List Komisji Międzyzakładowych WZZ „Sierpień 80” i „Solidarności” przy Hucie „Pokój” do premiera
Mateusza Morawieckiego

Huta „Pokój” potrzebuje interwencji!

Organizacje związkowe
działające w strukturach Huty
„Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej,
tj. Komisja Międzyzakładowa
Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” działająca
przy Hucie „Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej oraz Międzyzakładowa
Komisja
NSZZ
„Solidarność” w Hucie „Pokój”
S.A. (obecnie Huta Pokój Profile w organizacji) zwracają się
do Pana Premiera z wnioskiem o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań – przy
wykorzystaniu przysługujących prerogatyw oraz uprawnień nadzorczych w sprawie
sytuacji w jakiej znajduje się
Huta „Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej (obecnie Huta Pokój Profile w organizacji). Nieskuteczny i przeciągający się proces przejęcia majątku „Pokój”
przez Węglokoks S.A. wymaga
skutecznej oraz zdecydowanej
interwencji, bowiem wszelkie
działania podejmowane w
ciągu ostatnich miesięcy przez
Zarząd Spółki, przy udziale
Strony Społecznej, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Wiele wskazuje na to, iż wszelkie działania zmierzające do
zakończenia procesu przejmowania majątku Huty „Pokój”
przez Węglokoks S.A. były pozorowane, a pracownicy rudzkiego zakładu oraz reprezentujące ich organizacje
związkowe zostały oszukane.
Przypomnieć należy, że
Huta Pokój S.A. znalazła się w
Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS S.A. w 2016 r. WĘGLOKOKS S.A. finansował działalność Huty Pokój S.A. w wyniku czego powstało zadłużenie wobec WĘGLOKOKS S.A.
na koniec 2018 r. na kwotę ok.
170 mln zł, włącznie z odsetkami. W celu redukcji części
tego zadłużenia, na początku
2019 r. powstał pomysł jego
spłaty przez przekazanie majątku produkcyjnego Huty
„Pokój” S.A. do spółki WEGLOKOKS S.A., co miało nastąpić
do końca pierwszej połowy
2019 r. Co istotne, przekazanie
majątku produkcyjnego miało
również umożliwić utrzymanie produkcji. Huta Pokój S.A.
do maja 2019 r. prowadziła
samodzielną działalność w
oparciu o kredyty bankowe,
materiały do produkcji kupując za gotówkę poprzez WĘGLOKOKS S.A. lub częściowo samodzielnie, ponieważ
służby huty działały bardziej

