


Organizacje związkowedziałające w strukturach Huty„Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej,tj. Komisja MiędzyzakładowaWolnego Związku Zawodo-wego „Sierpień 80”  działającaprzy Hucie „Pokój” S.A. w Ru-dzie Śląskiej oraz Międzyza-kładowa Komisja NSZZ„Solidarność” w Hucie „Pokój”S.A. (obecnie Huta Pokój Pro-file w organizacji) zwracają siędo Pana Premiera z wnio-skiem o podjęcie pilnych i zde-cydowanych działań – przywykorzystaniu przysługują-cych prerogatyw oraz upraw-nień nadzorczych w sprawiesytuacji w jakiej znajduje sięHuta „Pokój” S.A. w Rudzie Ślą-skiej (obecnie Huta Pokój Pro-file w organizacji). Niesku-teczny i przeciągający się pro-ces przejęcia majątku „Pokój”przez Węglokoks S.A. wymagaskutecznej oraz zdecydowanejinterwencji, bowiem wszelkiedziałania podejmowane wciągu ostatnich miesięcy przezZarząd Spółki, przy udzialeStrony Społecznej, nie przyno-szą oczekiwanych rezultatów.Wiele wskazuje na to, iż wszel-kie działania zmierzające dozakończenia procesu przejmo-wania majątku Huty „Pokój”przez Węglokoks S.A. były po-zorowane, a pracownicy rudz-kiego zakładu oraz repre-zentujące ich organizacjezwiązkowe zostały oszukane.Przypomnieć należy, żeHuta Pokój S.A. znalazła się wGrupie Kapitałowej WĘGLO-KOKS S.A. w 2016 r.  WĘGLO-KOKS S.A. finansował dzia-łalność  Huty Pokój S.A. w wy-niku czego powstało zadłuże-nie  wobec WĘGLOKOKS S.A.na koniec 2018 r. na kwotę ok.170 mln zł, włącznie z odset-kami. W celu redukcji  częścitego  zadłużenia,  na początku2019 r. powstał pomysł jegospłaty przez przekazanie ma-jątku produkcyjnego Huty„Pokój” S.A. do spółki WEGLO-KOKS S.A., co miało nastąpićdo końca  pierwszej połowy2019 r. Co istotne, przekazaniemajątku  produkcyjnego miałorównież umożliwić utrzyma-nie produkcji. Huta Pokój S.A.do  maja 2019 r. prowadziłasamodzielną działalność woparciu o kredyty bankowe,materiały  do produkcji   kupu-jąc za gotówkę poprzez WĘG-LOKOKS S.A. lub częścio-wo samodzielnie, ponieważsłużby huty działały bardziej

operacyjnie uzyskując krótszeterminy dostaw i lepsze ceny.W pierwszej połowie 2019 r.część banków wypowiedziałaumowy Hucie Pokój S.A. i za-żądała spłaty kredytów. W wy-niku tego Huta Pokój S.A.zaczęła tracić płynność finan-sową i możliwość  zakupu ma-teriałów do produkcji - w tymrównież od WĘGLOKOKS S.A.WĘGLOKOKS S.A. poza odku-pem za przedpłatą, w tym cza-sie nie dopuszczał innychform dostępu do materiałówprodukcyjnych mimo, że ma-teriał do produkcji był na skła-dzie konsygnacyjnym WĘGLO-KOKS S.A. W wyniku protestów spo-łecznych w dniu 19 września2019 r. podpisano porozumie-nie pomiędzy WĘGLOKOKSS.A., Hutą  Pokój S.A. i stronąspołeczną o przejęciu majątkuprodukcyjnego do końca 2019r. i dostawach materiałów pro-dukcyjnych przez WĘGLO-KOKS S.A.Huta Pokój S.A. wywiązałasię warunków porozumienia,a w dniu  1 października 2019r. przekazała majątek produk-cyjny do spółki Huta PokójProfile Sp. z o.o. Ze względu nabrak realizacji powyższegoporozumienia w grudniu 2019r. odbyły się kolejne protestyspołeczne, które zostały za-kończone podpisaniem ane-ksu do porozumienia z dnia 19września 2019 r. przesuwają-cym termin przejęcia spółkiHuta Pokój Profile Sp. z o.o.przez WĘGLOKOKS S.A dodnia 29 lutego 2020 r. WĘG-LOKOKS S.A. do dzisiaj nie wy-wiązał się z zobowiązaniaprzejęcia spółki. Kolejny pro-ponowany termin to konieckwietnia 2020 r.Przed Hutą „Pokój” stoją

