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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Wa¿ne sprawy, w tym podwy¿ki p³acy pracowniczej,
zdominowa³y obrady w Polskiej Miedzi

Rozmowy
o przysz³oci

W czwartek 30 lipca w siedzibie KGHM Polska Mied S.A. odby³o siê spotkanie pracodawcy ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w Polskiej Miedzi.
Spotkanie rozpoczê³o siê od zapytania skierowanego do prezesa
KGHM Polska Mied S.A. Miros³awa Krutina przez przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Józefa Czyczerskiego: dlaczego Zwi¹zek nie otrzyma³ materia³ów
na pimie przed spotkaniem, pomimo wczeniej sygnalizowanego
przez zwi¹zek ¿¹dania ich dostarczenia przed rozmowami? Prezes
wyjani³, ¿e materia³y nie zosta³y dorêczone, gdy¿ bez odpowiednich objanieñ do materia³ów zosta³yby one niew³aciwie zrozumiane lub niezrozumiane. Dlatego dzisiejsze spotkanie ma za zadanie objaniæ materia³y, które zostan¹ przekazane Zwi¹zkom, jako
materia³ wstêpny do roboczych spotkañ, które siê odbêd¹ w póniejszych terminach. Na kolejne spotkanie prezes zaproponowa³
termin 3 wrzenia br. Termin zosta³ przez zwi¹zki zaaprobowany.
Przewodnicz¹cy SKGRM Józef Czyczerski zwróci³ prezesowi
Spó³ki uwagê, ¿e NSZZ Solidarnoæ po powziêciu 17 lipca informacji o dzisiejszym spotkaniu - 18 lipca na pimie zwróci³ siê
do prezesa o poszerzenie spotkania o dodatkowy punkt dotycz¹cy propozycji Solidarnoci podwy¿szenia stawek zaszeregowania o 200z³ ka¿demu zatrudnionemu w KGHM PM S.A. pracownikowi. W tym te¿ pimie zwrócono siê do prezesa o pisemne ustosunkowanie siê do wniosku Solidarnoci. Odpowied, która wp³ynê³a do Zwi¹zku mówi³a o rozszerzeniu dzisiejszego spotkania o
proponowany punkt, ca³kowicie pomijaj¹c stosunek Zarz¹du do
propozycji podwy¿ki. Nastêpnie przewodnicz¹cy ZZPPM zwróci³ siê
do prowadz¹cego zebranie o 10 minutowa przerwê na skonsultowanie sprawy w gronie zwi¹zkowym.
Pracownicy KGHM Polska Mied S.A. oczekuj¹ na waloryzacjê swoich p³ac!
Prezes mówi nie
W trakcie przerwy wszystkie Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w
KGHM Polska Mied S.A. dosz³y do konsensusu i podpisa³y porozumienie stron Zak³adowego Zbiorowego Uk³adu Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. wprowadzaj¹ce zmianê za³¹cznika nr 2 do ZUZP (Tabeli miesiêcznych stawek p³ac zasadniczych) polegaj¹cej na podwy¿szeniu o 200zl stawki miesiêcznej p³acy zasadniczej.
Po przerwie zwi¹zkowcy przed³o¿yli Porozumienie do podpisu
stronie ZUZP  pracodawcy.
Prezes Miros³aw Krutin wystêpuj¹c w imieniu pracodawcy odmówi³ podpisania Porozumienia wprowadzaj¹cego podwy¿ki stawek pracowniczych o 200 z³. Swoj¹ decyzjê uzasadnia³: wysokimi
miesiêcznymi rednimi p³acami pracowniczymi, du¿ymi kosztami,
jakimi skutkuje ta proponowana podwy¿ka dla Spó³ki, koniecznoci¹ zakupu obcego wsadu zwiêkszaj¹cego koszty produkcji metalu przy spadaj¹cej wydajnoci w przeliczeniu na tonê miedzi oraz
zbli¿aj¹c¹ siê recesj¹ w wiecie, co wi¹¿e siê z dekoniunktur¹ na
mied. Dlatego Zarz¹d nie zgadza siê na podwy¿kê ¿¹dan¹ przez
Zwi¹zki, ale nie odmawia prowadzenia negocjacji w tym temacie.
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczer-

