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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Chrystus umar³, Zmartwychwsta³
i zawsze wstawia siê za nami.
W podnios³ej i radosnej atmosferze
wi¹t Wielkanocnych
B³ogos³awieñstwa Chrystusa Zmartwychwsta³ego

wszystkim zatrudnionym w KGHM PM S.A. i spó³ek z ni¹ wspó³pracuj¹cych,
ich rodzinom, emerytom i rencistom, spokojnych
oraz pe³nych nadziei i mi³oci wi¹t Wielkiej Nocy

¯yczy Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
dzia³aj¹ce w KGHM Komisje Miêdzyzak³adowe
i Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ oraz Redakcja Pryzmatu

Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. zdecydowa³a o
kilkudziesiêciotysiêcznej premii dla ka¿dego z zarz¹dców

Premia dla Zarz¹du

Wyniki finansowe IV kwarta³u 2008r. by³y o 60% ni¿sze ni¿ w III
kwartale tego¿ roku.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym kontraktem mened¿erskim rada nadzorcza,
po skoñczonym kwartale, mo¿e przyznaæ zaliczkowo do 40% wynagrodzenia uzyskanego przez Zarz¹d w poprzednim kwartale. Po zamkniêciu
roku obrachunkowego i udzieleniu skwitowania RN mo¿e przyznaæ premiê stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy 60% rocznego wynagrodzenia zarz¹du,
a wyp³aconymi zaliczkowo premiami kwartalnymi.
Przypominamy, ¿e rada nadzorcza oceni³a negatywnie dzia³alnoæ Zarz¹du Polskiej Miedzi za III kw. 2008r., nie przyznaj¹c mu premii za ten
kwarta³.
Na swym posiedzeniu 23 lutego br. rada powstrzyma³a siê od przyznania premii Zarz¹dowi za IV kwarta³. A 27 marca br. g³osami przedstawicieli
Skarbu Pañstwa Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. przyzna³a
maksymaln¹ premiê (40%) za IV kwarta³ Zarz¹dowi Spó³ki. Uchwale tej
sprzeciwili siê cz³onkowie Rady Nadzorczej Józef Czyczerski i Leszek Hajdacki.
Dla zarz¹du max, a dla za³ogi figa
Có¿ takiego siê zmieni³o od 23 lutego br., aby prezesom za kiepsk¹
dzia³alnoæ w IV kwartale przyznaæ 27 marca br. premiê? Zarz¹d lekcewa¿¹c interes za³ogi ustali³ zerowy wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - podj¹³ decyzjê o zamro¿eniu wynagrodzenia pracowniczego. Byæ mo¿e ten fakt przekona³ przedstawicieli g³ównego akcjonariusza, ¿e Zarz¹d zapracowa³ na premiê - obni¿aj¹c wynagrodzenia pracownicze.
Kwartalna premia jest kilkunastotysiêcznym dodatkiem do podstawowych stawek prezesów, wynosz¹cych 36  42 tys. z³ miesiêcznie.
Przyznanie premii Zarz¹dowi za kwarta³, w którym spad³y dochody w
Spó³ce i w którym zarz¹d odmówi³ wyp³aty górnikom premii rekompensuj¹cej spadek realnej p³acy, jest dzia³aniem nieetycznym, ale mo¿liwym w
wykonaniu libera³ów. Przypominam, ¿e Zarz¹d uzasadnia³ brak wyp³aty
premii w wysokoci 3 000 z³ pracownikom - trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczno  finansow¹ oraz koniecznoci¹ pozostawienia ka¿dej z³otówki w kasie
Spó³ki dla ratowania miejsc pracy. Jak siê okazuje za kryzys i zmniejszone
dochody ma zap³aciæ górnik, przeróbkarz i hutnik obni¿eniem i tak miesznie niskiej p³acy w stosunku do p³acy mened¿era. Takie stanowisko kreuje
powo³any przez Platformê Obywatelsk¹ minister SP i powo³ani przez niego cz³onkowie rady. Pracownicy i NSZZ Solidarnoæ z t¹ sytuacj¹ siê nie
zgadzaj¹.  mówi Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej i przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ.
Ograniczyæ do minimum wystêpowanie wypadków w pracy, wymuszaæ na pracodawcy sta³¹ poprawê warunków na stanowiskach pracy i
pilnowaæ przestrzegania przepisów prawa przez pracodawcê - w tym
kierunku pod¹¿a spo³eczna inspekcja pracy.

