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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

W lubiñskiej siedzibie Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. 11 lutego 2009 roku kontynuowano negocjacje
wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na rok 2009.

Pracownicy zas³uguj¹
na podwy¿kê

Górnik zatrudniaj¹c siê pod ziemi¹ otrzymuje miesiêczn¹ pensjê podstawow¹ 1.228z³ i po wielu latach pracy, po podniesieniu
swoich kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia zakoñczone egzaminami, mo¿e uzyskaæ maksymalnie 2317 z³ miesiêcznie.
Obecny zarz¹d, powo³any przez Platformê Obywatelsk¹, twierdzi,
¿e p³ace w KGHM s¹ godziwe, trudno siê nie zgodziæ z tym pogl¹dem znaj¹c podstawow¹ 45.000 z³ miesiêczn¹ pensjê prezesa zarz¹du, który pracuje w komfortowych warunkach klimatyzowanych biurowych pomieszczeñ. Je¿eli jednak przyjrzymy siê pensji górnika
pracuj¹cemu pod ziemi¹ w syfie i zagro¿eniu zdrowia i ¿ycia, to jawi
siê nam zupe³nie inny obraz sytuacji.
Z tych powodów zwi¹zkowcy z Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ, znaj¹cy doskonale specyfikê pracy
górniczej, maj¹ prawo i obowi¹zek domagania siê wzrostu p³acy,
co najmniej na poziomie ustalonym przez rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 20 listopada 2008r., w którym ustalono, ¿e w
2009r. maksymalny roczny wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia wyniesie 8%.
Górnicy, hutnicy i przeróbkarze nie mog¹ byæ gorsi od ludzi pracy
zatrudnionych w innych bran¿ach gospodarki oraz urzêdników zatrudnionych w urzêdach pañstwowych i samorz¹dowych. Uzasadnianie przez prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³awa
Krutina, ¿e p³aca w Polskiej Miedzi jest godziwa, dlatego, ¿e zarz¹dy
KGHM sprzed jego prezesury waloryzowa³y corocznie p³acê pracownicz¹ w Spó³ce - zakrawa na ironiê. Poprzednie zarz¹dy mia³y jakie
pojêcie o specyfice pracy polskiego przemys³u miedziowego, mo¿e
za wyj¹tkiem spadochroniarza z Gdañska, który w 1992r. doprowadzi³ do strajku w Polskiej Miedzi. On, jak prezes Krutin uwa¿a³, ¿e
zysk firmy jest najwa¿niejszy, a p³aca pracownicza musi staæ w miejscu, bo popiwek i
Teraz mamy powtórkê z rozrywki, nadmierne
straszenie kryzysem i chwalenie siê, jak to rednia p³aca ros³a w
KGHM w latach 2001  2007 w porównaniu do redniej przemyle
oraz obni¿anie p³acy realnej pracowników Polskiej Miedzi od 2008r.
Jak pan prezesie myli, co górnicy zrobi¹ z prezesem jak nie otrzymaj¹ w tym roku podwy¿ek pomimo postêpuj¹cej inflacji, a ich p³aca
ulegnie obni¿eniu o zaliczki i nagrodê roczn¹ z zysku za 2009r.? Czy
zrozumiej¹, ¿e Spó³ka musi wypracowywaæ zysk, aby pan prezes z
wiceprezesami wzi¹³ t³ust¹ premiê za dobre wyniki?
Zgodnie z postanowieniami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A., w dniu 11 lutego
br., odby³o siê kolejne spotkanie negocjacje organizacji zwi¹zkowych
z Zarz¹dem KGHM PM S.A. w sprawie ustalenia wysokoci wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na rok 2009.
Zarz¹d nie rozumie, ¿e praca górnika i hutnika jest prac¹ specyficzn¹ i wykonywan¹ z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia i zwi¹zku z tym
musi byæ wynagradzana odpowiednio.
Zaj¹³ nieprzejednane stanowisko: wskanik przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2009 r. w Polskiej Miedzi ma wynieæ 0%!
Pomimo sztywnego stanowiska pracodawcy, organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w KGHM prowadz¹ w dobrej wierze negocjacje o
ustalenie wskanika przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w
KGHM Polska Mied S.A. na rok 2009.

