ZZ
NS

Nr 9/2009 (15.V.2009)

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Przy wsparciu za³ogi 5 maja 2009r. toczy³y siê negocjacje w KGHM Polska Mied S.A.

Kompromisowe
porozumienie

Zakoñczy³y siê trudne i prowadzone z du¿¹ determinacj¹ negocjacje p³acowe.
Korzystniejsze warunki makroekonomiczne od zak³adanych w
Bud¿ecie Spó³ki, obni¿one koszty produkcji i nieodparte argumenty
Zwi¹zków Zawodowych, wsparte pikiet¹ pracowników pod oknami Biura Zarz¹du, doprowadzi³y do zawarcia porozumienia.
Zgodnie z porozumieniem:
1. Pracownikom zatrudnionym nieprzerwanie w KGHM od 1
stycznia  30 kwietnia br. wyp³acono nagrodê specjaln¹ 12
maja 2009r., w wysokoci 3500 z³, a w przypadku nie pogorszenia siê sytuacji ekonomicznej Spó³ki 15 wrzenia 2009r.
wyp³aci II ratê nagrody w wysokoci 1500 z³. Pracownicy zatrudnieni w krótszym okresie, otrzymuj¹ nagrodê proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
2. Pracownicy zwolnieni dyscyplinarnie z art. 52 kp i nieobjêci
Zak³adowym Uk³adem zbiorowym Pracy dla Pracowników
KGHM Polska Mied S.A. nagrody nie otrzymuj¹.
3. Wzrasta o 2% podstawowa sk³adka na Pracowniczy Program
Emerytalny, która teraz wynosi 5% wynagrodzenia.
4. Zarz¹d zadeklarowa³ wolê objêcia w br. pracowników Spó³ki
abonamentem medycznym wiadczonym przez MCZ S.A. w
Lubinie.
5. Nagroda specjalna wyp³acona w br. nie bêdzie wliczana do
redniej p³acy w Spó³ce stanowi¹cej podstawê do ustalenia
wskanika wzrostu wynagrodzeñ przeciêtnego wynagrodzenia na 2010r.
6. Strona zwi¹zkowa zadeklarowa³a wolê, ¿e zawarte porozumienie wyczerpuje roszczenia p³acowe na br.
Jak nale¿y oceniaæ porozumienie?
Prowadzone negocjacje p³acowe z pracodawc¹ przebiega³y w
trudnych warunkach - z powo³anym w ubieg³ym roku Zarz¹dem
KGHM Polska Mied S.A., nieposiadaj¹cym wiedzy i dowiadczenia w zarz¹dzaniu spó³k¹ tej wielkoci i o tym profilu dzia³alnoci
 górniczo-hutniczej. Taka by³a wola w³aciciela decyduj¹cego pakietu akcji Skarbu Pañstwa.
Brak znajomoci funkcjonowania przemys³u miedziowego, w
szczególnoci powi¹zania wynagrodzeñ pracowniczych z ciê¿k¹ i
niebezpieczn¹ prac¹ zatrudnionych pod ziemi¹ i przy piecach hutniczych, zaowocowa³ przekonaniem Zarz¹du o wystarczaj¹cym wynagradzaniu zatrudnionych w KGHM. To przekonanie przejawi³o
siê d¹¿eniem Zarz¹du do obni¿ania p³acy pracownikom Polskiej
Miedzi w stosunku do redniej p³acy w kraju i spadku si³y nabywczej pensji, wyp³acanych pracownikom objêtych ZUZP w KGHM
Polska Mied S.A. oraz zakusami Zarz¹du do kolejnych dzia³añ
restrukturyzacyjnych Spó³ki - prowadz¹cych do likwidacji tysiêcy
miejsc pracy, poprzez ³¹czenie hut i kopalñ i w konsekwencji likwidacji Huty Legnica, kopalni Lubin, wydzielenie O/COPI i nastêpnie sprywatyzowanie.
Za³odze uda³o siê powstrzymaæ zapêdy restrukturyzacyjne w
ubieg³ym roku, dziêki sprawnie przeprowadzonemu sporowi zbiorowemu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i wsparciu wszystkich Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych
w KGHM, a przede wszystkim dziêki poparciu udzielonemu przez