Jeden z protest ów w obronie Huty „Pokój”.
operacyjnie uzyskując krótsze kolejne wyzwania i problemy,
terminy dostaw i lepsze ceny. które wymagają pilnego rozW pierwszej połowie 2019 r. wiązania. Wskazać należy, że
część banków wypowiedziała wprowadzone w wyniku poumowy Hucie Pokój S.A. i za- rozumienia umowy i mechażądała spłaty kredytów. W wy- nizmy pobierania materiałów
niku tego Huta Pokój S.A. produkcyjnych ze składu konzaczęła tracić płynność finan- sygnacyjnego będącego włassową i możliwość zakupu ma- nością WĘGKOKOKS S.A. poteriałów do produkcji - w tym siadają jednak istotne wady,
również od WĘGLOKOKS S.A. które skutkują generowaniem
WĘGLOKOKS S.A. poza odku- comiesięcznych milionowych
pem za przedpłatą, w tym cza- strat przez spółkę Huta Pokój
sie nie dopuszczał innych Profile Sp. z o.o.
form dostępu do materiałów
Jako przyczynę tego faktu
produkcyjnych mimo, że ma- organizacje związkowe wskateriał do produkcji był na skła- zują następujące okoliczności:
dzie konsygnacyjnym WĘGLO- materiały do produkcji
KOKS S.A.
dostarczane są nieregularnie i
W wyniku protestów spo- w niewystarczających ilołecznych w dniu 19 września ściach, co skutkuje tym, iż
2019 r. podpisano porozumie- spółka nie realizuje zamówień
nie pomiędzy WĘGLOKOKS w zamówionych ilościach i w
S.A., Hutą Pokój S.A. i stroną terminie,
społeczną o przejęciu majątku
- opóźnione dostawy maprodukcyjnego do końca 2019 teriału do produkcji nie nadąr. i dostawach materiałów pro- żają za cenami na rynku i
dukcyjnych przez WĘGLO- powodują straty na sprzedaży
KOKS S.A.
produktów,
Huta Pokój S.A. wywiązała
- występuje brak możliwosię warunków porozumienia, ści pobierania materiałów, poa w dniu 1 października 2019 mimo ich zalegania na
r. przekazała majątek produk- składzie konsygnacyjnym i
cyjny do spółki Huta Pokój mimo posiadanych zamówień
Profile Sp. z o.o. Ze względu na oraz przerwy w produkcji,
brak realizacji powyższego
- umowy pozwalają tylko
porozumienia w grudniu 2019 pobierać materiały produkr. odbyły się kolejne protesty cyjne pod konkretne zamóspołeczne, które zostały za- wienia klientów, podczas gdy
kończone podpisaniem ane- nie ma możliwości odbudowy
ksu do porozumienia z dnia 19 zapasów magazynowych niewrześnia 2019 r. przesuwają- zbędnych w okresie sezonu
cym termin przejęcia spółki budowlanego,
Huta Pokój Profile Sp. z o.o.
- umowy są korzystne dla
przez WĘGLOKOKS S.A do WĘGLOKOKS S.A., który podnia 29 lutego 2020 r. WĘG- biera marżę w wysokości
LOKOKS S.A. do dzisiaj nie wy- ponad 2% tj. co daje wielomiwiązał się z zobowiązania lionowe korzyści w skali roku
przejęcia spółki. Kolejny pro- przy pełnym nieodpłatnym
ponowany termin to koniec wykorzystaniu do tego prakwietnia 2020 r.
cowników spółki Huta Pokój
Przed Hutą „Pokój” stoją Profile Sp. z o.o.

Najistotniejszym z zagrożeń jest to, że w Hucie „Pokój”
kolejny raz stanie na przeszkodzie w produkcji brak materiałów, ponieważ WĘGLOKOKS S.A odmówił zakupu kolejnej partii materiału, co z
prawdopodobieństwem sięgającym niemalże 100% spowoduje zatrzymanie produkcji
już w maju 2020 r. Jest to tym
bardziej dla nas niepokojące,
że producenci materiału do
produkcji przedłużają terminy
dostaw w tym roku, co dodatkowo grozi zatrzymaniem
produkcji na dłuższy czas.
Owo zatrzymanie nastąpiłoby
zatem w najlepszym okresie
do produkcji i handlu, czyli w
pełni sezonu budowlanego.
Spółka Huta Pokój Profile posiada w chwili obecnej bardzo
dobry poziom zamówień, odbudowując swoją pozycję na
rynku. Podkreślić należy, że
znak towarowy i marka Huty
„Pokój” są uznawane i rozpoznawalne na rynku krajowym
i zagranicznym, pomimo wielu
kłopotów, jakie spółka przechodzi w ostatnim czasie. Wyroby Huty, nie tylko w zakresie
profili zimnogiętych i gorącowalcowanych, są wysoko cenione, a Huta produkuje
również konstrukcje stalowe
(jak np. na potrzeby ostatnio
wybudowanej rotundy w Warszawie). Jeśli decyzja WĘGLOKOKS S.A nie ulegnie w
szybkim czasie zmianie, może
skutkować to utratą szans na
odbudowę swojej pozycji na
rynku i zakończeniem 2020 r.
z wysokimi stratami lub w
ogóle zakończeniem swojej
działalności.
W ocenie organizacji
związkowych, przesuwanie
terminów przejęcia Spółki i
brak jej samodzielności w decyzjach zakupu materiałów
oraz sprzedaży produktów - w
wyniku umów narzuconych
przez WĘGLOKOKS S.A. - powoduje wielomilionowe straty
i jest powodem spadku wiarygodności spółki Huta Pokój
Profile Sp. z o.o. W dniu 24 lutego br. otrzymaliśmy aneks
do Porozumienia Ramowego z
dnia 19 września 2019 r., w
którym Węglokoks S.A informuje organizacje związkowe o
kolejnym przesunięciu terminu przejęcia udziałów w
spółce Huta Pokój Profile Sp. z
o.o. Tymczasem podpisane w
obecności Pani Marii Margis w
grudniu 2019 r. porozumienie