Wybory SIP w ZG Lubin
Koñczy siê w maju br. czteroletnia kadencja Spo³ecznej Inspekcji
Pracy w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Lubin
w Lubinie.
Przez ostatnie cztery lata funkcjê Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy pe³ni³ Andrzej Kulik. Jego dzia³alnoæ spotka³a siê z pozytywn¹
ocen¹ Pañstwowej Inspekcja Pracy. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin dziêkuje Andrzejowi Kulikowi za dobr¹ pracê i powiêcenie na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas pe³nienia funkcji Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy w kopalni Lubin.
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w O/ZG Lubin przystêpuj¹ do ustalenia regulaminu wyboru spo³ecznej inspekcji pracy, na podstawie którego zostan¹ przeprowadzone wybory SIP w 2009r. oraz do powo³ania
zak³adowej komisji wyborczej do ich przeprowadzenia.
Po ustaleniu rejonów i kalendarza wyborczego oraz powo³aniu na
poszczególnych rejonach (oddzia³ach) komisji wyborczych bêdzie
mo¿na przyst¹piæ do wyborów spo³ecznej inspekcji pracy.
Zasady
Ca³a za³oga bêdzie wybieraæ grupowych lub oddzia³owych Spo³ecznych Inspektorów Pracy. Nastêpnie Zak³adowego SIP wybior¹ wszyscy
spo³eczni inspektorzy. Tê czêæ wyborczego regulaminu uzgodniono. Trwa³y nadal dyskusje miêdzy Zwi¹zkami nad wprowadzeniem do regulaminu
zapisów ustawowych umo¿liwiaj¹cych dobrym, sprawdzonym, spo³ecz-