kolejne wyzwania i problemy,które wymagają pilnego roz-wiązania. Wskazać należy, żewprowadzone w wyniku po-rozumienia umowy i mecha-nizmy pobierania materiałówprodukcyjnych ze składu kon-sygnacyjnego będącego włas-nością WĘGKOKOKS S.A. po-siadają jednak istotne wady,które skutkują generowaniemcomiesięcznych milionowychstrat przez spółkę Huta PokójProfile Sp. z o.o.Jako przyczynę tego faktuorganizacje związkowe wska-zują następujące okoliczności: - materiały do produkcjidostarczane są nieregularnie iw niewystarczających ilo-ściach, co skutkuje tym, iżspółka nie realizuje zamówieńw zamówionych ilościach i wterminie, - opóźnione dostawy  ma-teriału do produkcji nie nadą-żają za cenami na rynku ipowodują straty na sprzedażyproduktów, - występuje brak możliwo-ści pobierania materiałów, po-mimo ich zalegania naskładzie konsygnacyjnym imimo posiadanych zamówieńoraz przerwy w produkcji,- umowy pozwalają tylkopobierać materiały produk-cyjne pod konkretne zamó-wienia klientów, podczas gdynie ma możliwości odbudowyzapasów magazynowych nie-zbędnych w okresie sezonubudowlanego,- umowy są korzystne dlaWĘGLOKOKS S.A., który po-biera marżę w wysokościponad 2% tj. co daje wielomi-lionowe korzyści w skali rokuprzy pełnym nieodpłatnymwykorzystaniu do tego pra-cowników spółki Huta PokójProfile Sp. z o.o. 

Najistotniejszym z zagro-żeń jest to, że w Hucie „Pokój”kolejny raz stanie na prze-szkodzie w produkcji brak ma-teriałów, ponieważ WĘGLO-KOKS S.A odmówił zakupu ko-lejnej partii materiału, co zprawdopodobieństwem sięga-jącym niemalże 100% spowo-duje zatrzymanie produkcjijuż w maju 2020 r. Jest to tymbardziej dla nas niepokojące,że producenci materiału doprodukcji przedłużają terminydostaw w tym roku, co dodat-kowo grozi zatrzymaniemprodukcji na dłuższy czas.Owo zatrzymanie nastąpiłobyzatem w najlepszym okresiedo produkcji i handlu, czyli wpełni sezonu budowlanego.Spółka Huta Pokój Profile  po-siada w chwili obecnej bardzodobry poziom zamówień, od-budowując swoją pozycję narynku. Podkreślić należy, żeznak towarowy i marka Huty„Pokój” są uznawane i rozpo-znawalne na rynku krajowymi zagranicznym, pomimo wielukłopotów, jakie spółka prze-chodzi w ostatnim czasie. Wy-roby Huty, nie tylko w zakresieprofili zimnogiętych i gorąco-walcowanych, są wysoko ce-nione, a Huta produkujerównież konstrukcje stalowe(jak np. na potrzeby ostatniowybudowanej rotundy w War-szawie). Jeśli decyzja WĘGLO-KOKS S.A nie ulegnie wszybkim czasie zmianie, możeskutkować to utratą  szans naodbudowę swojej pozycji narynku i zakończeniem 2020 r.z wysokimi stratami lub wogóle zakończeniem swojejdziałalności.W ocenie organizacjizwiązkowych, przesuwanieterminów przejęcia Spółki ibrak jej samodzielności w de-cyzjach zakupu materiałóworaz sprzedaży produktów - wwyniku umów narzuconychprzez WĘGLOKOKS S.A. - po-woduje wielomilionowe stratyi jest powodem spadku wiary-godności spółki Huta PokójProfile Sp. z o.o. W dniu 24 lu-tego br. otrzymaliśmy aneksdo Porozumienia Ramowego zdnia 19 września 2019 r., wktórym Węglokoks S.A infor-muje organizacje związkowe okolejnym przesunięciu ter-minu przejęcia udziałów współce Huta Pokój Profile Sp. zo.o. Tymczasem podpisane wobecności Pani Marii Margis wgrudniu 2019 r. porozumienie