za³ogê w referendum strajkowym.
Jednoznaczne wypowiedzenie siê za³ogi za podwy¿kami p³ac i
przeciw planowanej restrukturyzacji poprzez deklaracjê powstrzymania siê od pracy  strajku, by³o kub³em zimnej wody wylanej
na rozpalone mened¿erskie ³epetyny.
Waloryzacja p³ac
Za³oga otrzyma³a deklaracjê Zarz¹du, ¿e w grudniu przyst¹pi
do analizy wzrostu wynagrodzeñ w stosunku do inflacji i rozmów,
a jak pozwoli sytuacja makroekonomiczna to zostanie wyp³acona
nagroda rekompensuj¹ca. Grudniowe rozmowy nie doprowadzi³y do wyp³aty nagrody, pomimo bardzo dobrego wyniku osi¹gniêtego przez Spó³kê  zysk netto za 2008r. wyniós³ 2,92 miliarda
z³otych i nale¿y do jednego z najlepszych w historii KGHM Polska
Mied S.A.
W styczniu przyst¹piono do negocjacji wskanika wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku 2009. Pomimo
ustalenia przez Radê Ministrów wskanika na poziomie 8%, Zarz¹d Polskiej Miedzi nie chcia³ s³yszeæ o jakichkolwiek podwy¿kach p³acy pracowniczej. W marcu ustali³ sam wskanik wzrostu
wynagrodzeñ w KGHM Polska Mied S.A. na rok 2009 na poziomie 0,00%.
Z takim traktowaniem zatrudnionych w KGHM nie mog³a siê
pogodziæ SKGRM NSZZ Solidarnoæ i kontynuowa³a spór zbiorowy. Negocjacje nie przynios³y rozstrzygniêcia. Strony postanowi³y ponowiæ rozmowy po 20 kwietnia, gdy bêd¹ ju¿ znane
wyniki ekonomiczno-finansowe za I kwarta³. Spotkanie z pracodawc¹ 23 kwietnia br., z inicjatywy SKGRM NSZZ Solidarnoæ,
odby³o siê w poszerzonym sk³adzie o wszystkie Zwi¹zki Zawodowe. Pomimo wypracowania przez zwi¹zkowców wspólnego stanowiska miêdzyzwi¹zkowego - Zarz¹d je odrzuci³. Rozbie¿noæ
wyst¹pi³a w kwestii wysokoci nagrody. Zarz¹d zgadza³ siê na
premiê w wysokoci 2000z³, a Zwi¹zki Zawodowe ¿¹da³y 5000z³,
jako rekompensaty utraconej realnej wartoci wynagrodzeñ w
2008r. i 2009r.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
d¹¿y³a, d¹¿y i bêdzie d¹¿yæ do wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych poprzez wzrost stawek osobistego zaszeregowania. Przy
nieprzejednanym uporze Zarz¹du, wychodz¹c naprzeciw pracownikom oczekuj¹cym od wielu miesiêcy na waloryzacjê p³acy zgodzi³a siê na wyp³atê piêciotysiêcznej nagrody. Dzia³anie
to nale¿y traktowaæ, jako daleko id¹ce ustêpstwo wobec pracodawcy. Dalej ju¿ siê nie mog³a siê cofn¹æ.
Zwi¹zki powo³a³y Miêdzyzwi¹zkowy Komitet Protestacyjny maj¹cy koordynowaæ dzia³ania pracownicze na rzecz wzrostu p³ac w
KGHM Polska Mied S.A., który wystosowa³ ultimatum Zarz¹dowi. W odpowiedzi Zarz¹d zaproponowa³ 5 maja 2009r. spotkanie
w sprawie zawarcia porozumienia.
Burzliwe negocjacje - przy czynnym wsparciu kilkuset osobowej reprezentacji pracowniczej pod oknami sali obrad - doprowadzi³y do kompromisu.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. zosta³ zmuszony do przyjêcia
propozycji zwi¹zkowców bêd¹cych na sali obrad i wspieraj¹cych
ich pracowników - wypracowano Porozumienie na mocy którego za³oga otrzyma³a nagrodê specjaln¹ 5000z³, wzrost o 2% PPE
i zapowied wprowadzenia pakietu medycznego do koñca br.
Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ dziêkuje wszystkim pracownikom zaanga¿owanym w
dzia³ania na rzecz wzrostu wynagrodzeñ i wiadczeñ pracowniczych. Szczególnie dziêkujemy tym kolegom, którzy razem z
nami powiêcaj¹c swój czas, weszli razem z bram¹ na negocjacje z Zarz¹dem. Tym razem do sali obrad nie dotarli wszyscy, czêæ kolegów pozosta³a pod budynkiem, czynnie wspieraj¹c nas w negocjacjach.