ski zwrócili uwagê prezesowi, ¿e: nie nast¹pi³ spadek wydajnoci w wydobyciu rudy i wytopie miedzi. Spadek wydajnoci nast¹pi³ w wyniku zmniejszaj¹cej siê zawartoci metalu w górotworze, a
za t¹ sytuacjê nie mo¿na winiæ pracowników. Sposób wybierania
jest spraw¹ organizacyjn¹ i le¿y po stronie pracodawcy. Uzasadnianie braku podwy¿ki kosztami jest nieuzasadnione. Spó³ka wypracowuje wielomiliardowe zyski, które nie musz¹ byæ, a¿ tak wysokie. Mo¿na je pomniejszyæ o kwotê zwiêkszaj¹c¹ wynagrodzenie, a i tak pozostanie zysk na inwestycje i do odprowadzenia, jako
dywidenda.
Awanse i zatrudnienie
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski zwróci³ uwagê prezesowi, ¿e
na spotkaniu 18 czerwca zobowi¹za³ siê do dostarczenia uchwa³y
Zarz¹du nr 328 dotycz¹cej polityki personalnej Spó³ki i pomimo,
¿e mamy ju¿ 30 lipca uchwa³a nie zosta³a dorêczona, a ju¿ s³ychaæ,
¿e ukaza³a siê nastêpna nr 405 w temacie zatrudnienia i awansów.
Prezes wyda³ polecenie wydania stronie zwi¹zkowej kopii uchwa³,
które zosta³y dostarczone.
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski skrytykowa³ funkcjonowanie powo³anej na podstawie uchwa³y 328 Komisji rekrutacyjnej.
Stwierdzi³, ¿e komisja w sk³adzie 10-ciu wysokop³atnych g³ównych
in¿ynierów przez wiele godzin przes³uchiwa³a 30-stu kandydatów,
aby jednego pracownika zatrudniæ. Jest to jego zdaniem marnowanie czasu pracy wysokospecjalistycznej, bardzo dobrze p³atnej
kadry zarz¹dzaj¹cej produkcj¹.
Wykup deputatu wêglowego
Pracodawca zaproponowa³ Zwi¹zkom podpisanie porozumienia
likwiduj¹cego wyp³atê ekwiwalentu za wêgiel, w zamian za wyp³atê
jednorazowego ekwiwalentu obliczonego za 10 lat wg obowi¹zuj¹cych cen i wymiaru deputatu na dzieñ wyp³aty dla pracowników i
emerytów oraz rencistów posiadaj¹cych uprawnienia do ekwiwalentu oraz likwidacjê deputatu dla nowoprzyjêtych. Emerytom i rencistom pozostawiono by prawo wyboru formy otrzymania jednorazowego lub wg dotychczas obowi¹zuj¹cych zasad.
NSZZ Solidarnoæ nie ustosunkowa³a siê do propozycji z powodu braku materia³ów przed spotkaniem, a tak wa¿na pracownicza
sprawa wymaga analizy z szerok¹ konsultacj¹ wród za³ogi.
System motywacyjny
Prezes przedstawi³ stronie zwi¹zkowej analizê sk³adników wynagrodzenia pracowniczego obowi¹zuj¹cego w Oddzia³ach Polskiej
Miedzi. Stwierdzi³, ¿e obowi¹zuj¹cy system wynagradzania jest z³y,
gdy¿ zawiera zbyt du¿¹ iloæ sk³adników, p³aca zasadnicza stanowi
tylko ok. 22% ogó³u wynagrodzenia, sk³adnik p³acy uzale¿niony od
wydajnoci pracy jest zbyt niski (premia). Powoduje to, ¿e p³aca
nie pe³ni roli motywacyjnej do lepszego jej wykonywania.
Wed³ug przed³o¿onego projektu Zarz¹du nowy system ma wspieraæ realizacjê strategii firmy, budowaæ autorytet prze³o¿onych, u³atwiæ dobór pracowników, promowaæ rozwój najlepszych, wp³ywaæ
na efektywnoæ pracy, ma byæ zgodny z prawem i respektowaæ
dobre obyczaje w stosunkach pracy i nie mo¿e byæ zbyt skomplikowany i kosztowny w obs³udze.
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski stwierdzi³, ¿e obowi¹zuj¹cy system p³acy w Polskiej Miedzi
w pe³ni realizuje ¿yczenia prezesa, z wyj¹tkiem z byt niskiego
udzia³u stawki w pozosta³ych sk³adnikach p³acowych, dlatego
Solidarnoæ d¹¿y do podnoszenia stawek zaszeregowania. Zachêcamy prezesa do podpisania przekazanego dzisiaj porozumienia podnosz¹cego stawki o 200z³, a ju¿ siê zbli¿ymy o kolejny krok w kierunku idealnego systemu p³acowego.
Nie ma zgody SKGRM NSZZ Solidarnoæ na likwidacjê
sk³adników wynagrodzeñ, celem wprowadzenia wysokiej premii uznaniowej, której przyznanie bêdzie uzale¿nione od decyzji prze³o¿onego.

