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Komunikat
dla pracowników KGHM

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� informu-
je, ¿e wyp³ata zaliczki nagrody z zysku za III kwarta³ 2016 roku, w
wysoko�ci ok. 15% miesiêcznego wynagrodzenia, nast¹pi do koñca
listopada.

Dwudniowe posiedzenie Rady
Nadzorczej KGHM

W dniach 8-9 listopada br. odby³o siê dwudniowe posiedzenie Rady
Nadzorczej KGHM. Ze spraw formalnych m.in. powo³any do Zarz¹du
Spó³ki zosta³ wiceprezes Micha³ Jezioro. Wiêksz¹ czê�æ posiedzenia
zajê³y sprawy zwi¹zane z zapoznaniem siê z analizami i ekspertyzami
dotycz¹cymi oceny i skutków zwi¹zanych z inwestycjami zagranicz-
nymi, tj. Quadra FNX i Afton-Ajax. Z analiz wynika, ¿e te inwestycje
bêd¹ mia³y istotny wp³yw na funkcjonowania w najbli¿szych latach
nie tylko KGHM International, ale równie¿ KGHM Polska Mied� S.A.

Na dwudniowym posiedzeniu Zarz¹d przedstawi³ informacjê na temat
bezpieczeñstwa pracy i wypadkowo�ci. Odby³a siê dyskusja w temacie
drastycznego wzrostu wypadków �miertelnych na Oddzia³ach. Przedsta-
wiciele Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� zwra-
cali uwagê, ¿eby ostro¿nie podchodziæ do wypadków ciê¿kich i �miertel-

nych, nie zrzucaæ na pracowników w 100% winy za wypadek. Na wniosek
Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego odby³a siê dyskusja w sprawie
podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu wyeliminowanie rozwi¹zywania spraw
zwi¹zanych z �rekompensat¹� poprzez procesy s¹dowe. Zwróci³ siê z
apelem, aby doprowadzaæ do zawierania ugód z rodzinami. Zarz¹d poin-
formowa³, ¿e podjêto dzia³ania maj¹ce na celu zrealizowanie tego postu-
latu.

Spotkanie z nowym Prezesem
Zarz¹du KGHM

Spotkanie przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych z nowym pre-
zesem KGHM Polska Mied� S.A. Rados³awem Domagalskim-
£abêdzkim mia³o miejsce 7 listopada br. Prezes przedstawi³ sy-
tuacjê finansow¹ w firmie, plany na kolejne miesi¹ce i poruszy³
sprawê inwestycji zagranicznych. W najbli¿szych tygodniach
Zarz¹d ma podj¹æ decyzjê w sprawie prowadzonych dzia³añ
wzglêdem inwestycji za Oceanem. Ze strony NSZZ �Solidarno�æ�
dr¹¿ony by³ problem Za³¹cznika nr 11 dotycz¹cego wp³ywu po-
datku od wydobycia niektórych kopalin na wynagrodzenia za³o-
gi.

Na spotkaniu poruszane by³y przez przedstawicieli organizacji zwi¹z-
kowych liczne tematy, jednak¿e osoby reprezentuj¹ce Sekcjê Kra-
jow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� za priorytet uzna³y
kwestiê zniwelowania wp³ywu podatku od miedzi i srebra na nagro-
dê roczn¹ z zysku dla pracowników. Mowa o Za³¹czniku nr 11 do
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Dziêki zmianie zapropono-
wanej przez Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego i popartej przez
pozosta³e organizacje zwi¹zkowe mo¿liwe by³oby pominiêcie skut-
ków podatku od wydobycia niektórych kopalin na przychody pra-
cowników.