Na polecenie akcjonariusza posiadaj¹cego mniej ni¿
50% akcji KGHM Polska Mied S.A. Przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej tej Spó³ki Marek Trawiñski zwo³a³ 18
maja 2009r. posiedzenie.

Prawdziwe oblicze PO
Odpolitycznienie w³adz zak³adów zale¿nych od pañstwa, to jedno z sztandarowych hase³ Platformy Obywatelskiej i has³em pozosta³o.
Szumne konkursy wy³aniaj¹ce w³adze w spó³kach zale¿nych od
skarbu pañstwa, lansowane przez PO, mia³y oficjalnie odpolityczniæ
zak³ady, daj¹c im zdrowy oddech, po politycznym nepotyzmie rz¹dów
SLD i PiS. Ju¿ przed kosztownymi konkursami dzia³acze Solidarnoci
informowali opiniê publiczn¹ o ich stronniczoci. Zdaniem Solidarnoci konkursy by³y organizowane tylko dla pozoru, a nie dla wybrania
najlepszych fachowców i wygrywali je z góry ustawieni przedstawiciele PO. Organizowane dla zmylenia opinii publicznej - w rzeczywistoci farsa i obk³adanie swoimi - wiernymi, maj¹cymi realizowaæ bezkrytycznie wytyczne w³adzy, a nie maj¹cymi dbaæ o interes zarz¹dzanych firm.
Ostatnie wydarzenia, które rozgrywaj¹ siê w KGHM Polska Mied
S.A. s¹ ksi¹¿kowym przyk³adem tej patologii - wp³ywu polityków PO
na zale¿n¹ od ich woli spó³kê.
18 maja br. odbywa siê posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. zwo³ane przez przewodnicz¹cego M. Trawiñskiego
z polecenia Podsekretarza Stanu MSP Zdzis³awa Gawlika.
Podsekretarz MSP ¿¹da od przewodnicz¹cego zwo³ania posiedzenia Rady Nadzorczej i umieszczenia w porz¹dku obrad konkretnych
zagadnieñ:
1. Oceny podpisanego porozumienia zawartego 5 maja br. przez
Zarz¹d ze Zwi¹zkami Zawodowymi, w sprawie wyp³aty w 2-ch
ratach nagrody z tytu³u czêciowej rekompensaty wzrostu utrzymania rodzin górniczo - hutniczych, postêpuj¹cego w wyniku inflacji roku 2008 i 2009.
2. Dokonania zmian w sk³adzie Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A.
Ponoæ niezale¿ny Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej powa¿nej spó³ki
gie³dowej natychmiast wykonuje polecenie.
Za³oga musi sobie zadaæ pytanie: Jak¹ wiedzê na temat naszej
Polskiej Miedzi ma polityk Platformy zasiadaj¹cy w Warszawie,
bêd¹c nawet podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu, aby
wtr¹caæ siê w sprawy nale¿¹ce do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du
Spó³ki?
Nam cinie siê jedna odpowied  polityczn¹! Wzglêdy polityczne w MSP bior¹ górê nad interesem spó³ki i za³ogi w niej zatrudnionej.
Tezê tê potwierdza polityk z Wroc³awia - pose³ na Sejm PO z naszego Legnicko-Jeleniogórskiego Okrêgu Wyborczego i wicepremier,
minister spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorz Schetyna. Jego
zdaniem prezes Miros³aw Krutin nie powinien uginaæ siê pod zwi¹zkow¹ presj¹. Ta decyzja powinna wynikaæ z bilansu firmy. Brak mylenia i przyzwoitoci zwi¹zków, musi spotykaæ siê z oporem i racjonalnymi decyzjami zarz¹du. W tej sytuacji jednak tak siê nie sta³o. 
stwierdzi³ G. Schetyna
KGHM jest najlepszym przyk³adem tego, ¿e zwi¹zki zawodowe nie
bior¹ pod uwagê problemów firmy, nie zastanawiaj¹ siê nad przysz³oci¹ zak³adu, tylko ¿¹daj¹, ¿¹daj¹ i ¿¹daj¹. Z tym trzeba skoñczyæ. Trzeba te¿ takie zachowania nazwaæ, one s¹ antypracownicze.  twierdzi
wiceszef rz¹du Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
Jakie upowa¿nienie ma polityk, nawet jak jest pos³em i wicepremierem oraz ministrem spraw wewnêtrznych i administracji do
oceniania za³ogi KGHM i jej przedstawicieli?
Czy ma pojêcie, ¿e negocjacje w sprawie uzyskanej nagrody p³aconej w 2 ratach trwa³y prawie rok czasu? Za³oga nie otrzyma³a
pe³nej waloryzacji za 2008r i jej rednie wynagrodzenia uleg³y obni¿eniu w stosunku do rednich wynagrodzeñ w kraju. W bie¿¹cym
roku rednie wynagrodzenie, które bêdzie uwzglêdniane do ustalenia
wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na
rok 2010, nie wzronie wcale. W Polsce ustalony wskanik przyrostu
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na 2009 rok wynosi 8%.
Dzia³ania te spowoduj¹ dalsz¹ degradacjê redniej p³acy pracowników KGHM Polska Mied S.A. w stosunku do redniej w kraju. Za³oga otrzyma³a tylko nagrodê, która zostanie skonsumowana i nie
bêdzie mia³a jakiegokolwiek wp³ywu na redni¹ p³acê w roku przysz³ym. Takie s¹ fakty. Ale wed³ug prominentnego polityka Platformy
Obywatelskiej wysuwane ¿¹dania rekompensaty inflacji dla pracowników (wypracowuj¹cych pieni¹dze do bud¿etu) s¹ nieprzyzwoite, ale