miało zagwarantować przejęcie Spółki do końca lutego
2020 r. Wobec wyżej przedstawionych faktów mamy pełne
obawy, co do dalszej przyszłości Huty Pokój Profile Sp. z.o.o.
Podobnie uzasadnione obawy
dotyczą również Huty Pokój
Konstrukcje, której to poprzez
zaniechanie podjęcia kluczowych decyzji przez WĘGLOKOKS Stal grozi utrata rynku, i
w następstwie, płynności finansowej.
Reasumując, Zarząd Węglokoks S.A. wielokrotnie składał deklaracje nie tylko o
zamiarze przejęcia majątku,
ale wskazywał także na konkretne terminy, w których
miały odbywać się poszczególne etapy tego procesu. Wynikały one z zawartych między Stronami porozumień,
których wiarygodnym – wydawałoby się – uczestnikiem był
Wiceminister Energii Adam
Gawęda. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Zarząd Huty
podjął ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy celem
przygotowania oraz przeprowadzenia całościowego procesu przejęcia. Tymczasem,
niebezpiecznie odwleka się on
w czasie, co – zdaniem wnioskodawców – świadczy o braku faktycznej woli przejęcia
Huty „Pokój” przed podmioty,
które się do tego zobowiązały.
Niżej podpisane organizacje związkowe, w trosce o
dobro załogi, o liczne miejsca
pracy, wnoszą o interwencję Pana Premiera w ramach kompetencji nadzorczych, przeprowadzenie analizy działań prowadzonych
w dotychczasowym procesie
przejęcia Huty, a także podjęcie wiążących decyzji w sprawie i zlecenie działań właściwym ministrom, którzy w
ramach posiadanych kompetencji mogą doprowadzić do
finalizacji procesu przekształceń własnościowych w Hucie
„Pokój” S.A.
Otrzymują:
1) Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
2) a/a
Do wiadomości:
1) Wiceminister Adam Gawęda
2) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych - Jacek Sasin

Górnictwo ma przyszłość

Obecna sytuacja na pewno nie jest początkiem końca polskiego górnictwa węgla kamiennego. Jeżeli zaczniemy działać w kierunku naprawy tej sytuacji, to bardzo szybko wyjdziemy na prostą – mówi WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ „Sierpień 80”.
ciwnie, po to, aby we wszystkie te procesy się wpisać jako
duży organizm , który będzie
w stanie unieść wyzwania,
przed którymi stoi – wyjaśnia.

– Na pewno to nie jest początek końca polskiego górnictwa. Górnictwo ma przed
sobą przyszłość , pokazuje to
cały świat, gdzie górnictwo się
rozwija. UE idzie nieco inną
drogą, my niestety jesteśmy
członkiem UE i dlatego obowiązują nas kryteria, które
tam są ustalane. W świecie
produkcja węgla rośnie, a polityka UE która polega m.in. na
tym, że przenosi się produkcję
z Europy do Azji po to, aby
potem towary sprowadzać do
Europy, taka polityka nie służy
ani klimatowi, ani społeczeństwom europejskim – mówi
Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ „Sierpień 80”.