miało zagwarantować przeję-cie Spółki do końca lutego2020 r. Wobec wyżej przedsta-wionych faktów mamy pełneobawy, co do dalszej przyszło-ści Huty Pokój Profile Sp. z.o.o.Podobnie uzasadnione obawydotyczą również Huty PokójKonstrukcje, której to poprzezzaniechanie podjęcia kluczo-wych decyzji przez WĘGLO-KOKS Stal grozi utrata rynku, iw następstwie, płynności fi-nansowej. Reasumując, Zarząd Węg-lokoks S.A. wielokrotnie skła-dał deklaracje nie tylko ozamiarze przejęcia majątku,ale wskazywał także na kon-kretne terminy, w którychmiały odbywać się poszcze-gólne etapy tego procesu. Wy-nikały one z zawartych mię-dzy Stronami porozumień,których wiarygodnym – wyda-wałoby się – uczestnikiem byłWiceminister Energii AdamGawęda. Nie bez znaczenia po-zostaje fakt, iż Zarząd Hutypodjął ogromny wysiłek orga-nizacyjny i finansowy celemprzygotowania oraz przepro-wadzenia całościowego pro-cesu przejęcia. Tymczasem,niebezpiecznie odwleka się onw czasie, co – zdaniem wnio-skodawców – świadczy o bra-ku faktycznej woli przejęciaHuty „Pokój” przed podmioty,które się do tego zobowiązały. Niżej podpisane organiza-cje związkowe, w trosce odobro załogi, o liczne miejscapracy, wnoszą o interwen-cję Pana Premiera w ra-mach kompetencji nadzor-czych, przeprowadzenie ana-lizy działań prowadzonychw dotychczasowym procesieprzejęcia Huty, a także podję-cie wiążących decyzji w spra-wie i zlecenie działań wła-ściwym ministrom, którzy wramach posiadanych kompe-tencji mogą doprowadzić dofinalizacji procesu przekształ-ceń własnościowych w Hucie„Pokój” S.A.
Otrzymują:1) Kancelaria Prezesa RadyMinistrów, Prezes Rady Mini-strów Mateusz Morawiecki2) a/aDo wiadomości:1) Wiceminister Adam Ga-węda2) Wiceprezes Rady Mini-strów, Minister Aktywów Pań-stwowych - Jacek Sasin

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

Huta „Pokój” potrzebuje interwencji!

Jeden z protest ów w obronie Huty „Pokój”.



– Na pewno to nie jest po-czątek końca polskiego gór-nictwa. Górnictwo ma przedsobą przyszłość , pokazuje tocały świat, gdzie górnictwo sięrozwija. UE idzie nieco innądrogą, my niestety jesteśmyczłonkiem UE i dlatego obo-wiązują nas kryteria, któretam są ustalane. W świecieprodukcja węgla rośnie, a po-lityka UE która polega m.in. natym, że przenosi się produkcjęz Europy do Azji po to, abypotem towary sprowadzać doEuropy, taka polityka nie służyani klimatowi, ani społeczeń-stwom europejskim – mówiBogusław Ziętek, przewodni-czący WZZ „Sierpień 80”.
Nie liczyć 

w perspektywie rokuProblemem polskiego gór-nictwa są jednak rosnącezwały węgla i rosnące kosztywydobycia.Bogusław Ziętek przeko-nuje jednak, że w górnictwienie powinno się liczyć wyni-ków finansowych przez pryz-mat jednego dnia i miesiąca,czy nawet jednego roku.– Może zdarzyć się sytua-cja, że przejściowo mamy pro-blemy. Dopuściliśmy dosytuacji, w której zalał nas ro-syjski węgiel i to jest głównaprzeszkoda w rozwoju branżyw tej chwili. Potrzebne sązmiany systemowe, którebędą w jeszcze większymstopniu integrować górnictwoi energetykę. Potrzebna jestkonsolidacja tej branży m.in.dlatego, aby bronić się przedpolityką UE, która niszczy pol-skie górnictwo, ale takżeprzed polityką Rosji, która za-lewa nas węglem dotowanymwęglem, który jest wydoby-wany w innych warunkach niżwęgiel polski . To wszystko sąwyzwania, przed którymistoimy. Mam nadzieję, że teproblemy, podobnie jak cztery

