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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Z okazji Barbórki - górniczego wiêta
- wszystkim Górnikom, Rencistom i Emerytom górniczym
oraz Cz³onkom Ich Rodzin zdrowia,
szczêcia oraz samych sukcesów
w ¿yciu zawodowym i prywatnym ¿ycz¹
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ
oraz Redakcja Pryzmatu

wiêta Barbaro  czuwaj nad Braci¹ Górnicz¹, podczas ich ciê¿kiej pracy!
SZCZÊÆ BO¯E!
Polska Solidarnoæ mia³a zgin¹æ

Wojna z Narodem

W sobotê 13 grudnia br. minie 27 rocznica wprowadzenia w
Polsce stanu wojennego. Wprowadzi³a go w³adza lewicowa pod
wodz¹ I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciecha Jaruzelskiego.
W 1981r. na ulice miast i miasteczek Polski wyjecha³o z koszar
wojsko oraz milicja. S³u¿ba bezpieczeñstwa z milicj¹ ju¿ w nocy
rozpoczê³a aresztowania dzia³aczy zwi¹zkowych. Zape³ni³y siê
wiêzienia i specjalne obozy. Zamkniêto w nich przeciwników
wszechpanuj¹cej wówczas lewicy. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki
wsparciu rzeszy dzia³aczy PZPR oraz ZSMP.
Rozpoczê³a siê tragedia wielu Polskich rodzin. W wyniku pacyfikacji zak³adów pracy i represji stosowanych wobec wolnych obywateli Kraju ¿ycie straci³o ponad 100 ludzi. Zatrudnieni w zak³adach
pracy, w protecie przeciw brutalnoci w³adzy, przyst¹pili do strajków. Stanê³y zak³ady pracy. W odpowiedzi, w³adza przy pomocy specjalnych oddzia³ów Milicji Obywatelskiej(ZOMO) dokonywa³a ich
pacyfikacji. Zmilitaryzowa³a kopalnie i huty, zwalnia³a z pracy najaktywniejszych politycznie pracowników. Niektórym wytacza³a procesy i na podstawie prawa wojennego zamyka³a w wiêzieniach.
Tragedia ludzi wiêzionych i ich rodzin by³a niczym wobec tragedii
rodzin, których bliscy zostali pomordowani. Terror trwa³ ca³e lata,
podczas których w³adza ludowa odbudowa³a i wzmocni³a swoje struktury oraz podleg³e im zwi¹zki zawodowe OPZZ. W 1989 r. umocniona ³askawie zezwoli³a na ponowne powstanie NSZZ Solidarnoæ,
który okradziony z maj¹tku odradza³ siê powoli.
Gor¹cy poplecznicy wprowadzenia stanu wojny z Narodem Polskim aktywici PZPR i ZSMP przebarwiali siê z PZPR na SdRP i
nastêpnie SLD.

Dziêki powieceniu wielu Polek i Polaków  patriotów - Polska
sta³a siê krajem wolnym. Wolnym od obcej armii, która okupowa³a
od 1939r. nasz Kraj (m.in. za przyzwoleniem polskiej lewicy). Ci,
którzy zgadzali siê na okupacjê kraju oraz zniewalanie Narodu, s¹
dzisiaj milionerami i posiadaj¹c wp³ywy naigrywaj¹ siê z tych, którzy
stracili ¿ycie, zdrowie i maj¹tki. Co raz blokuje siê próby rozliczenia
winnych wprowadzenia stanu wojennego, mordów i tortur wobec
patriotów Polskich.
O rozliczeniu winnych za gospodarcze opónienie Polski nawet
siê nie myli. Musimy sobie jednak zdawaæ sprawê, ¿e tak jak
jestemy wini wdziêcznoæ tym, którzy dla nas wywalczyli woln¹
Polskê, tak musimy pamiêtaæ o rozliczeniu tych, którzy pozwolili
na zniewolenie Narodu Polskiego i doprowadzili do opónienia
rozwojowego Polski.
Stan wojenny og³oszony 13 grudnia 1981r. cofn¹³ Polskê w demokracji, o co najmniej 10 lat, a gospodarczo o wiele lat wiêcej.
Wszyscy obserwujemy, jaki skok rozwojowy Polska dokona³a w przeci¹gu tych ostatnich kilkunastu lat.
Gdzie bymy byli, gdyby w³adza lewicowa w grudniu 1981r. nie
wytoczy³a czo³gów przeciw Narodowi?
Lata od 13 grudnia 1981r. do 1989, a nawet do 1991r., to czas
stracony dla Narodu, ale nie dla lewicy. Ona go sprawnie wykorzysta³a do wzmocnienia swoich struktur i budowy swoich Zwi¹zków
Zawodowych. Dziêki tym dzia³aniom lewica rz¹dzi³a 8 lat w odrodzonej, wolnej Polsce i nadal ma swoich przedstawicieli w Sejmie i swoje Zwi¹zki Zawodowe: OPZZ, ZZPPM itd. To oni podnosz¹ zawsze
najwiêkszy lament, gdy chce siê rozliczyæ morderców i katów naszych sióstr i braci.
Pamiêæ Narodu Polskiego jest wartoci¹, któr¹ nale¿y pielêgnowaæ. Na b³êdach mo¿na siê uczyæ, a winnych rozliczaæ, aby
nigdy w³adza nie wa¿y³a siê podnieæ zbrojnej rêki na Naród.
W Lubinie 13 grudnia 2008 r. o godzinie 1200 spotykamy siê w
Rynku przy Pomniku Ofiar Sierpnia 1982r. i w gecie pamiêci o
ofiarach stanu wojennego zapalamy lampkê.

