


Pracownicy sieci handlowych o swoje upominać się muszą na pikietach, jak ostatnio przed Sejmem

Ludzie mają dość!
Pokazy dźwigania cięż-kiego towaru na paleciaku –m.in. takie „atrakcje” towarzy-szyły pikiecie, zorganizowanej7 października przez pracow-ników sklepów wielkopo-wierzchniowych przedSejmem. W przypadającymwówczas Światowym DniuGodnej Pracy przede wszyst-kim zwracano uwagę na prze-ciążenie pracą oraz zbyt niskipoziom zatrudnienia.Pikietujący złożyli w Kan-celarii Sejmu petycję zawiera-jącą propozycję zmianlegislacyjnych zmierzającychdo poprawy sytuacji pracow-ników sieci handlowych. Chcązmian w Kodeksie Pracy orazinnych aktach prawnych w za-kresie poprawy warunkówpracy i płacy osób zatrudnio-nych w handlu. Postulująutworzenie trójstronnego ze-społu ds. handlu, któregocelem byłoby prowadzeniedialogu społecznego na pozio-mie branżowym. Wnoszą oograniczenia handlu w nie-dziele. Żądają zwiększeniakontroli nad warunkami pracyw sklepach wielkopowierzch-

niowych poprzez uruchomie-nie osobnych, kompleksowychprogramów kontrolnych po-wierzonych do realizacji Pań-stwowej Inspekcji Pracy.Domagają się również wzmo-żonej kontroli nad przestrze-ganiem prawa do swobodnegozrzeszania się w związkach za-wodowych. Ostatni postulatdotyczy zaś wprowadzeniapodatku obrotowego, co za-bezpieczy Skarb Państwaprzed transferowaniem przezsieci handlowe zysków zesprzedaży za granicę  Pracownicy sieci handlo-wych zwracają także uwagę ina to, że w ostatnim dziesię-cioleciu poziom zatrudnieniaw poszczególnych sieciachhandlowych spadł od 40 proc.do nawet 60 proc. Kolejny pro-blem to warunki zatrudnienia.Z szacunków wynika, że 40proc. pracowników handlujest zatrudniona na umowachśmieciowych. Z kolei bliskopołowa pracuje w niepełnymwymiarze godzin. Wynagro-dzenie za pracę przy takichwarunkach nie wystarcza nautrzymanie nawet na naj-

skromniejszym poziomie.Problemem jest równieżbrak dialogu społecznego whandlu. Tego nie na pewno nieułatwia brak branżowegoukładu zbiorowego dlahandlu.
BiedronkaRozczarowaniem dlazwiązkowców z Biedronkiokazało się spotkanie 25września, na którym mimowcześniejszych zapowiedzinie pojawił się uprawniony dorozmów członek zarządu Jero-nimo Martins Polska . Związ-kowcy z NSZZ „Solidarność” iWZZ „Sierpień 80” odebrali tojako celowe wprowadzanie wbłąd i unikanie dialogu.W reakcji przedstawicielepracowników postanowiliwręczyć przedstawicielom za-rządu JMP petycję z informa-cją o odstąpieniu od rozmówcyklicznych. Nie zostaliwpuszczeni do siedziby firmy.Przekazanie pisma pracowni-kowi biura głównego odbyłosię w drzwiach wejściowychod strony zaplecza. W przed-stawionej w imieniu pracow-

ników petycji domagają sięzwiększenia zatrudnienia zuwagi na nadmierne przecią-żenie pracą fizyczną, orazzwiększenia wynagrodzeniaza pracę. Kolejnym postulatemjest przestrzeganie wewnętrz-nego regulaminu pracy i zasadbhp. Ponadto związkowcy do-magają się przestrzeganiazasad szacunku oraz poszano-wania godności i czasu pra-cownika, w tym prawa do15-minutowej przerwy pra-cowniczej.Na 21 listopada wyzna-czono termin kolejnego spot-kania ze związkowcami. Ma wnim już wziąć udział członekzarządu Jeronimo. Spotkanieto ma być ostateczna próbadialogu pomiędzy związkamia firmą. Pracownicy Biedro-nek gotowi są na pikiety i pro-testy przed sklepami.– Wszystko uzależniamyod efektów tego spotkania –mówi Jacek Siekierski, szefMiędzyzakładowej Komisji„Sierpnia 80” w Bydgoszczy. -Organizowane też będzie wSejmie posiedzenie ZespołuParlamentarnego „Społeczeń-

stwo Fair” w całości poświę-cone sytuacji pracownikówsieci handlowych – dodaje.
TescoDo spotkania na liniizwiązki-pracodawca doszłorównież w Tesco. 17 wrześniaspółka podtrzymuje swoją do-tychczasową decyzję odnośniepodwyżek na poziomie 3,5proc. Organizacje związkowepostulowały 10-procentowywzrost płac. Zwracają bowiemuwagę, że rozmowy płacowebyły za krótkie i nie udostęp-niono im kompletu dokumen-tów dotyczących kondycjifinansowej firmy.Tymczasem niedawnoPaństwowa Inspekcja Pracypodtrzymała zarzuty związ-kowców z marca 2014 roku.Związki zawodowe w Tescokrytykowały, jako niezgodne zprawem, zmiany w nazewnic-twie stanowisk pracy. PIP na-kazała Tesco skorygowanieumów o pracę, tak by byłyzgodne z uzgodnionym z orga-nizacjami pracowniczymi „Re-gulaminem Wynagradzania wTesco”.                Patryk Kosela

Rozmowa z Januszem
Olszowskim, prezesem
Górniczej Izby Przemy-
słowo-Handlowej:

Ostatnio często można usły-
szeć, że społeczeństwo do-
płaca do górnictwa. Brak
natomiast w przestrzeni
publicznej informacji, ile
górnictwo odprowadza
rocznie różnych podatków i
ile odprowadziło na prze-
strzeni ostatnich lat. W roku ubiegłym z tytułuobligatoryjnych obciążeń gór-nictwo węgla kamiennego za-płaciło do budżetu państwa,gmin górniczych, funduszy iinnych państwowych instytu-cji kwotę 7.125.694,7 tys. zł.Oznacza to, że na jedną tonęwydobytego węgla przypa-dało 100 zł obciążeń, czylijedna trzecia średniej cenyzbytu. Suma tych wpłatw latach 2000-2013 to90.956.094,6 tys. zł, co w ce-nach roku 2013 daje kwotę107.143.077,03 tys. zł. 
A ile pieniędzy w tym
samym czasie górnictwo do-
stało z budżetu państwa?W tych samych latach gór-

nictwo otrzymało dotacje wwysokości 10.881.609,6 tys.zł, w tym jedynie 412.255,1tys. zł to dofinansowanie na-kładów inwestycyjnych spółekwęglowych. Reszta tej kwotyzostała przeznaczona główniena pokrycie kosztów przepro-wadzonych w przeszłości re-form związanych z likwidacjąkopalń, zabezpieczeniem są-siednich kopalń przed zagro-żeniami, szkodami górniczymipowstałymi w wyniku reakty-

wacji starych pustek oraz napokrycie części świadczeń by-łych pracowników. Widaćwięc wyraźnie, że to górnic-two wspomaga budżet pań-stwa, gminy i wielespołecznych funduszy, a nieodwrotnie. 
Niektórzy twierdzą, że do
kosztów działalności sek-
tora górniczego powinno się
doliczyć dotacje dla ZUS-u
na pokrycie świadczeń eme-
rytalno-rentowych górni-

ków i ich rodzin.Retorykę taką stosują ci,którzy - nie mając innych ar-gumentów - za wszelką cenęstarają się wykazać, że biednipodatnicy dopłacają do tychokropnych kopalń. Lansowa-nie takich tez to zwyczajnenadużycie. Przedsiębiorcygórniczy, tak jak wszyscy po-zostali, funkcjonują w określo-nym przez państwo systemieemerytalno-rentowym i niemają na niego żadnegowpływu. To, że ten system sięnie domyka i jest chory - to zu-pełnie inna sprawa. 
Czy w obecnym czasie,
szczególnie trudnym dla
producentów węgla energe-
tycznego, należy poluzować
obciążenia podatkowe dla
górnictwa?Przedsiębiorca górniczyjest obecnie obciążony 34 po-datkami i innymi opłatami ocharakterze podatkowym. Ztego 25 obciążeń dotyczywszystkich przedsiębiorców,natomiast 9 jest charaktery-stycznych wyłącznie dlabranży górniczej. Należy za-znaczyć, że ten drugi typ ob-ciążeń nie wynika zprawodawstwa unijnego, a są