podniesienie rekompensaty rosn¹cych kosztów utrzymania pos³ów w
wyniku inflacji to normalne dzia³anie  ¿adna podwy¿ka.
Bzdury wygaduje, ¿e Zwi¹zki nie zastanawiaj¹ siê nad przysz³oci¹
zak³adu i tylko ¿¹daj¹ i ¿¹daj¹ . To pan wicepremier Schetyna nie zastanawia siê, co bêdzie z nasz¹ Spó³k¹ i tylko ¿¹da i ¿¹da pieniêdzy do
wiecznie dziurawego worka bud¿etowego, nie wystarczaj¹ ju¿ mu podatki, to siêga po nasz zysk.
Z tej firmy wypompowano w ostatnich latach 7,2 miliarda zysku do
bud¿etu nie przejmuj¹c siê przysz³oci¹ naszej Spó³ki i zamierza siê znowu, za miesi¹c siêgn¹æ po kolejne nasze zyski. Inaczej nie mogê oceniæ
wypowiedzi polityka wybranego z naszego okrêgu, jak dzia³aniem na
szkodê KGHM Polska Mied S.A., a co za tym idzie naszego regionu.
Jestem przekonany, ¿e pracownicy, a zarazem wyborcy, oceniaj¹ tak jak
ja negatywnie d¹¿enie rz¹du Platformy do zabrania zysku i niechêæ do
zrekompensowania utraconych w wyniku inflacji zarobków pracowniczych.  mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ.
Zarz¹d, który chce realizowaæ zatwierdzony Bud¿et i Strategiê Spó³ki
(i dlatego nie rekomenduje wyp³aty zysku dla Skarbu Pañstwa) straszy
siê zmianami w sk³adzie Zarz¹du na nieca³y miesi¹c przed up³ywem
kadencji. Czy to jest przemylane dzia³anie? To jest brak mylenia i przyzwoitoci w³adzy i musi spotykaæ siê z oporem i racjonalnymi decyzjami
Za³ogi KGHM. Ujawnia ca³¹ prawdê o Platformie Obywatelskiej, która
uprawia hipokryzjê w gospodarowaniu maj¹tkiem narodowym, postêpuj¹c ca³kowicie inaczej ni¿ zapewnia.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ jest
przekonana, ¿e pracownicy nie zapomn¹ - jacy politycy i z jakiej partii byli przeciwni waloryzacji ich wynagrodzeñ. Podejm¹ w³aciwe
decyzje w stosunku do tego typu rozrabiaczy politycznych i w wyborach dadz¹ im stosown¹ odprawê.

Los Polskiej Miedzi w rêkach akcjonariuszy.