Nie liczyć
w perspektywie roku
Problemem polskiego górnictwa są jednak rosnące
zwały węgla i rosnące koszty
wydobycia.
Bogusław Ziętek przekonuje jednak, że w górnictwie
nie powinno się liczyć wyników finansowych przez pryzmat jednego dnia i miesiąca,
czy nawet jednego roku.
– Może zdarzyć się sytuacja, że przejściowo mamy problemy. Dopuściliśmy do
sytuacji, w której zalał nas rosyjski węgiel i to jest główna
przeszkoda w rozwoju branży
w tej chwili. Potrzebne są
zmiany systemowe, które
będą w jeszcze większym
stopniu integrować górnictwo
i energetykę. Potrzebna jest
konsolidacja tej branży m.in.
dlatego, aby bronić się przed
polityką UE, która niszczy polskie górnictwo, ale także
przed polityką Rosji, która zalewa nas węglem dotowanym
węglem, który jest wydobywany w innych warunkach niż
węgiel polski . To wszystko są
wyzwania, przed którymi
stoimy. Mam nadzieję, że te
problemy, podobnie jak cztery

lata temu, uda się rozwiązać.
Górnictwo też wtedy było w
bardzo trudnej sytuacji i udało
się znaleźć sposoby, aby ją rozwiązać. Dzisiaj powinno być
podobnie – przekonuje Bogusław Ziętek.
Zapewnia, że związkowcy
mają pomysły, jak sytuację
branży poprawić. – My pewne
pomysły mamy, chcemy podpowiadać rządowi, chcemy
potraktować rząd jako partnera , który w tej trudnej sytuacji znajdzie rozwiązanie
dla funkcjonowania polskiego
górnictwa i energetyki – dodaje Bogusław Ziętek.

Cztery spółki w kłopotach
Podkreśla przy tym, że
obecnie w trudnej sytuacji jest
nie tylko Polska Grupa Górnicza (PGG), ale także Tauron
Wydobycie. W coraz gorszej
sytuacji jest również Jastrzębska Spółka Węglowa
(JSW), która musiała sięgnąć
po swoje rezerwy, które były
odkładane na najgorsze czasy.
– Musimy się zastanawiać
nad sytuacją całej branży a
więc PGG, JSW, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Musimy się zastanawiać nad
przyszłością całej energetyki
konwencjonalnej, czyli nie
tylko energetyki węgla kamiennego, ale także energetyki opartej na węglu brunatnym. Tam mamy problem
otwarcia odkrywki Złoczew,
która ma zapewnić przyszłość
energetyki opartej na węglu
brunatnym. Jeśli tego nie zrobimy to będziemy mieli
ogromny kłopot – zwraca
uwagę Bogusław Ziętek.
Dlatego, w jego ocenie,
trzeba się zastanowić się nad
konsolidacją w obrębie energetyki konwencjonalnej, nie
po to, aby walczyć z odnawialnymi źródłami energii i nie po
to, aby zwalczać nowoczesne
technologie. – Wprost prze-

PiS może poprawić
sytuację górnictwa
Oczywiście pada pytanie,
czy rząd PiS będzie umiał skutecznie te problemy rozwiązać. Bogusław Ziętek przypomina, że PiS cztery lata
temu pokazało, iż umie branżę
węglową postawić na nogi. PiS
zastał górnictwo zgruzowane,
sytuacja była dramatyczna,
JSW była na skraju upadłości,
banki praktycznie przejęły aktywa tej spółki. W bardzo złej
sytuacji była Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy.
– Ostatnie cztery lata, m.in.
dzięki staraniom ministra
Grzegorza Tobiszowskiego i
ministra Krzysztofa Tchórzewskiego dla górnictwa
wale nie były złe. Oczywiście
było tak przy dużym udziale i
poświęceniu także górników –
wskazuje Bogusław Ziętek.
– Teraz mamy kłopot, ponieważ dobre warunki, które
wynegocjowaliśmy w UE i
dobre rozwiązania, które
cztery lata temu zostały zastosowane, zostały zmarnowane
przez menadżerów górnictwa,
którzy na poziomie przygotowania produkcji popełnili
wiele błędów – dodaje.
I właśnie dzięki temu górnictwo nie było w stanie zaspokajać potrzeb energetyki,
m.in. dlatego na polski rynek
wszedł węgiel rosyjski, z którym mamy dzisiaj ogromny
problem.
– Jeżeli zaczniemy działać
w kierunku naprawy tej sytuacji to bardzo szybko wyjdziemy na prostą i bardzo
szybko okaże się, że górnictwo
nie tylko potrafi zarabiać, co
udowadniało przez ostatnie
cztery lata, ale także ma przed
sobą przyszłość w perspektywie na pewno do roku 2050.
Co będzie potem, to jest to, o
czym chcemy rozmawiać z
rządem wprowadzając nowe
technologie i unowocześniając
funkcjonowanie tych spółek,
które będą w coraz większym
stopniu będą musiały dywersyfikować swoją produkcję
tak, aby nie być uzależnionym
od koniunktury na rynku węglowym – podsumowuje Bogusław Ziętek.