Zgodnie z zapowiedzi¹, kolejne spotkanie Prezesa KGHM z organiza-
cjami zwi¹zkowymi odbêdzie siê po jego powrocie z zagranicy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dodatkow¹ kwesti¹ jest wynik finansowy KGHM. Porównuj¹c trzeci
kwarta³ 2016 i 2015 roku wnioski s¹ jednoznaczne. Spad³y koszty,
zysk wzrós³ � wynik jest lepszy ni¿ zak³adano. Niestety, w ogólnym
rozrachunku za 9 miesiêcy bie¿¹cego i ubieg³ego roku sytuacja wy-
gl¹da znacznie gorzej, poniewa¿ zysk jest o po³owê mniejszy. Poni¿ej
informacja prasowa KGHM w sprawie wyników finansowych Spó³ki
za 3 miesi¹ce 2016 i 2015 roku oraz za 9 miesiêcy 2016 i 2015 roku.



Zwo³ano Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy

KGHM
Na 7 grudnia br. zwo³ane zosta³o Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie KGHM Polska Mied� S.A. Akcjonariusze bêd¹ decydowaæ w dwóch
kluczowych sprawach.

Zgodnie z przewidywaniami Skarb Pañstwa ma zamiar dokonaæ zmian
personalnych w�ród cz³onków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied�.
Wymiana nie dotyczy cz³onków Rady z wyboru za³ogi KGHM.

Drug¹ kwesti¹, która bêdzie poddana pod g³osowanie, jest wdro¿enie
polityki rz¹du Prawa i Sprawiedliwo�ci dotycz¹cej wynagradzania cz³on-
ków Zarz¹du i Rady Nadzorczej. W 2016 r. dosz³o do zmniejszenia wyna-
grodzeñ Zarz¹du. W przesz³o�ci wyp³acano ogromne wynagrodzenia
Zarz¹dowi, ostatni Prezes Herbert Wirth zarabia³ ponad 2 mln z³ rocznie.
Proporcjonalnie mniej pozostali czterej cz³onkowie Zarz¹du. Mamy na-
dzieje, ze wprowadzane zmiany bêd¹ eliminowa³y sytuacje, z którymi
mieli�my do czynienia w poprzednich latach.

Informacje z Oddzia³u ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Jak poinformowa³a Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³ Za-
k³ady Górnicze �Polkowice-Sieroszowice� w dniu 14 listopada br. na
wniosek NSZZ �Solidarno�æ� dosz³o do spotkania z Dyrektorem Naczel-
nym i Dyrektorem Technicznym. Dyrekcja podjê³a decyzjê o przeszerego-
waniu ok. 5% pracowniku od grudnia br. Dodatkowo, w przypadku wy-
konania zadañ produkcyjnych z grudniow¹ wyp³at¹ zostanie wyrówna-
na premia za pa�dziernik.

Komisja Zak³adowa wyst¹pi³a te¿ do Dyrektora Naczelnego Oddzia³u z
wnioskiem. �W zwi¹zku z jubileuszem po³¹czenia kopalñ �Polkowic� i
�Sieroszowic� oraz doceniaj¹c wk³ad pracowników w rozwój naszej ko-
palni Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w KGHM Polska Mied� S.A.
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wnosi do Pana Dyrektora o wyp³acenie
premii specjalnej w wysoko�ci 900 z³ dla ka¿dego pracownika zatrudnio-
nego w ZG �Polkowice-Sieroszowice� � czytamy w pi�mie.

Wcale nie doganiamy Zachodu
Nasze wynagrodzenia rosn¹ bardzo powoli, znacznie wolniej ni¿ w
bogatych krajach zachodniej Europy. Jak pokazuj¹ dane Eurostatu,
wbrew temu, co czêsto s³yszymy w mediach, dystans p³acowy po-
miêdzy Polsk¹ i Zachodem wci¹¿ ro�nie.

