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Wszystkim górnikom oraz ich rodzinom
w dniu �wiêtej Barbary ¿yczymy wszystkiego

co najlepsze, bezpieczeñstwa na co dzieñ,
tyle samo wyjazdów co zjazdów,

spe³nienia marzeñ oraz samych sukcesów
w pracy zawodowej, a tak¿e pomy�lno�ci

w ¿yciu osobistym.
Niech Was prowadzi g³êboka wiara
w Boga i nadzieja na lepsze jutro.

Szczê�æ Bo¿e.
¯yczenia sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ�

i Redakcja �Pryzmatu�

Rozmowa z Prezydentem
ws. katastrofy górniczej

W zwi¹zku z tragiczn¹ w skutkach katastrof¹ górnicz¹, która mia³a miej-
sce 29 listopada br. i poch³onê³a osiem ofiar, w dniu 1 grudnia br. odby³o
siê spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dud¹. Ze strony Zarz¹du
KGHM obecni na spotkaniu byli Prezes Zarz¹du KGHM Rados³aw Doma-
galski-£abêdzki, Wiceprezes ds. produkcji Piotr Walczak, Dyrektor Na-
czelny Zak³adów Górniczych �Rudna� Pawe³ Markowski, Dyrektor Na-
czelny ds. zarz¹dzania kapita³em ludzkim Andrzej Zbrug i cz³onek Rady
Nadzorczej KGHM Mi³osz Stanis³awski. Ze strony organizacji zwi¹zko-
wych obecni byli przedstawiciele za³ogi w Radzie Nadzorczej, w tym ze
strony NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek. Oprócz
Prezydenta Andrzeja Dudy obecni byli wojewoda dolno�l¹ski Pawe³ Hre-
niak i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Spotkanie
odby³o siê na terenie Centrali KGHM, po z³o¿eniu kwiatów pod tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ �Pamiêæ i szacunek ludziom, którzy ponie�li ofiarê zdro-
wia i ¿ycia w wypadkach przy pracy�.

Prezydent Andrzej Duda w pierwszej kolejno�ci pyta³ czy i w jakiej formie
jest udzielana pomoc rodzinom ofiar katastrofy. Prezydent prosi³ o szcze-
gó³owe informacje w jaki sposób bêdzie przebiega³o wyja�nienie przy-
czyn tej tragedii. Po obja�nieniu sytuacji i zapewnieniu o udzieleniu rodzi-
nom ofiar pomocy, obecne na spotkaniu osoby przedstawi³y swoje spo-
strze¿enia i wnioski. Po spotkaniu Prezydent spotka³ siê z rodzinami ofiar
katastrofy i ratownikami, którzy brali udzia³ w akcji.

17 grudnia w Polkowicach odbêdzie siê
I Bieg im. ks. Jerzego Gniatczyka

XXXV rocznica pacyfikacji
ZG �Rudna�

35 lat temu górnicy Polskiej Miedzi podjêli strajk w ramach sprzeciwu
wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jako ostatnie zo-
sta³y spacyfikowane Zak³ady Górnicze �Rudna�, 17 grudnia 1981
roku, cztery dni po wprowadzenie stanu wojennego. Górnicy uciekali
przed oddzia³ami ZOMO i milicji w stronê polkowickiego rynku. Wielu
z nich znalaz³o schronienie w ko�ciele pw. �wiêtej Barbary, gdzie
pomocy udzieli³ im ksi¹dz Jerzy Gniatczyk. Zgodnie z tradycj¹ o godzi-
nie 11:00 w Ko�ciele �w. Barbary odbêdzie siê Msza �wiêta. Po Mszy
zaplanowana jest uroczysta akademia w Zak³adach Górniczych �Rud-
na� na cechowni szybu g³ównego.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê rocznic¹ ustanowiono pierwszy bieg imienia
ksiêdza Jerzego Gniatczyka, kapelana NSZZ �Solidarno�æ�, który zmar³ 19
pa�dziernika 2015 r. W celu uczczenia pamiêci wydarzeñ i ksiêdza Gniat-
czyka biegacze 17 grudnia br. o 9:00 przebiegn¹ cztery kilometry spod
szybu kopalni Rudna G³ówna do polkowickiego rynku � �ladami górni-
ków ze spacyfikowanej kopalni.