nym inspektorom pracy ponowne kandydowanie - mo¿liwoæ pe³nienia
funkcji SIP przez kolejn¹ kadencjê oraz wprowadzenie do struktury spo³ecznej inspekcji pracy O/ZG Lubin funkcji rejonowych sip na 3-ch rejonach kopalni.
Wstêpne ustalenia
Podczas zebrania spo³ecznych inspektorów pracy dzia³aj¹cych w kopalni Lubin, 11 grudnia 2008 r., inspektorzy uzgodnili i wystosowali do
organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w kopalni Lubin wniosek. We wniosku zawarli konieczne do wprowadzenia w O/ZG Lubin rozwi¹zania usprawniaj¹ce dzia³alnoæ spo³ecznej inspekcji pracy m.in. umo¿liwienie spo³ecznym inspektorom ponowne kandydowanie i uzupe³nienie struktury organizacyjnej SIP o sip-owców rejonowych. Zapisy reformuj¹ce lubiñski SIP
zosta³y zaakceptowane przez liderów poszczególnych Zwi¹zków Zawodowych. Wród przewodnicz¹cych organizacji zwi¹zkowych wyró¿nia³ siê
aktywnoci¹ w popieraniu zmian w regulaminie SIP Ryszard Kurek przewodnicz¹cy ZZPPM i zarazem cz³onek Rady Nadzorczej KHGM z wyboru
za³ogi.
Zlekcewa¿ony Kurek
Pracownicy oczekuj¹cy na nowoczesny i wychodz¹cy naprzeciw ich
oczekiwaniom regulamin 9 lutego 2009r. dowiedzieli siê, ¿e zarz¹d ZZPPM
kopalni Lubin nie zgadza siê na zaakceptowane wczeniej przez swego
przewodnicz¹cego zmiany.
Wyj¹tek Kopalnia Lubin
Tylko w kopalni Lubin nie ceni siê zdobytego dowiadczenia w pracy i
autuje siê dowiadczonych pracowników dbaj¹cych o bezpieczeñstwo
zatrudnionych. Istotnym elementem w pracy spo³ecznego inspektora jest
równie¿ jego udzia³ w komisji powypadkowej ustalaj¹cej przyczyny i odpowiedzialnoæ wypadkow¹ pracownika. Tylko znaj¹cy dobrze przepisy
bhp spo³eczny inspektor mo¿e stanowiæ przeciwwagê dla zawodowego
inspektora bhp reprezentuj¹cego pracodawcê, w dochodzeniu powypadkowym ustalaj¹cym przyczynê i ewentualny stopieñ winy pracownika, który
uleg³ wypadkowi w pracy. I mo¿e w³adzom ZZPPM chodzi o to, ¿eby pracownicy ponosili winê za wypadek, a nie pracodawca. Wiemy jednak, ¿e
przyczyny wypadków w pracy s¹ z³o¿one, a winê za wypadek czêsto ponosi pracodawca poprzez wymuszenie popiechu, niew³aciwe warunki
pracy np. b³oto na sp¹gu, nie w pe³ni sprawne narzêdzia itd.
Dobra struktura spo³ecznej inspekcji to taka, która odpowiada strukturze zak³adu pracy. Szczególnie ma to znaczenie w kopalni, gdzie wystêpuje zagro¿enie utraty zdrowia i ¿ycia intensywniej ni¿ winnych zawodach.
Dlatego przepisy wymuszaj¹ na pracodawcy oprócz kierownika ruch zak³adu i kierowników oddzia³ów zatrudnianie jeszcze kierowników poszczególnych rejonów wspomaganych nadsztygarami i g³ównymi mechanikami.
Dlaczego ZZPPM w kopalni Lubin chce os³abiæ pozycjê spo³ecznej
inspekcji pracy, która w imieniu pracowników i dla poprawy ich bezpieczeñstwa sprawuje kontrolê pracodawcy w dziedzinie przestrzegania przepisów bhp?
Niektórzy pracownicy po raz pierwszy zetkn¹ siê z pojêciem wyborów
spo³ecznej inspekcji pracy. Czêæ zatrudnionych, znaj¹c z dobrej strony
dzia³alnoæ SIP bêdzie uczestniczyæ w wyborach. Pracownicy, którzy patrz¹
na niezaradnoæ lub brak kompetencji niektórych SIP-owców nie bêd¹
chcieli wzi¹æ udzia³u w g³osowaniach. Czy s³usznie? Wed³ug nas nie.
Zamierzamy przybli¿yæ pracownikom zadania spo³ecznej inspekcji pracy,
aby podjêli w³aciw¹ decyzjê - zmienili zdanie i wybrali wiadomie sporód swoich kolegów najlepszych do pe³nienia tej bardzo wa¿nej dla ich
zdrowia i ¿ycia funkcji.
Kto to jest spo³eczny inspektor pracy?
SIP powo³ywany jest na podstawie aktu najwy¿szego rzêdu  Ustawy
z dnia 24 czerwca 1983r. o spo³ecznej inspekcji pracy.
Jest to pracownik zatrudniony na stanowisku pracy (górnika, operatora, spawacza, mechanika itp.) reprezentuj¹cy interes pracowniczy w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy, d¹¿¹cy do poprawy warunków pracy. Czêsto nara¿aj¹cy siê prze³o¿onym, którzy przedk³adaj¹ efekty produkcyjne ponad bezpieczeñstwo podleg³ych im pracownikom, ale czêsto te¿
wspó³pracuj¹cy z prze³o¿onymi d¹¿¹cymi do poprawy warunków bhp na
podleg³ym im stanowiskach pracy.
Jakie uprawnienia posiada spo³eczny inspektor pracy?
1. Prawo wstêpu w ka¿dym czasie do pomieszczeñ i urz¹dzeñ zak³adu
pracy w celu:
kontroli stanu budynków, maszyn , urz¹dzeñ technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych - z punktu widzenia bhp, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, uczestniczenia w kontroli
przestrzegania w zak³adzie (oddziale) przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska naturalnego.
2. Brania udzia³u w ustalaniu okolicznoci i przyczyn wypadków w pracy.
3. Brania udzia³u w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy
pracy, zachorowañ na choroby zawodowe i inne schorzenia wywo³ane warunkami rodowiska pracy oraz kontrolowanie stosowania przez
pracodawcê w³aciwych rodków zapobiegawczych.