Msze w. Barbórkowe

4 grudnia, godz. 9.00 - Centralna Msza w.

Duszpasterstwo Parafii w. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie
oraz KGHM Polska Mied S.A. w Lubinie zapraszaj¹ mieszkañców Zag³êbia Miedziowego na uroczyst¹ Mszê wiêt¹ z okazji Barbórki, odprawion¹ w intencji górników i ich rodzin, w dniu 4 grudnia o godzinie
9.00- w Kociele p.w. w. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie (na
osiedlu Przylesie ul. Ksiêdza Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego).

4 grudnia, godz. 17.00 - Msza wiêta w kociele pw. w.
Barbary w Lubinie

Jak co roku, odprawiona zostanie równie¿ Msza w. w Kociele pw.
w. Barbary w Lubinie. Organizatorem jest: Komisja Miêdzyzak³adowa
NSZZ Solidarnoæ ZG Lubin, która zaprasza górników wraz z rodzinami do licznego uczestnictwa i wspólnej modlitwy oraz poczty sztandarowe. Msza w. odbêdzie siê 4 grudnia o godz. 17.00.

Ludzkie ¿ycie i zdrowie jest najwa¿niejsze!

Akord indywidualny

W kopalni pod ziemi¹ wystêpuj¹ specyficzne warunki pracy kszta³towane przez przyrodê, które nie s¹ przewidywalne nawet przez najtê¿szych naukowców. W takim rodowisku pracy górnicy musz¹ pracowaæ, a akord indywidualny  ekonomiczny bat, ma wymuszaæ na
pracowniku wykonanie jak najwiêkszej iloci produkcji.
Akord ten uzale¿nia p³acê (premiê) od iloci wykonanej pracy przez
konkretnego pracownika na jego stanowisku pracy. W przeciwieñstwie
do akordu zespo³owego pozostaje w oderwaniu od zespo³u ludzkiego
maj¹cego wp³yw na wykonanie cyklu produkcyjnego: zabezpieczenie wentylacyjne i energetyczne urabianego wyrobiska, przygotowanie wyrobiska do wiercenia, wiercenie otworów strza³owych, ³adowanie materia³em wybuchowym i urobienie calizny skalnej gazami (odstrzelenie), przygotowanie wyrobiska do wybierania odstrzelonego urobku, wybranie
urobku z wyrobiska wraz z odstaw¹ z wyrobiska na powierzchniê, zabezpieczenie wybranego wyrobiska odpowiedni¹ obudow¹. Ka¿da z
wymienionych czynnoci jest wzajemnie uzale¿niona (je¿eli nie bêdzie
wentylacji i energii elektrycznej w wyrobisku, to wiertacz nie odwierci
otworów strza³owych, a strza³owy nie bêdzie mia³ odwierconych otworów aby za³adowaæ je materia³em wybuchowym i odstrzeliæ, a zespó³
wybieraj¹co - odstawczy nie bêdzie mia³ co odstawiæ na powierzchniê
itd. Przy obowi¹zuj¹cej technologii produkcji akord indywidualny, który
zale¿y od wydajnej pracy pojedynczego pracownika, nie mo¿e siê
sprawdziæ. Powoduje, ¿e w pogoni za zwiêkszeniem wydajnoci i co
za tym idzie wynagrodzenia, pracownicy s¹ nara¿eni na pokusê wykonywania pracy ze zwiêkszonym ryzykiem wypadkowym  wykonuj¹c pracê w popiechu i ³ami¹c obowi¹zuj¹ce przepisy bhp.
Na pocz¹tku lutego 2003r. dyrektor Oddzia³u ZG Rudna KGHM Polska Mied S.A. Wiktor B³¹dek (z politycznego nadania SLD) przes³a³
zwi¹zkom zawodowym dzia³aj¹cym w tym Oddziale nowy projekt Regulaminu Tworzenia i Wykorzystania Funduszu Premiowego w O/ZG
Rudna, dotyczy³ on wprowadzenia akordu indywidualnego. NSZZ Solidarnoæ O/ ZG Rudna odmówi³ zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.
Jedni siê wy³amali
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do³owych, 7 marca 2003r., bez
wiedzy pozosta³ych organizacji zwi¹zkowych, wyrazi³ zgodê na zmiany
w Regulaminie, które zlikwidowa³y premiê zespo³ow¹ uzale¿nion¹ od
wykonania na³o¿onego zadania na oddzia³ i wprowadzi³y w zamian w
kopalni Rudnej pod ziemi¹ akord indywidualny.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem dyrekcja kopalni mog³a wprowadziæ zmiany, gdy¿ tylko jednolite stanowisko zwi¹zków dzia³aj¹cych w
Rudnej mog³o powstrzymaæ wprowadzenie zmian w regulaminie.
NSZZ Solidarnoæ nie ustawa³a w dzia³aniach na rzecz likwidacji z³ego systemu wynagradzania i postulowa³a: akord indywidualny
- do lamusa.
Nale¿y jak najszybciej wycofaæ z kopalñ bezproduktywny, akord
indywidualny. Innowacja wprowadzona za rz¹dów SLD doprowadza
do dewastacji maszyn, stwarza zwiêkszone zagro¿enie wypadkowe i
jest niesprawiedliwa spo³ecznie.
Pracownicy chc¹cy zarobiæ jak najwiêcej powiêcaj¹ ca³y czas na pracê,
która przyniesie im dochód, zaniedbuj¹c przegl¹dy i remonty bie¿¹ce.
Dzia³ania takie doprowadzaj¹ do powa¿niejszych awarii, a wiêc d³u¿szych
przestojów maszyn oraz zwiêkszaj¹ koszty remontu. W zwi¹zku z po-