Przedstawi³y zarz¹dowi Spó³ki swoje stanowisko:
1. Wskanik wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w roku 2009 powinien wynieæ 8% i byæ zrealizowany poprzez
kwotowy wzrost stawek osobistego zaszeregowania od 1 stycznia br.
2. Sk³adka odprowadzana przez pracodawcê na Pracowniczy Program Emerytalny powinna wzrosn¹æ do 5%.
Ze wspólnego stanowiska wszystkich organizacji zwi¹zkowych w³ama³ siê ZZPTiA Dozór, który uwa¿a, ¿e wzrost stawek winien byæ nie
kwotowy, ale procentowy.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e wzrost redniej p³acy zatrudnionych pod ziemi¹ musi nad¹¿aæ za wzrostem redniej p³acy w Polsce. Deklaruje dobr¹ wolê
osi¹gniêcia porozumienia z pracodawc¹, daj¹cego mo¿liwoæ funkcjonowania Spó³ki bez niepokojów spo³ecznych. W przypadku dalszego nieliczenia siê przez Zarz¹d Spó³ki z pracowniczymi interesami, NSZZ Solidarnoæ podejmie stosowne dzia³ania.

Przybli¿a siê decyzja g³ównego akcjonariusza o poborze dywidendy z wypracowanego w 2008r. zysku.

Dywidenda do bud¿etu

Wiceminister Skarbu Pañstwa Zdzis³aw Gawlik odpowiedzialny za nadzór nad Polsk¹ Miedzi¹ podtrzyma³ stanowisko Skarbu
Pañstwa, ze decyzje o dywidendzie od KGHM Polska Mied S.A.
zapadn¹ po zapoznaniu siê ministerstwa z wynikiem finansowym
za 2008r.
Sprawdzaj¹ siê najgorsze obawy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ, ¿e pieni¹dze wypracowane przez pracowników Polskiej Miedzi nie pozostan¹ w Spó³ce dla jej dobra, a
zostan¹ utopione w worze bez dna pod nazw¹ Bud¿et Pañstwa.
Zastanawia fakt uporu, z jakim zarz¹d miedziowej spó³ki pod kierownictwem Miros³awa Krutina, d¹¿y³ i d¹¿y do obni¿enia redniej
p³acy w KGHM w stosunku do redniej p³acy w przemyle. Czy¿by
prezes Zarz¹du M. Krutin chcia³ zrównaæ te p³ace? A mo¿e, to jedyny znany mu sposób na wykazanie siê obni¿k¹ kosztów, za któr¹
otrzyma od Rady Nadzorczej sowit¹ premiê.
W ocenie SKGRM NSZZ Solidarnoæ oszczêdzanie na p³acy
pracowniczej nie uzdrowi Spó³ki, a jedynie mocno uderzy w pracowników. Tak jak i nie wyp³acenie w grudniu jednorazowej premii
rekompensuj¹cej spadek realnej p³acy pracowniczej w KGHM nie
przynios³o Spó³ce korzyci. Parê milionów pozostawionych kosztem nagrody, na koncie Spó³ki, wg zarz¹du Krutina niezbêdnych na
czas kryzysu, zgodnie z przewidywaniami zwi¹zkowców ³yknie skarb
pañstwa z pozosta³ymi akcjonariuszami w formie dywidendy. I tak
zapewne zakoñczy siê sk¹pstwo Prezesa.
Oszczêdnoci na wynagrodzeniach doprowadz¹ do zubo¿enia za³ogi KGHM i niepokojów spo³ecznych, a jako zbyt nik³e wobec potrzeb oszczêdnociowych, nie przynios¹ spodziewanych efektów miedziowej Spó³ce. Planowane przez zarz¹d dzia³ania naprawcze polegaj¹ce m.in. na tworzeniu Centralnego Biura Zakupów przejedz¹ pieni¹dze oszczêdzone kosztem wynagrodzeñ pracowniczych i zapewne zdo³uj¹ jeszcze bardziej Spó³kê.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ stanowczo sprzeciwia siê takim
dzia³aniom. Z g³êbok¹ trosk¹ i obaw¹ patrzy w przysz³oæ Polskiej Miedzi. W przypadku poboru dywidendy z zysku za 2008r. i
wyst¹pienia perturbacji ekonomiczno-finansowych w Spó³ce, rezerwuje sobie prawo do odwieszenia sporu zbiorowego.

KGHM Polska Mied S.A., to gie³dowa spó³ka, która
nadal nie ma bud¿etu na 2009r., nieprzyjêta jest tak¿e
strategia na najbli¿sze piêæ lat.

Kiedy bud¿et?