4. Uczestniczenie w przeprowadzeniu spo³ecznych przegl¹dów warunków pracy.
5. Ma prawo ¿¹daæ od kierownika informacji oraz okazania dokumentów
w sprawach wchodz¹cych w zakres jego dzia³ania.
W razie stwierdzenia, ¿e nie s¹ przestrzegane przepisy prawa pracy lub
bhp, informuje o tym kierownika czyni¹c jednoczenie stosowny zapis w
ksi¹¿ce SIP, kierownik ma obowi¹zek ustosunkowaæ siê do stwierdzonych uchybieñ czyni¹c jednoczenie zapis w ksi¹¿ce SIP informuj¹cy o
podjêtych dzia³aniach.
Ochrona przed zwolnieniem
Czy spo³eczny inspektor pracy jest chroniony przez prawo pracy?
Tak  Zak³ad pracy nie mo¿e wypowiedzieæ ani rozwi¹zaæ umowy o
pracê z pracownikiem pe³ni¹cym funkcjê SIP, w okresie czteroletniej kadencji i rok po jej wyganiêciu. Nie mo¿na równie¿ zmieniæ warunków
pracy i p³acy na jego niekorzyæ w powy¿ej okrelonym czasie.
Spo³eczny Inspektor Pracy ma szereg uprawnieñ oraz podlega szczególnej ochronie. W zamian ma obowi¹zek dbaæ o bezpieczeñstwo i komfort pracy swoich kolegów(pracuj¹cej za³ogi). Jest bhp-owcem pracowniczym broni¹cym interesu pracobiorcy wobec pracodawcy zatrudniaj¹cego sztab behapowców broni¹cych ty³ka pracodawcy czêsto kosztem pracowniczym. Dlatego nale¿y postawiæ na ludzi uczciwych, rzetelnych i odwa¿nych, potrafi¹cych d¹¿yæ do celu  ochrony interesów wspó³pracowników. Maj¹cych dowiadczenie i wiedzê oraz odwagê zwróciæ uwagê prze³o¿onym, ¿e postêpuj¹ niew³aciwie. Wybory powinny zjednoczyæ za³ogê
 postawiæ ponad podzia³ami (np. zwi¹zkowymi). Wybrani musz¹ byæ
najlepsi.
Dzia³aj¹ce w kopalni Lubin organizacje zwi¹zkowe ustali³y 24 marca
2009r. nowy regulamin uwzglêdniaj¹cy sugestie spo³ecznych inspektorów i uwzglêdniaj¹cy interes pracowniczy oraz kalendarium wyborów. Pod
ustaleniami nie podpisa³ siê przedstawiciel ZZPPM.
Cz³onkowie ZZPPM maj¹ prawo wiedzieæ; dlaczego ich dzia³acze prowadz¹ dzia³alnoæ antypracownicz¹ bojkotuj¹c regulamin funkcjonowania SIP w kopalni Lubin? Pracownicy przynale¿¹cy do tej organizacji ¿¹dajcie od swych przedstawicieli, aby dbali o wasze interesy! Wasz interes, to fachowa i bezkompromisowa dobrze zorganizowana spo³eczna
inspekcja pracy  uwiadomcie to swoim dzia³aczom!
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Lubin
apeluje do wszystkich zatrudnionych w Oddziale o czynne w³¹czenie
siê w wybór spo³ecznej inspekcji pracy.

Tradycyjnie, jak co roku Skarb Pañstwa chce oskubaæ
Polsk¹ Mied z zysku wypracowanego przez za³ogê KGHM
Polska Mied S.A.