NSZZ Solidarnoæ chce wyp³aty nagrody dla transportowców Polskiej Miedzi

Ceny za us³ugi
transportowców musz¹
wzrosn¹æ!

Na spotkaniu z pracodawc¹ przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ
przy Pol-Mied Trans Sp. z o.o. przedstawili stanowisko Zwi¹zku,
wypracowane po konsultacji z pracownikami tej Spó³ki.
W Pol-Mied Trans s¹ problemy, które musz¹ byæ rozwi¹zane.
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Adam
Januchta przedstawi³ ¿¹dania za³ogi zawarte w czteropunktowym stanowisku NSZZ Solidarnoæ.
NSZZ Solidarnoæ domaga siê:
1. Wyp³acenia jednorazowej premii w wysokoci 10 000z³ wszystkim pracownikom zatrudnionym od 1968r. tj. od powstania 40
lat temu Oddzia³u Zak³adu Transportu przy KGHM. Premiê otrzymaliby te¿ wszyscy zatrudnieni w Spó³ce proporcjonalnie do czasu zatrudnienia w niej. Propozycja Zwi¹zku stanowi³aby rekompensatê dla pracowników z tytu³u lat pracy i braku podwy¿ek
zwi¹zanych z trwaj¹cymi negocjacjami w/s Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla pracowników Pol-Mied Trans.
2. Przeszeregowania o jedn¹ kategoriê osobistego zaszeregowania, co najmniej 1 000 pracowników Spó³ki.
3. Wyp³aty nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikom Pol-Mied
Trans z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju, wg Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2005r.
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci oraz warunków ustalania nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej, z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju. Ze
wzglêdu na wa¿noæ sprawy Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy PMT podjê³a Uchwa³ê nr 3/2008 niewyra¿aj¹c¹
zgodê na propozycjê pracodawcy ujednolicenia diet zagranicznych do wysokoci 35 Euro za dobê pobytu poza granicami kraju. Stanowisko Zwi¹zku podyktowane jest brakiem zgody na obni¿enie wynagrodzeñ pracowniczych zw³aszcza w chwili obecnej,
gdy euro traci na wartoci, inflacja postêpuje, a wynagrodzenia
pracownicze nie wzrastaj¹ wobec trwaj¹cych negocjacji uk³adowych.
Waloryzacji do 150z³ limitu na noclegi w podró¿y s³u¿bowej na
obszarze kraju, które s¹ od d³u¿szego czasu zamro¿one na poziomie 110 z³.
Zdaniem Zwi¹zku utrzymywanie od lat przys³uguj¹cego pracownikowi zwrotu kosztów noclegu w wysokoci stwierdzonej
rachunkiem hotelowym, w granicach limitu ustalonego przed
laty w Pol-Mied Trans jest nie do przyjêcia. Zmusza pracowników do odpoczynku w gorszych warunkach ni¿ s¹ przewidziane
w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
19.12.2002r. w sprawie wysokoci oraz warunków ustalania nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u
podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju.
Na takie traktowanie pracowników nie ma zgody i nie bêdzie mówi przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Adam Januchta.
4. Ponownego rozwa¿enia decyzji Zarz¹du o likwidacji warsztatów w Lubinie. Zdaniem Zwi¹zku przeniesienie pracowników
warsztatowych z Lubina do Polkowic jest nieracjonalne - wyd³u¿a drogê dojazdu do i z pracy pracownikom zamieszka³ym w
Lubinie i nara¿a ich i zak³ad na dodatkowe koszty. Odleg³oæ pomiêdzy baz¹ znajduj¹c¹ siê przy Lubinie, a warsztatami przy Polkowicach powoduje, ¿e kierowca po oddaniu swojego pojazdu
do remontu musi byæ przewieziony samochodem do bazy, gdzie
otrzyma drugi pojazd. Po wykonanej naprawie zachodzi koniecznoæ przewiezienia kierowcy z Lubina do polkowickich warsztatów, aby odebra³ swój pojazd. Kierowcy zamieszkali i zatrudnieni
na bazie w Lubinie nie chc¹ nawet s³yszeæ o przeniesieniu ich
bazy do Polkowic. Mówi¹: bêdziemy traciæ wiêcej na dojazd do
pracy i z pracy czasu i pieniêdzy, to s¹ nasze straty wcale nie
bagatelne w skali miesi¹ca i roku.