Ju¿ 3 razy rada nadzorcza Polskiej Miedzi mia³a zaj¹æ siê tegorocznym bud¿etem  bezskutecznie.
Cz³onkowie rady 26 stycznia br., kolejny raz zapoznali siê z prezentacj¹ zarz¹du, po czym, po dyskusji nie przyjêli, przygotowanego
przez Zarz¹d Polskiej Miedzi bud¿etu na rok 2009 i wieloletniej strategii.
Tymczasem w mediach ukazuj¹ siê ró¿ne sprzeczne informacje,
jak podaje:
1. Reuters: KGHM Polska Mied SA zak³ada w swoim bud¿ecie, ¿e
w 2009 roku jego zysk netto spadnie do kilkudziesiêciu milionów
z³otych z 2,9 miliarda prognozowanych na 2008 rok, powiedzia³a
w czwartek osoba zbli¿ona do spó³ki. To efekt zni¿ki cen miedzi
wynikaj¹cej z globalnego spowolnienia, mówi¹ analitycy.
2. Parkiet: Nasz informator zapewnia, ¿e za najbardziej prawdopodobny scenariusz zarz¹d uwa¿a wypracowanie 0,51 mld z³ czystego zarobku.
Wed³ug dostêpnych informacji, zarz¹d prezesa M. Krutina g³ówne rozwi¹zanie jakie widzi w bud¿ecie na br. i strategii wieloletniej, w
walce z nadci¹gaj¹cym (wg jego oceny) kryzysem, to oszczêdnoci
na pracowniczych wynagrodzeniach.
Nie mamy jednak informacji dok³adnych, gdy¿ do czasu opublikowania dokumentów prace nad bud¿etem i strategi¹ s¹ utajnione.
Mo¿na mieæ jednak pewnoæ, ¿e gdyby projekty przed³o¿one Radzie Nadzorczej przez Zarz¹d Polskiej Miedzi by³y co najmniej poprawnie wykonane, bud¿et i strategia wieloletnia by³aby ju¿ dawno
uchwalona. Niepewnoæ, co do za³o¿eñ tak wa¿nych dokumentów,
stawia Spó³kê w niekorzystnym wietle u inwestorów, którzy z rezerw¹ podchodz¹ do tak zarz¹dzanej Spó³ki.
23 lutego odbêdzie siê kolejne posiedzenie rady nadzorczej,
która rozpatrzy tegoroczny bud¿et i d³ugoterminow¹ strategiê. Czy
przyjmie dokumenty? - Nie wiadomo.

Bli¿ej ludzi  to has³o, o którym pamiêta przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ
przy KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Lubin
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kilkuset milionów) górnicy nie otrzymaj¹ wyp³at zaliczkowych na
poczet wypracowanego zysku. Spowoduje to dotkliwy uszczerbek tegorocznego pracowniczego wynagrodzenia, w stosunku
do ubieg³ego roku. Jak zapowiada równie¿ Zarz¹d KGHM spadek
p³acy pracowniczej nast¹pi w wyniku dalszego ograniczania zatrudniania górników w soboty i niedziele. Wszyscy wiemy, ¿e
ustalona przez lata siatka p³ac nie preferuje górników zatrudnionych pod ziemi¹ kopalni. Górnicy byli i s¹ zmuszeni, aby godziwie zarobiæ, pracowaæ w soboty i niedziele. Tak¹ politykê p³acow¹, przez lata, kreowa³ pracodawca, który by³ zainteresowany,
aby górnicy pracowali na okr¹g³o  przez 7 dni tygodnia. A
póniej, gdy Zwi¹zek domaga³ siê podniesienia kategorii w tabeli
p³ac zatrudnionym pod ziemi¹, czêsto przy negocjacjach p³acowych mówi³ wprost: górnicy maj¹ wysokie zarobki, w porównaniu do innych grup zawodowych w Polskiej Miedzi.
Odpisu na Fundusz wiadczeñ socjalnych i sposobu jego rozdzia³u w przypadku wyst¹pienia kryzysu.
Przyjêtego podzia³u wczasów profilaktyczno-leczniczych.
Zasadnoci przynale¿noci do NSZZ Solidarnoæ w szczególnoci w sytuacji zbli¿aj¹cego siê kryzysu.
Mo¿liwoci przeszeregowañ w ramach przyznanego limitu rodków na wynagrodzenia.

Spotkania pracownicze organizowane s¹ przez KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin od lat i spotykaj¹ siê ze sta³ym zainteresowaniem pracowniczym. Umo¿liwiaj¹ przekazywanie stanowisk Komisji, Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi i Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarnoæ.
Staramy siê zawsze, na tyle, na ile pozwalaj¹ nam fundusze i
czas byæ jak najbli¿ej górników i problemów pracowniczych. Podczas spotkañ nie dzielimy w ¿aden sposób pracowników. Spotkania
te odbywaj¹ siê na cechowniach, gdy¿ miejsce to umo¿liwia górnikom spotkanie siê z nami przed zjazdem na stanowiska pracy. Udzielamy rzetelnej i wyczerpuj¹cej odpowiedzi na zadawane pytania 
oczywicie w miarê posiadanych przez nas informacji.  mówi Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin i po chwili dodaje: Wielu pracowników, ju¿ siê przekona³o, ¿e
na pomoc Solidarnoci mo¿e zawsze liczyæ.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ ju¿ opracowuje grafik kolejnych spotkañ dzia³aczy zwi¹zkowych z pracownikami zak³adów, objêtych dzia³alnoci¹ Komisji.

