale dajemy szansê premier Kopacz. Apelujê do pani
premier, by wycofa³a z sejmu procedowany wedle tzw. szybkiej cie¿ki
legislacyjnej projekt, który zak³ada likwidacjê miejsc pracy, likwidacjê czterech kopalñ: Pokój, Bobrek-Centrum, Brzeszcze, Makoszowy-Sonica i
bymy wrócili do rozmów - wzywa³ premier Ewê Kopacz Piotr Duda. To
nasz warunek powrotu do sto³u negocjacyjnego.
Szef Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S Henryk Grymel zapewni³, ¿e kolejarze s¹ gotowi do rozpoczêcia akcji. Popieramy protest górników, jeli
trzeba bêdzie to do³¹czymy. Bêd¹ sprzedawaæ kopalnie, kolej te¿ sprzedadz¹ - mówi³. Ewentualny protest kolejarzy obj¹³by nie tylko l¹sk.
Rozwa¿amy ró¿ne scenariusze. Niech nie mówi¹, ¿e robotnicy za du¿o
kosztuj¹. Ludziom trzeba dawaæ pracê. O tym, czy w³¹czymy siê w protest,
zdecyduje miêdzyzwi¹zkowy sztab protestacyjny. Przewodnicz¹cy Solidarnoci Piotr Duda stwierdzi³ stanowczo, ¿e obrona l¹skich kopalñ jest
polsk¹ racj¹ stanu. Obrona miejsc pracy w l¹skich kopalniach to kwestia polskiej racji stanu, naszego bezpieczeñstwa energetycznego. To nie
jest sprawa tylko naszych wspania³ych górników. To jest sprawa wszystkich polskich pracowników. Bo dzisiaj górnicy, jutro kolejarze, pojutrze
energetycy i pozostali pracownicy. To dotyczy nas wszystkich - podkrela³. To, ¿e kolejarze jeszcze nie rozpoczêli akcji protestacyjnej, to w³anie
danie szansy stronie rz¹dowej. Ale jeli premier puszcza projekt likwidacji
kopalñ na tzw. szybk¹ cie¿kê legislacyjn¹, to my musimy byæ przygotowani na szybk¹ cie¿kê protestów.
Sejm g³osami pos³ów PO-PSL odrzuci³ wniosek o piln¹ informacjê rz¹du
na temat sytuacji na l¹sku i planów restrukturyzacji górnictwa. Takiej
informacji domagali siê od premier Ewy Kopacz pos³owie PiS oraz SLD. W
pi¹tek 16 stycznia zbiera siê w Katowicach miêdzyzwi¹zkowy sztab protestacyjny, który zdecyduje o strategii dalszych dzia³añ. Tworz¹ go zwi¹zkowcy z Solidarnoci, OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodowych. Do protestów na l¹sku do³¹czaj¹ górnicy z kolejnych kopalñ, nie tylko Kompanii
Wêglowej, ale tak¿e Katowickiego Holdingu Wêglowego i Jastrzêbskiej
Spó³ki Wêglowej.
Duda do pos³ów ze l¹ska: Znamy wasze adresy, wiemy,
gdzie mieszkacie i immunitet wam nie pomo¿e!
To ju¿ nie jest sprawa tylko górników, ale ca³ej Solidarnoci. Równie¿
na kolei sprawa jest bardzo trudna, mo¿e dojæ do wielu zwolnieñ. Parê
tysiêcy kolejarzy mo¿e straciæ pracê. Ta sytuacja jest konsekwencj¹ braku
dialogu spo³ecznego. Od siedmiu lat, zwi¹zki zawodowe stara³y siê pokazywaæ wiele dobrej woli jeli chodzi o funkcjonowanie zak³adów pracy.
Niestety, wszystkie nasze proby o rozwi¹zywanie problemów nie przynios³y efektów. Dzi mamy protest górników na l¹sku, zerwane negocjacje z rz¹dem.  powiedzia³ szef Solidarnoci Piotr Duda na konferencji prasowej.

czas i szansê delegacji rz¹dowej. ( ) Kopalnie maj¹ byæ zrestrukturyzowane. Chcemy zapewnienia, ¿e górnicy bêd¹ pracowaæ w kopalniach nie
tylko do 2018 roku. Górnicy, kolejarze i energetycy nie bêd¹ p³aciæ za
b³êdy polityków  podkreli³ Piotr Duda. Na pytanie dziennikarzy o scenariusz rozwoju protestów, Piotr Duda odpowiedzia³: Wielu zas³u¿y³o na
to, ¿eby dostaæ w pysk, ale my chcemy przede wszystkim rozmawiaæ 
odpowiedzia³ Duda. Ujawni³, ¿e Solidarnoæ ma swoje scenariusze protestu, ale dobrze by by³o, ¿eby wszystkie posz³y do kosza, bo najwa¿niejsze s¹ rozmowy i dojcie do porozumienia.
Na zakoñczenie konferencji Piotr Duda zapowiedzia³, ¿e protest bêdzie
siê rozszerza³, jeli nie dojdzie do porozumienia z delegacj¹ rz¹dow¹. Jeli
specustawa trafi w szybkim tempie do Senatu, to my wiemy co mamy
robiæ. Chcia³em pos³om ze l¹ska powiedzieæ jedno: my wiemy kim jestecie, znamy wasze adresy, wiemy gdzie mieszkacie i immunitet wam nie
pomo¿e.
ród³a: solidarnosc.org.pl, solidarnosckatowice.pl, wpolityce.pl