wa¿niejszymi awariami zwiêksza siê zapotrzebowanie na czêci, których ci¹gle brakuje. Z tego powodu i popiechu czêsto wysy³a siê maszyny niesprawne do pracy.
Wiertacz czekaj¹cy na zakotwienie przodka pogania kotwiarza, który
nie zabudowuj¹c do koñca przodka, ju¿ pieszy siê na nastêpny przodek. Wierc¹cy przodek zmniejsza iloæ otworów lub je skraca, aby jak
najszybciej przejechaæ na nastêpny. Póniej po odstrzeleniu jest ³y¿ka
urobku i podbieranie ociosów. Przy niezabudowanym nale¿ycie lub podebranymi ociosami wyrobisku zwiêksza siê zagro¿enie wypadkowe,
gdy nast¹pi wypadek szuka siê winnych wród tych, którzy w pogoni za
wykonem akordowym zaniedbali swoje obowi¹zki, ale winny jest popiech i ci, którzy zza biurek narzucili pracownikom akord indywidualny.
Do tego dochodz¹ zmienne warunki geologiczne, hydrologiczne i górnicze. Pracownik bêd¹cy zale¿ny od tak wielu czynników zewnêtrznych,
pracuj¹c w indywidualnym akordzie jest nara¿ony na stres i utratê zarobków, które nastêpuj¹ z przyczyn obiektywnych.
Po 3-ch latach obowi¹zywania akordu indywidualnego w kopalni Rudna zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w tej kopalni przychyli³y siê do wniosku
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ.
By³o to najwa¿niejsze wydarzenie miesi¹ca wrzenia 2006r.
Istniej¹cy do kwietnia 2003r. system wynagradzania (akord zespo³owy) uzale¿nia³ p³acê (premiê) od pracy zespo³u ludzi powi¹zanych wzajemnie cyklem produkcyjnym, na danym oddziale. Wysokoæ premii by³a
jednakowa na ca³ym Oddziale i zale¿a³a od iloæ dniówek akordowych,
wykonana na³o¿onego planu (zadania) przez grupê pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej wzajemnie powi¹zanej wykonaniem cyklu produkcyjnego, przyk³adowo - oddzia³u.
We wrzeniu 2006r. wszystkie zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w Rudnej wspólnie wyst¹pi³y do dyrekcji kopalni Rudna o likwidacjê akordu indywidualnego w Oddziale ZG Rudna
Po tym zdarzeniu przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski relacjonowa³: Mamy nadziejê, ¿e da siê w
negocjacjach z dyrekcj¹ O/ZG Rudna powstrzymaæ nieludzki system,
jakim jest akord - szczególnie w podziemiach kopalni. Pracuj¹c w akordzie cz³owiek stara siê wykonaæ jak najwiêcej, popiech powoduje nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp, zmniejsza koncentracjê pracownika na dok³adnym wykonaniu na³o¿onego zadania. Wszystkie te czynniki upowa¿niaj¹ do dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji akordu indywidualnego w rodowisku o szczególnym zagro¿eniu, jakim jest z pewnoci¹ kopalnia. Za wykonan¹ pracê w kopalni godziwa p³aca musi byæ i
bez akordu! Praca w zagro¿eniu musi odbywaæ spokojnie bez popiechu, aby nie nara¿aæ istnieñ ludzkich. Ludzkie ¿ycie i zdrowie jest najwa¿niejsze! Cieszê siê, ¿e uda³o nam siê przekonaæ do tej idei zwi¹zkowców spoza Solidarnoci. 3 lata temu ponielimy pora¿kê, gdy¿ jeden
zwi¹zek siê wy³ama³ ze wspólnego stanowiska zwi¹zkowego i pracodawca móg³ wprowadziæ akord bez zgody pozosta³ych organizacji zwi¹zkowych.
Niestety pomimo jednolitego stanowiska zwi¹zkowego nie uda³o
siê przekonaæ pracodawcy do likwidacji akordu.
W 2007r. po raz kolejny NSZZ Solidarnoæ wyra¿a swoje niezmienne stanowisko w sprawie akordu.
Uwa¿amy, ¿e pracownicy wk³adaj¹ maksymalny wysi³ek i zaanga¿owanie do osi¹gniêcia wyników produkcyjnych i na³o¿onych na nich zadañ przez pracodawcê. Z tego powodu powinni otrzymaæ nale¿ne im
wynagrodzenie. Nie jest przecie¿ ich win¹, ¿e wysi³ek ten pozostaje czasem zmarnowany i pracownikom za niego siê nie p³aci. Wprowadzenie
akordu indywidualnego w górnictwie to fikcja, bo niemo¿liwe jest
stworzenie dla wszystkich podlegaj¹cych jego stosowaniu takich samych warunków górniczo  geologiczno - hydrologicznych, dostêpu
do maszyn o identycznej sprawnoci oraz warunków pracy.
Uwa¿amy, ¿e jedynym, w miarê sprawiedliwym systemem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zespo³u (brygady, oddzia³u) za wykonanie zadania  tzw. premia zadaniowa w ujêciu miesiêcznym, kwartalnym i rocznym. Dozór zmianowy i oddzia³owy jest zobowi¹zany prawid³owo oceniæ wk³ad pracy i zaanga¿owanie poszczególnych pracowników i brygad.
Niejednokrotnie wk³adaj¹c du¿y wysi³ek w pracy przy niesprzyjaj¹cych warunkach górniczo-geologicznych niemo¿liwe staje siê wykonanie zadania. Win¹ za ten stan rzeczy nie mo¿na obarczyæ pracownika.
Natura i przydzielany sprzêt do wykonania zadañ jest wielokrotnie kwesti¹ przypadku, a czasem nawet uk³adów.
W ocenie Solidarnoci konieczna jest zmiana systemu wynagradzania akordu indywidualnego, który siê nie sprawdzi³ i jest g³ówn¹
przyczyn¹ dewastacji maszyn i zagra¿a zdrowiu i ¿yciu górników.
Praca pod ziemi¹ (warunki, wysi³ek, stres) zas³uguje na gwarantowane i czytelne wynagradzanie. Akord indywidualny mo¿e siê sprawdzaæ w fabryce na powierzchni przy tamie, a nie w kopalni.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zawsze by³a i jest przeciwna uzale¿nieniu wynagrodzenia pracowni-