Przedrukowujemy za Polsk¹ Gazet¹ Wroc³awsk¹
z 12. 02. 2009r. art. Piotra Kanikowskiego:

Górnicze spotkania Zwi¹zkowiec z KGHM
mózgiem oszustwa

We wszystkich rejonach kopalni Lubin, w dniach od 6 do 11
lutego br. Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski odby³ cykl spotkañ z pracownikami.
Te spotkania, oprócz bezporednich kontaktów NSZZ Solidarnoæ ze wszystkimi pracownikami (nie tylko cz³onkami Solidarnoci), umo¿liwiaj¹ wymianê informacji, poprzez bezporedni kontakt górników z ich zwi¹zkowym przedstawicielem. Daj¹ mo¿liwoæ
za³odze uczestniczenia w ¿yciu zwi¹zkowym poprzez mo¿liwoæ uzyskania natychmiastowej odpowiedzi na zadawane przez pracowników pytania, pozwalaj¹ na bezporednie przekazanie do Zwi¹zku
nurtuj¹cych ich problemów.
Tym razem wród tematów poruszanych na spotkaniach, pojawia³y siê przede wszystkim pytania dotycz¹ce:
1. Wzrostu wynagrodzeñ w kontekcie prowadzonych przez zwi¹zki zawodowe negocjacji z zarz¹dem KGHM w/s ustalenia wskanika przeciêtnego miesiêcznego wzrostu wynagrodzeñ w roku
2009. Przewodnicz¹cy przekaza³ stanowisko Komisji Miêdzyzak³adowej i Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, które jest jasne i czytelne  Solidarnoæ w imieniu za³ogi
¿¹da ustalenia w Polskiej Miedzi wskanika w wysokoci identycznej jak dla bud¿etówki tj. 8% przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w na 2009r. Poinformowa³ górników,
¿e obecny Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. nie chce zgodziæ siê
na ¿¹danie Solidarnoci i proponuje ustalenie wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na poziomie 0%.
Poinformowa³ równie¿, ¿e (przy zapowiedziach Zarz¹du dot.
wysokoci zysku netto w 2009r. na poziomie kilkudziesiêciu do

Kopalnia p³aci³a za kolonie, których nie by³o. Interes rozkrêci³
szef zwi¹zku zawodowego.
Jan M. kieruje Krajowym Zwi¹zkiem Zawodowym Pracowników
Do³owych przy KGHM. W procesie o fikcyjne kolonie dzieli ³awê oskar¿onych z trzynastoma górnikami, czworgiem pracowników legnickiego biura podró¿y i lekarzem. Z kopalni Polkowice-Sieroszowice
wy³udzili ³¹cznie ponad 67 tysiêcy z³otych.
Interes krêci³ siê wietnie od 2000 do 2003 roku. Biuro podró¿y
wystawia³o fikcyjne faktury za wakacyjne wyjazdy dzieci, np. na Majorkê lub do Francji. Górnicy do³¹czali je do sk³adanych w kopalni
wniosków o dofinansowanie kolonii z funduszu socjalnego. I dostawali gotówkê.
Jak twierdzi Marek Brzozowski, by³y zwi¹zkowiec, który ujawni³
przestêpczy proceder, czêæ wy³udzonych w ten sposób pieniêdzy
trafia³a do kieszeni Jana M., resztê zabiera³ górnik - ojciec dziecka.
Na przyk³ad, wed³ug wyliczeñ prokuratury, Piotr G., górnik operator z Polkowic-Sieroszowic, na fikcyjnych koloniach trójki swoich
dzieci zarobi³ 21 tys. z³. Robert K., wiceprzewodnicz¹cy KZZPD, z³o¿y³ 6 wniosków; kopalnia wyp³aci³a mu 9616 z³.
Jan M. pomaga³ kolegom za³atwiaæ lewe kwity. Sam taki wniosek
o dofinansowanie do fikcyjnych kolonii sk³ada³ dwukrotnie. Kopalnia
wyp³aci³a mu 4,6 tys. z³. Ale wed³ug prokuratury, ³¹czna wartoæ szkody, jak¹ z jego udzia³em wyrz¹dzono, przekracza 50 tys. z³.