Nie dla likwidacji
Polskiej Miedzi

Nie ma zgody Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ na kolejn¹ wyp³atê akcjonariuszom dywidendy z zysku wypracowanego w 2008 roku.
Skarb pañstwa liczy na zastrzyk gotówki do bud¿etu, który wszystko
wch³onie jak studnia bez dna.
Na temat przeznaczenia zesz³orocznego zysku KGHM, który wyniós³
2,92 miliarda z³, wypowiedzia³ siê 25 marca br. minister skarbu Aleksander Grad.  W przypadku KGHM nie ma jeszcze decyzji. Mylê, ¿e dywidenda bêdzie, tylko zobaczymy, jakiej wysokoci - powiedzia³ minister w
telewizji TVN CNBC.
Odmienn¹ opiniê ma w tej sprawie dzia³aj¹cy w miedziowej spó³ce
NSZZ Solidarnoæ. Zwi¹zkowi dzia³acze ¿¹daj¹ pozostawienia zysku w
spó³ce dla jej rozwoju i zabezpieczenia podczas dekoniunktury. S¹ przekonani, ¿e spó³ki nie staæ na wyp³atê dywidendy akcjonariuszom z zysku
za 2008 r. Nie zgadzaj¹ siê na powtórzenie scenariusza ze stoczni polskich. S¹ przekonani, ¿e w przypadku trudnoci ekonomicznych w Polskiej Miedzi rz¹d nie przeka¿e rodków finansowych dla jej ratowania, a
jak przeka¿e, to oka¿e siê, ¿e UE ka¿e je do SP oddaæ, co spó³kê postawi
w stan likwidacji.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ jest gotowa w obronie miejsc pracy i bytu pracowniczego w Polskiej Miedzi
do podjêcia wszelkich dzia³añ, w tym najdrastyczniejszych. W obronie bytu naszej Polskiej Miedzi jestemy w stanie nie tylko zatrzymaæ
produkcjê, ale i poprowadziæ protestuj¹c¹ za³ogê do Warszawy. I niech

politycy nie myl¹, ¿e górnicy miedziowi s¹ gorsi od górników z wêgla  mówi przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
skierowa³a 31. III. 2009r. wyst¹pienie do Ministra Skarbu
Pañstwa Aleksandra Grada:

Informujemy Pana Ministra, jako w³aciciela najwiêkszego pakietu akcji KGHM Polska Mied S.A., ¿e w mediach pojawi³y siê informacje, ¿e
Minister Skarbu Pañstwa zapowiada wyprowadziæ zysk za 2008r. z naszej
Spó³ki. Chcemy nadmieniæ, ¿e w poprzednich latach bêd¹cych okresem
wielkiej prosperity - akcjonariusze Polskiej Miedzi otrzymywali sowite dywidendy z wypracowanego przez za³ogê zysku. Decyzje te spowodowa³y
brak inwestycji przygotowuj¹cych KGHM do wiatowego kryzysu i dekoniunktury na rynku miedzi. Od trzeciego kwarta³u ubieg³ego roku, w wyniku ogólnowiatowego kryzysu, nast¹pi³o za³amanie popytu i cen miedzi.
Dzia³ania obni¿aj¹ce koszty funkcjonowania Spó³ki planowane przez
Zarz¹d oraz konieczne nak³ady na inwestycje odtworzeniowe - które s¹
niezbêdne dla rozwoju i utrzymania miejsc pracy w Polsce przy wydobyciu, przetwórstwie i wytopie miedzi i innych kopalin u¿ytecznych - wymagaj¹ wielomiliardowych nak³adów finansowych oraz sprawnie dzia³aj¹cych i dalekowzrocznych zarz¹dców.
Obecny Zarz¹d planuje ma³o realne oraz niezwykle kosztowne inwestycje powoduj¹ce zad³u¿enie Spó³ki. W tych planach wykorzystanie zysku w roku 2009 na inwestycje zamyka siê w kwocie ok. 900 milionów
z³otych. Wiêkszoæ tych rodków ma byæ jednak przeznaczona na pozyskanie z³ó¿ poza granicami Polski.
Wzbudza, to nasz g³êboki niepokój, gdy¿ w naszym regionie znajduj¹
siê znaczne pok³ady rudy miedziononej, po które przy odpowiednich nak³adach finansowych mo¿na siêgn¹æ. Jest te¿ ni¿ej okruszcowane, stare
z³o¿e w okolicach Boles³awca, które tak¿e mo¿na eksploatowaæ przy zastosowaniu obecnych nowoczeniejszych metod wydobycia i przetwórstwa. Dzia³ania te wymagaj¹ odwa¿nych i przemylanych decyzji, ale przede
wszystkim pieniêdzy. Zapewni¹ pracê polskim obywatelom oraz wp³ywy
podatków do polskiego bud¿etu.
Apelujemy do Pana Ministra o pozostawienie w Spó³ce ca³ego wypracowanego zysku za 2008r. (w za³¹czeniu deklaracje wyborcze Prezesa Rady Ministrów). W naszej ocenie konieczne jest tak¿e usprawnienie nadzoru i zarz¹du nad KGHM Polska Mied S.A., celem skierowania rodków finansowych na funkcjonowanie i dalszy rozwój Polskiej
Miedzi w Polsce. Wyprowadzenie po raz kolejny niezbêdnych do funkcjonowania i rozwoju Spó³ki  rodków finansowych z KGHM, bêdzie
jawnym dzia³aniem na szkodê Polskiej Miedzi.
Z uwagi na wa¿noæ zg³aszanych problemów  SKGRM NSZZ Solidarnoæ, jako najliczniejszy zwi¹zek zawodowy w KGHM Polska Mied
S.A.  zaprasza Pana Ministra na rozmowê o przysz³oci Polskiej Miedzi,
która mo¿e odbyæ siê w siedzibie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ w Lubinie, przy ul. Sk³odowskiej-Curie 90.
Termin pozostawiamy w gestii Pana Ministra.
Z powa¿aniem Józef Czyczerski
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