lata temu, uda się rozwiązać.Górnictwo też wtedy było wbardzo trudnej sytuacji i udałosię znaleźć sposoby, aby ją roz-wiązać. Dzisiaj powinno byćpodobnie – przekonuje Bogu-sław Ziętek.Zapewnia, że związkowcymają pomysły, jak sytuacjębranży poprawić. – My pewnepomysły mamy, chcemy pod-powiadać rządowi, chcemypotraktować rząd jako part-nera , który w tej trudnej sy-tuacji znajdzie rozwiązaniedla funkcjonowania polskiegogórnictwa i energetyki – do-daje Bogusław Ziętek.
Cztery spółki w kłopotachPodkreśla przy tym, żeobecnie w trudnej sytuacji jestnie tylko Polska Grupa Górni-cza (PGG), ale także TauronWydobycie. W coraz gorszejsytuacji jest również Jast-rzębska Spółka Węglowa(JSW), która musiała sięgnąćpo swoje rezerwy, które byłyodkładane na najgorsze czasy. – Musimy się zastanawiaćnad sytuacją całej branży awięc PGG, JSW, Tauron Wydo-bycie i Węglokoks Kraj. Mu-simy się zastanawiać nadprzyszłością całej energetykikonwencjonalnej, czyli nietylko energetyki węgla ka-miennego, ale także energe-tyki opartej na węglu bru-natnym. Tam mamy problemotwarcia odkrywki Złoczew,która ma zapewnić przyszłośćenergetyki opartej na węglubrunatnym. Jeśli tego nie zro-bimy to będziemy mieliogromny kłopot – zwracauwagę Bogusław Ziętek.Dlatego, w jego ocenie,trzeba się zastanowić się nadkonsolidacją w obrębie ener-getyki konwencjonalnej, niepo to, aby walczyć z odnawial-nymi źródłami energii i nie poto, aby zwalczać nowoczesnetechnologie. – Wprost prze-

ciwnie, po to, aby we wszyst-kie te procesy się wpisać jakoduży organizm , który będziew stanie unieść wyzwania,przed którymi stoi – wyjaśnia.
PiS może poprawić 
sytuację górnictwaOczywiście pada pytanie,czy rząd PiS będzie umiał sku-tecznie te problemy rozwią-zać. Bogusław Ziętek przy-pomina, że PiS cztery latatemu pokazało, iż umie branżęwęglową postawić na nogi. PiSzastał górnictwo zgruzowane,sytuacja była dramatyczna,JSW była na skraju upadłości,banki praktycznie przejęły ak-tywa tej spółki. W bardzo złejsytuacji była Kompania Węg-lowa i Katowicki Holding Węg-lowy.– Ostatnie cztery lata, m.in.dzięki staraniom ministraGrzegorza Tobiszowskiego iministra Krzysztofa Tchó-rzewskiego dla górnictwawale nie były złe. Oczywiściebyło tak przy dużym udziale ipoświęceniu także górników –wskazuje Bogusław Ziętek.– Teraz mamy kłopot, po-nieważ dobre warunki, którewynegocjowaliśmy w UE idobre rozwiązania, którecztery lata temu zostały zasto-sowane, zostały zmarnowaneprzez menadżerów górnictwa,którzy na poziomie przygoto-wania produkcji popełniliwiele błędów – dodaje.I właśnie dzięki temu gór-nictwo nie było w stanie za-spokajać potrzeb energetyki,m.in. dlatego na polski rynekwszedł węgiel rosyjski, z któ-rym mamy dzisiaj ogromnyproblem.– Jeżeli zaczniemy działaćw kierunku naprawy tej sytua-cji to bardzo szybko wyj-dziemy na prostą i bardzoszybko okaże się, że górnictwonie tylko potrafi zarabiać, coudowadniało przez ostatniecztery lata, ale także ma przedsobą przyszłość w perspekty-wie na pewno do roku 2050.Co będzie potem, to jest to, oczym chcemy rozmawiać zrządem wprowadzając nowetechnologie i unowocześniającfunkcjonowanie tych spółek,które będą w coraz większymstopniu będą musiały dywer-syfikować swoją produkcjętak, aby nie być uzależnionymod koniunktury na rynku węg-lowym – podsumowuje Bogu-sław Ziętek. 

Górnictwo ma przyszłość
Obecna sytuacja na pewno nie jest początkiem końca polskiego górnictwa węgla kamien-
nego. Jeżeli zaczniemy działać w kierunku naprawy tej sytuacji, to bardzo szybko wyj-
dziemy na prostą – mówi WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ „Sierpień 80”. 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 dystan-
sowanie się państwowych koncernów energetycznych, a tym
samym polityki państwa, wobec inwestycji węglowych.