Jak wynika z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, �rednie wyna-
grodzenie we wrze�niu wynios³o 4217,96 z³ brutto. Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e GUS publikuje dane dotycz¹ce wy³¹cznie przedsiêbiorstw i
instytucji zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 pracowników. Ma³e firmy, w któ-
rych w skali ca³ego kraju pracuje ponad 3,5 mln pracowników, w ogóle

nie s¹ brane pod uwagê. Gdyby je uwzglêdniæ, statystyki dotycz¹ce p³ac
nie by³yby ju¿ tak optymistyczne. Poziom wynagrodzeñ w ma³ych i mikro-
przedsiêbiorstwach GUS zbada³ ostatni raz w 2014 roku. Wówczas �red-
nia p³aca w tego typu firmach kszta³towa³a siê na poziomie 2257 z³ brutto,
niemal dwukrotnie mniej od oficjalnej ��redniej krajowej�. Po drugie, GUS
licz¹c wysoko�æ �redniej p³acy, bierze pod uwagê tylko pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracê. Ogromna rzesza osób pra-
cuj¹cych na podstawie ró¿nego rodzaju umów �mieciowych jest w tych
wyliczeniach pomijana.

�rednia czy mediana?
Nieco bardziej miarodajn¹ warto�ci¹ obrazuj¹c¹ poziom wynagrodzeñ w
Polsce jest mediana. Mówi¹c obrazowo, mediana to warto�æ dziel¹ca
wszystkie dane na pó³. Je�li dla przyk³adu mediana wynosi 1000 z³, ozna-
cza to, ¿e dok³adnie po³owa pracowników zarabia wiêcej, a po³owa mniej
od tej kwoty. GUS publikuje dane dotycz¹ce mediany wynagrodzeñ nie-
zwykle rzadko, bo raz na dwa lata. Ostatni raz mia³o to miejsce w grudniu
2015 roku. Wed³ug tych danych mediana wynagrodzeñ w Polsce wynosi
zaledwie 3291 z³ brutto. Z kolei najczêstsze miesiêczne wynagrodzenie
pracownicze wynosi³o 2469 z³ brutto.

Ile zarabiaj¹ na Zachodzie
Na tle reszty Europy nasze wynagrodzenia wygl¹daj¹ bardzo mizernie,
nawet je¿eli do porównañ u¿yjemy �redniego wynagrodzenia wyliczane-
go przez GUS, o którym wiêkszo�æ z nas mo¿e tylko pomarzyæ. Jak wyli-
czy³ Eurostat, Polak otrzymuj¹cy wynagrodzenie na poziomie ��redniej
krajowej� zarobi³ w 2015 roku nieco ponad 8,1 tys. euro netto. W tym
samym okresie jego odpowiednik w Belgii po odprowadzeniu podatku
dochodowego i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne otrzyma³ ponad 27
tys. euro, Niemiec prawie 28,4 tys. euro, a Brytyjczyk niespe³na 38 tys.
euro.

Jeszcze gorzej wygl¹da porównanie danych dotycz¹cych dochodów net-
to rodzin z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych w danym kraju dodatków i
�wiadczeñ rodzinnych. W ubieg³ym roku, a wiêc jeszcze przed urucho-
mieniem programu �Rodzina 500 plus�, dochody polskiej rodziny z dwójk¹
dzieci, w której oboje rodzice zarabiaj¹ �redni¹ krajow¹, wynios³y w na-
szym kraju 18,4 tys. euro netto. W Niemczech by³o to 62 tys. euro, w
Holandii 73 tys. euro, a w Wielkiej Brytanii prawie 78,5 tys. euro.

P³ace rosn¹, ale wolniej
Wed³ug obiegowej opinii czêsto powtarzanej w mediach przez polityków
i ró¿nego rodzaju ekspertów, mozolnie gonimy Zachód pod wzglêdem
wynagrodzeñ. Jednak jak wskazuj¹ dane Eurostatu, tak naprawdê jest
niestety odwrotnie. Przepa�æ pomiêdzy dochodami pracowników w na-
szym kraju oraz w pañstwach zachodniej Europy stale ro�nie.

W latach 2006-2015 roczne wynagrodzenie netto polskiego pracownika
zarabiaj¹cego na �rednim poziomie wzros³o ³¹cznie o nieco ponad 3,6 tys.

Zmiany w Zarz¹dach Spó³ek
Po powo³aniu 28 pa�dziernika br. na stanowisko Prezesa Zarz¹du KGHM
Polska Mied� S.A. Rados³awa Domagalskiego-£abêdzkiego, w dniu 9
listopada br. na wniosek nowego Prezesa Rada Nadzorcza KGHM po-
wo³a³a wiceprezesa ds. inwestycji zagranicznych Micha³a Jezioro. Tym
samym objêty zosta³ wakat po poprzednich cz³onkach Zarz¹du Miro-
s³awie Biliñskim i Dominiku Hunku.