W kopalni pracowa³ od 2002 r.

Ju¿ nie pracuje

W kopalni Rudna na Oddziale górniczym G11 by³o t¹pniêcie.
W zagro¿onej strefie znalaz³o siê 23-ch górników. 22-ch mia³o szczêcie, uda³o siê im unikn¹æ mierci. 3-ch odnios³o obra¿enia, ale ich ¿yciu
ju¿ nic nie zagra¿a.
Rafa³ - 30 letni mieszkaniec G³ogowa szeæ lat temu cieszy³ siê, ¿e znalaz³ pracê pod ziemi¹ w kopalni, snu³ plany, za³o¿y³ rodzinê, urodzi³o mu siê
dziecko. Wykonuj¹c swe czynnoci stara³ siê jak móg³ uwa¿aæ, aby nie
ulec wypadkowi, dlatego te¿ uzupe³nia³ kwalifikacje i zosta³ operatorem
samojezdnego wozu kotwi¹cego. Praca by³a sta³a i dochody - nie takie jak
górników biurowych - ale mo¿na by³o zwi¹zaæ koniec z koñcem. G³ówny
górnik biurowy Polskiej Miedzi twierdzi, ¿e p³aca jest godziwa, tych, co z
nara¿eniem ¿ycia zdrowia pracuj¹ pod ziemi¹ i drugi ju¿ rok z rzêdu obni¿a
j¹ w stosunku do redniej krajowej.
Dzisiaj Rafa³a ju¿ nie ma wród nas, odszed³ - gin¹c, 25 marca, o
godz. 1 w nocy -na stanowisku pracy. Niestety zawiod³a technika i nauka, a zwyciê¿y³y nieokie³zane si³y natury  które zabra³y tak m³ode
¿ycie. Pozostawi³ po sobie ból i rozpacz najbli¿szych.

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. obni¿y³ p³acê realn¹ zatrudnionym pod ziemi¹ i na powierzchni pracownikom niekontraktowym.

Wynagrodzenia musz¹
wzrosn¹æ!