Wa¿ne decyzje ju¿ niebawem
W Ministerstwie Skarbu Pañstwa rz¹dzi Platforma Obywatelska.
Decyduj¹cym udzia³owcem KGHM Polska Mied S.A. jest Skarb
Pañstwa, który posiada 41,79% wszystkich akcji Spó³ki i to on bêdzie 16 czerwca decydowa³ o losie naszej Spó³ki.
W dziewiêcioosobowym sk³adzie Rady Nadzorczej KGHM Polska
Mied S.A. Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad ma zdecydowan¹ przewagê - szeciu cz³onków rady reprezentuje jego interesy.
Nie tak dawno Rada Nadzorcza na wniosek Zarz¹du zatwierdzi³a
Bud¿et i Strategiê KGHM Polska Mied S.A. Jedynymi przeciwnikami
przyjêcia Bud¿etu byli przedstawiciele za³ogi w Radzie Nadzorczej,
którzy zg³osili zdanie odrêbne do tego dokumentu.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ Józef Czyczerski, który reprezentuje za³ogê w Radzie, ostro skrytykowa³ przedstawion¹ przez Zarz¹d Strategiê,
szczególnie zaplanowan¹ likwidacjê Huty Legnica i inwestycje za
granic¹ Polski.
Cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy SP, na czele z jej przewodnicz¹cym M. Trawiñskim, stanêli murem za propozycjami zg³oszonymi przez
Zarz¹d i przyjêli do realizacji Strategiê.
Dla realizacji przyjêtego Bud¿etu i Strategii KGHM Polska Mied
S.A. s¹ potrzebne rodki finansowe wypracowane w 2008r., je¿eli ich
braknie, nasza Spó³ka bêdzie musia³a zaci¹gn¹æ kredyt w banku. Na
ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarz¹d zarekomendowa³ pozostawienie ca³ego wypracowanego zysku netto w Spó³ce i okaza³o
siê, ¿e Ci, którzy g³osowali za przyjêciem Strategicznego rozwoju Spó³ki
propozycji Zarz¹du, teraz chc¹ wyprowadzenia pieniêdzy poza Spó³kê, na dywidendê dla akcjonariuszy. Przeciw kolejnemu (w poprzednich latach decyzj¹ SP wyprowadzono ponad 7 miliardów zysku netto z Polskiej Miedzi) zagrabieniu zysku KGHM Polska Mied S.A. g³osowali tylko przedstawiciele za³ogi w Radzie Nadzorczej.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, dla
której dobro Spó³ki i ludzi w niej pracuj¹cych jest najwa¿niejsze,
wspiera stanowisko przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego. Uwa¿a, ¿e zysk netto wypracowany w 2008 roku przez Spó³kê musi pozostaæ w ca³oci w Spó³ce, stanowi¹c zabezpieczenie, na ewentualne za³amanie siê koniunktury na mied lub niekorzystne wahniêcie kursu dolara amerykañskiego w stosunku do z³otówki, powinien byæ przeznaczony na rozwój i modernizacjê przemys³u miedziowego w Polsce. Nie do przyjêcia jest realizowanie Strategii