Jak, gdzie, kiedy?
Zapisaæ siê na bieg mo¿na poprzez stronê internetow¹ www.pulsarsport.pl
(zak³adka �aktualne zapisy online�) do 12 grudnia. Mo¿liwe jest równie¿
zapisanie siê 17 grudnia w godzinach 7:30-9:45 w biurze zawodów znaj-
duj¹cym siê w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 2. Jak informuj¹
organizatorzy, uczestnicy zostan¹ zawiezieni na miejsce autobusami. Dla
osób bior¹cych udzia³ w biegu przewidziane s¹ pami¹tkowe medale i
koszulki. Bieg odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.

Komunikat dla pracowników KGHM
O/ZG �Rudna� po spotkaniu

z Dyrektorem
W dniu 15 listopada br. odby³o siê spotkanie przedstawicieli Zwi¹z-
ków Zawodowych z Dyrektorem Paw³em Markowskim. Na spotkaniu
Dyrektor poinformowa³, ¿e przewiduje niewykorzystanie ok. 4 mln z³
z funduszu p³ac za 2016 rok. Wspólnie uzgodniono, ¿e ze zgromadzo-
nych �rodków zostanie wyp³acona nagroda dla pracowników Zak³a-
dów Górniczych �Rudna�. Nagrodê otrzymaj¹ pracownicy, na których
nie zosta³a na³o¿ona kara regulaminowa i zatrudnieni s¹ od roku w
Zak³adach Górniczych �Rudna� lub odeszli na emeryturê.

Spotkanie zosta³o zwo³ane w celu omówienia spraw zg³oszonych przez
organizacje zwi¹zków zawodowych. Omówiono tematy zg³oszone wy-
³¹cznie przez NSZZ �Solidarno�æ� � za wyj¹tkiem spraw poruszonych w
�wolnych wnioskach�.

Pierwszym punktem spotkania by³a realizacja zadañ z poprzedniego spo-
tkania z dn. 11 pa�dziernika 2016 r. Dyrektor poinformowa³ o przesuniê-
ciu terminu przeprowadzenia ankiety ws. dojazdów do pracy we w³a-
snym zakresie w zwi¹zku z przebudow¹ drogi S-3 i przedstawi³ plan uro-
czysto�ci obchodów 35. Rocznicy pacyfikacji kopalni �Rudna�.

Kolejnym tematem � zg³oszonym przez NSZZ �Solidarno�æ� na pi�mie
jeszcze przed spotkaniem � by³a obsada osób dopuszczaj¹cych i nadzo-
ruj¹cych prace prowadzone w polach eksploatacyjnych. Po omówieniu

sprawy przez G³ównego In¿yniera Górniczego,
który stwierdzi³, ¿e obecne braki zostan¹ w 2017
roku uzupe³nione, g³os zabra³ Przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski. Szef NSZZ �Solidarno�æ� w O/
ZG �Rudna� zauwa¿y³, ¿e przemieszczanie siê
osób dozoru na du¿e odleg³o�ci mo¿e powo-
dowaæ, i¿ dopuszczenia robót s¹ czyst¹ fikcj¹.
Potwierdzi³ to wskazuj¹c na fakt planowanych
przysz³orocznych ograniczeñ w zatrudnianiu na
stanowiska nierobotniczych o 43 osoby w ca-
³ym KGHM. Dyrektor Naczelny stwierdzi³ jedy-
nie, ¿e nie ma w planach ograniczenia zatrud-
nienia dozoru ruchu.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� zwró-
ci³a uwagê na problem obs³ugi pracowników
przez Centrum Us³ug Ksiêgowych, domagaj¹c
siê przywrócenia obs³ugi pracowników przez
CUK w zwi¹zku z problemem z dostêpno�ci¹.
Jak wynika ze zg³aszanych przez za³ogê proble-
mów, pracownicy CUK nie obs³uguj¹ pracow-
ników �Rudnej� w �rody ka¿dego tygodnia oraz
od 25. dnia ka¿dego miesi¹ca. Ze strony praco-
dawcy pad³a lakoniczna odpowied�, ¿e po 25.
dniu miesi¹ca pracownicy CUK rzekomo ob-
s³uguj¹ pracowników �Rudnej� i nie ma w pla-
nach ¿adnych zmian. W kwestii braku obs³ugi
w �rody przedstawicielka pracodawcy stwier-
dzi³a, ¿e nie zauwa¿ono zwiêkszenia ilo�ci osób
obs³ugiwanych w pozosta³e dni. Najwyra�niej
zdaniem pracodawcy w �rody pracownicy przy-
chodzili z ma³o istotnymi sprawami niewartymi
zachodu w inny dzieñ.