czego od iloci wykonanej produkcji, zw³aszcza na stanowiskach,
gdzie wystêpuje zwiêkszone zagro¿enie wypadkowe. Wprowadzenie akordu indywidualnego na stanowiskach pracy, na których iloæ
wykonanej produkcji jest wynikiem pracy zespo³owej jest ca³kowitym nieporozumieniem.
Ludzie musz¹ pracowaæ spokojnie i bezpiecznie za godziw¹ zap³atê, a nie zabijaæ siê za tonami.

W trosce o przysz³oæ Polskiej Miedzi NSZZ Solidarnoæ
wemie udzia³ w pracach zespo³ów.

Priorytety

Zatrudnieni w KGHM Polska Mied S.A. czêsto dostrzegaj¹ w oko³o swoich stanowisk pracy nieprawid³owoci lub tylko niedoci¹gniêcia, których poprawa przynios³aby wymierne korzyci ekonomiczne.
W 4-tej pozycji Porozumienia z 27 padziernika 2008r. (które doprowadzi³o do zawieszenia Sporu Zborowego) o p³acê i odst¹pienie przez
pracodawcê od likwidacji kopalñ i hut, zawartego pomiêdzy Zwi¹zkami
Zawodowymi dzia³aj¹cymi w KGHM Polska Mied S.A. a Zarz¹dem tej
Spó³ki ustalono:
W zwi¹zku z uchwa³¹ nr 602/VI/2008 z dnia 23 padziernika 2008r.
w sprawie planów poprawy efektywnoci, Organizacje Zwi¹zkowe wska¿¹
przedstawicieli, którzy wezm¹ udzia³ w pracach zespo³ów, których zadaniem bêdzie niezw³oczne przedstawienie planów poprawy efektywnoci, zw³aszcza w oddzia³ach górniczych i hutniczych.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna podczas prac
zespo³ów chce poruszyæ sprawy, które zalicza do wa¿niejszych zadañ
naprawczych w firmie, wg zwi¹zkowców nale¿y je wprowadziæ w
pierwszej kolejnoci, tj.:
1. Likwidacjê akordu indywidualnego poprzez przywrócenie systemu
zadaniowego rozliczanego miesiêcznie na oddziale tzw. akordu zespo³owego.
2. Likwidacjê wielozmianowego systemu pracy tzw. WSP poprzez powrót do 3 zmianowego systemu pracy.
3. Reorganizacjê struktury oddzia³ów poprzez przywrócenie podleg³oci kierownikowi oddzia³u górniczego zastêpcy ds. maszyn ciê¿kich
(obecnego kierownika oddzia³u maszynowego).
Zwi¹zek uwa¿a, ¿e dokonane w przesz³oci zmiany w tych 3-ch
sprawach nie tylko nie przyczyni³y siê do poprawy efektywnoci produkcji, ale j¹ wprost zdezorganizowa³y - wprowadzaj¹c dodatkowo
wy¿sze koszty produkcji i zwiêkszone zagro¿enie wypadkowe oraz
szybsz¹ degradacjê maszyn.