to zobowiązania nałożone ak-tami krajowymi. Dodatkowona przedsiębiorców górni-czych mogą być nałożone róż-nego rodzaju dotkliwe karylub podwyższone opłaty ad-ministracyjne. 
Taki restrykcyjny fiska-
lizm... Ta rozbudowana i restryk-cyjna polityka fiskalna pań-stwa wobec górnictwa węglakamiennego doprowadziła wostatnich latach do nadmier-nego obciążenia branży dani-nami publiczno-prawnymi,które w czasie dekoniunkturyna rynkach węglowych,wprost uniemożliwiają utrzy-manie w sektorze rentowno-ści. Jest oczywistym, że wsytuacji zagrożenia upadłościąnie wolno dalej tak drenowaćbranży i wyciągać z niej kwotyprzekraczające 7 mld zł każ-dego roku. Gdyby górnictwopłaciło takie podatki, jakwszyscy pozostali, to bez wąt-pienia nie miałoby takich pro-blemów jak obecnie.

Rozmawiał: Jerzy Dudała
Rozmowa ukazała się 

na portalu www.wnp.pl 
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To górnictwo wspomaga budżet państwa, nie odwrotnie

Michał Tomaszek



Debile rządzą górnictwem

Od pierwszej z tychzbrodni upłynęło 8 lat. Zachwilę będziemy obchodzićkolejną rocznicę dramatu,który rozgrywał się na kopalni„Halemba” w Rudzie Śląskiej.Tym razem w szczególnieprzykrych okolicznościach.Cień będzie rzucać to, codzieje się na kopalni „Wesoła”w Mysłowicach. Walczący ożycie w potwornych męczar-niach ludzie, których ciała po-parzone są w 80 procentach.Cały czas mając nadzieję naodnalezienie ostatniego gór-nika. Nadzieję, która jest wiarąw niemożliwe. 
Nigdy więcej?Kiedy 8 lat temu przed ko-palnią „Halemba” gromadziłysię tłumy, politycy przysięgali,że nigdy więcej nic takiego sięnie powtórzy, a winni zostanąukarani. Po 8 latach wiemy, żebyły to puste słowa. Zginęlikolejni górnicy, a nikt nie po-niósł konsekwencji. Główniwinowajcy zbrodni i mordu na„Halembie”, którzy z pełnąświadomością posłali ludzi naśmierć, nie zostali osądzeni.Nie ponieśli odpowiedzialno-ści, ani żadnych konsekwencji.Wyroki jakie zapadły w sto-sunku do osób, które dobro-wolnie poddały się karze byłyśmiesznie niskie. Za zabicie 23ludzi nikt nie odpowiedział. Kilka lat później w kosz-marnych męczarniach ponow-nie umierali górnicy ze„Śląska”. Słyszeliśmy kolejne

deklaracje i obietnice. Takżeza zamordowanie tych 20ludzi nikt nie poniósł odpo-wiedzialności karnej. Nikt nieposzedł do więzienia.. Nikogonie skazano. Na „Halembie” lu-dzie zginęli, bo wysłano ich naśmierć w pogoni za zyskiem.Zostali zabici, bo buta i aro-gancja sprawiła, że nikt nie li-czył się z ich życiem. Bo żelazoi złom były cenniejsze niżzdrowie i życie ludzi. Na„Śląsku” młodych chłopaków,którzy mieli mniej niż dwa,trzy lata pracy w górnictwie,wysłano w rejon zagrożenia,choć nie mieli oni nawet świa-domości tego, co im grozi i po-jęcia o tym, że nigdy niepowinno ich tam być. Umieraliw męczarniach, bo dopusz-czono do pracy urządzenia,które nigdy nie powinny byćużyte. Za to morderstwo rów-nież nikt nie odpowiedział. W kilka lat później, na tejsamej kopalni, przyłapanotych samych ludzi, jak fałszo-wali dokumenty dopuszcza-jące do pracy urządzenia,które mogły doprowadzić dokolejnej tragedii. Sprawie pocichu ukręcono łeb, aby sięnikt nie dowiedział. Po trage-dii, do jakiej doszło na „Weso-łej” w szpitalach wpotwornych męczarniach wal-czą o życie ludzie, których nie-mal doszczętnie spalił metan.Rodzice i bliscy ostatniej zofiar odchodzą od zmysłów,nie mogąc się pogodzić z tym,że ostatni z poszukiwanych

górników, być może przeżyłwybuch i daremnie czekał naratunek. Ci ludzie cierpią i za-płacą swoim zdrowiem, a byćmoże życiem, za to, że kolejnydebil wysłał ich na pewnąśmierć. Górnictwem rządząbowiem debile, którzy zabijająludzi. 
Dwóch pajacówMinister i wicepremier,który urwał się z kosmosu iktórego zachowanie sprawia,że można mieć obawy o jegozdrowie psychiczne, niestetyodpowiada za sektor zatrud-niający 100 tysięcy ludzi.Gdzie walczy się nie tylko owynik ekonomiczny, ale rów-nież z siłami natury. Przez całyokres swojego ministrowaniaPiechociński interesował sięgórnictwem o tyle, o ile wią-zało się to z załatwieniem ko-lejnej fuchy dla kolesia zrozległej i licznej PSL-owskiejrodzinki. Do pomocy pajac zPSL-u w randze wicepremieradostał ministra z PO TomaszaTomczykiewicza. Jego skrajnaniekompetencja i niewiedza sąpowszechnie znane w całejPlatformie i na całym Śląsku.Ten przez całe lata miał cho-ciaż na tyle przyzwoitości, żeabsolutnie nie wtrącał się i niezajmował sprawami, na któ-rych się nie znał. W ostatnichdniach sytuacja zmusiła go dozabrania głosu w takiej lubinnej sprawie i był to dramat.Podczas negocjacji w sprawie„Kazimierz-Juliusz” spał, a

proszony o komentarz w spra-wie tragedii na „Wesołej” wy-dukał z siebie tylko jednosłowo „prywatyzacja”. Potemwyjąkał mniej więcej tyle, żena „Silesii” nie ma wypadków,bo prywatna i jak się sprywa-tyzuje kopalnię, to też nie bę-dzie wypadków. Na czym tentotalny ignorant w sprawachgórnictwa opierał swoje sądy,trudno powiedzieć. Górnictwem rządzą debilena górze i debile nieco niżej.Jak ci, którzy posłali ludzi naśmierć na „Halembie”. I ci, któ-rzy kazali fedrować górnikomz KWK „Mysłowice-Wesoła”.Choć na zwałach kopalni leżyponad 400 tysięcy ton nie-sprzedanego węgla. Oni wie-dzieli, że od czwartku szalejena kopalni pożar. Wszystkienormy tlenków i metanu byłyprzekroczone i raz za razemdochodziło do incydentów,które musiały skończyć siętragedią. Już od czwartku niepowinno być tam ludzi i po-winno być zgłoszenie do WUGo pożarze i podjęciu akcji ra-towniczej. Mimo tego na ścia-nie fedrowano węgiel wpiątek, ale także w sobotę iniedzielę oraz feralny ponie-działek. Na zwałach było 400tys. ton węgla. Po co więc ry-zykowano życie tych ludzi,zmuszając ich do wydobywa-nia w piątek, sobotę i nie-dzielę? Dlaczego, mimoświadomości, że bomba tyka,kazano im fedrować w ponie-działek? 