wyprowadzaj¹cej zysk poza KGHM na inwestycje zagraniczne i nies³u¿¹ce bezporednio produkcji oraz przetwórstwie miedzi. A godz¹cym w interes Spó³ki i dzia³aniem na jej szkodê, jest pozbawienie Spó³ki, przez kolejny rok, zysku z przeznaczeniem na zasilenie
worka bez dna  Bud¿etu Pañstwa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A., które
odbêdzie siê w dniu 16 czerwca 2009r., zgodnie z zaplanowanym porz¹dkiem obrad, ma zadecydowaæ o podziale zysku Spó³ki za rok obrotowy 2008. Wypowiedzi prominentnych polityków z rz¹dz¹cej Platformy Obywatelskiej wskazuj¹ na d¹¿enie w³adzy do maksymalnego
wydojenia z przemys³u do bud¿etu wszelkich dostêpnych rodków finansowych w celu ukrycia b³êdów, które spowodowa³y nadmierny
deficyt finansowy Bud¿etu Pañstwa.
Znamy los polskich stoczni, które ulegaj¹ likwidacji i nie chcemy,
aby nasza firma podzieli³a ich los. Pañstwo, jako g³ówny akcjonariusz
pobiera przez lata zysk ze Spó³ki, ale gdy za³amie siê koniunktura i
trzeba bêdzie udzieliæ pomocy Polskiej Miedzi  czy bud¿et dofinansuje utrzymanie przy ¿yciu naszych stanowisk pracy? Decyzja Rz¹du RP
utworzonego przez PO i PSL w sprawie Stoczni jasno wskazuje - nie
mamy na co liczyæ.
Czy dla polityków z PO, rz¹dz¹cych obecnie Polsk¹, oka¿e siê
wa¿niejszy przysz³y los Spó³ki i zatrudnionych w niej ludzi? Czy znowu wzorem lat ubieg³ych zostanie w nadmiernej iloci wypompowany zysk ze Spó³ki, do studni bez dna, jakim jest bud¿et pañstwa?
Zatrudnieni w KGHM Polska Mied S.A. i wielu firmach powi¹zanych kapita³owo z t¹ spó³k¹ oraz wiadcz¹cych zlecenia na jej
rzecz wraz ze swoimi rodzinami patrz¹ z niepokojem w przysz³oæ.
Oby nie musieli rozliczaæ w kolejnych wyborach winnych obni¿enia
ich p³acy, a nawet likwidacji stanowisk pracy. Dla nich winna bêdzie rz¹dz¹ca i podejmuj¹ca obecnie decyzje Platforma Obywatelska, nie dadz¹ siê omamiæ, ¿e odpowiedzialnoæ ponosi PiS lub
kryzys wiatowy.

Ustalanie wysokoci emerytur górniczych

Emerytura dla Górnika i

Do godnego odpoczynku na emeryturze ma prawo ka¿dy, kto
przepracowa³ wymagany prawem czas pracy i ma odpowiedni wiek.
Wprowadzona od 1 stycznia 1998r. reforma emerytalna zrówna³a
wszystkich pracuj¹cych w uprawnieniach do emerytury. Pracownicy
zatrudnieni w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze
uzyskiwali prawo do odpoczynku po przepracowaniu krótszego okresu pracy od ogólne obowi¹zuj¹cego poprzez przejcia na emeryturê
pomostow¹, na której mieli przebywaæ do pe³nego wieku (60 lat kobieta i 65 lat mê¿czyzna).
W roku 2001, po padziernikowych wyborach parlamentarnych,
do w³adzy dosz³a partia wywodz¹ca swe korzenie z najczarniejszych
kart polskiej historii - SLD. Ledwie min¹³ rok, a ju¿ do ustawy emerytalnej SLD wprowadzi³o poprawkê przywracaj¹c¹ mundurowym przywilej przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê. Chocia¿ i tak byli oni traktowani wybiórczo wobec innych grup zawodowych, gdy¿ nowe warunki przyznawania emerytury obowi¹zywa³y tylko zatrudniaj¹cych siê
po 1 stycznia 1998r. w s³u¿bach mundurowych. Pozosta³ych zatrudnionych obowi¹zywa³y nowe zasady przyznawania emerytur pomostowych, bez wzglêdu na okres rozpoczêcia pracy w zawodzie, wykonywanym w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.
Górnicza Solidarnoæ, w przeciwieñstwie do innych zwi¹zków zawodowych, nigdy siê nie pogodzi³a z zabraniem górnikom uprawnieñ
emerytalnych, które górnicy wywalczyli w zrywie spo³ecznym roku
1980. Uprawnieñ wynikaj¹cych ze specyfiki pracy wymagaj¹cej du¿ego skupienia, szybkiej reakcji i co za tym idzie du¿ej sprawnoci fizycznej przy zagro¿eniach wystêpuj¹cych pod ziemi¹ kopalñ. Uprawnieñ wynikaj¹cych z wystêpowania szczególnych warunków (przekroczenia szkodliwych dla zdrowia substancji i warunków) na stanowiskach pracy, których nie mo¿na usun¹æ przy zastosowaniu najnowszych osi¹gniêæ nauki i techniki.
Sekretariat Górnictwa i Energetyki, w którym skupiona jest Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, powo³a³
grupê ekspertów, która opracowa³a projekt nowelizacji ustawy o
emeryturach i rentach przywracaj¹cy prawo do wczeniejszej emerytury górnikom.
Projekt, po uzyskaniu poparcia spo³ecznego, Solidarnoæ z³o¿y³a
do Marsza³ka Sejmu RP (W³odzimierza Cimoszewicza z SLD). Marsza³ek zamiast przekazaæ projekt pod obrady Sejmu szurn¹³ go do