Omówiono temat wypadkowo�ci i zwi¹zanymi
z ni¹ problemami. Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� domaga siê zaniechania dzia³añ
polegaj¹cych na obci¹¿aniu przez s³u¿by BHP
poszkodowanego pracownika win¹ za zaistnia³y
wypadek oraz dzia³añ polegaj¹cych na kwalifi-
kowaniu zwolnienia chorobowego po zaistnia-
³ym wypadku w kategorii zwyk³ego chorobo-
wego skutkuj¹cego wyp³at¹ 80% wysoko�ci
�wiadczenia. KZ NSZZ �Solidarno�æ� domaga
siê uczciwego postêpowania powypadkowe-
go uwzglêdniaj¹cego wszystkie okoliczno�ci
w³¹cznie z organizacj¹ pracy oraz wyposa¿enia
stanowiska i u¿ytych maszyn. Pracodawca
przedstawi³ prezentacjê z informacj¹ o przyczy-

nach wypadków w 2016 roku z podzia³em na liczbê wypadków, za które
obarczono win¹ wy³¹cznie poszkodowanego pracownika. Od 1 stycznia
2016 r. do 31 pa�dziernika 2016 r. mia³o miejsce 97 wypadków, z czego
19 nie by³o z winy pracownika, podczas gdy a¿ 78 rzekomo by³o. W
sprawie zabra³ g³os Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski, który stwierdzi³, ¿e
przy ka¿dym wypadku, w tym �miertelnym, nie mo¿na mieæ pewno�ci kto
ponosi winê za wypadek. Pojawienie siê w¹tpliwo�ci powinno byæ roz-
strzygane na korzy�æ poszkodowanego, w koñcu pracownik nie wyko-
nuje swoich czynno�ci z zamiarem wyrz¹dzenia sobie krzywdy. Zdarzaj¹
siê nawet sytuacje, w których s¹d wydaje wyrok nakazuj¹cy sprostowa-
nie protoko³u wypadkowego i mimo to ponownie winê przypisuje siê
pracownikowi. Dyrektor jest przeciwny dopuszczaniu do sytuacji, w któ-
rych przymyka siê oko na pomijanie procedur i zezwala na lekcewa¿enie
bezpieczeñstwa swojego i innych pracowników. Dyrektor Naczelny zo-
bowi¹za³ siê, ¿e organizacjom zwi¹zkowym zostan¹ przedstawione opi-
sane wypadki, w których stwierdzono wy³¹czn¹ winê pracownika, z jed-
noczesnym podaniem przyczyn zdarzeñ.

W sprawie ró¿nych kosztów i ilo�ci zakupionych lamp w pionach RM i GC
Dyrektor przyzna³, ¿e zna temat i t³umaczy³ osoby robi¹ce zamówienia



brakiem �wiadomo�ci mo¿liwo�ci zamówienia lamp tego samego rodza-
ju po ni¿szej cenie. Dyrektor ds. finansowych zosta³ zobligowany do
wprowadzenia zmian w zakresie aplikacji informatycznej umo¿liwiaj¹-
cych zamawiaj¹cemu wgl¹d we wszystkie produkty i ceny, aby daæ mo¿-
liwo�æ �wiadomego wyboru i nie przep³acaæ. W pionie RM dotychczas
zamawiane by³y lampy w cenie ok. 200 z³ za sztukê, podczas gdy w pionie
GC trzykrotnie dro¿ej � ok. 600 z³ za sztukê.

Ostatnim zg³oszonym tematem przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ �Solidar-
no�æ� by³o omówienie sprawy Regulaminu Premiowania. Dyrektor Na-
czelny stwierdzi³, ¿e Centrala KGHM wci¹¿ pracuje nad stworzeniem jed-
nego Regulaminu dla wszystkich Zak³adów Górniczych. �Prawdopodob-
nie� oficjalna wersja zostanie przedstawiona jeszcze w tym roku.