Nie ma zgody pracowników na dalsze obni¿anie wynagrodzeñ pracowniczych w Polskiej Miedzi!
Prowadzone w grudniu negocjacje zwi¹zkowców z Zarz¹dem w/s wyp³aty pracownikom premii rekompensuj¹cej im wzrost cen w 2008r. nie
przynios³y pozytywnego efektu. P³aca realna górników, przeróbkarzy i
hutników uleg³a obni¿eniu. Jednym z kluczowych argumentów wyartyku³owanych przez Zarz¹d za niewyp³aceniem postulowanej przez Zwi¹zki
3000 z³ premii rekompensuj¹cej, by³a pogarszaj¹ca siê sytuacja firmy i w
zwi¹zku z tym koniecznoæ oszczêdnoci ka¿dej z³otówki na potrzeby firmy.
Negocjacje wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia pracowników KGHM Polska Mied S.A. nie przynios³y jego ustalenia. Ustalony przez Zarz¹d prezesa Krutina wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia wyniós³ 0%. Przy prognozowanym
przez Zarz¹d spadku zysku w 2009r. i wynikaj¹cym st¹d braku wyp³at
zaliczek na poczet rocznej nagrody za osi¹gniêty zysk, w kolejnym roku
nast¹pi drastyczny spadek przeciêtnej p³acy realnej w Polskiej Miedzi.
Latem 2008r. Rada Nadzorcza KGHM podnios³a stawki zaszeregowania Zarz¹dowi i wprowadzi³a ich automatyczn¹ waloryzacjê, liczon¹ wielokrotnoci¹ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw. Podwy¿ka nie wynios³a 150 z³ jak otrzyma³ w 2008r. ka¿dy z
pracowników Polskiej Miedzi, prezesowi Krutinowi podniesiono stawkê o
ok. 2 000 z³ miesiêcznie. Teraz 27 marca, w ramach oszczêdnoci w
dobie kryzysu, Rada Nadzorcza, przy sprzeciwie Czyczerskiego i Hajdackiego, przyzna³a premiê za IV kwarta³ prezesowi Krutinowi w wysokoci
ok. 50 000 z³ oraz pozosta³ym cz³onkom zarz¹du niewiele mniejsze po ok.
43 000 z³., pomimo, ¿e w czwartym kwartale 2008r. pogorszy³ siê wynik
ekonomiczno-finansowy Spó³ki.
Jak siê okazuje pieniêdzy brakuje tylko dla pracowników, a dla kadry
zarz¹dzaj¹cej s¹.
Na takie traktowanie ciê¿ko pracuj¹cej za³ogi Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nie wyra¿a zgody, dlatego podjê³a decyzjê o przyst¹pieniu do dzia³añ bardziej radykalnych, o czym powiadomi³a pisemnie 18. III. 2009r. Prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. w Lubinie Miros³aw Krutina.
Wyst¹pienie do prezesa:
Dotyczy: Podjêcia dzia³añ przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zgodnych z Ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych z powodu z³amania przez Zarz¹d KGHM PM S.A. Porozumienia z dnia 27.10.2008r. zawartego z Organizacjami Zwi¹zkowymi.
Uchwa³a Zarz¹du KGHM PM S.A. ustalaj¹ca wskanik wzrostu wynagrodzeñ w 2009r. na poziomie 0 % oraz przyjêcie przez w³adze Spó³ki
Strategii na lata 2009-2018 spowodowa³y z³amanie zawartego Porozumienia miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a Zarz¹dem Spó³ki. Takie postêpowanie Zarz¹du zmusza nas do podjêcia dzia³añ zgodnych z Ustaw¹ o
rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, ze strajkiem w³¹cznie.
W ocenie NSZZ Solidarnoæ niedopuszczalne jest, aby drugi rok z
rzêdu Zarz¹d Spó³ki odmawia³ pracownikom wzrostu wynagrodzeñ, strasz¹c ich kryzysem i zwolnieniami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu
systemowych, automatycznych corocznych waloryzacji swoich p³ac.
Uwa¿amy, ¿e przyjêta przez w³adze Spó³ki strategia na lata 20092018 powoduje odst¹pienie przez pracodawcê od zawartego Porozumienia, poniewa¿ przewiduje:
- budowê pieca zawiesinowego, co spowoduje likwidacjê w 2011r. Huty
Miedzi Legnica oraz ograniczy zdolnoci produkcyjne kopalni Lubin i
ZWR;
- ogromne zad³u¿enie Spó³ki zwi¹zane z zakupem za granic¹ nowych
z³ó¿ górniczych i kopalñ oraz budowê elektrowni opartej o wêgiel kamienny, czy te¿ atomowej;
- restrukturyzacjê kopalñ, hut i ZWR-ów, poprzez wydzielanie czêci
pracowników do nowych struktur, co jest powrotem do koncepcji utworzenia jednej kopalni i jednej huty;
Bior¹c powy¿sze pod uwagê domagamy siê od Zarz¹du KGHM PM
S.A. podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie w 2009r. podwy¿ek