Gdy w 2001 roku po raz pierwszy pojawi³ siê w legnickim biurze
podró¿y, zrobi³ wra¿enie osoby bardzo wp³ywowej. Firma akurat
wygra³a przetarg na organizacjê wakacyjnego wypoczynku w Zak³adach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Szefowie biura bali siê,
¿e - jeli sprzeciwi¹ siê zwi¹zkowcom - strac¹ szansê na inne intratne kontrakty z KGHM. Biuro wystawi³o wiêc górnikom 33 faktury za
wyjazdy, których nie by³o.
Sporód 19 osób, które prokuratura posadzi³a na ³awie oskar¿onych, 5 zgodzi³o siê dobrowolnie poddaæ karze. Dostali wyroki od 6
miesiêcy do roku pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na dwa lata.
Jan M. pocz¹tkowo te¿ chcia³ skorzystaæ z takiej mo¿liwoci, ale
w rodê wycofa³ swój wniosek. Razem z 13 wspó³oskar¿onymi bêdzie s¹dzony w nowym procesie. Grozi mu 12 lat odsiadki. Rozwój
wydarzeñ obserwuj¹ inni zwi¹zkowcy z KGHM. Uwa¿aj¹, ¿e M. przynosi im hañbê, wiêc chc¹, by s¹d dodatkowo zakaza³ mu zajmowania stanowisk w organizacjach zwi¹zkowych.
Proceder wy³udzania pieniêdzy z kopalni móg³by trwaæ d³u¿ej,
gdyby Marek Brzozowski, by³y cz³onek zarz¹du KZZPD, nie opowiedzia³ o nim publicznie. Sam te¿ korzysta³ z fikcyjnych faktur. Jak twierdzi, d³ugo nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e uczestniczy w oszustwie. M.
zapewnia³, ¿e wszystko jest legalne, a skoro dzieci Brzozowskiego
je¿d¿¹ do teciów na wakacje, to dofinansowanie im siê zwyczajnie
nale¿y.
- Zbuntowa³em siê, bo Janowi M. woda sodowa uderzy³a do g³owy - mówi Marek Brzozowski. - Chcia³ dostaæ siê do rady nadzorczej
KGHM.
Choæ, jak inni uczestnicy procederu, trafi³ na ³awê oskar¿onych,
nie ¿a³uje decyzji o zdemaskowaniu szefa KZZPD.
Zadziwiaj¹cym mo¿e byæ fakt, ¿e szef ZZ Pracowników Do³owych
Piotr Trempa³a obawia siê konkurencji ze strony Jana M. wiadczyæ
o tym mo¿e jego wypowied dla mediów, by s¹d dodatkowo zakaza³
zajmowania stanowisk w organizacjach zwi¹zkowych Janowi M. Czy¿by cz³onkowie ZZPD chcieli mieæ za przewodnicz¹cego przestêpcê?
W naszej ocenie przewodnicz¹cy, który dopuci³ siê przestêpstwa nie mo¿e pe³niæ funkcji przewodnicz¹cego, gdy¿ utraci³ zaufanie cz³onków zwi¹zku, bo nie zapewnia bezpieczeñstwa ich
sk³adkom zwi¹zkowym.
Nie uczciwy przewodnicz¹cy mo¿e je bez problemów zagospodarowaæ na lewe faktury i wywêdruj¹, je¿eli ju¿ nie wywêdrowa³y. ¯adna
komisja rewizyjna nie jest w stanie wy³apaæ takiego przekrêtu. Dziwny to zwi¹zek, gdzie cz³onkowie chc¹ takiego przewodnicz¹cego!

Nie oby³o siê bez walki, jednak racje górników zwyciê¿y³y

Emerytura
dla górnika

Wszyscy pamiêtaj¹ jak w 2005r. z inicjatywy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki powsta³ projekt nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, z rozdzia³em emerytury górnicze.
Aby projekt mo¿na by³o skierowaæ pod obrady Sejmu nale¿a³o
uzyskaæ 100.000 podpisów. W wyniku przeprowadzonej przez Solidarnoæ akcji zebrano pod projektem ustawy 135.000 podpisów, w
tym 18.000 w Polskiej Miedzi i to w przeci¹gu jednego tygodnia.
Nastêpnie projekt w lutym 2005r. trafi³ do Sejmu pod obrady komisji, a w czerwcu dopracowany przez Komisjê Polityki Spo³ecznej i
Rodziny do laski marsza³kowskiej, w której utkn¹³. Górnicy nie mogli liczyæ na rz¹dz¹cych wówczas pos³ów SLD, a pose³  zwi¹zkowiec Ryszard Zbrzyzny nie tylko, ¿e nie popiera³ inicjatywy emerytalnej dla górników, ale j¹ wprost bojkotowa³. Pomimo tych przeciwnoci górnicy pojechali w lipcu 2005r. do Warszawy i wyt³umaczyli
opornym pos³om SLD, ¿e kopalnia to nie to samo co piekarnia, czy
ciastkarnia. Nowelizacja ustawy zosta³a uchwalona i wtedy jeszcze
Zwi¹zek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, którego przewodnicz¹cym w Zag³êbiu Miedziowym by³ aktywista ZZPPM Wiktor B³¹dek skierowa³ wniosek do Trybuna³u o uchylenie nowelizacji ustawy,
który ostatecznie zosta³ oddalony, gdy¿ PKPP Lewiatan nie mia³
uprawnieñ do zaskar¿enia ustawy. Natychmiast zaskar¿y³ j¹ SLDowski rz¹d RP kierowany wówczas przez Cimoszewicza. Jednak, zaraz
po objêciu w³adzy przez PiS, nowy rz¹d RP Marcinkiewicza wycofa³

z Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek o uznanie ustawy za niewa¿n¹.
I tak mamy w ustawie o emeryturach i rentach z FUS rozdzia³ przyznaj¹cy górnikom, ze wzglêdu na nara¿enie zawodowe, wczeniejsze emerytury.
Ze wzglêdu na zg³aszane przez naszych czytelników du¿e zainteresowanie tematem emerytur górniczych rozpoczynamy druk obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów, obszernoæ materia³u powoduje
koniecznoæ roz³o¿enia druku na kolejne Pryzmaty.
Komu przys³uguje górnicza emerytura?
Art. 50a.
1. Górnicza emerytura przys³uguje pracownikowi, który spe³nia
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) ukoñczy³ 55 lat ¿ycia;
2)ma okres pracy górniczej wynosz¹cy ³¹cznie z okresami pracy
równorzêdnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej okrelonej w
art. 50c ust. 1;
3) nie przyst¹pili do otwartego funduszu emerytalnego albo z³o¿yli wniosek o przekazanie rodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za porednictwem Zak³adu, na dochody bud¿etu pañstwa.
2. Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet maj¹cych
co najmniej 20 lat, a mê¿czyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej
i równorzêdnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wynosi 50 lat.
Art. 50b.
Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej uwzglêdnia siê okresy
pracy górniczej i pracy równorzêdnej z prac¹ górnicz¹, bêd¹ce okresami sk³adkowymi lub niesk³adkowymi w rozumieniu ustawy, z tym
¿e okresy pracy górniczej i pracy równorzêdnej z prac¹ górnicz¹
uwzglêdnia siê, je¿eli praca ta wykonywana by³a co najmniej w po³owie wymiaru czasu pracy.
cd  nast¹pi w kolejnym Pryzmacie

Czy Kompania Wêglowa zamierza sprzedaæ posiadane
akcje KGHM?

Pañstwo mo¿e
utraciæ kontrolê
Bez zgody NSZZ Solidarnoæ w przesz³oci Kampania Wêglowa zosta³a dokapitalizowana przez Skarb Pañstwa akcjami
KGHM Polska Mied S.A..
Kompania Wêglowa ma obecnie 1,8% akcji KGHM Polska Mied
S.A.. 3,875 miliona sztuk akcji KGHM s³u¿y³o KW m.in. jako zastaw
po¿yczek sp³aconych w 2008 roku. Usta³a wiec przyczyna dalszego
trzymania akcji, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e KW je teraz sprzeda. Je¿eli nie uczyni³a tego dotychczas, to dlatego, ¿e przeszkodzi³ w tym
kryzys na gie³dzie.
Zbycie ich teraz po ok. 30z³ oznacza³oby sprzeda¿ poni¿ej cen ich
nabycia w 2007r. po 98z³ za sztukê. Wygenerowa³oby stratê ok. 300
milionów z³otych - oczywicie statystyczn¹, gdy¿ KW nie p³aci³a za
akcje, otrzyma³a je od SP nieodp³atnie. Jak jednak znajdzie siê w
trudnej sytuacji finansowej, to je sprzeda. W ten sposób SP pozbêdzie siê 3,875 miliona g³osów na WZA KGHM, które posiada poprzez zale¿n¹ od niego w 100% KW.
By³by to ju¿ kolejny cios wymierzony w miedziow¹ spó³kê, po
uchwale Rady Ministrów skrelaj¹cej w 2008r. KGHM z listy przedsiêbiorstw o strategicznym znaczeniu dla porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego (tzw. z³ota akcja), podjêtej na wniosek MSP Aleksandra
Grada.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zaniepokojona jest dzia³aniami Ministerstwa Skarbu i Spó³ek zale¿nych od SP, prowadz¹cymi do zmniejszania pakietu akcji bêd¹cego w posiadaniu skarbu pañstwa. Stanowisko Solidarnoci
wobec takich dzia³añ jest niezmienne: SKGRM NSZZ Solidarnoæ
stanowczo sprzeciwia siê wszelkiego rodzaju dzia³aniom mog¹cym doprowadziæ do utraty kontroli nad nasz¹ spó³k¹ przez skarb
pañstwa.