W wolnych wnioskach poruszono kilka spraw, m.in. pisma przekazanego
organizacjom zwi¹zkowym dotycz¹cego zmian w czasie pracy dla czê�ci
pracowników w zwi¹zku z budow¹ drogi S-3. Przewodnicz¹cy Józef Czy-
czerski zada³ pytanie z jakiego powodu grupa osób zosta³a zawê¿ona do
osób pracuj¹cych w o�miogodzinnym systemie na pierwsz¹ zmianê,
korzystaj¹cych z transportu we w³asnym zakresie. W odpowiedzi praco-
dawca zaznaczy³, ¿e to pracownicy zwrócili siê z wnioskiem o zmianê
czasu rozpoczêcia i zakoñczenia pracy z powodu tworz¹cych siê korków
na drodze w czasie dojazdu i powrotu z pracy. Dyrektor uwzglêdni³ jedy-
nie czê�æ wniosków, ¿eby nie zmieniaæ ca³ej organizacji pracy, w przeciw-
nym wypadku by³aby konieczna modyfikacja godzin zjazdu co wp³ynê³o-
by na zmiany w innych obszarach i zak³óci³o produkcjê.

Dobr¹ informacjê Dyrektor Naczelny zostawi³ na koniec spotkania. W
zwi¹zku z przewidywanym niewykorzystaniem �rodków w bud¿ecie prze-
znaczonych na p³ace planuje przeznaczyæ oszczêdno�ci na jednorazow¹
nagrodê w równej wysoko�ci dla wszystkich pracowników. Prawdopo-
dobnie ta nagroda bêdzie wyp³acona na pocz¹tku przysz³ego roku.

Przeszeregowania w O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³ Zak³ady Górniczego �Po-
lkowice-Sieroszowice� spotka³a siê z Dyrekcj¹ Oddzia³u w dniu 22 listo-
pada 2016 r. Na spotkaniu pad³a propozycja ze strony szefa �Solidarno-
�ci� Bogus³awa Szarka dotycz¹ca wyp³aty specjalnej premii w zwi¹zku z
po³¹czeniem kopalñ oraz propozycja przeszeregowania pracowników. W
odpowiedzi na propozycje NSZZ �Solidarno�æ� Dyrektor Naczelny Od-
dzia³u stwierdzi³, ¿e kopalnia nie ma funduszy na realizacjê wyp³at zapro-
ponowanej specjalnej premii, ale obecne mo¿liwo�ci finansowe pozwa-
laj¹ na przeszeregowanie 5-10% za³ogi co zostanie zrealizowane.

Sejm uwzglêdni³ poprawki
�Solidarno�ci�. Bêdzie wy¿szy

fundusz socjalny
Sejm przyj¹³ poprawki �Solidarno�ci� wcze�niej przyjête przez
Senat, które zwiêkszaj¹ odpis podstawowy na zak³adowy fun-
dusz �wiadczeñ socjalnych o blisko 100 z³. Oznacza to, ¿e od
stycznia 2017 r. w zak³adowych funduszach �wiadczeñ socjal-
nych pojawi siê wiêcej pieniêdzy na urlopy, pomoc materialn¹ i
�wiadczenia losowe dla pracowników.

W tym roku rz¹d w ogóle nie planowa³ odmro¿enia wysoko�ci odpi-
su podstawowego na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych.
To, ¿e zmieni³ zdanie jest du¿ym sukcesem �Solidarno�ci�, której
uda³o siê przekonaæ senatorów do zmiany decyzji. Potwierdzi³ to
Sejm. Jaki jest skutek? M.in. dodatkowe �rodki w firmach gdzie
funkcjonuje zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych dla pracow-
ników, ich rodzin oraz w zale¿no�ci od regulaminów równie¿ emery-
tów.