Oni wiedzieli...W czwartek aby wejść dościany ludzie musieli czekaćkilka godzin, ponieważ stęże-nie metanu było zbyt duże. Po-dobnie było w sobotę iniedzielę. Mimo tego prowa-dzono wydobycie i równo-cześnie wysłano zastępyratowników do gaszenia po-żaru. W poniedziałek rano natej ścianie był Główny Inży-nier Górniczy i Szef Wentyla-cji. Wiedzieli więc co siędzieje, skoro się tam fatygo-wali w poniedziałek rano iwiedzieli, jakie decyzje należypodjąć. Ale o godzinie 16 zje-chał kolejny oddział wydo-bywczy KG2 – 16 osób oraztrzech ślusarzy, trzech elektry-ków do obsługi ściany, aoprócz tego co najmniej dwalub nawet trzy zastępy ratow-ników do gaszenia pożaru igrupa ludzi z wentylacji i me-tanometrii do pomocy przygaszeniu pożaru. Można byłouniknąć tragedii, gdyby nie to,że ktoś wpadł na szaleńczy po-mysł, aby jednocześnie ucie-kać z wydobyciem i gasićpożar. To było jak waleniemłotkiem w zapalnik bomby.Chciano uciec ścianą wydo-bywczą przed pożarem. Gdybysię udało, wydobycie mogłobyiść dalej, a w tyle, w dalszymciągu prowadzonoby akcję ga-szenia pożaru. Ale się nieudało. Nie udało się, bo popeł-niono zbyt wiele błędównaraz.
ciąg dalszy >> str. 6

Po każdej tragedii słyszeliśmy, że nigdy więcej. Przyjeżdżali politycy obiecywali, wyjeżdżali i zapominali. 
BOGUSŁAW ZIĘTEK

21 listopada 2006 – 23 zabitych „Halemba-Wirek”
18 września 2009 – 20 zabitych „Wujek-Śląsk”

6 października 2014 - ? zabitych „Mysłowice-Wesoła”



Temat górnictwa nie scho-dzi z czołówek serwisów in-formacyjnych. Po walce załogiKWK „Kazimierz-Juliusz” o bytswój i kopalni, teraz toczy sięwalka o zdrowie i życie górni-ków z mysłowickiej kopalni.Gdy tydzień temu „KurierZwiązkowy”został już prze-słany do drukarni, pojawiłysię informacje o wybuchu naRuchu „Wesoła” kopalni „My-słowice-Wesoła”.W czasie wybuchu 42-letnikombajnista Bogdan Jankow-ski został uwięziony pod zie-mią. 31 górników trafiło doszpitali. Po tygodniu w Cen-trum Leczenia Oparzeń w Sie-mianowicach Śląskich zmarłjeden z nich. Trzech innychmężczyzn jest w stanie kry-tycznym, a  trzech kolejnych wstanie bardzo ciężkim. Hospi-talizowanych jest nadal ponad20 osób. Do zdarzenia doszłona głębokości 665 metrów.Co jakiś czas akcje ratun-kowe zaginionego kombaj-nisty były wstrzymywane zuwagi na zagrożenie ponow-nym wybuchem. Zbudowanotamę. Pojawił się jednak ko-lejny problem – rozlewisko ogłębokości do ok. 1,7 metra.Przez cały czas tłoczono po-wietrze do lutni, w której mógłznajdować się kombajnista. 
Wyrok śmierciPalić na ścianie miało sięjuż od piątku. Nikt tego niezgłosił, choć wiedziano jakiejest ryzyko. Liczono, że sięuda. Władze kopalni nie poin-formowały Wyższego UrzęduGórniczego, milczeli sami gór-nicy w obawie o pracę. Do-piero w poniedziałek ktośpowiadomił jeden ze związ-ków zawodowych. SylwesterŚpiewak, szef kopalnianej „So-lidarności 80” (nie mylić z„Sierpniem 80”!) przyznał wmediach, że miał sygnały odgórników, lecz czekał na ruchze strony kopalnianych władz.Te jednak nie zrobiły nic.Od wtorku cały czas doWolnego Związku Zawodo-wego „Sierpień 80” napływająinformacje dotyczące okolicz-ności poniedziałkowego wy-buchu na „Wesołej”. – Wynikaz nich, że mamy do czynienia zkolejną „Halembą”, w której tow 2006 roku doszło do

zbrodni, gdzie w pełni świado-mie i z premedytacją ryzyko-wano życiem wielu górników– mówi przewodniczącyzwiązku, Bogusław Ziętek.Jego zdaniem, o zagrożeniudla ludzi musiały wiedziećosoby na najwyższych stano-wiskach w kopalni i w KHW.Sprawę bada już prokura-tura. To, co łączy tragedię z„Halemby” czy kopalni„Wujek-Śląsk” (2009 r.) zobecną, to ogromne cierpienieposzkodowanych. To równieżogromny ból ich rodzin i bli-skich. Wszyscy mieli nadziejęna wydobycie spod ziemikombajnisty Bogdana Jankow-skiego. Mocno zaciśnięte byłyteż kciuki za stan zdrowia hos-pitalizowanych poszkodowa-nych, w tym tych, o którychżycie wciąż muszą walczyć le-karze.– Jest rzeczą oczywistą, żeod piątku wiadomo było, żeistnieje tam zagrożenie, amimo to zmuszano ludzi dofedrowania i w piątek, i w so-botę, i w niedzielę, i w ponie-działek. Nienormalne jest to,że kazano im fedrować w ta-kich warunkach! – oceniaSzczepan Kasiński, szef „Sierp-nia 80” w KatowickimHoldingu Węglowym. – Bez-sensownie pchnęli ludzi dofedrowania w weekend, po-mimo że na hałdach tej ko-palni jest ponad 400 tys. tonniesprzedanego węgla. Nie

było zatem żadnego, podkre-ślam, żadnego sensu ryzyko-wania życia ludzi dlakolejnych ton, które zalega-łyby na zwałach – dodaje.Zdaniem związkowców, zlek-ceważono wszelkie sygnały,które wskazywały na zagroże-nia dla życia ludzi.– Wszelkimi możliwymisposobami próbowaliśmy siębronić przed wysłaniem nas wten rejon. Ostatnia taka próbapodjęta była jeszcze w ponie-działek przed feralną zmianązaczynającą się o godzinie16.00. Interweniowaliśmy ujednego ze związków zawodo-wych, aby zrobiono coś... Żebynie wysyłano nas tam do wy-dobycia – mówi anonimowojeden z górników kopalni „My-słowice-Wesoła”. – Ludzie cho-lernie boją się o pracę, dlategoczasem wbrew rozsądkowiwykonują polecenia przełożo-nych. Po sprawie „Halemby”wiemy też, że winni pozbawie-nia życia tamtych chłopakówmiękko wylądowali. Słuszniesię mówi, że górnictwem rzą-dzi mafia. Zwykły górnik niema z nią żadnych szans - do-daje inny z górników, równieżkryjąc swą tożsamość w oba-wie przed zemstą. – Teraz, potej tragedii, mimo że wszyscyjesteśmy wściekli, to ludzieboją się mówić, bo już nasstraszą, że jak prawda wyjdziena jaw, to zamkną kopalnię iwszyscy zostaniemy bez ro-

boty – mówi.Związkowcy „Sierpnia 80”są wściekli. Kasiński mówi, żeo zagrożeniu i wysyłaniu ludzido podjęcia prac w ten rejonmusiały wiedzieć osoby odpo-wiedzialne nie tylko naszczeblu kopalni, ale i KHW.Ziętek twierdzi z kolei, że towszystko jest skutkiem tego,że górnictwem rządzą ludzie,którzy w ogóle się na nim nieznają. I wskazuje tu palcem nawicepremiera i ministra gos-podarki Janusza Piechociń-skiego.
Zbrodnia 

i karaPonoć znowu manipulo-wano metanomierzami. Zakle-jano je lub kierowano na niestrumień wpompowywanegopowietrza, by nie wskazywałyprawdziwego pomiaru stęże-nia metanu. By nie zatrzymy-wać ściany. Wiadomo, że wchwili wypadku pod ziemiąbyły trzy zastępy ratownikówi 16 górników z KG2, czyli bry-gada wydobywcza. Do tegoelektrycy i ślusarze i pięciupracowników wentylacji. Tozaś może oznaczać, że w za-grożonym rejonie z niewy-tłumaczalnych powodów jed-nocześnie prowadzono wydo-bycie i prace ratownicze.Jednym z najbardziej poszko-dowanych jest nadsztygar zoddziału wentylacji. – Jegoobecność w miejscu wypadku