Wstrzymanie budowy Elektrowni Ostrołęka C i anali-
zowanie 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 jed-
nak 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 go-
towy 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 prawaSerwis Energetyka 24 zle-cił przeprowadzenie sondażudotyczącego kwestii płaco-wych polskich górników. Jaksię okazuje, Polacy są za utrzy-maniem specjalnego systemuwynagradzania osób pracują-cych w branży górniczej. Ba-danie zostało przeprowa-dzone na ogólnopolskiej pró-bie liczącej 1090 osób wwieku od 18 lat wzwyż wdniach 21-24 lutego.Pierwsze pytanie sondażudotyczyło „przyznania dodat-kowych (tj. 13-tej i 14-tej)pensji górnikom zatrudnio-nym w państwowej spółce,którzy zarabiają ok. 7200 złbrutto”. Za wypłaceniem ta-kich świadczeń było łącznie43% respondentów; 15%przyznało, że są zdecydowa-nie za, a 28% – raczej za. Prze-

ciwko bonusowym pensjombyło 38% badanych – 20%zdecydowanie przeciwko, a18% raczej przeciwko. Pro-blemy z udzieleniem odpowie-dzi na to pytanie miało 19%respondentów. Jak można za-uważyć, w pytaniu błędnie po-dano jakoby górnicy dostawali13-stkę, a także fałszywiestwierdzono, że górnicy zara-biają ponad 7000 zł miesięcz-nie.Kolejne pytanie sonda-żowe Energetyka24 dotyczyłoutrzymania specjalnych górni-czych przywilejów płacowychw postaci dodatków, czyli np.„Barbórki” lub „ołówkowego”oraz innych przywilejów po-kroju preferencyjnego liczeniaczasu pracy. 
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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 nazwieCOVID-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. Prawdopodobniedane 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 przenoszonymdrogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której,szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marcakażdego 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.
800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu

Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem

>> dokończenie ze str. 3Za pozostawieniem tych ele-mentów było aż 46% ankieto-wanych (15% zdecydowanietak, 31% raczej tak). Opinięprzeciwną wyraziło 36% re-spondentów (po 18% za ra-czej nie i zdecydowanie nie).18% z badanych nie potrafiłoodpowiedzieć na to pytanie.Nieco inaczej rozłożyły sięstopnie poparcia przy pytaniu,czy zarząd państwowej spółkiwydobywczej, która przynio-sła w ubiegłym roku stratę po-winien zgodzić się na pod-wyżkę wynagrodzeń górni-ków o 12%. Za podwyżką było27% respondentów (10%zdecydowanie za oraz 17% ra-czej za), przeciwko – aż 48%(20% raczej nie, 28% zdecy-dowanie nie). Problemy z od-powiedzią miał co czwartyankietowany.„Taki układ poparcia dlagórniczych przywilejów możewydać się zaskakujący zwłasz-cza dla bardziej liberalnejczęści społeczeństwa, która

często krytykuje system pracyw polskich kopalniach. OpiniaPolaków dotycząca wynagro-dzeń górników jest jednakcenną wskazówką dla rządzą-cych, którzy muszą brać poduwagę w swych działaniachzarówno pracowników sek-tora wydobywczego jak i po-tencjalne reperkusje spo-łeczne kroków podejmowa-nych wobec tej grupy zawodo-wej” – czytamy na portalu,który zlecił badanie opiniipublicznej.Badacze użyli sformułowa-nia „przywileje górnicze”. Jakmawiał śp. Tomasz Kalita, gór-nicy mają prawa, a przywilejeto mają byli prezydenci Polski,bo pomimo że nie sprawująjuż urzędu, mają zagwaranto-waną ochronę agentów BiuraOchrony Rządu (obecnie SOP),a także dostają kasę na prowa-dzenie swoich biur. Neoli-beralnym bełkotem jest twier-dzenie, że branżowe prawa za-trudnienia i wynagrodzenia toprzywilej, coś jakoby nie do

końca uprawnionego, cośczego należy się wstydzić. Nie!W cywilizowanym świecie ist-nieją przepisy branżowe,które nie są gorsze od ogól-nych przepisów prawa pracy,lecz ukierunkowane na cha-rakterystykę danej branży izawodu. Media muszą wbićsobie to, że górnicy mająprawa, a nie żadne „przywi-leje”!Zawód górnika cieszy sięniesłabnącym poważaniem.Sondaż przeprowadzony wpaździerniku ubiegłego rokuprzez CBOS (badanie na repre-zentatywnej grupie doro-słych) pokazuje, że górnicycieszą się zaufaniem 84% Po-laków! Z kolei pamiętamy, żepodczas strajków i protestóww 2015 r. poparcie dla górni-ków walczących przeciw rzą-dowemu (PO-PSL) pomysłowizamykania kolejnych kopalńaż 68,5% badanych popierałogórników, a nie rząd Ewy Ko-pacz.
Patryk Kosela