Jak d³ugo jeszcze czterobrygadówka dezorganizowaæ
bêdzie ¿ycie rodzin pracowniczych zatrudnionych w kopalniach Polskiej Miedzi?

WSP musi odejæ

Wielozmianowy System Pracy mia³ obowi¹zywaæ przez okres przejciowy do 3-ch miesiêcy.
Zdanie za³ogi na temat wprowadzenia nowego systemu pracy od
pocz¹tku by³o negatywne - pracownicy zatrudnieni w kopalniach nie
chcieli WSP.
NSZZ Solidarnoæ t³umaczy³, ¿e za³oga jest przeciwna wprowadzanemu niewolniczemu systemowi pracy. Aby udowodniæ pracodawcy i
aktywistom, ¿e za³oga nie chce systemu przeprowadzi³ referendum w
rejonie Rudnej Pó³noc, a¿ 82,4% uczestników referendum by³o przeciwnych wprowadzeniu WSP.
Jak deklarowa³ w lutym 2003r. Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. WSP
mia³ obowi¹zywaæ na próbê przez 3 miesi¹ce.
NSZZ Solidarnoæ tym zapewnieniom nie da³ wiary. Niestety niektóre zwi¹zki wyrazi³y zgodê na wprowadzenie WSP i powtarza³y formu³kê pracodawcy: to tylko na okres przejciowy tj. na 3-ce, a póniej
dokonamy analizy, spytamy za³ogê o zdanie.
Minê³y 3 miesi¹ce i WSP okaza³ siê niewypa³em, wszystko, o czym
mówi³ NSZZ Solidarnoæ przed wprowadzeniem systemu okaza³o siê
prawd¹.
Sprytny Zarz¹d zorganizowa³ spotkanie towarzysko-szkoleniowe w/s
WSP w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porêbie (NSZZ Solidarnoæ by³a
nieobecna). Jedno spotkanie wystarczy³o i zwi¹zkowcy zmieniaj¹ zdanie.
ZZPPM organizuje 9 kwietnia 2003r. kolejne referendum na Rudnej 72,5% pracowników Rudnej wypowiedzia³o siê jednoznacznie prze-