Podsumowanie akcji
charytatywnych
W przeddzieñ wigilii Bo¿ego Narodzenia zakoñczy³a siê akcja charytatywna prowadzona przez NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied S.A. O/ZG
Rudna i O/ZG Lubin. Celem corocznie organizowanej akcji przez Solidarnoæ jest solidaryzowanie siê górników z ludmi znajduj¹cymi siê w
trudnej sytuacji ¿yciowej. Akcja prowadzona by³a od padziernika do grudnia 2014 r. Z zebranych i zakupionych produktów sporz¹dzono paczki
¿ywnociowe, które zosta³y przekazane jeszcze przed wigili¹. W sk³ad
paczek wesz³y artyku³y spo¿ywcze przeznaczone na posi³ki regeneracyjne dla pracowników kopalni, a celowo przekazane przez nich na tak
szczytn¹ akcjê, maj¹c na celu wsparcie najubo¿szych rodzin z Naszego
regionu. Zebrane produkty umo¿liwi³y wielu potrzebuj¹cym osobom
godne spêdzenie wi¹t przy stole, na którym nie zabrak³o jedzenia. Za
spraw¹ zbiórki ³¹cznie oko³o 150 rodzin mog³o w spokoju i radoci spêdziæ wiêta Bo¿ego Narodzenia. Dziêki ofiarnoci pracowników, zwi¹zkowych wolontariuszy i ich bezinteresownemu powiêceniu wdziêcznoæ
obdarowanych by³a wzruszaj¹ca, a radoæ dzieci nie do opisania.
W imieniu Komisji Zak³adowych NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i O/ZG
Lubin pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim ludziom
dobrej woli, równie¿ pracownikom ZWR, bez których osi¹gniêcie tego
szczególnego celu nie by³oby mo¿liwe. Dziêkujemy wszystkim, którzy
czynnie wsparli tak szczytn¹ akcjê i Paniom pracuj¹cym w bufetach wydaj¹cym posi³ki profilaktyczne  m.in. z szybu R-III. Niech Bóg ka¿dego
dnia b³ogos³awi i wynagradza za serce otwarte na potrzeby najubo¿szych
 ¿yczymy Wam aby Nowy Rok by³ przepe³niony szczêciem i radoci¹.
Przewodnicz¹cy KZ i KM NSZZ Solidarnoæ
Józef Czyczerski i Bogdan Nuciñski

Wspomó¿ szlachetny cel

Uczestnicy konferencji podkrelili, ¿e zagro¿one s¹ tak¿e inne grupy zawodowe. Na poczcie chc¹ zwolniæ kilka tysiêcy osób. Równie¿ w energetyce sprawa jest trudna. Chcemy osi¹gn¹æ porozumienie z rz¹dem, bo
ustawa o likwidacji czterech kopalñ zachwieje bezpieczeñstwem energetycznym naszego kraju  powiedzia³ Piotr Duda. Szef Solidarnoci zaapelowa³ do premier Kopacz, by usiad³a do rozmów. Przypomnia³, ¿e
projekt rz¹dowy, który zak³ada likwidacjê czterech kopalñ: Pokój, BobrekCentrum, Sonica-Makoszowy, Brzeszcze, jest zbyt szybko procedowany
w Sejmie. W pi¹tek (16 stycznia) spotka siê krajowy sztab protestacyjny
Solidarnoci w Katowicach. Jeli sytuacja nie zmieni siê do wtorku (20
stycznia), to zbierze siê sztab miêdzyzwi¹zkowy i wtedy bêd¹ podejmowane konkretne dzia³ania.

Ka¿dy z nas rozliczaj¹c siê z Urzêdem Skarbowym mo¿e przekazaæ
1% podatku na szlachetny cel, dzia³alnoæ organizacji po¿ytku publicznego. NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zwraca siê do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w formularzu PIT za 2014 r. ten 1% przekazaæ na Fundacjê Nasza Przysz³oæ, która wspiera m³odzie¿ oraz
dzieci z ubogich rodzin. Jednoczenie organizacja pielêgnuje tradycje narodowe, wspomaga rozwój wiadomoci obywatelskiej i kulturowej wród m³odocianych. Rozliczaj¹c PIT wystarczy wpisaæ
numer KRS 0000091141 i przekazaæ wyliczon¹ kwotê podatku. Nie
b¹d obojêtny na los drugiego cz³owieka, zadbajmy wspólnie o przysz³oæ najm³odszych.

Kolejarze chcieli do³¹czyæ do strajku, ale odpowiedzia³em, ¿e trzeba daæ

Bogdan Nuciñski
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