Do zmiany dosz³o te¿ w PeBeKa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w dniu
14 listopada br. podjê³o decyzjê o odwo³aniu ze stanowiska Stanis³awa
Siewierskiego i powo³a³o w jego miejsce Miros³awa Skowrona.



euro. W tym samym czasie pensja Niemca zwiêkszy³a siê o niemal 5,9 tys.
euro, Duñczyka o 8,7 tys. a Szweda o prawie 9,7 tys. euro. Je�li porówna-
my dochody rodzin z dzieæmi ró¿nice te s¹ jeszcze bardziej wyra�ne, ze
wzglêdu na hojne systemy socjalne funkcjonuj¹ce w najbogatszych kra-
jach UE.

Sk¹d te niskie pensje?
Bardzo niskie wynagrodzenia w naszym kraju bardzo czêsto próbuje siê
t³umaczyæ mizern¹ wydajno�ci¹ pracy. Choæ rzeczywi�cie jeste�my znacz-
nie mniej wydajni ni¿ pracownicy w Niemczech czy Norwegii, to nasza
produktywno�æ ro�nie niemal najszybciej na �wiecie. Jak wynika z da-
nych OECD, od 1993 do 2013 roku wydajno�æ pracy w naszym kraju
wzros³a blisko 2,5-krotnie. Jednak mimo ¿e przez te 20 lat produktyw-
no�æ polskich pracowników ros³a �rednio o 4 proc. rocznie, p³ace wzra-
sta³y �rednio, tylko o 1 proc.

Zbyt niski w stosunku do wydajno�ci pracy poziom p³ac odbija siê nega-
tywnie nie tylko na standardzie ¿ycia zdecydowanej wiêkszo�ci polskich
rodzin, ale równie¿ na gospodarce. S³abo op³acanych pracowników zwy-
czajnie nie staæ na zakup towarów i us³ug wytwarzanych przez przedsiê-
biorstwa, co z kolei hamuje rozwój tych przedsiêbiorstw. Jak wynika z
opublikowanego w 2013 roku raportu NBP dotycz¹cego rynku pracy,
g³ównym czynnikiem, który wstrzymuje polskich przedsiêbiorców przed
zwiêkszaniem zatrudnienia oraz inwestycjami, jest w³a�nie obawa, ¿e nie
uda im siê sprzedaæ wytwarzanych produktów i oferowanych us³ug. Trud-
no siê dziwiæ skoro popyt wewnêtrzny jest od lat t³umiony przez niskie
p³ace.

Aby wyrwaæ siê z tego b³êdnego ko³a, potrzebna jest chyba przede wszyst-
kim zmiana mentalno�ci pracodawców. Na przyspieszenie tempa wzro-
stu p³ac z pewno�ci¹ ich staæ. Wed³ug danych Ministerstwa Rozwoju
polskie przedsiêbiorstwa maj¹ od³o¿one na kontach 250 mld z³ oszczêd-
no�ci. Gdyby choæ czê�æ tej kwoty przedsiêbiorcy zainwestowali w swo-
ich pracowników, skorzysta³aby ca³a gospodarka, a nasze wynagrodze-
nia wreszcie zaczê³yby doganiaæ te zachodnie.

£ukasz Karczmarzyk, Tygodnik �l¹sko-D¹browski nr 38/2016

Aktualno�ci
Sejm przyj¹³ ustawê obni¿aj¹c¹ wiek emerytalny
Sejm przyj¹³ ustawê obni¿aj¹c¹ wiek emerytalny. Od 1 stycznia 2018 roku
bêdzie obowi¹zywa³ wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Do koñca
przysz³ego roku wiek emerytalny bêdzie wynosi³ 67 lat niezale¿nie od p³ci
- podnoszony jest stopniowo: kobiety osi¹gn¹ go w 2040 r., a mê¿czy�ni
w 2020 r.