Nie wierz¹ w rekompensaty ze strony pracodawcy. Za przyk³ad
podaj¹ 14 swoich kolegów, którzy zostali przeniesieni z G³ogowa do
Lubina. Pracodawca przed przeniesieniem zobowi¹za³ siê do zrekompensowania im wyd³u¿enia drogi dojazdu poprzez podniesienie
stawek zaszeregowania. Teraz czekaj¹ na te stawki, a z³oliwcy docinaj¹ im: NSZZ Solidarnoæ wynegocjuje przeszeregowania dla 1000
pracowników, to otrzymacie przyobiecane wam stawki.
Postêpuj¹ce w Polskiej Miedzi ruchy kadrowe wzbudzaj¹ zaniepokojenie zwi¹zku o prawid³owe zarz¹dzanie Spó³k¹. Przewodnicz¹cy A. Januchta mówi: mamy w Spó³ce dobrych pracowników
na wszystkich szczeblach od pracownika po dyrektora. Ludzie siê
znaj¹ i wiedz¹, czego mo¿na siê po sobie spodziewaæ. Pomimo trudnoci sprzêtowo- materia³owych wynikaj¹cych z ograniczonych mo¿liwoci finansowych Spó³ki, wypracowujemy zysk i mamy stabilizacjê zatrudnienia. Nie chcielibymy, aby ruchy kadrowe, wynikaj¹ce
czêsto z politycznego nadania, doprowadzi³y dodatkowo do trudnoci finansowych i w konsekwencji restrukturyzacji oraz w jej wyniku
redukcji zatrudnienia.
G³êbok¹ troskê zwi¹zkowców z NSZZ Solidarnoæ Pol-Mied
Trans Sp. z o.o. wzbudza dalszy los Spó³ki w kontekcie postêpuj¹cej dekapitalizacji sprzêtowej. Kiedy wydzielano z KGHM Polska
Mied S.A. Oddzia³ Zak³ad Transportu, przekszta³caj¹c go w Spó³kê,
by³ to wietnie prosperuj¹cy zak³ad, pracownicy dobrze zarabiali i
jedzili na bardzo dobrym sprzêcie.
Teraz, po latach - restrukturyzacja przeprowadzona przez Zarz¹d KGHM z nadania SLD odbija siê pracownikom czkawk¹. Pracownicze zarobki daleko odbiegaj¹ od redniego wynagrodzenia
w Polskiej Miedzi, a sprzêt nieodtwarzany w wystarczaj¹cym stopniu znajduje siê w coraz gorszym stanie.
Win¹ za ten stan rzeczy nie mo¿na obarczaæ za³ogê tej Spó³ki,
która zawsze wykonywa³a i wykonuje bardzo dobrze swe obowi¹zki
pracownicze.
Przyczyn¹ tego stanu rzeczy s¹ niewystarczaj¹ce zasoby finansowe otrzymywane za us³ugi wykonywane na rzecz zleceniodawcy. G³ównym zleceniodawc¹ us³ug dla Pol-Mied Trans by³ i pozostaje KGHM Polska Mied S.A., który jako 100% w³aciciel kreuje
politykê gospodarcz¹ Spó³ki poprzez wp³yw na jej w³adze. W latach,
gdy KGHM musia³ ograniczaæ w sposób zdecydowany koszty, gdy¿
cena miedzi osi¹ga³a rekordowo niskie poziomy ok. 1400 USD/t ograniczenia te prze³o¿y³y siê bezporednio na ceny us³ug wiadczonych
przez Pol-Mied Trans. Na pierwsze uderzenie posz³y p³ace pracownicze i przywileje wynikaj¹ce z ZUZP, co w dalszej konsekwencji doprowadzi³o do wypowiedzenia ZUZP dla pracowników PMT. Ograniczono drastycznie inwestycje w nowy sprzêt, skupiaj¹c siê na maksymalnym wyd³u¿eniu czasokresu u¿ytecznoci istniej¹cego. Gdy
minê³a dekoniunktura na mied i jej cena poszybowa³a do nawet do
ok. 10 000 USD/t, Zarz¹dy KGHM wykazywa³y rekordowe zyski, które konsumowano na dywidendê dla akcjonariuszy. Jednak hossa ta
nie prze³o¿y³a siê na zniwelowanie wieloletniego niedoinwestowania
firmy transportowej. Dalsze trwanie przy tej polityce gospodarczej
doprowadzi do likwidacji Spó³ki. Restrukturyzacyjne ruchy wewn¹trz
Spó³ki, typu ³¹czenie baz i likwidacja, przynosi zbyt ma³e efekty dla
trwania i rozwoju Spó³ki. Tylko radykalna zmiana podejcia Zarz¹du KGHM do istoty finansowania Pol-Mied Trans mo¿e uratowaæ
jej byt i tysi¹ce miejsc pracy.
NSZZ Solidarnoæ stoi na stanowisku, ¿e teraz, gdy jest koniunktura, Zarz¹d KGHM musi zmieniæ sw¹ politykê gospodarcz¹
wobec Pol-Mied Trans umo¿liwiaj¹c Spó³ce odrobienie zaleg³oci i przygotowanie Spó³ki do nieuchronnego nadejcia ponownej
dekoniunktury.