Jak t³umaczy Henryk Nakonieczny, cz³onek Prezydium Komisji Kra-

Cienie czy cieniasy
Jak us³ysza³em podan¹ przez media informacjê, ¿e Platformiacy
tworz¹ jaki� gabinet cieni w pierwszej chwili nawet siê trochê prze-
straszy³em. Zaczê³y nachodziæ mnie koszmarne my�li. Przed nami
grudzieñ i rocznica kolejnego tragicznego w skutkach wydarzenia �
wprowadzenia stanu wojennego. Jak us³ysza³em g³os jednego z
by³ych prezydentów o wyprowadzeniu potê¿nej ilo�ci ludzi na ulicê
w ge�cie protestu przeciw rz¹dowi PiS my�lê sobie, chyba oszaleli.
No ale có¿, nie takie dramaty w naszym kraju mia³y miejsce a grupê,
która w demokratycznych wyborach zosta³a odciêta od koryta, na
wszystko staæ. S³ynny �Bolek�, który ponoæ nie donosi³ na kolegów,
a kasê bra³ z wygranych w totolotka, tak chêtnie zawsze rozdawa³
autografy. Teraz ch³opisko siê zaciê³o i mówi, ¿e wiêcej podpisów
nie bêdzie rozdawa³. Grafolodzy musz¹ mu uwierzyæ na s³owo, ¿e te
wcze�niejsze to nie jego tylko podróbka. Kolejny artysta od Trybu-
na³u wci¹¿ jak mantrê powtarza, ¿e musi rz¹dziæ do¿ywotnio, bo
obieca³ kolesiom z Platformy, ¿e przypilnuje ich ciemnych intere-
sów, a tu wszystko wymyka siê spod kontroli. A gdzie cieniasy by³y
przez ostatnie 8 lat? Z tego co pamiêtam byli cz³onkami rz¹du, mieli
wiêkszo�æ sejmow¹ i zapomnieli jak traktowali spo³eczeñstwo. To
przecie¿ nie ja mówi³em, ¿e chu..., du... i kamieni kupa, ¿e za 6 tysiêcy
to tylko idioci pracuj¹. Kto kaza³ strzelaæ do protestuj¹cych górni-
ków? To tylko krótka lista ich osi¹gniêæ, co raz s³yszymy o kolejnych
zatrzymaniach politycznych kolesi, to fakty. My�lê, ¿e nie zrozumieli
jeszcze dlaczego spo³eczeñstwo nie pozwoli³o im rz¹dziæ. Czas na
kontrolne badania lekarskie.

Nuciñski

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!

jowej odpowiedzialny w �Solidarno�ci� m.in. za dialog spo³eczny,
decyzja senatu oznacza, ¿e na jednego pracownika wysoko�æ odpi-
su podstawowego wzro�nie z 1093,93 z³ do 1185,67 z³, czyli o
91,74 z³. To blisko trzy razy mniej, ni¿ pe³ne odmro¿enie podstawy, o
które równie¿ wnioskowa³a �Solidarno�æ�, ale to i tak krok w do-
brym kierunku, uruchamiaj¹cy procesu przywracania pe³nego odpi-
su, który jest zamro¿ony od 6 lat.

Decyzja Sejmu ma równie¿ okre�lone skutki bud¿etowe. Oszczêd-
no�ci bud¿etu wynikaj¹ce z niepe³nego odmro¿enia podstawy wy-
nios¹ 233 mln z³, a wp³ywy z tytu³u PIT i VAT dadz¹ bud¿etowi
dodatkowe 263 mln z³. Wiêksze �rodki w dyspozycji pracowników
bêd¹ te¿ mia³y pozytywny wp³yw na konsumpcjê. To równie¿ �rodki,
z których w du¿o bardziej efektywny sposób wspiera siê pracowni-
ków w sytuacjach losowych i trudnej sytuacji materialnej.

ml, tysol.pl
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Sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i jedno�ci w ¿alu
Rodzinom Zmar³ych Górników oraz braci górniczej z powodu katastrofy

w Zak³adach Górniczych �Rudna�, która 29 listopada 2016 r.
poch³onê³a ¿ycie o�miu naszych kolegów.

Dziêkujemy za przes³ane kondolencje z kraju i zagranicy.
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna�

Komisja Krajowa NSZZ �Solidarno�æ�
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ�

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�

W wieku 50 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Piotr Aleksandrowicz
Spoczywaj w pokoju

W wieku 42 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Aleksander Ka�mierczak
Spoczywaj w pokoju

W wieku 33 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Emil Wawrzyniak
Spoczywaj w pokoju

W wieku 50 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Arkadiusz Sowa
Spoczywaj w pokoju

W wieku 24 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Tomasz Le�ków
Spoczywaj w pokoju

W wieku 47 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Andrzej Burdzy
Spoczywaj w pokoju

W wieku 43 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Robert Kiliñski
Spoczywaj w pokoju

W wieku 23 lat tragicznie odszed³ od nas

�p. Maciej Pakosz
Spoczywaj w pokoju