G³osowa³o 460 pos³ów, �za� g³osowa³o 262 pos³ów, �przeciw� 149, a
�wstrzyma³o siê� 19. Tak g³osowali pos³owie z naszego regionu. Za byli
Adam Lipiñski, Krzysztof Kubów, Marzena Macha³ek, Ewa Szymañska,
El¿bieta Witek i Wojciech Zubowski (PiS). Przeciw ustawie g³osowali Zo-
fia Czernow, Ewa Drozd, Robert Kropiwnicki (PO) i El¿bieta Stêpieñ (No-
woczesna). Od g³osu wstrzyma³ siê Robert Winnicki (niezale¿ny). Nie
g³osowa³ Stanis³aw Huskowski (ED).

- To bardzo dobra, d³ugo wyczekiwana decyzja - mówi Piotr Duda, szef
Zwi¹zku -  To szczê�liwy dzieñ dla polskich pracowników, ale i dla nas
osobi�cie. Z konsekwencj¹ i merytorycznym uporem doprowadzili�my
do odwrócenia tej z³ej sytuacji sprzed czterech lat - wyja�nia lider �Soli-
darno�ci�.

- - - - - - - - - - - -
100 proc. pensji minimalnej w pierwszym roku pracy
Od nowego roku pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymaj¹ 100
proc. minimalnej pensji, informuje �Dziennik Gazeta Prawna�.  Dzisiaj jest
to tylko 80 proc.

Do tej pory pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymywali, poza ni¿-
szym wymiarem urlopu, tak¿e ni¿sze wynagrodzenie minimalne. Od 1
stycznia 2017 r. w pierwszym roku pracy bêdzie obowi¹zywa³a 100-proc.
stawka wynagrodzenia minimalnego.

Najni¿sze wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o
pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy w 2017 r. bêdzie wynosiæ 2000 z³
brutto (1460 z³otych na rêkê). Obecnie jest to 1850 z³ brutto.

Wraz z p³aca minimaln¹ rosn¹ te¿ niektóre �wiadczenia, czyli na przyk³ad

maksymalna wysoko�æ odprawy z tytu³u zwolnieñ grupowych (wyniesie
30 000 z³ brutto) oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminacjê lub
mobbing (wyniesie 2000 z³ brutto).

- - - - - - - - - - - -
Czterodniowy tydzieñ pracy. To mo¿liwe, ale w Holandii
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy w 2015 roku oceni³a, ¿e czterodnio-
wy tydzieñ pracy, z 36 godzinami pracy w tygodniu, bêdzie korzystny
zarówno dla pracowników, jak i gospodarki.

Wed³ug portalu CNNMoney najkrócej pracuj¹ Holendrzy, podaje portal
interia.pl. W Holandii pracownicy spêdzaj¹ w pracy �rednio 29 godzin
tygodniowo, a czterodniowy tydzieñ pracy jest tu niemal standardem.

Na drugim miejscu znalaz³a siê Dania z 33 godzinami pracy tygodniowo.
System pracy w Danii jest podobny do tego w innych krajach skandy-
nawskich. Powszechne s¹ elastyczne harmonogramy pracy i p³atne urlo-
py - pracownicy maj¹ prawo do co najmniej piêciu tygodni p³atnego
urlopu rocznie.

Trzecie miejsce przypada Norwegii, gdzie - tak jak w Danii - �redni tygo-
dniowy czas pracy to 33 godziny. Norweskie prawo umo¿liwia pracowni-
kom minimum 21 dni p³atnego urlopu w roku, a tak¿e pozwala rodzicom
z ma³ymi dzieæmi do zmniejszania liczby godzin pracy w tygodniu.

Na kolejnym miejscu znalaz³a siê Irlandia ze �rednio 34 godzinami pracy
tygodniowo. Ten czas zosta³ w ostatnich 30 latach mocno zredukowany.
Jeszcze w 1983 roku Irlandczycy pracowali po 44 godziny tygodniowo.