wynagrodzeñ pracowniczych, powstrzymania likwidacji miejsc pracy oraz
ogromnego zad³u¿ania Spó³ki w wyniku przyjêtej strategii.
Niespe³nienie przez Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. powy¿szych ¿¹dañ
w ci¹gu 14 dni upowa¿ni Zwi¹zek do podjêcia dalszych dzia³añ.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski
Wyst¹pienie zosta³o skierowane do wiadomoci: Ministra Skarbu Pañstwa; Rady Nadzorczej KGHM PM S.A., Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ w Katowicach.

Negocjacje z Zarz¹dem

W odpowiedzi na wyst¹pienie SKGRM NSZZ Solidarnoæ prezes
Miros³aw Krutin zaproponowa³ Solidarnoci 31 marca br. spotkanie negocjacyjne. W trakcie rozmów dzia³acze NSZZ Solidarnoæ przedstawili
Zarz¹dowi ¿¹dania pracownicze. W odpowiedzi Zarz¹d owiadczy³, ¿e respektuje i bêdzie respektowa³ Porozumienie zawarte z przedstawicielami wszystkich organizacji zwi¹zkowych w dniu 27 padziernika 2008 r.,
co oznacza, ¿e:
1. Nie jest realizowana ani planowana integracja oddzia³ów górniczych i
hutniczych.
2. Nie jest przygotowywana ani nie bêdzie dokonywana redukcja zatrudnienia w ramach zwolnieñ grupowych i strukturalnych w Oddzia³ach KGHM Polska Mied S.A.
Zarz¹d owiadcza, ¿e rozwa¿y mo¿liwoæ spe³nienia ¿¹dañ organizacji
zwi¹zkowych.
Strony ustali³y, ¿e kolejne spotkanie w sprawie postulatów SKGRM
NSZZ Solidarnoæ odbêdzie siê po analizie wyników finansowych KGHM
za I kwarta³ 2009r.

XI Ogólnopolska Pielgrzymka
NSZZ Solidarnoæ
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ zrzeszone w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
informuj¹, ¿e organizuj¹ wyjazd do Lichenia na XI Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê NSZZ Solidarnoæ do Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej
Królowej Polski w dniach 25 - 26 kwietnia 2009r.
Zapisy na pielgrzymkê przyjmowane s¹ w siedzibach poszczególnych
Komisji NSZZ Solidarnoæ (tel. Rudna 076 748 57 30; Lubin 076 849
55 63; Polkowice-Sieroszowice 076 848 40 70; ZWR 076 747 46 09;
Hydrotechniczny 076 747 92 76; Pol-Mied Trans 076 847 18 96), tam
te¿ mo¿na uzyskaæ informacjê o dniu i godzinie wyjazdu na pielgrzymkê.
PROGRAM:
Sobota 25 kwietnia 2009 r.
1930  Droga Krzy¿owa
2137  apel pod pomnikiem Jana Paw³a II
Niedziela 26 kwietnia 2009 r.
1000  rejestracja pocztów sztandarowych
1115  wprowadzenie pocztów sztandarowych
1150  powitanie pielgrzymów przez przewodnicz¹cego KK
1200  Msza wiêta
1345  z³o¿enie kwiatów pod pomnikami: Jana Paw³a II; ks. Jerzego
Popie³uszki i powstania NSZZ Solidarnoæ.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

25 marca 2009 r. odszed³ od nas gin¹c na stanowisku pracy,
nasz kolega
z Oddzia³u ZG RUDNA KGHM Polska Mied S.A.

p. Rafa³ Hojan

Kondolencje i wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
rodzinie i znajomym sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG RUDNA
oraz Redakcja Pryzmatu
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