ciw pracy w WSP. Jak siê okazuje, nie ma ono znaczenia dla jego organizatorów.
Pomimo jasnych czytelnych wypowiedzi za³ogi Zwi¹zki podpisuj¹ siê
pod wprowadzeniem WSP, a jedyny Zwi¹zek niechc¹cy wyraziæ zgody
NSZZ Solidarnoæ jest ostro krytykowany. Pracodawca wprowadza
30% premiê dla zatrudnionych w WSP, warunkuj¹c jej wprowadzenie
podpisaniem porozumienia przez zwi¹zki. ZZPPM rozpêtuje propagandê, ¿e Solidarnoæ nie chce daæ zarobiæ pracownikom. NSZZ Solidarnoæ nie maj¹c mo¿liwoci powstrzymania wprowadzenia WSP, gdy¿
tylko jednolite stanowisko wszystkich zwi¹zków zawodowych mog³oby
powstrzymaæ wprowadzenie nowego systemu pracy w kopalniach, podpisuje przejciow¹ premiê (obowi¹zuje tylko przez 3 m-ce).
Dyrekcja Rudnej w separatystycznym porozumieniu ze Zwi¹zkiem
Zawodowym Pracowników Do³owych likwiduje dodatkow¹ 30% premiê i wprowadza akord indywidualny.
Wobec braku jednolitego stanowiska zwi¹zkowego pracodawca wprowadza nowy system na sta³e do Regulaminu.
Solidarnoæ od pocz¹tku jego wprowadzenia podkrela, ¿e proponowany system ma charakter anrypracowniczy. Przedstawiciele NSZZ
Solidarnoæ twierdz¹, ¿e czterobrygadówka dezorganizuje ¿ycie
rodzin pracowniczych, a tak¿e wp³ywa na zwiêkszenie liczby wypadków. Bezustannie twierdzi, ¿e bezzasadne jest powiêcanie prywatnego
¿ycia pracowników, a tak¿e ich zdrowia w imiê w¹tpliwych efektów produkcyjnych. Z kolei Zarz¹d Polskiej Miedzi twierdzi, ¿e wprowadzenie 4brygadowego systemu pracy poprawia wyniki ekonomiczne.
NSZZ Solidarnoæ ju¿ pod koniec kwietnia 2003r pisemnie informuje prezesa Spó³ki Stanis³awa Speczika o zdecydowanym sprzeciwie wyra¿onym w referendum pracowników Oddzia³u Zak³ady Górnicze Rudna, co do wprowadzenia Wielozmianowego Systemu
Pracy.
Jednoznaczne wyniki 2-ch referendum wskazuj¹, i¿ za³oga jest zdecydowanie przeciwna wprowadzeniu i kontynuowaniu takiego systemu
pracy. Bior¹c pod uwagê wyniki tych referendów zwracamy siê do Zarz¹du o zaprzestanie si³owego wprowadzania tego systemu pracy.
Jednoczenie oczekujemy podjêcia przez zarz¹d KGHM Polska Mied
S.A. merytorycznej dyskusji na temat osi¹gniêcia poprawy efektywnoci pracy w systemie 3-zmianowym, który jest akceptowany przez pracowników Polskiej Miedzi. Mamy nadziejê, i¿ Zarz¹d i pseudo racjonalizatorzy, którzy s¹ twórcami tego projektu pójd¹ po rozum do g³owy i
przestan¹ patrzeæ przez pryzmat w³asnych korzyci finansowych, a
wezm¹ pod uwagê to, ¿e w KGHM Polska Mied S.A. pracuj¹ ludzie a nie
niewolnicy.  pisze przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Niezadowolenie za³ogi ZG Lubin pracuj¹cej w nowym czterobrygadowym systemie pracy WSP siêga szczytu, na wniosek za³ogi Komisja
Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zorganizowa³a referendum. Pracownicy nie pozostawiaj¹ z³udzeñ 90,8% bior¹cych w
nim udzia³ nie chce pracowaæ w WSP, tylko 8,7% popiera decyzjê
dyrekcji o wprowadzeniu WSP.
SIP o WSP
Spo³eczni inspektorzy pracy zwracaj¹ uwagê na pogorszenie siê
bezpieczeñstwa pracy w oddzia³ach, gdzie wprowadzono nowy system pracy WSP.
Ludzie s¹ bardziej zmêczeni cyklem pracy rozpoczynaj¹cym siê póno w nocy. S¹ rozdra¿nieni czêstymi awariami sprzêtu, co odbija siê im
na wynagrodzeniu. W zwi¹zku z tym piesz¹ siê i wykonuj¹ pracê nie
zachowuj¹c nale¿ytych rodków ostro¿noci. Wszystko to powoduje
zwiêkszenie ryzyka wypadkowego i przek³ada siê w prostej linii na zwiêkszon¹ liczbê wypadków. System WSP z punktu widzenia bhp jest systemem z³ym, mówi¹ spo³eczni inspektorzy pracy. Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ Bogdan Nuciñski dodaje, ¿e
WSP równie¿ nie przynosi zak³adanych efektów ekonomicznych, tak dla
zak³adu, jak i za³ogi.
Mimo negatywnego stanowiska SIP i Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ od samego pocz¹tku wprowadzenia
WSP, pracodawca prezentuje w¹tpliwe i naci¹gane wyniki ekonomiczne funkcjonowania tego systemu pracy we wszystkich kopalniach.
¯aden z za³o¿onych przez pomys³odawców systemu celów nie zosta³
w pe³ni osi¹gniêty. Wywo³any zosta³ tylko ogólny chaos i ba³agan w
organizacji pracy. Wybiórcze wyniki ekonomiczne naci¹gane przez Zarz¹d s¹ nieadekwatne do wielkoci poniesionych nak³adów.
Wbrew woli za³ogi i sprzeciwu NSZZ Solidarnoæ WSP zosta³
wprowadzony i funkcjonuje do dzi. Mamy nadziejê, ¿e teraz, gdy
wspólnie z Zarz¹dem w dobie kryzysu, koniecznym siê staje, szukanie oszczêdnoci w kosztach, przeanalizuje siê rzetelnie funkcjonowanie tego systemu i podejmie w³aciw¹ decyzjê.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nie
zgadza i nie godzi³a siê na wprowadzenie nowego systemu pracy,
przynosz¹cego w¹tpliwe efekty ekonomiczne, zwiêkszaj¹cego zagro¿enie ¿ycia i zdrowia.