A¿ w trzech krajach �redni tydzieñ pracy wynosi 35 godzin - to Niemcy,
Szwajcaria i Belgia.

Z kolei wed³ug tegorocznego raportu OECD Better Life Index Polacy s¹
jednym z najd³u¿ej pracuj¹cych narodów w Europie. Organizacja Wspó³-
pracy Gospodarczej i Rozwoju wskazuje, ¿e a¿ 7,4 proc. Polaków spêdza
w pracy ponad 50 godzin w tygodniu, czyli 10 godzin wiêcej ni¿ standar-
dowe 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Oznacza to, ¿e Polska to ósmy
najbardziej zapracowany kraj na �wiecie.

- - - - - - - - - - - -
Stres w pracy. Badanie TNS
Polacy s¹ nie tylko najbardziej zapracowanym, ale i najbardziej zestreso-
wanym narodem w Europie. Nie tylko mened¿erowie s¹ nara¿eni na prze-
mêczenie w pracy, informuje �Rzeczpospolita�.

Prawie trzy czwarte pracowników, w tym a¿ 80 proc. pracowników umy-
s³owo-fizycznych (m.in. in¿ynierów w fabrykach i na budowach) i 64
proc. pracowników fizycznych, ocenia, ¿e w pracy s¹ nara¿eni na stres -
wynika z badania przeprowadzonego w pa�dzierniku br. na zlecenie Koali-
cji Bezpieczni w Pracy w�ród 510 pracowników w Polsce.

Badanie, które przeprowadzi³ TNS Polska, wykaza³o, ¿e na drugim miej-
scu w�ród czynników zagro¿enia jest ha³as, który doskwiera ponad dwóm
na trzech badaniach. Niewiele mniej narzeka na bolesne lub mêcz¹ce
pozycje w pracy. W sumie prawie trzy czwarte pracowników fizycznych i
umys³owo-fizycznych ocenia, ¿e ich zajêcie wi¹¿e siê z potencjalnym ryzy-
kiem dla zdrowia b¹d� ¿ycia.

Eksperci podkre�laj¹, ¿e zestresowany pracownik ma nisk¹ efektywno�æ,
niekiedy blisk¹ zera. Kodeks pracy nie odnosi siê do stresu, mówi tylko, ¿e
praca powinna byæ bezpieczna i higieniczna, koncentruje siê na klasycz-
nych zagro¿eniach. Tymczasem czynniki zagro¿eñ psychicznych wci¹¿
narastaj¹.

 - - - - - - - - - - - -
Pracownicy nie znaj¹ oczekiwañ swoich szefów
Co trzeci zatrudniony nie anga¿uje siê w swoj¹ pracê, wynika z badañ
Instytutu Gallupa. Tymczasem wystarczy jasno komunikowaæ swoje
wymagania, by zdecydowanie poprawiæ wyniki.

Instytut Gallupa przebada³ 12 elementów, które maj¹ najwiêkszy wp³yw
na motywacjê pracowników. Badanie potwierdzi³o, ¿e nie ma jednego
uniwersalnego sposobu motywowania pracowników i praktycznie ni-
gdy nie wystarcza dzia³anie na jednym polu w celu zwiêkszenia produk-
tywno�ci. Okazuje siê jednak, ¿e we wcze�niejszych analizach pomijano
najbardziej fundamentalny aspekt � wiêkszo�æ pracowników tak naprawdê
nie zna oczekiwañ swoich pracodawców, dlatego pracuj¹ nieefektywnie.

Badaniem objêto 142 kraje. Wynika z niego, ¿e tylko 13 proc. pracowni-
ków jest zaanga¿owanych w pracy. 63 proc. stanowi¹ niezaanga¿owani,
a 24 proc. to osoby bezrobotne. Najni¿szy odsetek osób zaanga¿owa-
nych w swoj¹ pracê (6 proc.) wystêpuje w krajach Azji Wschodniej. Z
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kolei najbardziej zaanga¿owani s¹ pracownicy w Australii i Nowej Zelan-
dii. A¿ 24 proc. jest zaanga¿owanych.