JSW: Spór zbiorowy o płaceWolny Związek Zawodowy„Sierpień 80” wszczął spórzbiorowy o płace w Jastrzęb-skiej Spółce Węglowej S.A. Żą-danie jest jedno: wzroststawek osobistego zaszerego-wania o 8% dla każdego pra-cownika z zaliczeniem od 1stycznia 2020 roku. Niestety, mimo naszej cier-pliwości i oczekiwania, że za-rząd JSW S.A. podejmie roz-mowy płacowe ze związkamizawodowymi działającymi wJSW, i śladem Polskiej GrupyGórniczej podpisze stosowneporozumienie płacowe, nic dotej pory takiego się nie stało.Jesteśmy mądrzejsi tylko o in-formacje, że nie tylko w PGGpodpisali porozumienie pła-cowe. To samo stało się wKGHM, jak również w kopalni„Bogdanka”. Wszystkie tespółki dostały podwyżkę wy-nagrodzeń minimum o 6%.Jeśli tak to nie ma na co cze-kać, reprezentatywne związkiprowadzą rozmowy z praco-dawcą i nic z tego nie wynika,na co czekają aż minie pierw-sze półrocze?My nie zamierzamy dłużejczekać, i patrzeć jak jesteśmyogrywani kolejny raz na na-szych zarobkach, dla tego roz-poczęliśmy spór zbiorowy.Niekiedy historia naszej spółki

daje nam najprostsze rozwią-zania. Pamiętacie jak jeździ-liśmy pod spółkę JSWprotestować? Wtedy dopierosię z nami liczyli i mogliśmywynegocjować to, co się namnależało. Teraz pewnie jużbyśmy zbierali zapisy na ma-nifestację pod spółką, ale zewzględu na koronowirusa nierobimy nawet masówek, żebynie kusić losu w tym trudnymczasie. Nie będziemy jednakczekać i nic nie robić w tym za-kresie, bo życie toczy się dalej.Nie możemy też czekać, że re-prezentatywne związki zawo-dowe działające w JSW samenam wynegocjują podwyżkibo możemy być niemile zasko-czeni z owoców tych negocja-cji. Sami wiecie jak jest wtedy,gdy o podwyżkach rozmawiadwóch pracodawców! Tylkostanowczy nacisk może spo-wodować konkretne rozwią-zanie te, które są przeznaszych górników oczeki-wane. O rozwoju sytuacji bę-dziemy was oczywiście nabieżąco informować. MULTISPORT – mimo na-szych starań, żeby takowakarta była w ofercie dla pra-cowników z funduszu socjal-nego nie doszło do poro-zumienia w tym zakresie. W„Budryku” niestety musi być

zgoda wszystkich związkówna ten rodzaj wypoczynku dlapracowników i ich rodzin, a unas nie godzi się na takie roz-wiązanie „Solidarność”! Para-doks polega na tym, że zsocjalnego nie godzą się, alesami załatwiają, i tak jak myprowadzą w związku zapisyna takie karty. Tylko jak by-łoby to z socjalnego byłoby owiele taniej. Czemu ma to słu-żyć? Tego pewnie sami działa-cze „Solidarności” nie wiedzą,co ciekawe w innych kopal-niach JSW takie karty z socjal-nego można dostać. Mówi siętrudno zbieramy wraz z in-nymi związkami zapisy na tekarty pomijając „Solidarność”.Chętnych zapraszamy do sie-dziby związku.APEL – pamiętajcie, żeobecnie panująca epidemia tonie jest fikcja filmowa lub grakomputerowa należy zacho-wać szczególną ostrożność istaranność dla naszego i na-szych rodzin bezpieczeństwa.Nie negujcie działań praco-dawcy w zakresie walki z wi-rusem. Jeśli macie jakieśobjawy zgłaszajcie to i nie na-rażajcie siebie i innych. 
Krzysztof Łabądź
Przewodniczący 

WZZ „Sierpień 80” 
w JSW S.A.

Polacy popierają górników...