świadczy o tym, że był pro-blem, a dyrekcja o nim wie-działa – podkreśla BogusławZiętek. – To są matactwa, oszu-stwa. Wszystko pójdzie poddywan – mówił dziennika-rzom Franciszek Jankowski,ojciec poszukiwanego kombaj-nisty Bogdana Jankowskiego.– Jeśli jest wybuch metanu, tooni wysyłają ludzi na śmierć.Kierownictwo,dyrekcja wy-syła ludzi na pewną śmierć.Tam jest gehenna – mówił panFranciszek.Natychmiast po wypadkuw kopalni pojawili się śledczyz prokuratury okręgowej wKatowicach. Przejęli doku-mentację. – Przed kilkoma latyprowadzone już było śledztwow kopalni „Mysłowice-We-soła” pod kątem zaniedbańpracowniczych i zaniżania po-ziomu metanu w wyrobiskach.Jednak nie wykryto wówczasnieprawidłowości – poinfor-mowała Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka Prokura-tury Okręgowej w Katowicach.Teraz śledczy muszą ustalićwinnych tej katastrofy orazosoby odpowiedzialne za tenwypadek. Przyjęto dwie hipo-tezy dotyczące zapalenia się iwybuchu metanu. Jedna z nichzakłada, że tragedię spowodo-wał podziemny pożar, doktórego doszło przed wypad-kiem.Zygmunt Łukaszczyk, pre-zes Katowickiego HoldinguWęglowego zapowiedział wy-ciągnięcie konsekwencji nie-zależnie od działań WUG-u iprokuratury. Pojawiły się teżinformacje, że tuż po wybuchuinformatyk tuszował wynikiodczytów. Jeden z górników wrozmowie z TVP Info wskazałtakże, że pracowników prze-kupywano lub zmuszano dopracy. Co więcej, stwierdził, żezgłoszenie wypadku ujaw-niono po 30 minutach od wy-buchu.– Nacisk był położony nawydobycie, które jest ważniej-sze niż życie ludzi. (…) Już oddawna było wiadomo, że pola,gdzie prowadzone było wydo-bycie, są źle odmetanowane. Aod piątku zeszłego tygodniabyło wiadomo, że jest pożar wścianie, co może zainicjowaćwybuch metanu. 

Niewesoło na „Wesołej”
- Mamy do czynienia z kolejną „Halembą”! - stwierdza szef „Sierpnia 80” Bogusław Ziętek. Swą opinię opiera
na informacjach, jakie związek pozyskał już po katastrofie w kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Jest już, niestety,
pierwsza ofiara śmiertelna. 

PATRYK KOSELA



Dlatego moim zdaniem caławina leży po stronie dozoruKWK „Mysłowice-Wesoła” –powiedział telewizji anoni-mowo jeden z pracownikówzakładu.
Był bałaganI nam udało się porozma-wiać z jednym z górników,który wtedy, w poniedziałek 6października był na dole my-słowickiej kopalni, gdy doszłodo wybuchu. Potwierdza, żeratownicy byli na dole na po-ziomie 665 przy ścianie nr560.– Jak uderzyło, to panowałstraszny bałagan. Ratownicynie wiedzieli, co robić. Kolegakolegę, mniej poszkodowanybardziej poszkodowanego wy-nosili z rejonu i wozili na górę,bo ratownicy zniknęli, albobiegali i krzyczeli: „Gdzie mójaparat, gdzie mój aparat?”. Niechcę nikogo oskarżać, alegdyby wszyscy zachowali sięjak należy, to Boguś byłby napowierzchni i by żył. Słychaćbyło jak woła: „Pomocy! Niezostawiajcie mnie tu!” – mówi.Zwraca również uwagę nafatalny stan aparatów uciecz-kowych. Przypomnijmy, że wlutym tego roku zorganizo-wano nawet pikietę przedWUG-iem w Katowicach prze-ciwko stosowaniu felernychaparatów.– W niedzielę skierowano

metanomierze do lutni. W po-niedziałek zaś wydobyciemiało być wstrzymane. Chcielijednak zaoszczędzić, a straciliwszystko. Myślano, że i tymrazem się uda. Bo jakby zgło-sili ten pożar do Urzędu, tościana zostałaby zatrzymanana minimum pół roku – mówi.– Ludzie wiedzieli co sięświęci i jakie jest zagrożeniena tej ścianie. Od piątku już niechcieli iść tam fedrować. Kilkuudało się wziąć urlopy czy siępozamieniać. Dzięki temuuniknęli śmierci czy też po-ważnych ran. Ci, którzy byli wczasie wybuchu, latali w po-wietrzu jak kamienie. Widokbył okropny, tego nie zapomnisię do końca życia – dodaje.Opowiada też, co mówi sięteraz na kopalni. Między in-nymi to, że jeden z nadsztyga-rów targnął się na życie, agłówny inżynier, po naszpry-cowaniu się tabletkami, trafiłdo szpitala z podejrzeniem za-wału serca. – Ale są i też tacy,którzy mają na rękach krewtych chłopaków, a mimo tochodzą po kopalni uśmiech-nięci i zadowoleni. Wielu od-powiada za ten burdel. Zawybuch, za zdrowie a może iżycie chłopaków, za fatalnąakcję ratunkową, za brak sani-tarek. Oby sprawiedliwość ichdosięgał! – mówi z nadziejąnasz rozmówca.

Już po tragedii na kopalni „Halemba” słyszeliśmy od różnych oficjeli „Nigdy więcej takich wypadków”. Ale po raz kolejny okazało się, że zysk okazuje się
ważniejszy od ludzkiego życia.

Z ostatniej chwili:
Jeden z górników kopalni „Mysłowice-Wesoła”, 

Łukasz Wasztyl, 
przegrał swoją walkę o życie i zmarł w szpitalu. 

Cześć Jego pamięci!

KOMENTARZ

Pokora!Nigdy, ale to przenigdy nie przepracowałemani godziny pod ziemią na kopalni. Ta informa-cja to pewnie dla wielu wystarczający powód,by nie czytać dalej. Poczekajcie, proszę! Pod ziemią wszak byłem. Jestem nie tylkodziennikarzem, ale i rzecznikiem prasowym„Sierpnia 80”. Pracuję 7 dni w tygodniu, a dodyspozycji mediów jestem niemal 24 godzinyna dobę. Nie jesteśmy związkiem zawodowymtylko i wyłącznie górniczym. Działamy wróżnych sektorach i branżach. Częstowypowiadam się przed kamerami i do mikro-fonów na różne tematy. Górnictwo, hutnictwo,ochrona zdrowia, sieci handlowe – wymieniaćby można długo. Nigdy nie ukrywam, że niejestem wielbłądem. Nie udaję górnika, bo nimnie jestem. Czuję jednak temat. Racjonalnie. Iwku...wia mnie antygórnicza propaganda sianaprzez różne łajzy, które o górnictwie nie majązielonego pojęcia. Kopalnie widzieli przezGoogle, a górnika w mundurze mylą z ko-miniarzem. Jednak wypowiadają swoje opiniena temat branży wydobywczej, co chętniepodchwytują media.Wystarczy im zadać pytanie: „skąd siębierze prąd w gniazdkach elektrycznych?” i jużsię jąkają. Zwykłe łajzy, które mają czelnośćpluć, gdy górnicy podnoszą głos w obronieswych praw. Ale polska mentalność jest taka, żegdy tylko dojdzie do tragedii w kopalni, naglewszyscy są górnikami, a portalespołecznościowe przepełnione są fałszywątroską o hajerów. Gdzie teraz jest prezydentNowej Soli Wadim Tyszkiewicz, który 2 tygod-nie temu zaglądał w żołądki dzieci górników?Górnictwo w związku z wybuchem na KWK„Mysłowice-Wesoła” znów jest „na tapecie”,więc ta gwiazdka medialna powinnawypowiadać się na temat górnictwa. Ale nie!Chłop nie ma pojęcia o czym mówi. Choć rządziw Nowej Soli, to na swoim terenie nie ma nawetkopalni soli. Gdzie jest teraz Tyszkiewicz? Naprzykład na zdjęciu z Balcerowiczem, którymto chełpi się na Facebooku. Obaj powinni