W rejonie Europy �rodkowo-Wschodniej �rednia zaanga¿owania pra-
cowników w swoj¹ pracê wynosi 11 proc. Najbardziej zaanga¿owani s¹
polscy pracownicy � 17 proc, a najmniej chorwaccy � 3 proc.

Eksperci podkre�laj¹, ¿e podniesienie zaanga¿owania pracowników spra-
wia, ¿e firma osi¹ga znacz¹co lepsze wyniki. Jasno wyartyku³owane ocze-
kiwania mog¹ znacznie zwiêkszyæ zaanga¿owanie pracowników. Co wa¿-
ne, z badañ Instytutu Gallupa wynika, ¿e ta potrzeba jest charakterystycz-
na dla wszystkich pokoleñ na rynku pracy: 72 proc. millenialsów (poko-
lenie urodzone pomiêdzy 1980 rokiem a 2000 rokiem) , którzy zdecydo-
wanie zgadzaj¹ siê ze stwierdzeniem, ¿e ich mened¿er pomaga ustaliæ
cele wydajno�ci s¹ zaanga¿owani, ale we wszystkich pokoleniach, to
prawdopodobieñstwo jest prawie o�miokrotne.

- - - - - - - - - - - -
Polacy uwa¿aj¹ siê za patriotów. Badanie CBOS
Wiêkszo�æ Polaków (88 proc.) uwa¿a siê za patriotów, w tym prawie
po³owa (43 proc.) deklaruje to zdecydowanie. Co jedenasty (9 proc.) nie
okre�la siê mianem patrioty, a 3 proc.  nie ma zdania na ten temat, wynika
najnowszego z sonda¿u CBOS.

Dla trzech czwartych ankietowanych (74 proc.) przynale¿no�æ narodowa
jest powodem do dumy. Prawie dwie pi¹te (38 proc.) twierdzi, ¿e dumê z
bycia Polakiem odczuwa bardzo czêsto, a zbli¿ony odsetek osób (36
proc.) � do�æ czêsto. Co czwarty respondent (24 proc.) przyznaje, ¿e
uto¿samianie siê z narodem polskim raczej rzadko napawa go dum¹ (21
proc.) lub praktycznie nigdy siê to nie zdarza (3 proc.).

Ankietowani w zdecydowanej wiêkszo�ci (90 proc.) deklaruj¹, ¿e w zasa-
dzie nigdy nie wstydz¹ siê swojej narodowo�ci (64 proc.) lub ¿e sytuacje
takie zdarzaj¹ siê raczej sporadycznie (26 proc.). Co jedenasty badany (9
proc.) przyznaje, ¿e czêsto wstydzi siê tego, ¿e jest Polakiem.

Jak podkre�la CBOS w stosunku do badania z 2008 r. nieco zmieni³o siê
rozumienie patriotyzmu w Polsce. Obecnie jest on wyra�nie czê�ciej koja-
rzony z kibicowaniem polskim sportowcom (wzrost wskazañ o 11 pkt.
proc.), p³aceniem podatków (+10 pkt.), gotowo�ci¹ do odbycia s³u¿by
wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (+9 pkt.) oraz podejmowa-
niem dzia³añ na rzecz spo³eczno�ci lokalnej (+7 pkt.).

Wed³ug CBOS niewielki odsetek badanych (5 proc.) ma osobisty kontakt
z osobami nale¿¹cymi do Obozu Narodowo-Radykalnego czy M³odzie¿y
Wszechpolskiej. 17 proc. deklaruje poparcie dla dzia³añ tego rodzaju
organizacji. S¹ to najczê�ciej ludzie m³odzi (38 proc. badanych w wieku
18�24 lata) i pracownicy us³ug (30 proc.). Co czternasty badany (7 proc.)
uwa¿a siê za nacjonalistê. Jak wskazuje CBOS jest to prawdopodobnie
zwi¹zane z negatywnymi skojarzeniami zwi¹zanymi z nacjonalizmem i
niechêci¹ do identyfikacji z postaw¹ spo³ecznie odrzucan¹.