W tym roku mija 25 lat odk¹d grupa wolontariuszy powo³a³a do ¿ycia Lubiñski Oddzia³ Stowarzyszenia Wspó³pracowników Salezjañskich Wspólnota Lokalna Lubin
- Centrum- organizacjê po¿ytku publicznego.

Twój 1% mo¿e wiele!

Nieæ pomoc innym, to nie tylko powo³anie, ale i obowi¹zek.
Uczyniæ wiat lepszym przez zmniejszanie ubóstwa i zwi¹zanego z
tym wykluczenia spo³ecznego, jak i niesienie uniwersalnych wartoci chrzecijañskich, to g³ówny cel przywiecaj¹cy wolontariuszom Stowarzyszenia.
Przez lata dzia³alnoci charytatywnej zmieniali siê ludzie, ale cel
dzia³alnoci pozosta³ niezmienny. Setki ludzi potrzebuj¹cych wsparcia
zawsze mo¿e liczyæ na czas i powiêcenie wolontariuszy oddaj¹cych
bezinteresownie swoje si³y, swe serce na potrzeby najubo¿szych.
Dzia³alnoæ Oddzia³u SWS Lubin  Centrum zawsze opiera³a siê
i opiera na dobrowolnych datkach ludzi i instytucji chc¹cych siê podzieliæ swoimi dobrami z blinimi, którzy znaleli siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. W imieniu wszystkich obdarowanych dziêkujemy dotychczasowym darczyñcom za udzielone wsparcie.
Rozpoczyna siê czas rozliczeñ z fiskusem i ka¿dy z nas mo¿e
przekazaæ 1% swojego podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego!
Procedura przekazywania 1% podatku za rok 2008 jest bardzo
uproszczona. Ogranicza siê tylko do wpisania w zeznaniu podatkowym PIT danych organizacji po¿ytku publicznego, na rzecz której Pañstwo chc¹ dokonaæ odpisu, a Urz¹d Skarbowy ma obowi¹zek w ci¹gu
trzech miesiêcy przes³aæ na jej konto nale¿n¹ kwotê.
Nie b¹d obojêtny! Skorzystaj z przys³uguj¹cego Ci prawa i przeka¿ 1% z p³aconego przez siebie podatku. Mo¿esz go przekazaæ na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego, która przez æwieræ wieku
prowadzonej dzia³alnoci charytatywnej na rzecz ubogich - g³ównie dzieci i m³odzie¿y z lokalnego rodowiska - pokaza³a, ¿e jest
organizacj¹ sprawdzon¹ w dzia³aniu i przede wszystkim godn¹ zaufania.
Jest ni¹ ODDZIA£ STOWARZYSZENIA WSPÓ£PRACOWNIKÓW
SALEZJAÑSKICH Wspólnota Lokalna Lubin - Centrum  organizacja po¿ytku publicznego (Nr w Krajowym Rejestrze S¹dowym:
0000081905).
Jej g³ówne cele, to dzia³alnoæ charytatywna na rzecz ubogich
m.in. w zakresie:
· Organizacji wypoczynku dzieciom z ubogich rodzin z terenu Zag³êbia Miedziowego oraz Domu Dziecka w cinawie  Wakacje z
Bogiem (kolonie i obozy latem i zim¹) oraz innych przedsiêwziêæ
maj¹cych charakter ewangelizacyjno-wychowawczy;
· Organizacji ró¿nych imprez rekreacyjno-wychowawczych dla ubogiej m³odzie¿y, jak np.: zabawy i modlitwy, smakowite posi³ki przy
ognisku, atrakcyjne wycieczki z okazji Dnia Dziecka, paczki i zabawy dla wychowanków Domu Dziecka i innych biednych dzieci z
okazji w. Miko³aja.
· Organizacji niadañ wielkanocnych i wieczerzy wigilijnych oraz
paczek wi¹tecznych dla ubogich i bezdomnych, przygotowywanych spo³ecznie przez wolontariuszy Stowarzyszenia (w okresie
wi¹t korzysta z takiej pomocy ponad 120 osób).
Wiêcej informacji nt. dzia³alnoci Stowarzyszenia mo¿na znaleæ
na stronie internetowej: www.swslc.free.ngo.pl
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej: www.pozytek.gov.pl
Instrukcja postêpowania przy wype³nianiu PIT:
1. Dla wype³niaj¹cych PIT-37:
a. W poz. 124 nale¿y wpisaæ pe³n¹ nazwê organizacji Oddzia³
Stowarzyszenia Wspó³pracowników Salezjañskich Wspólnota Lokalna Lubin-Centrum.
b. W poz. 125 wpisaæ numer KRS: 0000081905.
c. W poz. 126 wpisaæ obliczon¹ kwotê 1% podatku nale¿nego (z
poz. 120, zaokr¹glon¹ do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³).
d. W poz. 128 wpisaæ: kwotê 1% podatku przeznaczam na cele
statutowe Oddzia³u SWS.