Katowice, 9 marca 2020 roku

JACEK SASIN
Wicepremier
Minister Aktywów Państwowych

Panie Premierze, Panie Ministrze!

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego
„Sierpień 80” z rosnącym niepokojem obserwuje dystansowanie się państwowych koncernów energetycznych, a tym
samym polityki państwa, wobec inwestycji węglowych.
Wstrzymanie budowy Elektrowni Ostrołęka C i analizowanie jej pod kątem bloku gazowego, a nie – jak wcześniej
planowano – węglowego, jest nie do przyjęcia. Stoimy na
stanowisku, że polska energia ma pochodzić z polskiego
surowca z polskich elektrowni. Importowanie gazu uderzy w
bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także doprowadzi do
piętrzenia się problemów górnictwa węgla kamiennego w
Polsce. Efektem tego może być plan zamykania kopalń i
zwalniania górników, co wywoła ogromne konflikty społeczne.
Wielokrotnie w ostatnich pięciu latach zapewniano
środowisko górnicze, że rodzimy węgiel jest i będzie
podstawą polskiej energetyki. Ostatnie decyzje przeczą jednak temu w sposób oczywisty. Importuje się nie tylko węgiel
i gaz na potęgę, lecz także gotową energię elektryczną. W
2019 roku import prądu do Polski osiągnął niechlubny rekord
10,6 Twh za ponad 2 miliardy złotych! Zarobiły na tym m.in.
Szwecja, Niemcy, Czechy i Litwa.
To skandaliczna sytuacja, że importujemy surowce i gotowy produkt, podczas gdy nasza energia wypychana jest z
rynku. Wobec tych faktów WZZ „Sierpień 80” domaga się
odblokowania budowy Elektrowni Ostrołęka C na węgiel, a
także nierezygnowania z użytkowania Elektrowni Rybnik i
Elektrowni Łaziska, co oznacza konieczność rewitalizacji tych
dwóch śląskich zakładów. Sprawa ta ważna jest nie tylko dla
Górnego Śląska i dla Ostrołęki, lecz rzutuje na interesy
całego państwa i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nie
znajduje usprawiedliwienia rezygnacja z własnych surowców
i własnych zakładów energetycznych na rzecz sprowadzania
ich zza granicy. Wzywamy do opamiętania się!

Polacy popierają
górników i ich prawa
Serwis Energetyka 24 zlecił przeprowadzenie sondażu
dotyczącego kwestii płacowych polskich górników. Jak
się okazuje, Polacy są za utrzymaniem specjalnego systemu
wynagradzania osób pracujących w branży górniczej. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie liczącej 1090 osób w
wieku od 18 lat wzwyż w
dniach 21-24 lutego.
Pierwsze pytanie sondażu
dotyczyło „przyznania dodatkowych (tj. 13-tej i 14-tej)
pensji górnikom zatrudnionym w państwowej spółce,
którzy zarabiają ok. 7200 zł
brutto”. Za wypłaceniem takich świadczeń było łącznie
43% respondentów; 15%
przyznało, że są zdecydowanie za, a 28% – raczej za. Prze-