Aby mieæ pewnoæ jutra

Pod ziemi¹ zawodz¹ prawa statystyki. Tutaj ryzyko jest inne
ni¿ na górze. Tylko dowiadczenie, racjonalne spojrzenie na
trudny i ryzykowany fach górnika oraz znajomoæ warunków pracy
pozwala na skuteczn¹ ochronê ¿ycia i zdrowia.

Rozmowa z Mariuszem Jêdrzejczakiem, ekspertem
PZU ¯ycie ds. ubezpieczeñ dla klienta korporacyjnego
Ka¿da tragedia w kopalni czy innym miejscu pracy o podwy¿szonym ryzyku wywo³uje dyskusjê o koniecznoci wprowadzenia
ustawowego obowi¹zku ubezpieczania ¿ycia pracowników zatrudnionych w takich warunkach. Czy pracodawcy ju¿ dzi mog¹ zadbaæ o takie ubezpieczenie?
Od wielu lat ró¿ne grupy zawodowe, w tym górnicy, korzystaj¹ z
oferty PZU ¯ycie chc¹c zabezpieczyæ siebie i swoje rodziny. Ubezpieczenia na ¿ycie ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem, szczególnie
dotyczy to polis grupowych, oferowanych za porednictwem zak³adów pracy. Maj¹c na uwadze potrzeby swoich pracowników zak³ady te negocjuj¹ warunki umowy ubezpieczenia, w tym zakres
ochrony, wysokoæ sumy ubezpieczenia i sk³adki. Dla PZU ¯ycie
sektor górnictwa jest obszarem kluczowym, zatrudniaj¹cym blisko
120 tys. osób. Z KGHM wspó³pracujemy ju¿ od 16 lat i jest to jeden
z naszych najwiêkszych i najwa¿niejszych Klientów. Jest zarazem
jednym z najlepszych pracodawców na terenie woj. dolnol¹skiego. Warto dodaæ, ¿e Grupa PZU ubezpiecza nie tylko ¿ycie pracowników, ale równie¿ maj¹tek pracowników KGHM.
W jaki sposób polisy chroni¹ zdrowie i ¿ycie pracowników
KGHM?
Polisy na ¿ycie zawierane w PZU ¯ycie obejmuj¹ nie tylko ryzyko
mierci pracownika, ale tak¿e inne zdarzenia losowe, takie jak: niezdolnoæ do pracy spowodowan¹ chorob¹ b¹d wypadkiem, koniecznoæ przeprowadzenia operacji chirurgicznej, pobyt w szpitalu czy ciê¿k¹ chorobê. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ dodatkowego
ubezpieczenia siê na wypadek zdarzenia losowego bêd¹cego skutkiem uprawiania sportu. Poza wyborem zakresu wiadczeñ mo¿na
decydowaæ o tym, kto finansuje sk³adkê ubezpieczeniow¹: pracodawca, pracownik czy wspólnie obie strony. Od w³aciwego wywa¿enia obopólnych interesów zale¿y, czy w³aciciel przedsiêbiorstwa
poczuje siê odpowiedzialny za zabezpieczenie przysz³oci pracowników w razie nieszczêliwego wypadku i utraty przez nich mo¿liwoci zarobkowania.
Wiele razy wsparciem finansowym w trudnych sytuacjach
¿yciowych jest wiadczenie wyp³acone z tytu³u posiadanego ubezpieczenia. Zmieniaj¹ce siê warunki ¿ycia, ciê¿ka praca, ryzyko
zawodowe sk³aniaj¹ do poszukiwania rozwi¹zañ, które s³u¿¹
zwiêkszeniu bezpieczeñstwa osób objêtych ubezpieczeniem. Jakiej wysokoci wiadczenia przys³uguj¹ w razie nieszczêcia
ubezpieczonym w KGHM?
Z myl¹ o Górnikach KGHM PZU ¯ycie przygotowa³ specjalny
program ubezpieczeniowy, który uwzglêdnia zagro¿enia zwi¹zane z
prac¹ pod ziemi¹ oraz wy¿sze wiadczenia. Proponujemy ubezpieczenia ochronne i inwestycyjne, tj. ubezpieczenie typ ¯ycie + Pogodna Jesieñ  finansowane przez pracodawcê, ubezpieczenie pracownicze typ P, P Plus oraz Pracowniczy Program Emerytalny. Zakres ubezpieczeñ ochronnych w wariancie podstawowym obejmuje wiadczenia m.in. z tytu³u: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczêliwego wypadku, zgonu ma³¿onka,
urodzenia dziecka, zgonu rodziców/teciów, zgonu dziecka, a tak¿e
jednorazowe wiadczenie dla dziecka w przypadku mierci ubez-
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pieczonego, trwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Takie ubezpieczenie
zak³ada wysokie wiadczenia w razie mierci ubezpieczonego, tak¿e na skutek nieszczêliwego wypadku. £¹czna wartoæ wiadczenia przekracza czêsto 200 tys. z³otych.
Pracodawca finansuj¹cy sk³adkê dobrowolnego ubezpieczenia
na ¿ycie pracowników mo¿e wliczyæ przeznaczone na ni¹ kwoty w
koszty uzyskania przychodu oraz uzyskaæ zwolnienie z wyp³aty
odprawy pomiertnej dla rodziny pracownika do wysokoci sumy
ubezpieczenia wyp³aconej z polisy.
Polisy obejmuj¹ szeroki wachlarz wiadczeñ dodatkowych, niekoniecznie zwi¹zanych z ryzykiem zawodowym górników, np. w
razie mierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym, ciê¿kiej choroby, pobytu w szpitalu. Z myl¹ o pracownikach zatrudnionych w warunkach podwy¿szonego ryzyka PZU ¯ycie wprowadzi³ dodatkowe grupowe ubezpieczenia na wypadek miertelnego
wypadku w miejscu pracy. Polisa zapewnia wsparcie finansowe
dla rodziny ubezpieczonego w przypadku tak tragicznych zdarzeñ
jak te, do których ostatnio dosz³o w naszym kraju. Maksymalna
wartoæ tego dodatkowego wiadczenia, ³¹cznie ze wiadczeniem
z tytu³u ubezpieczenia podstawowego, mo¿e wynieæ równie¿ ponad 200 tys. z³otych
Czy w dobie kryzysu finansowego, który równie¿ dotar³ do
Polski ubezpieczenia w PZU ¯ycie s¹ stabilnym i pewnym zabezpieczeniem, niepodatnym na rynkowe wahania?