2. Dla wype³niaj¹cych PIT-36:
a. W poz. 305 wpisaæ: Oddzia³ Stowarzyszenia Wspó³pracowników Salezjañskich
Wspólnota Lokalna Lubin-Centrum,
b. W poz. 306: 0000081905,
c. W poz. 307: zaokr¹glona do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³,
obliczona kwota 1% od podatku nale¿nego z poz. 188.
d. W poz. 309 wpisaæ: kwotê 1% podatku przeznaczam na cele
statutowe Oddzia³u SWS.
Tym z Pañstwa, którzy wczeniej odpowiedzieli lub odpowiedz¹
pozytywnie na apel Stowarzyszenia Wspó³pracowników Salezjañskich przekazujemy serdeczne BÓG ZAP£AÆ!

Tradycyjny - halowy turniej pi³ki no¿nej o Puchar Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ ju¿ niebawem.

Górniczy turniej

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ 7
marca 2009r. organizuje halowy turniej pi³ki No¿nej.
Chêtni do wziêcia udzia³u w sportowej rywalizacji - reprezentowania swoich macierzystych organizacji, cz³onkowie Zwi¹zku, uczestnictwo zg³aszaj¹ w Komisji Zak³adowej lub Miêdzyzak³adowej. Komisje zg³aszaj¹ dru¿yny 10 osobowe do organizatora, w terminie do 27
lutego br.
Najlepsze dru¿yny mog¹ liczyæ na wiele cennych nagród, a g³ówn¹
bêdzie stanowiæ puchar Przewodnicz¹cego SKGRM NSZZ Solidarnoæ.
Rozgrywki bêd¹ odbywa³y siê w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 14 przy ul. Norwida 10 w Lubinie i Gimnazjum nr 4, przy ul. M.
Konopnickiej. Fina³ turnieju rozegrany zostanie tylko przez cztery
najlepsze dru¿yny w Szkole Podstawowej nr 14.
Organizator zaprasza zawodników z rodzinami, które bêd¹ mia³y
mo¿liwoæ czynnego kibicowania (tr¹bki i gwizdki mile widziane!).
W ubieg³ym roku do fina³u dobrnê³y i zajê³y kolejne miejsca dru¿yny:
I miejsce  Polkowice  Sieroszowice I
II miejsce  Zak³ad Hydrotechniczny
III miejsce  Lubin I
IV miejsce  Polkowice  Sieroszowice II
Które dru¿yny w tym roku wejd¹ do cis³ego fina³u? Kto oka¿e
siê najlepszy i wywalczy g³ówn¹ nagrodê? Zobaczymy!

Euro wymaga rozwagi
Decyzja w sprawie wejcia do strefy euro a wczeniej do ERM
II, musi byæ podjêta w sposób szczególnie rozwa¿ny - napisa³o
w specjalnym owiadczeniu prezydium Komisji Krajowej NSZZ
Solidarnoæ.
Wobec aktualnej sytuacji ekonomiczno - spo³ecznej zwi¹zanej z
kryzysem globalnym, nie kwestionuj¹c potrzeby integracji Polski ze
stref¹ euro, NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e decyzja o dacie przyst¹pienia do strefy euro i wczeniej do ERM II, musi byæ podjêta w
sposób szczególnie rozwa¿ny.
Kryzys dotyka rynku pracy, produkcji, wymiany handlowej oraz
rynków finansowych, a jego skutki s¹ coraz bardziej dotkliwe dla
spo³eczeñstwa. Nie zapobiegnie temu redukcja wydatków bud¿etowych proponowana przez rz¹d. Obecnie bezwzglêdnym priorytetem w dzia³aniach rz¹du powinny byæ ochrona rynku pracy i popytu
wewnêtrznego. Polski nie staæ na dalsze zaniechania w tych sferach.
Narasta zasadniczy problem: czy wymogi dyscypliny bud¿etowej stawiane w ERM II mo¿na pogodziæ z koniecznymi dzia³aniami
antykryzysowymi wi¹¿¹cymi siê z nak³adami z bud¿etu. Domagamy
siê w tej sprawie debaty.
Reasumuj¹c, uwa¿amy, ¿e aktualna, niepewna sytuacja gospodarcza, a przede wszystkim spo³eczna, nie stwarza odpowiednich warunków do bezpiecznego przyst¹pienia Polski do ERM II.
Janusz niadek,
przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ
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