odejść, przepaść. Mam nadzieję, że w listopad-owych wyborach samorządowych nowosolaniepokażą Wadimowi środkowy palec.Rozpisałem się. To jednak jeszcze niekoniec. Kilka tygodni temu przeczytałemksiążkę „33 mężczyzn”, będąca relacją z akcjiratunkowej górników z kopalni „San Jose” wChile. Po zawale aż  przez 69 dni nie umianowyciągnąć górników. Ostatecznie się udało.Kilka dni temu po raz kolejny obejrzałem teżfilm „Laura”, opowiadający o wypadku wkopalni „Halemba” i losie przysypanego Zbig-niewa Nowaka. To było kilka miesięcy przedgłośną tragedią na „Halembie”, gdzie na śmierćskazano 23 chłopaków. Śląskie rodziny górnicze są specyficzne. Niezrozumie tego nikt. Chłop z szychty się spóźniakilka minut, a żona „tańczy” z nerwów przyoknie, czekają na jego powrót. Górnik zaraz poszychcie idzie na piwo z kolegami, a jego rodz-ina umiera ze strachu. Tąpnęło – serce szybciejbije, nerwy spuszczone z wodzy i dzwonią nakopalnię po informacje. Każda szychta jestniewiadomą. Czy bilans zjazdów i wyjazdówbędzie się zgadzał?!Może i kiedyś rzeczywiście było tak, żeŚwięta Barbara powodowała wypadki na dolei zatrzymywała przy sobie górników, by tam znią zostali i węgiel aniołkom nosili. Ale dziś toosoby, wydawałoby się odpowiedzialne,posyłają ludzi na śmierć. Robią wiele, byzostawili życie pod ziemią. Ryzykują ich życiemna dole kopalni, wiedząc, że jak dojdzie dotragedii, to trzeba będzie ich wydobyć ipochować nie kilkaset metrów pod ziemią, alekilka. Na cmentarzu. Śmierć jak kromka chleba!Kopalnia jest ponoć jak rodzina. W rodzi-nach różnie bywa. Czasem najlepiej wychodzisię z nią na zdjęciach, pod warunkiem, że stoisię w środku, by nie mogli wyciąć. Wyciąć totrzeba całą tą zgraję hochsztaplerów, którarządzi dziś górnictwem. I zabija. „Halemba” z2006 r., „Wujek-Śląsk” z 2009 i „Mysłowice-Wesoła” z teraz. Kto będzie następny? Z pokorą– jeśli więc mówisz o górnictwie.
Patryk Kosela

redaktor naczelny



Nie jestem zwolennikiemspiskowych teorii, ani nagina-nia faktów. Jednakże uważam,że nie należy lekceważyć ża-dnych informacji, podejmowa-nych decyzji lub teorii, któremogą lub mogłyby miećwpływ na powstanie sytuacjizagrażającej zdrowiu i życiuludzi będących ofiarami trage-dii lub wypadków. Zdawałoby się, że tragediajaka miała miejsce w kopalni„Mysłowice-Wesoła” Katowic-kiego Holdingu WęglowegoS.A. spowodowana wybu-chem, zapaleniem metanu,wpisuje się w dawny obrazkosztów ludzkich, jakie pono-szą górnicy w zamian za wy-rwanie naturze surowcaniezbędnego do wytworzeniaenergii elektrycznej. Jednakżenie zawsze to, co się namzdaje, jest takie oczywiste. Zarząd Katowickiego Hol-dingu Węglowego S.A. zmie-rzając za wszelką cenę dozestawienia w słupku mate-matycznym równania kończą-cego się wynikiem dodatnim,zatracił poczucie rzeczywisto-ści stosując działania formalnei nieformalne. Ślepo przyjąłprzy tym za priorytet głoszoneprzez ministra gospodarki

Piechocińskiego czy jego za-stępcę Tomczykiewicza, tezy,iż wydzierżawiony lub wyna-jęty sprzęt i urządzenia, zaktóry płacić trzeba siedem dniw tygodniu, winien być sie-dem dni w tygodniu używane. Poniżej przedstawiamkilka faktów, które z osobnamogą wydawać się decyzjaminie mającymi wpływu na tra-gedię, jednak na końcu posta-ram się poskładać te puzzle wcałość, niestety przerażającą.  W 2011 roku Zarząd wpro-wadził uzależnienie wyna-grodzenia górników odwydobycia, nazywając tosystemem motywacyjnym(uchwałą Zarządu KHW S.A.wprowadzono zasadę kształ-towania miesięcznego wyna-grodzenia „Monitoring przy-rostu przeciętnego wynagro-dzenia”) ingerując jednostron-nie w wynagrodzenia pra-cowników. Brak od szeregu lat pod-wyżki stałego elementu wyna-grodzeń, czyli wynagrodzeniazasadniczego (od ponie-działku do piątku) przy jedno-czesnym wzroście cen i usług,zmusiło górników – by zaspo-koić podstawowe potrzebyswych rodzin - do szukania w

przerwach między pracą pod-stawową dodatkowych źródełutrzymania kosztem wypo-czynku i coraz częstszej, a wkońcu w przytłaczającej więk-szości stałej pracy w godzi-nach nadliczbowych.Obchodzenie przepisówprawa dotyczących limitupracy w godzinach nadliczbo-wych rozwiązano tzw. zlece-niami dla firm zewnętrznychna prace w dni wolne.Brak frontów rezerw wy-dobywczych oraz centralizacjawydobycia (czasami do tegostopnia, że kopalnia ma tylkojedną ścianę wydobywczą)spowodowały, iż w przypadkuawarii lub niespodziewanej in-gerencji natury w proces wy-dobywczy, wykonanie zadaniawydobywczego nałożonego nagórników w Planie Tech-niczno-Ekonomicznym stałosię niemożliwym do nadrobie-nia.Bez rzeczywistej odpowie-dzi pozostały nasze apele,obawy kierowane do ZarząduKHW S.A., wskazujące, żemoże to wszystko doprowa-dzić do tragedii. Te wszystkiepowyżej wymienione działa-nia mogły spowodować, a wmoim przekonaniu spowodo-

wały zdarzenie, które w skut-kach jest tragedią.Z pełnym przekonaniem wmojej ocenie winę za tragedięw kopalni „Mysłowice-We-soła” ponosi Zarząd KHW S.A.z powodu świadomego lub niewprowadzania powyższychdecyzji lub rozwiązań, w wy-niku których na górnikach sto-jących w pierwszej linii frontuwydobywczego wywartoogromną presję. W jej wynikupostawa brygad wydobyw-czych decydowała o wysokośćwynagrodzenia wszystkichpracowników kopalni, a wprzypadku kopalni „Mysło-wice-Wesoła” presja bliskopięciu tysięcy wypłat wyna-grodzeń skupiła się na bryga-dzie jedynej ściany, tzw.potocznie „żywicielki”. Niejed-nokrotnie zdarzało się, żekombajnista zostawał dłużej inie dlatego że chciał, że to jegohobby, tylko dlatego, żeby zro-bić to, co niewykonalne, a byćmoże, aby nikt z tej zmiany niepowiedział mu, że idzie dodomu, a plan nie został wyko-nany i znowu wypłaty będąmniejsze. Brak odbicia kartywyjazdu kombajnisty możetylko świadczyć o najgorszym- dla normalnego górnika to

rozpacz, że stracił kolegę, ro-dzina straciła dziadka, ojca,brata, syna, zięcia wuja, stryja.Dla Zarządu to brak wykona-nia zadania. Straszne, aleprawdziwe. Nie możemy ciągle ginąć,bo komuś się słupki matema-tycznie nie zgadzają. „Ha-lemba” oraz „Wujek ruchŚląsk” to 43 martwych górni-ków, to czterdzieści trzy kata-strofy rodzinne. Nic się niezmieniło, ta tragedia trwa. Ilejeszcze matek musi pochowaćswoich synów, ile jeszcze żonmusi pochować swych mężów,ile jeszcze dzieci musi zostaćsierotami, żeby ktoś decyzyjnypowiedział dość: najpierwczłowiek, potem matematyka!        
Szczepan Kasiński 

Katowicki Holding Węglowy: Ważniejszy człowiek, czy matematyka?