ciwko bonusowym pensjom
było 38% badanych – 20%
zdecydowanie przeciwko, a
18% raczej przeciwko. Problemy z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie miało 19%
respondentów. Jak można zauważyć, w pytaniu błędnie podano jakoby górnicy dostawali
13-stkę, a także fałszywie
stwierdzono, że górnicy zarabiają ponad 7000 zł miesięcznie.
Kolejne pytanie sondażowe Energetyka24 dotyczyło
utrzymania specjalnych górniczych przywilejów płacowych
w postaci dodatków, czyli np.
„Barbórki” lub „ołówkowego”
oraz innych przywilejów pokroju preferencyjnego liczenia
czasu pracy.
ciąg dalszy >> str. 4

JSW: Spór zbiorowy o płace

Wolny Związek Zawodowy
„Sierpień 80” wszczął spór
zbiorowy o płace w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Żądanie jest jedno: wzrost
stawek osobistego zaszeregowania o 8% dla każdego pracownika z zaliczeniem od 1
stycznia 2020 roku.
Niestety, mimo naszej cierpliwości i oczekiwania, że zarząd JSW S.A. podejmie rozmowy płacowe ze związkami
zawodowymi działającymi w
JSW, i śladem Polskiej Grupy
Górniczej podpisze stosowne
porozumienie płacowe, nic do
tej pory takiego się nie stało.
Jesteśmy mądrzejsi tylko o informacje, że nie tylko w PGG
podpisali porozumienie płacowe. To samo stało się w
KGHM, jak również w kopalni
„Bogdanka”. Wszystkie te
spółki dostały podwyżkę wynagrodzeń minimum o 6%.
Jeśli tak to nie ma na co czekać, reprezentatywne związki
prowadzą rozmowy z pracodawcą i nic z tego nie wynika,
na co czekają aż minie pierwsze półrocze?
My nie zamierzamy dłużej
czekać, i patrzeć jak jesteśmy
ogrywani kolejny raz na naszych zarobkach, dla tego rozpoczęliśmy spór zbiorowy.
Niekiedy historia naszej spółki

daje nam najprostsze rozwiązania. Pamiętacie jak jeździliśmy pod spółkę JSW
protestować? Wtedy dopiero
się z nami liczyli i mogliśmy
wynegocjować to, co się nam
należało. Teraz pewnie już
byśmy zbierali zapisy na manifestację pod spółką, ale ze
względu na koronowirusa nie
robimy nawet masówek, żeby
nie kusić losu w tym trudnym
czasie. Nie będziemy jednak
czekać i nic nie robić w tym zakresie, bo życie toczy się dalej.
Nie możemy też czekać, że reprezentatywne związki zawodowe działające w JSW same
nam wynegocjują podwyżki
bo możemy być niemile zaskoczeni z owoców tych negocjacji. Sami wiecie jak jest wtedy,
gdy o podwyżkach rozmawia
dwóch pracodawców! Tylko
stanowczy nacisk może spowodować konkretne rozwiązanie te, które są przez
naszych górników oczekiwane. O rozwoju sytuacji będziemy was oczywiście na
bieżąco informować.
MULTISPORT – mimo naszych starań, żeby takowa
karta była w ofercie dla pracowników z funduszu socjalnego nie doszło do porozumienia w tym zakresie. W
„Budryku” niestety musi być

zgoda wszystkich związków
na ten rodzaj wypoczynku dla
pracowników i ich rodzin, a u
nas nie godzi się na takie rozwiązanie „Solidarność”! Paradoks polega na tym, że z
socjalnego nie godzą się, ale
sami załatwiają, i tak jak my
prowadzą w związku zapisy
na takie karty. Tylko jak byłoby to z socjalnego byłoby o
wiele taniej. Czemu ma to służyć? Tego pewnie sami działacze „Solidarności” nie wiedzą,
co ciekawe w innych kopalniach JSW takie karty z socjalnego można dostać. Mówi się
trudno zbieramy wraz z innymi związkami zapisy na te
karty pomijając „Solidarność”.
Chętnych zapraszamy do siedziby związku.
APEL – pamiętajcie, że
obecnie panująca epidemia to
nie jest fikcja filmowa lub gra
komputerowa należy zachować szczególną ostrożność i
staranność dla naszego i naszych rodzin bezpieczeństwa.
Nie negujcie działań pracodawcy w zakresie walki z wirusem. Jeśli macie jakieś
objawy zgłaszajcie to i nie narażajcie siebie i innych.
Krzysztof Łabądź
Przewodniczący
WZZ „Sierpień 80”
w JSW S.A.