Strategiczny akcjonariusz wprowadza monopol informacyjny, ograniczaj¹c dostêp do informacji pozosta³ym
akcjonariuszom.

Za podwójn¹ gard¹

Uchwa³¹ Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. zmieniono
Regulamin tego organu ograniczaj¹c prawo do udzielania informacji o Spó³ce i pracach Rady tylko do przewodnicz¹cego Rady i
upowa¿nionej przez niego osoby.
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi,
21 lipca br., Rada ukonstytuowa³a siê i wybra³a ze swego grona na
przewodnicz¹cego ponownie Marka Trawiñskiego.

Na wniosek przewodnicz¹cego Rady wprowadzono zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej zakazuj¹ce udzielania mediom informacji przez cz³onków Rady za wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i upowa¿nionych przez niego osób.
Przedstawiciele Skarbu Pañstwa w KGHM Polska Mied S.A. w
Radzie Nadzorczej stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ, chocia¿ SP
posiada 41,79% akcji, jest to spowodowane rozdrobnieniem pozosta³ego akcjonariatu.
Taka decyzja jednego akcjonariusza mo¿e pozbawiæ skutecznie
dostêpu do rzetelnej informacji o bie¿¹cej dzia³alnoci, sytuacji gospodarczej spó³ki oraz jej planach mniejszych akcjonariuszy, gdy¿
udzielane informacje bêd¹ ocenzurowane przez przewodnicz¹cego
namaszczonego przez decyduj¹cego akcjonariusza.
W naszej ocenie decyzja ta k³uci siê z przyjêt¹ przez Polsk¹ Mied
zasad¹ stosowania Dobrych Praktyk w Spó³kach Publicznych.
Przy panuj¹cym upolitycznieniu polskiej gospodarki stwarza zagro¿enie podejmowania decyzji zasadnych politycznie, a szkodz¹cych gospodarczo Spó³ce i za³odze w niej zatrudnionej.
W historii KGHM Polska Mied S.A. mielimy ju¿ próbê podjêcia
takich dzia³añ jak np. plany prezesa profesora geologii St. Speczika
dotycz¹ce zbycia akcji KGHM z pozostawieniem 5% pakietu mened¿erskiego dla Zarz¹du, wprowadzenia dla Zarz¹du 200% podwy¿ki
wynagrodzenia za prezesa Wiktora B³¹dka, nieprzyzwoicie wysokich
wynagrodzeñ z tytu³u w¹tpliwej wynalazczoci i racjonalizacji oraz
wdro¿eñ innowacyjnych.
Dzia³ania te zosta³y skutecznie zablokowane m.in. dziêki szybkiemu nag³onieniu sprawy w mediach. Jest dla NSZZ Solidarnoæ
oczywistym, ¿e bêdzie to niemo¿liwe po zmianach w regulaminie.
Celem cz³onków Rady z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej jest, aby zasiadaj¹cy w Radzie Nadzorczej cz³onek z
wyboru pracowników, gdy zostanie przeg³osowany w tym organie
w sprawie istotnego zagro¿enia dla swoich wyborców, nie móg³
ich skutecznie poinformowaæ.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ stanowczo siê sprzeciwia takim dzia³aniom.

29 SIERPNIA  OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA
SOLIDARNOSÆI W WARSZAWIE

Przy³¹cz siê do nas!
powiedz nie - polityce
niskich p³ac!

Ponad 65% Polaków otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczaj¹ce redniej p³acy. Zarobki co dziesi¹tej osoby osi¹gaj¹ zaledwie poziom p³acy minimalnej. Obecny system emerytalny nie gwarantuje
zabezpieczenia przysz³oci pracowników. NSZZ Solidarnoæ w
odpowiedzi na zaistnia³¹ sytuacjê rozpoczê³a kampaniê na rzecz godnej pracy pod has³em Godna praca - godna emerytura.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa oraz decydentów, na znaczenie bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy dla gospodarki i zabezpieczenie spo³ecznego. Bez zapewnienia godnej pracy nie osi¹gniemy trwa³ego wzrostu gospodarczego. Pracownicy maj¹cy niskie p³ace nie doczekaj¹ godnej emerytury. Godna praca bezporednio wp³ywa na wzrost gospodarczy
oraz jest gwarantem godnej emerytury.
Wa¿nym wydarzeniem w ramach kampanii bêdzie MANIFESTACJA organizowana tu¿ przed kolejn¹ rocznic¹ powstania Solidarnoci  29. sierpnia w Warszawie. Zwi¹zkowcy po raz kolejny
upomn¹ siê o prawo Polaków do godnej pracy, gwarantuj¹cej godn¹
emeryturê.