Zbrukane ręce Zarządu

Autor jest przewodniczącym
WZZ „Sierpień 80” w KHW.

>> dokończenie ze str. 3N a j p r a w d o p o d o b n i e jwszystko wyglądało tak: wtła-czane w zroby pyły, a późniejwoda użyta do płukania ruro-ciągu wypchnęły metan. Do-datkowo woda, której użytodo płukania, wyzwoliła tlen iwystarczyła iskra, abywszystko wyleciało w powiet-rze. Ponieważ oprócz tego, jaktwierdzą górnicy, którzy ura-towali się przed najgorszym,za postępem wydobycia nienastępował zawał, wytwo-rzyła się przestrzeń, w którejmógł się zbierać wypchniętyze zrobów metan i bomba byłagotowa. Mogło się udać? Raczej nie.Ludzie to czuli. Nie chcieli iśćdo tej ściany. Rozmawiali mię-dzy sobą, dzielili się obawami,próbowali interwencji jeszczew ostatnich chwilach w jed-nym ze związków zawodo-wych. Jeszcze w niedzielęliczyli na to, że nie będą wysy-łani do ściany. Jeszcze w po-niedziałek rano łudzili się, żeich przełożeni podejmą je-dyną, oczywistą w tych wa-

runkach decyzją. Podobnonawet ta decyzja została pod-jęta po to, aby chwilę późniejzmienić ją na inną, katastro-falną w skutkach. Po co ryzy-kowano życie ludzi skoro nazwałach leży tyle węgla? Bo tobyła jedyna ściana wydobyw-cza na tej kopalni. Bo ktośkogoś dalej rozlicza za metry.Bo ktoś nie dostałby premii.Bo inny debil wcześniej wy-myślił taki system płac, w któ-rym jeśli ludzie nie wykonująplanu wydobycia, to wszyscyidą bez pieniędzy. Bo nikt niechciał wziąć na siebie odpo-wiedzialności, że jak kopalniastanie na tydzień lub dwa, abyugasić pożar, to nie wyrobiplanu, a wtedy ludzie nie zaro-bią. Bo prezesi tej spółkiubzdurali sobie to, co inni chcąza wszelką cenę wprowadzićwe wszystkich kopalniach,czyli motywacyjny systempłac, w którym jak nie ma wy-dobycia, to nie ma pieniędzy.Nawet ryzykując życie wydo-bywa się węgiel, którego i taknie można sprzedać. Bo ina-czej górnik do domu przynie-sie połowę wypłaty. 

Wydobycie 
za wszelką cenę!Katowicki Holding Węg-lowy jako pierwszy wprowa-dził motywacyjny systemwynagradzania, który uzależ-niał istotną część wynagro-dzenia pracownika odwykonania planów wydoby-cia. Nawet jeśli to wydobycienie jest nikomu w danej chwilipotrzebne, bo węgiel zalega nazwałach, w takiej ilość, że niema go już gdzie sypać. Debi-lizm. Jasne, ale liberalny, czyliten słuszny. Podobne mecha-nizmy mają być wkrótcewprowadzone w pozostałychspółkach węglowych. Aby, jakto mówią liberalni debile, nietrzeba było płacić górnikowiza przyjście do pracy. Pewnie,bo lepiej go zabijać w pogoniza nikomu niepotrzebnym wy-dobyciem i straszyć, że jak niebędzie „zapierdalał”, to pójdziebez pieniędzy. Ci sami mena-dżerowie potem płaczą, że niepotrafią sprzedać tego wydo-bytego za wszelką cenę węgla,ale to nie przeszkadza im for-sować pomysłów, w którychwydobycie jest robione za

wszelką cenę. Nawet tą naj-wyższą. Kiedyś zarząd KHW przy-jął paranoiczny system wyna-gradzania prowadzący dotego, że gdyby ten kombaj-nista, którego dziś poszukują ici górnicy, którzy dziś w po-twornych męczarniach, spa-leni żywcem, walczą o życie,nie podjęli pracy, to cała blisko5-tysięczna załoga nie dosta-łaby premii, bo zadanie niebyłoby wykonane. Ktoś zary-zykował ich życie, aby wypeł-nić ten idiotyczny mechanizm,który doprowadził do tragedii.Tak jak wcześniej na „Śląsku”,a jeszcze wcześniej na „Halem-bie”. Po tragedii na „Wesołej”znowu padały obietnice, że„nigdy więcej”, a „winni zo-staną ukarani”. Puste słowa.Jeśli sami tego nie dopilnu-jemy, za jakiś czas znowu będąofiary, krew i łzy. Dlatego dziśwszyscy, którzy wiedzą o tym,co działo się na tej i innych ko-palniach muszą o tym głośnomówić. Nie bać się tego, żejeśli prawda ujrzy światłodzienne, to zamkną kopalnię istracą robotę. Nie pozwolićwciągnąć się w zmowę milcze-nia wokół zbrodni, które po-

pełniono.Sami też bijemy się wewłasną pierś, przyznając, żenie jesteśmy bez winy. Bo niktnam nie powiedział przed tra-gedią, co się dzieje. Bo nie za-ufaliście nam na tyle, abyprzyjść i powiedzieć do czegotam dochodzi. Bo do prawdyzaczęliśmy dochodzić już pofakcie. To nasza wina. Zawied-liśmy. Tym bardziej chcemy,aby nie powtórzyło się to jużnigdy więcej.Ci, którzy dziś nagle stająsię waszymi przyjaciółmi,wmawiając wam, że musimytrzymać się razem i milczeć,bo jedziemy na tym samymwózku, nie są waszymi przyja-ciółmi. Oni wczoraj posłali wa-szych kolegów na śmierć,sprowadzając na nich i ich ro-dziny okrutne, nieludzkie cier-pienie. Jutro, kiedy uniknąodpowiedzialności, poślą wasna śmierć, zadając ból waszymbliskim. Nie wolno milczeć.Nie wolno, aby winni uniknęliodpowiedzialności i kary. Mil-czenie to współudział w tejzbrodni i odpowiedzialność zakażdą następną. Bo rządząnami debile, dla których ludz-kie życie znaczy tyle, co nic.

Debile rządzą górnictwem



O niecnych zamiarach Jaro-sława Zagórowskiego na-pisaliśmy w „Kurierze Związ-kowym” 8 października. Jużnastępnego dnia do związkówzawodowych dotarło pismood zarządu JastrzębskiejSpółki Węglowej. Prezes do-maga się w nim od związkówzawodowych zajęcia stano-wiska w zakresie możliwościzawieszenia na okres 3 latobowiązywania „Porozumie-nia z dnia 5 maja 2011 r.” wczęści dotyczącej stosowaniazasad wynagradzania i przy-znawania innych świadczeńwynikających z wypowiedzia-nych zakładowych układówzbiorowych pracy i regulami-nów.
Po górniczych kieszeniachChodzi o to, by w okresieod 1 stycznia 2015 r. do końca2017 r. wstrzymać wypłaty:14. pensji, ekwiwalentu za de-putat węglowy, dodatku dowynagrodzenia za czas absen-cji chorobowej i zasiłku choro-bowego, ekwiwalentu nazakup pomocy szkolnych i „Bi-letu z Karty Górnika”. Do tegodochodzi jeszcze zawieszeniena okres 3 lat sposób wylicza-nia wynagrodzenia za czas ab-sencji urlopowej i stosowaniew tym okresie zasad Rozpo-rządzenia Ministra Pracy i Po-lityki Socjalnej z dnia 8stycznia 1997 r.Prezes wskazuje przy tym,że wielokrotnie związki zawo-dowe były informowane wtrakcie konsultacji i spotkań opogarszającej się sytuacji fi-nansowej Spółki. Jak piszedalej: „Niestety, żadne przed-stawione organizacjom związ-kowym propozycje działańzaradczych, zapewniającychochronę miejsc pracy nie spot-kały się z aprobatą strony spo-łecznej”. O dobro zarząduspółki tu chodzi, bo szerego-wego pracownika mają gdzieś.I tu prezes jest niekonsek-wentny w swych działaniach,bo powinien najpierw wystą-pić do związków działającychw KWK „Krupiński” i podpisaćz nimi stosowne uzgodnienie,a potem zwracać się do pozos-tałych związków zawodowychdziałających w JSW S.A.W cytowanym piśmie pre-zes wskazuje wiele dat, kiedyto związki zawodowe spoty-kały się z zarządem spółki ibyły informowane o jej trud-