Wysokie poczucie dumy narodowej jest w Polsce zjawiskiem coraz bar-
dziej powszechnym � od roku 2010 deklaracje takie wzros³y z 60 do 74
proc. Patriotyzm to dla Polaków przede wszystkim dba³o�æ o wpajanie
dzieciom mi³o�ci do ojczyzny, pielêgnowanie narodowych tradycji, zna-
jomo�æ historii w³asnego kraju, okazywanie szacunku symbolom naro-
dowym, poszanowanie i przestrzeganie prawa oraz udzia³ w wyborach.

Opozycja czy p³atni donosiciele
W dniu 11 listopada tego roku ogl¹da³em transmisjê telewizyjn¹ z ob-
chodów 98. rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci oraz wyst¹pienie Pana
Prezydenta. Cz³owiek móg³ poczuæ siê rado�niej, ¿e wreszcie, aczkolwiek
powoli, ale co� w tej naszej umi³owanej ojczy�nie zaczyna coraz ja�niej
przy�wiecaæ iskierka nadziei. Mamy prezydenta i rz¹d, za którego nie
musimy siê wstydziæ, ¿e doskonale radz¹ sobie na arenie miêdzynarodo-
wej mimo chamskich ataków ze wszystkich stron i ludzi, którzy w jawny
sposób za nasze spo³eczne pieni¹dze pracuj¹ jako p³atni donosiciele
obcych mocarstw i wrogiego kapita³u. Pos³uguj¹ siê tym samym polskim
jêzykiem i maj¹ gêby pe³ne frazesów, ¿e ponoæ tak troszcz¹ siê o dobro
obywateli i rzekomo strzeg¹ naszej zagro¿onej demokracji. Mimo to nie

Komisje Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rud-
na�, O/ZG �Lubin� i PeBeKa przypominaj¹ o �wi¹tecz-
nej akcji charytatywnej

Podziel siê posi³kiem
Komisje Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³ ZG �Rudna�,
Oddzia³ ZG �Lubin� i PeBeKa apeluj¹ do cz³onków i sympatyków
�Solidarno�ci� � do wszystkich ludzi dobrej woli � o przekazy-
wanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW ̄ YWNO�CIOWYCH.

Bony zostan¹ wymienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo-
¿ego Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywno�ciowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹, mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych
do 19 grudnia 2016 r. w biurach �Solidarno�ci�. W przypadku ZG
�Lubin� bony mo¿na równie¿ przekazaæ w punktach wydawania
posi³ków profilaktycznych. Komisja Zak³adowa PeBeKa zbiera bony
od pracowników tak¿e poprzez swoich przedstawicieli na rejonach.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

wierzê, ¿e nie maj¹ na tyle wiedzy i �wiadomo�ci, ¿e korzystaj¹ w ró¿nej
formie i ró¿nej wysoko�ci funduszy p³yn¹cych z fundacji choæby miliar-
dera Sorosa, który robi wszystko aby�my byli spo³eczeñstwem biednym,
naiwnym i s³u¿yli im jako tania si³a robocza.

Jak spojrza³em na trybunê honorow¹ i ujrza³em szyderczo u�miechniêt¹
twarz jednego z polityków, który we wszystkich mediach od teleranka do
dobranocki pracuje jako postrach naszej ³amanej demokracji, mia³em
cich¹ nadziejê, ¿e przyszed³ facet czego� m¹drego siê nauczyæ. Jak¿e siê
myli³em. Ustawi³ siê tak sprytnie za plecami prezydenta, bo wiedzia³, ¿e w
którym� momencie poka¿¹ go za darmo, a biedakowi przecie¿ cofnêli
dotacjê partyjn¹. Zreszt¹ o jakich warto�ciach biedny Rycho mo¿e mó-
wiæ, kogo Bolki, Bronki i Kijowskie chc¹ broniæ w naszym kraju. Tych co
obchodz¹ �wiêta Trzech czy Sze�ciu Króli? Nie dajmy siê zwariowaæ.

Nuciñski