CHCEMY PRACOWAÆ  CHCEMY GODNIE ZARABIAÆ !
-

NSZZ SOLIDARNOÆ DOMAGA SIÊ:

Systematycznego wzrostu p³ac wszystkich pracowników, który zrekompensuje wzrost kosztów utrzymania;
Podwy¿szenia p³acy minimalnej do wysokoci 50% przeciêtnego wynagrodzenia;
Uprawnienia do obni¿onego wieku emerytalnego dla pracu-

-

j¹cych w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze;
Przestrzegania prawa pracy i prawa pracowników do zrzeszania siê;
Rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu spo³ecznego.

Ponad 65%
Polaków otrzymuje wynagrodzenie nie przekraczaj¹ce
redniej p³acy (GUS);
10% pracowników zarabia na poziomie p³acy minimalnej;
20% dzieci w Polsce ¿yje poni¿ej progu ubóstwa;
16,5%zatrudnionych zarabia poni¿ej minimum socjalnego
na 1 osobê;
16,6%pracowników otrzyma³o w ci¹gu roku poni¿ej 50 z³ brutto
podwy¿ki (Badania Gfk Polonia, 2007);
93% prac dostêpnych dla m³odych ludzi stanowi¹ prace nieformalne;
Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod wzglêdem rozpiêtoci p³ac.

Godna praca generuje wzrost gospodarczy
NSZZ Solidarnoæ stoi na stanowisku, ¿e gospodarka potrzebuje wzrostu p³ac w celu zwiêkszenia konsumpcji gospodarstw domowych. Ma to na celu zast¹pienie krótkoterminowego sukcesu
gospodarczego opartego na wzrocie eksportu i inwestycji, wzrostem d³ugoterminowym, trwa³ym i posiadaj¹cym solidne podstawy.
Dla rozwoju gospodarczego konieczny jest wzrost wynagrodzeñ.
Te dwa elementy dzia³aj¹ na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego. Solidarnoæ walcz¹c o godn¹ pracê chce przekonaæ rz¹d do wprowadzania koniecznych rozwi¹zañ oraz wysuwa konkretne postulaty:
1. Nie, dla niskich p³ac generuj¹cych biernoæ zawodow¹.
Tak, dla godnie wynagradzanej pracy stymuluj¹cej wzrost gospodarczy.
2. Nie, dla niskich p³ac, bêd¹cych powodem emigracji wykwalifikowanych pracowników.
Tak dla inwestycji w rozwój pracowników, wzmacniaj¹cych ich
pozycjê na rynku pracy.
3. Nie, dla niskich p³ac, tworz¹cych w przysz³oci niskie emerytu
ry.
Tak dla godnej pracy gwarantuj¹cej godn¹ emeryturê.

Godna praca dzi to godna emerytura jutro

Kampania Godna Praca  Godna Emerytura jest równie¿ odpowiedzi¹ na obecne dzia³ania rz¹du, m.in. uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nowy Program 45/50 Plus,
maj¹cy byæ realizacj¹ rz¹dowego projektu Solidarnoæ pokoleñ 50+.
Program ogranicza uprawnienia osób w wieku przedemerytalnym
pod has³ami solidarnoci spo³ecznej oraz rozwoju gospodarczego.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ opowiada siê za aktywn¹
polityk¹ pañstwa, samorz¹dów i pracodawców na rynku pracy. Konieczne s¹ inwestycje w ludzi, zarówno poprzez dostosowanie systemów kszta³cenia i szkolenia do oczekiwañ indywidualnych skoordynowanych z potrzebami pracodawców, jak równie¿ rozwój i promowanie kszta³cenia ustawicznego, szczególnie dla grup w trudnej
sytuacji. Niezbêdne jest tak¿e zapewnienie osobom starszym odpowiedniej ochrony spo³ecznej, bêd¹cej elementem godnej pracy.
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ
Zag³êbia Miedziowego, w odpowiedzi na apel Komisji Krajowej,
zwracaj¹ siê do cz³onków i sympatyków Zwi¹zku o liczny udzia³ w
organizowanej Ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, w dniu
29 sierpnia br.

NIE STÓJ Z BOKU  WE UDZIA£ W MANIFESTACJI!
Wszyscy chêtni na wyjazd do Warszawy mog¹ zapisywaæ siê w
siedzibach Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ Solidarnoæ. Wyjazd nieodp³atny.

Za³oga bierze udzia³ w tworzeniu bardzo dobrych wyników finansowych KGHM Polska Mied S.A. i ma prawo do udzia³u w ich podziale.