nej sytuacji, czy też o sposo-bach i propozycjach zarządumających na celu „ochronęmiejsc pracy”. Ciekawe jest to,że już w 2013 r. prezes sygna-lizował o trudnej sytuacjispółki i potrzebie cięć wyna-grodzeń pracowniczych. Wtym samym czasie podwyż-szył swoim dyrektorom wyna-grodzenie o blisko 300%. Jakpisaliśmy w poprzednim nu-merze, teraz zabrał im 10%wynagrodzenia. Można by po-wiedzieć: „A ty, a ty, zły preze-sie tak nieludzko ograbiłeśbiednych dyrektorów”. Nie-stety, nie ma powodów dośmiechu, bo propozycje wy-mienione powyżej to już nieprzelewki.Zagórowski naprawdęuwierzył że jest bezkarny imoże sobie robić co chce wJastrzębskiej Spółce Węglo-wej. Tak naprawdę to tylko odnas -  pracowników tej spółkizależy czy wybijemy mu te po-mysły z głowy, czy też samispuszczając głowę w dół damysobie zabrać nasze wynagro-dzenia. Trzeba wyjaśnić me-chanizm przyznawania namtychże świadczeń. Barbór-kowe, „czternastka”, ekwiwa-lent za węgiel, ekwiwalent nazakup pomocy szkolnych, biletz Karty Górnika, a nawet jubi-lat są to wynagrodzenia tzw.nieperiodyczne. Oznacza to, żenie są po prostu wypłacane comiesiąc. Na te świadczeniapracownikowi co rok zabierasię część jego wynagrodzenia.

Sposób jest prosty: jeśli pra-cownik miałby dostać 5%wzrostu wynagrodzeń wdanym roku, to tak naprawdędostaje 2-3%, a reszta zasilawynagrodzenia nieperio-dyczne. W ten sposób praco-dawca na te tzw. nagrodypotrąca nam co miesiąc częśćz naszego wynagrodzenia. Ge-nialne! Nie wydając dodat-kowo ani złotówki daje namnagrody z naszych pieniędzy iwszyscy są zadowoleni. Teraznasze wynagrodzenia mająbyć pomniejszone na okres 3lat. Nasuwa się tu porównaniez nieuczciwymi właścicielamikamienic, którzy tak długopodnoszą czynsz lokatorom,aż oni w końcu się wyniosą. Unas prezes wymyślił sobie takisposób: „Tak długo będę obni-żał wynagrodzenia pracowni-kom, aż gwarancjezatrudnienia podpisane 5maja 2011 r. będą nic niewarte i pracownicy sami będąsię zwalniać z kopalni”. Boprzecież nie będziemy praco-wać za zupę szczawiową i mi-rabelki.
Kto za co bierze kasę?Nikt dotąd tak bezczelnienie mijał się z prawdą, jak pre-zes Jarosław Zagórowski,twierdząc, że związki zawo-dowe na spotkaniach z zarzą-dem (gdzie przedstawianotrudną sytuację spółki) nieproponowały żadnych rozwią-zań, a te które przedstawiałzarząd spółki były odrzucane.

Nie wiem czy łgarstwo jest wnaturze prezesa czy też wziąłsobie do serca starą maksymę,że kłamstwo powtarzane ty-siąc razy staje się prawdą. Toda się leczyć, więc bądźmydobrej myśli. Związki zawo-dowe wielokrotnie powta-rzały, że jednolity układzbiorowy pracy dla pracowni-ków JSW S.A to zbiór praw iobowiązków podpisany naczas dobry i gorszy. Znalazłysię tam proponowane zapisyprzez stronę społeczną, którewprowadzają mechanizmy natrudne okresy dekoniunkturyna węgiel. Niestety, to prezes izarząd w ogóle nie chcą słu-chać propozycji związków za-wodowych, a o tych pracachjeszcze szerzej napiszemy.Przypomnę tylko jedną za-sadniczą rzecz, bo ktoś tuchyba zapomniał, za jakąpracę bierze pieniądze. Mia-nowicie, górnik przychodzi dopracy, ma fedrować węgiel i towłaśnie robi. Inną sprawą jestto, ile wydobywamy tegowęgla, co zależy od warunkówgeologicznych. Ale także wdużej mierze od ludzi, którzyopracowują strategię wydoby-cia, czyli od tych dyrektorów iinnych specjalistów, którychzatrudnia spółka. Wspomina-liśmy o tym, ale zwrócę uwagęraz jeszcze -  prezes i jegowiceprezesi i ich zastępcy i za-stępcy zastępców (a jest ichcała masa) odpowiadają za to,żeby tak przygotować pracęgórnika, by ten przyszedł dopracy i wykonał ją najlepiej,jak potrafi. I aby nie musiał sięmartwić czy za tą pracęotrzyma wynagrodzenie.Tymczasem obecnie jest tak:jak jest dobrze, to prezesi do-stają dodatkowe premie i na-grody, a górnikom mówi się, żepodwyżka to nie jest dobrypomysł. Bo wiadomo, trzebaoszczędzać. A jak przyjdą gor-sze czasy to wyciągają ręce pogórnicze wynagrodzenia (wimię dziwnie pojętej obrony

miejsc pracy). Może w końcuzarząd pokaże za co bierzepieniądze, a nie wyciąga tylkołapy po wypłaty górników. Towypłaty zarządu powinny byćpowiązane z wynikami spółki,a nie górników.Wszędzie w mediach poka-zują się specjaliści, czy też róż-nego pokroju politycy, którzyznają się „doskonale” na gór-nictwie, gospodarce itp.Wszyscy podnoszą larum, żepaństwo dopłaca do gór-nictwa. A jak tego górnictwanie będzie to co? Niby lepiejbędzie? W Polsce mamy elek-trownie węglowe, więc co bę-dziemy w nich spalać, jak niewęgiel?! Skupiając się jednak na sy-tuacji w JSW, przypominamywszystkim, że jest ścieżka,żeby skutecznie się obronićprzed Zagórowskim i jemu po-dobnymi. Trzeba się zrzeszaćw związki zawodowe, bo siłatych związków zależy od ichczłonków. I zazdroszczą namtego wszędzie: w Warszawie iw każdym innym miejscu Pol-ski. Zagórowski próbuje i na toznaleźć sposób. StworzyłSpółkę Szkolenie i Górnictwo,w której zatrudniani są pra-cownicy na umowy śmieciowei na czas określony - bez ża-dnych praw pracowniczych.Do tego nie mogą się zrzeszaćw związki zawodowe, bo imnie przedłużą umów o pracę.Co dają mocne i nie uwikłanew różnego rodzaju spółeczkizwiązki zawodowe, pokazałWZZ „Sierpień 80” w kopalni„Kazimierz- Juliusz”. I niech tobędzie dla nas przykład. Tampracownicy zrzeszyli się i za-łożyli „Sierpień 80”. Wynik ichwalki znacie – oprócz tego, żewywalczyli swoje, to jeszczewykopali prezesa KHW. Możei my się tego doczekamy.
Autor artykułu 

jest przewodniczącym 
Komisji Zakładowej 

WZZ „Sierpień 80” 
w KWK „Budryk”

Praca za szczaw i mirabelki
Niedługo prezes Zagórowski kazał nam czekać na ujawnienie swoich zamiarów pozbawienia pracowników
JSW części wynagrodzenia.