Polisy PZU ¯ycie s¹ pewnym zabezpieczeniem, tak jak firma,
która je oferuje. Jestemy narodowym ubezpieczycielem, z wieloletni¹ tradycj¹ i dowiadczeniem, a przede wszystkim tworzymy
markê, której zaufa³y miliony Polaków. Nie traktujemy naszych
Klientów jak wschodz¹ce rynki, czyli tymczasowe, atrakcyjne miejsce do lokowania kapita³u - czego nie mo¿na powiedzieæ o ubezpieczycielach z kapita³em zagranicznym. Wiêkszoæ ocenia rynek
w sposób oportunistyczny i spekulacyjny. Pamiêtajmy, ¿e decyzje
dotycz¹ce strategii i finansów PZU s¹ podejmowane w Polsce, a
nie zagranic¹. Sytuacja Grupy PZU nie zale¿y od tego, jakim zaufaniem darzy j¹ zagraniczna spó³ka-matka, bo tu wiêkszociowym
udzia³owcem pozostaje Skarb Pañstwa. Przysz³oæ z PZU to pewnoæ jutra.
PZU ¯ycie ubezpiecza tysi¹ce pracowników polskich firm, hut,
kopalñ, a jednoczenie prowadzi szeroko zakrojone dzia³ania
wspieraj¹ce poszkodowanych i ich rodziny w wypadkach przy
pracy.
Dwa lata temu wstrz¹snê³a nami tragedia w kopalni Halemba.
Fundacja Rodzin Górniczych otrzyma³a wówczas od Grupy PZU
wsparcie w wysokoci pó³ miliona z³otych. rodki te zosta³y przeznaczone na zabezpieczenia finansowe dla rodzin poszkodowanych
na skutek wybuchu. To dzia³anie zainicjowa³o jednoczenie program wsparcia dla Fundacji Rodzin Górniczych.
Grupa PZU przeznaczy³a na ten cel 20 mln z³otych oraz powo³a³a specjalny program pomna¿ania tego kapita³u. rodki pozyskane w wyniku inwestycji zasil¹ konto Fundacji Rodzin Górniczych i
zostan¹ przeznaczone na dofinansowanie nauki potrzebuj¹cych
dzieci, stypendiów, potencjalnego leczenia. Anga¿ujemy siê równie¿ w tak wa¿ne dla górników wydarzenia jak wiêto Górnika. W
tym roku, podobnie jak w latach ubieg³ych, PZU wspiera obchody,
anga¿uj¹c siê w cykl imprez barbórkowych, organizowanych dla
pracowników KGHM. 4 grudnia to szczególny dzieñ w kalendarzu
górnika, a przez to równie¿ w kalendarzu PZU, który od lat ubezpiecza tysi¹ce pracowników tej bran¿y i prowadzi dzia³alnoæ prewencyjn¹ na rzecz niejednej kopalni. Dlatego wszystkim górnikom
KGHM ¿yczê bezpiecznej i spokojnej pracy pod wezwaniem
Szczêæ Bo¿e.

S P O N S O R O WA N Y

-

R E K L A M A

Dwutygodnik PRYZMAT - pismo SKGR Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Redakcja nie odpowiada za treæ reklam i listów.
Adres Redakcji - SKGRM NSZZ Solidarnoæ, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax 846 10 38, tel. 846 10 36.

www.skgrm.pl