Podwy¿ka musi byæ

Ka¿dy pracownik od prezesa Zarz¹du do górnika wie, ¿e w Polskiej Miedzi stawki zaszeregowania osobistego s¹ nienaturalnie
niskie w porównaniu do osi¹ganego wynagrodzenia.
Dlatego ju¿ od kilku lat Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ d¹¿y do corocznej waloryzacji pracowniczej
poprzez podnoszenie stawek.
Taki postulat, zosta³ przed³o¿ony ju¿ w styczniu, podczas negocjacji wskanika wzrostu redniomiesiêcznego wynagrodzenia pracowniczego (propozycja Solidarnoci wzrostu stawek o 350 z³, pracodawca zgodzi³ siê tylko na 150 z³). Teraz, po siedmiu miesi¹cach
po dokonanej analizie kondycji finansowej zak³adu i postêpuj¹cego
wzrostu kosztów utrzymania (analitycy przewiduj¹, do koñca roku
2008 wzrost 24%) NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e Spó³kê staæ na
podniesienie pracownikom p³acy zasadniczej rekompensuj¹cej wzrost
kosztów utrzymania.
18 lipca br. SKGRM NSZZ Solidarnoæ wystosowa³a pismo
do prezesa KGHM Polska Mied S.A. Miros³awa Krutina, w którym domaga siê podwy¿szenia w 2008r. stawek osobistego zaszeregowania pracownikom KGHM Polska Mied S.A. po 200z³
na stawce.

Godna praca- godna emerytura

Pracowniczy test

Jest sezon urlopowy i wielu z nas odpoczywa, jestemy rozkojarzeni, staramy siê uciekaæ mylami od codziennych trosk i zmartwieñ. Jednak ¿ycie wymusza na nas zmierzanie siê z ró¿nymi przeciwnociami losu i to bez wzglêdu na zasobnoæ naszych portfeli.
Przed nami miesi¹c sierpieñ - dla Polaków miesi¹c szczególny i
wa¿ny - w zwi¹zku z wydarzeniami historycznymi, które torowa³y
nam drogê do wolnej i niepodleg³ej Ojczyzny.
Bez w¹tpienia dla pokolenia dzisiejszych 50-latków momentem
zwrotnym naszej historii by³ wybór naszego rodaka Karola Wojty³y
na papie¿a  Polaka Jana Paw³a II. A zaraz po tym rozlewaj¹ca siê po
ca³ej Polsce fala strajków w protecie przeciw dyktaturze lewicy - za
woln¹ Polsk¹ pod przewodnictwem ruchu spo³ecznego, na rzecz
powstania wolnych zwi¹zków zawodowych.
Powstanie Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoæ zosta³o okupione mierci¹ i kalectwem wielu osób tylko
dlatego, ¿e nie chcieli byæ traktowani jak ch³opi pañszczyniani.
Dzi przed kolejn¹ rocznic¹ tragicznego Lubiñskiego Sierpnia
82 nale¿y postawiæ bardzo retoryczne pytanie: Czy problemy i postulaty tamtego Sierpnia zniknê³y i przesta³y istnieæ?
Okazuje siê, ¿e nie. Dzisiaj tak samo jak przed laty musimy obawiaæ siê o utratê swojego miejsca pracy, a pracownikom nie wyp³aca siê nale¿nych im wynagrodzeñ.
Dane statystyczne pokazuj¹, ¿e przybywa w zastraszaj¹cym tempie g³odnych dzieci. Dochodzi do patologicznych absurdów. Jedni
w majestacie prawa siê nadmiernie bogac¹, innym, za ich ciê¿k¹
pracê chce siê p³aciæ coraz mniej. Pracowaæ mamy natomiast
coraz wiêcej i wydajniej.
Tak ma wygl¹daæ cud gospodarczy Donalda i jego ekipy?
Zapêdy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne doprowadz¹ do tego,
¿e coraz wiêksza grupa pracowników bêdzie poza Uk³adem Zbiorowym Pracy. Trwa medialny be³kot i ponad naszymi g³owami odbywa
siê handel naszym wspólnym maj¹tkiem i naszymi uprawnieniami
pracowniczymi. Nie ma co siê ³udziæ, ¿e ta ekipa bêdzie dba³a o pracowników, oni s¹ w stanie zahandlowaæ wszystkim. Jak zajdzie potrzeba wykupi¹ sobie chwilowy spokój poprzez wyp³acenie jednorazowej premii, by zatkaæ niezadowolonym gêby i upiæ czujnoæ oraz
odurzyæ umys³ dla za³atwienia swoich prywatno - partyjnych interesów.
Od nas zale¿y, czy zach³yniemy siê wmawian¹ nam niezale¿noci¹ i potêg¹ KGHM Polska Mied S.A. Musimy sobie przypo-