KRZYSZTOF ŁABĄDŹ

StanowiskoWZZ „Sierpień 80” stanowczo odrzuca wszystkie propozycjeZarządu JSW S.A., które zmierzają do ograniczenia lub zaw-ieszenia należnych pracownikom świadczeń. Nie ma naszejzgody na zawieszenia lub odłożenie w czasie wypłat z tytułu:14-tej pensji, ekwiwalentu za deputat węglowy, dodatku dowynagrodzeń za czas absencji chorobowej i zasiłkuchorobowego, ekwiwalentu na zakup pomocy szkolnych i„Biletu z Kary Górnika”. Nie ma zgody, aby za niekompetencję iignorancję Zagórowskiego kolejny raz płacili górnicy JSW S.A.
WZZ „Sierpień 80”
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Bezpłatna komunikacja miejska – coraz bardziej realna

W Warszawie kandydat naprezydenta z Prawa i Spra-wiedliwości, Jacek Sasin, wy-wołał burzę wokół pomysłubezpłatnej komunikacji miej-skiej, twierdząc, że jest onamożliwa. Został zaatakowanyprzez pozostałe opcje poli-tyczne. Bo, jak twierdzą, nabezpłatną komunikację trzebadołożyć 760 mln złotych. Tomniej więcej tyle, ile kosztujeutrzymanie całej komunikacjimiejskiej w aglomeracji ślą-skiej. Dużo. Jednak Sasin prze-konuje: „Wystarczy przekonać300 tys. ludzi mieszkających wWarszawie, by płacili tu po-datki.” Jak to zrobić? Wprowa-dzając bezpłatną komunikacjęmiejską dla mieszkańców iosób odprowadzających po-datki w stolicy. Pomysł rodemz Tallina, stolicy Estonii, w któ-rej od początku 2013 rokuwłaśnie w ten sposób funkcjo-nuje komunikacja miejska.Przyniesie to około 1 mld do-datkowych złotych, a więc po-kryje bezpłatną komunikację izostanie jeszcze „parę drob-nych”.W Krakowie identycznypomysł mieli tym razemczłonkowie... Platformy Oby-watelskiej – bezpłatna komu-nikacja miejska dla miesz-kańców, za to, że będą rozli-czać się w Krakowie. WeWrocławiu ponownie PiS. WLublinie koalicja na czele zSLD zgłasza takie pomysły.Niemal w każdym większym imniejszym mieście bezpłatnakomunikacja bije rekordy po-pularności. Prócz wielkichparlamentarnych partii, takiepomysły są zgłaszane przezlokalne komitety niezwiązanepartyjnie z nikim. Prawdziwywysyp. Absurdalne jest nato-miast to, że są miasta, w któ-rych te pomysły są atakowanepod szyldem partii, która winnym mieście wychodzi ztaką samą inicjatywą.Jeden z lokalnych komite-tów rozpościera swoje ręce nainne miejscowości. Jest to lu-biński komitet, który wprowa-dził bezpłatną komunikację odwrześnia tego roku. Bezpar-tyjni wspierają się wzajemniei sięgają po Legnicę, gdzie takjak w Lubinie, chcą likwidacjibiletów i wprowadzenia nie-odpłatnej komunikacji. Już

teraz w Lubinie widać efektywprowadzenia tego pomysłu.Spadł ruch na drogach, hałas izanieczyszczenie powietrzaspalinami oraz zmniejszeniekosztów utrzymania admini-stracji z tym związanej. Byćmoże za niedługo będziemyświadkami wprowadzeniabezpłatnej komunikacji nietylko w Legnicy, ale także wGłogowie i Polkowicach, gdzielokalne komitety ZagłębiaMiedziowego starają się oelekcję.W Rudzie Śląskiej, prezy-dent Grażyna Dziedzic, chcewprowadzenia bezpłatnej ko-munikacji miejskiej na wzórŻor. Ruda Śląska, tak jak i Żory,należą do lokalnego związkukomunikacyjnego. Prezydentnie chce wystąpienia z KZKGOP, ale wprowadzenia, namiejsce linii jeżdżących tylkopo Rudzie, dodatkowych włas-nych, miejskich bezpłatnychlinii. Byłoby to największemiasto w Polsce z takim roz-wiązaniem, ponieważ RudaŚląska ma blisko 150 tys.mieszkańców. Brawa dla paniprezydent Rudy Śląskiej za od-wagę. Nie pierwszy razzresztą. Jest szansa, że w Ru-dzie mieszkańcy miasta będąw jego obrębie jeździć zadarmo. Trzymamy kciuki. Imamy nadzieję, że PO i PiS niezepsują tej inicjatywy tylkodlatego, że to pomysł bezpar-tyjnej pani prezydent. Naj-większe obecnie miasto zbezpłatną komunikacją –Lubin – ma 75 tys., a Żory 61tys. mieszkańców. Co więcej,

byłoby to drugie co do wielko-ści miasto w Europie z takimrozwiązaniem. Pierwszym jeststolica Estonii, Tallin, którejest półmilionową aglomera-cją.Widać jak na dłoni, że po-mysł bezpłatnej komunikacjisię sprawdza i dostrzegają towszyscy. Dzisiaj nie ma partii,która nie mówiłaby o bezpłat-nej komunikacji i nie chciałagdzieś jej wprowadzić. Te po-mysły pojawiają się wszędzie,nie tylko w wymienionychwyżej miastach. Po prostuwszędzie – od wschodniej dozachodniej, od północnej dopołudniowej granicy Polski.Co się stało, że tak naglewszyscy są chcą bezpłatnejkomunikacji? Nie licząc pro-społecznych inicjatyw, partii,stowarzyszeń i niezależnychsamorządowców, którzy jużwcześniej opowiadali się, bądźpopierali taką formą komuni-kacji publicznej (w tym prezy-dent Rudy Śląskiej). To że takwszyscy zaczęli o tym mówić ipopierać, świadczy o tym, żepo prostu pomysł ten się do-skonale sprawdza. I nieważnez jakich powodów jest onwprowadzany i przez kogo.Korzystają na tym wszyscymieszkańcy danych miejsco-wości. Po pierwsze na tym, żebez korków szybciej możnaporuszać się po mieście, podrugie jest mniejszy hałas iżycie staje się przyjemniejsze,a co więcej mniej spalin odbijasię także pozytywnie na na-szym zdrowiu.  Po trzecie ko-rzystają z tego wszyscy –

najbiedniejsi, którzy wcześniejbyli ścigani jak przestępcy, gdynie stać ich było na coraz droż-sze bilety, oraz ci zamożniejsi,bo nie stojąc w korkach nietracą czasu, nerwów i paliwa.Bezrobotni chętniej szukająpracy w odleglejszych miejs-cach. Zmniejsza się zatem pro-blem bezrobocia frykcyjnego,które wynika między innymi zbraku możliwości dojazdu dopracy, czy poszukiwania pracyna drugim końcu jakieś aglo-

meracji, bo po prostu bezro-botnego na to nie stać. Popu-larność pomysłu rośnie wraz zkolejnymi miastami, które de-cydują się na takie rozwiąza-nia. I w ślad za nimi idąkolejne. Już dzisiaj jej popular-ność w mediach, gazetach, in-ternecie, przebija popularnośćpionierów takich pomysłów –Francuzów, Szwedów, czy Bel-gów. Śmiało można stwierdzić,że pod tym względem jes-teśmy wzorem w Europie.  

Pomysł, który rozpowszechnialiśmy, jeszcze dwa lata temu był uważany za niedorzeczny. Dzisiaj wszyscy po-
litycy z każdej opcji politycznej chcą taką komunikację wprowadzać.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Jak założyć
1. Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i skontaktuj się
telefonicznie z biurem Komisji Krajowej, tel. 032-206-
89-09; fax 032-206-84-30
2. W biurze Komisji Krajowej lub na internetowej stro-
nie www.wzz.org.pl znajdziesz uchwałę i wniosek o
rejestrację.
3. Z wypełnionymi i podpisanymi drukami przyjedź
do biura Komisji Krajowej w Katowicach, ul. War-
szawska 19. Rejestrację można otrzymać w tym
samym dniu.
4. W każdej sprawie pracowniczej lub dotyczącej za-
łożenia związku możesz napisać na adres mailowy >>
bzietek@wzz.org.pl

Potrzebujesz pomocy?
Zgłoś się do nas!

Bezpłatna pomoc prawna:
KATOWICE, 

ul. Warszawska 19
tel. 32-206-89-09;

sekretariat@wzz.org.pl

W tych miastach, 
w różnej formie, 
funkcjonuje bezpłatna 
komunikacja miejska.