>> dokończenie ze str. 3
Za pozostawieniem tych elementów było aż 46% ankietowanych (15% zdecydowanie
tak, 31% raczej tak). Opinię
przeciwną wyraziło 36% respondentów (po 18% za raczej nie i zdecydowanie nie).
18% z badanych nie potrafiło
odpowiedzieć na to pytanie.
Nieco inaczej rozłożyły się
stopnie poparcia przy pytaniu,
czy zarząd państwowej spółki
wydobywczej, która przyniosła w ubiegłym roku stratę powinien zgodzić się na podwyżkę wynagrodzeń górników o 12%. Za podwyżką było
27% respondentów (10%
zdecydowanie za oraz 17% raczej za), przeciwko – aż 48%
(20% raczej nie, 28% zdecydowanie nie). Problemy z odpowiedzią miał co czwarty
ankietowany.
„Taki układ poparcia dla
górniczych przywilejów może
wydać się zaskakujący zwłaszcza dla bardziej liberalnej
części społeczeństwa, która

często krytykuje system pracy
w polskich kopalniach. Opinia
Polaków dotycząca wynagrodzeń górników jest jednak
cenną wskazówką dla rządzących, którzy muszą brać pod
uwagę w swych działaniach
zarówno pracowników sektora wydobywczego jak i potencjalne reperkusje społeczne kroków podejmowanych wobec tej grupy zawodowej” – czytamy na portalu,
który zlecił badanie opinii
publicznej.
Badacze użyli sformułowania „przywileje górnicze”. Jak
mawiał śp. Tomasz Kalita, górnicy mają prawa, a przywileje
to mają byli prezydenci Polski,
bo pomimo że nie sprawują
już urzędu, mają zagwarantowaną ochronę agentów Biura
Ochrony Rządu (obecnie SOP),
a także dostają kasę na prowadzenie swoich biur. Neoliberalnym bełkotem jest twierdzenie, że branżowe prawa zatrudnienia i wynagrodzenia to
przywilej, coś jakoby nie do

końca uprawnionego, coś
czego należy się wstydzić. Nie!
W cywilizowanym świecie istnieją przepisy branżowe,
które nie są gorsze od ogólnych przepisów prawa pracy,
lecz ukierunkowane na charakterystykę danej branży i
zawodu. Media muszą wbić
sobie to, że górnicy mają
prawa, a nie żadne „przywileje”!
Zawód górnika cieszy się
niesłabnącym poważaniem.
Sondaż przeprowadzony w
październiku ubiegłego roku
przez CBOS (badanie na reprezentatywnej grupie dorosłych) pokazuje, że górnicy
cieszą się zaufaniem 84% Polaków! Z kolei pamiętamy, że
podczas strajków i protestów
w 2015 r. poparcie dla górników walczących przeciw rządowemu (PO-PSL) pomysłowi
zamykania kolejnych kopalń
aż 68,5% badanych popierało
górników, a nie rząd Ewy Kopacz.
Patryk Kosela

Polacy popierają górników...
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Informacje ze strony internetowej
www.gov.pl/koronawirus

Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu
koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie
COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie
dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem
zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby
i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym
towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma
szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można
natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu,
zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również
w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym
drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której,
szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca
każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono
przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym
koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie
w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do
innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej
i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii)
kolejne osoby.
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Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji
podejrzenia zakażenia koronawirusem