mnieæ ilu pracowników ju¿ zosta³o wyautowanych poza obrêb
Polskiej Miedzi. Teraz pracuj¹ w ró¿nego rodzaju spó³kach i marz¹,
aby dobrodziejstwa ZUZP dla pracowników KGHM PM S.A. zici³y
siê w ich zak³adach. Co rusz s³yszymy o kolejnych cie¿kach prywatyzacji, restrukturyzacji  ³¹czeniu kopalñ, które tak naprawdê niczemu nie s³u¿y poza kolejnymi ograniczeniami zabezpieczeñ pracowniczych.
Czy tak siê stanie? W du¿ej mierze zale¿y to od nas. Je¿eli nie
damy siê zauroczyæ i upiæ, to wygramy.
Test ju¿ nied³ugo  29 sierpnia br. ogólnopolska manifestacja
w Warszawie w obronie godnej pracy i godnej emerytury. Czy siê
sprawdzimy? Zobaczymy ilu pracowników Polskiej Miedzi wemie
udzia³ o obronie swoich praw pracowniczych i emerytalnych?
Odpowiedzialny

Dzia³alnoæ na rzecz kolegów w pracy oceniona pozytywnie

Konkurs rozstrzygniêty

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy Oddziale
ZG Lubin, po konsultacjach z cz³onkami Zwi¹zku, przyjê³a Regulamin Konkursu na najaktywniejszego cz³onka i najaktywniejsz¹
Komisjê Oddzia³ow¹ NSZZ Solidarnoæ.
Po raz pierwszy w historii kopalni Lubin dokonano oceny postaw
cz³onków Zwi¹zku i Komisji Oddzia³owej. Konkurs ma za zadanie
zdopingowaæ do pracy cz³onków i komisje, których ocena bêdzie
wykonywana w cyklu pó³rocznym.
Zgodnie z przyjêtym regulaminem, w lipcu, KM NSZZ Solidarnoæ dokona³a analizy i na jej podstawie oceni³a kandydatury na
najlepszego cz³onka Zwi¹zku i najlepsz¹ Komisjê Oddzia³owa NSZZ
Solidarnoæ dzia³aj¹ca w ramach Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ
Solidarnoæ O/ZG Lubin. Przyst¹pienie do konkursu by³o ca³kowicie dobrowolne. Ocenie swojej pracy spo³ecznej na rzecz wspó³pracowników podda³o siê wielu kolegów. Cieszy nas fakt, ¿e w gronie
tym przewa¿a³ m³ody wiek uczestników. Na szczególne wyró¿nienie
zas³uguje fakt, ¿e m³odzi ludzie dostrzegaj¹ istniej¹ce problemy na
ich Oddzia³ach oraz chc¹ siê anga¿owaæ w ich rozwi¹zywanie, chocia¿ odbywa siê to kosztem ich czasu wolnego od pracy. Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, ¿e dzia³alnoæ zwi¹zkowa nie spotyka siê
z ¿yczliwoci¹ i pomoc¹ ze strony wspó³pracowników.
Komisja konkursowa oceni³a:
na najaktywniejszego cz³onka zwi¹zku - I miejsce zaj¹³ kolega
Karol Przybysz z Oddzia³u TKJ, II miejsce Stanis³aw Gierczyk z
Oddzia³u C 3 i III miejsce Robert Galas z Oddzia³u C2c,
· najbardziej operatywn¹ Komisj¹ Oddzia³ow¹ zosta³a Komisja
Oddzia³u C2 w nastêpuj¹cym sk³adzie: przewodnicz¹cy Norbert
Urbaniak oraz zastêpcy przewodnicz¹cego S³awomir Kupiec i
Miros³aw Ziaja.
Zrozumienie problemów innych osób i dzia³anie na ich rzecz nie
jest ³atwe. Jednak nasi koledzy tego dokonali. Zrozumieli, czym jest
Solidarnoæ i w³aciwie pokierowali swym postêpowaniem. Dla nich
wyrachowanie i materialne sobkostwo jest ca³kowicie obce. Dziêkujemy im za t¹ chwalebn¹ podstawê.
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej Bogdan Nuciñski
wraz z ca³¹ Komisj¹ sk³adaj¹ wyró¿nionym gratulacje i ¿yczenia
dalszej owocnej wspó³pracy i pracy na rzecz cz³onków Zwi¹zku.
·

Rozpoczê³a siê ju¿ kolejna edycja konkursu, zapraszamy wszystkich cz³onków K M NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Lubin do wziêcia
w nim udzia³u. Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ w siedzibie Komisji Miêdzyzak³adowej przy szybie LG.
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