szuflady, a pos³owie SLD be³kotali ró¿ne bzdury, ¿e górnicy chc¹ zrujnowaæ Polskê. Pose³ SLD Rysio Z., kiedy zatrudniony w kopalni Lubin, marudzi³ co o wyd³u¿eniu okresu obowi¹zywania pomostówek i
odcina³ siê od projektu zmierzaj¹cego do przywrócenia górnikom s³usznych praw do wczeniejszej emerytury.
Chc¹c przywróciæ górnikom ich s³uszne prawa, w roku 2005 - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wspó³organizowa³a z Sekretariatem Górnictwa i Energetyki pikietê pod gmachem
Sejmu o prawo do wczeniejszej godnej emerytury górniczej. Pikieta
sta³a siê konieczna, gdy¿ pos³owie na Sejm z SLD - Ryszard Zbrzyzny
wraz ze swoimi kolegami rz¹dz¹cymi w Polsce bojkotowali górnicze
prawa emerytalne.
Pod naciskiem opinii publicznej Sejm przyj¹³ zmiany wg projektu Solidarnoci do ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Tak powsta³ rozdzia³ przyznaj¹cy górnikom ze wzglêdu na nara¿enie zawodowe - wczeniejsze emerytury.
Poni¿ej drukujemy kolejny odcinek obowi¹zuj¹cych przepisów.
Ustalanie wysokoci emerytur
Art. 51.
1. Przy ustalaniu wysokoci górniczych emerytur, o których mowa
w art. 50a (55 lat ¿ycia: kobiet maj¹cych, co najmniej 20 lat, a mê¿czyzn, co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzêdnej, w tym, co
najmniej 10 lat pracy górniczej lub 50 lat ¿ycia: 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) lub 50e (pracê
górnicz¹ wykonywali pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy przez okres wynosz¹cy, co najmniej 25 lat  zalicza siê nieobecnoæ
z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej), stosuje siê, z
zastrze¿eniem ust. 2, nastêpuj¹ce przeliczniki:
1) 1,5 za ka¿dy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemi¹ stale i
w pe³nym wymiarze czasu pracy;
2) 1,8 za ka¿dy rok pracy, o której mowa w art. 50d (w przodkach
bezporednio przy urabianiu i ³adowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy monta¿u, likwidacji i transporcie obudów,
maszyn urabiaj¹cych, ³aduj¹cych i transportuj¹cych w przodkach oraz
przy g³êbieniu szybów i robotach szybowych, zatrudnionym w dru¿ynach ratowniczych oraz dozorowi ruchu i kierownictwa ruchu kopalñ
jæczeli majà przepracowane w miesiàcu, co najmniej ½ dniówek pod
ziemià);
3) 1,4 za ka¿dy rok pracy w pe³nym wymiarze czasu pracy, o której
mowa w art. 50c ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, wykonywanej czêciowo na
powierzchni i czêciowo i pod ziemi¹.
2. Przy ustalaniu wysokoci górniczych emerytur ³¹czny okres
pracy obliczony z zastosowaniem przeliczników, o których mowa w
ust. 1, uwzglêdnia siê w wymiarze nie d³u¿szym ni¿ 45 lat.
Art. 52.
1. Przy ustalaniu wysokoci emerytur innych ni¿ okrelone w art.
51 stosuje siê nastêpuj¹ce przeliczniki:
1) 1,5 za ka¿dy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemi¹ stale i
w pe³nym wymiarze czasu pracy,
2) 1,8 za ka¿dy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemi¹, o
której mowa w art. 50d ust. 1 (w przodkach bezporednio przy urabianiu i ³adowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy
monta¿u, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiaj¹cych, ³aduj¹cych i transportuj¹cych w przodkach oraz przy g³êbieniu szybów i
robotach szybowych), pod warunkiem wykonywania takiej pracy, co
najmniej przez 5 lat, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Przy ustalaniu wysokoci emerytur ³¹czny okres pracy obliczony z zastosowaniem przeliczników, o których mowa w ust. 1,
uwzglêdnia siê w wymiarze nie d³u¿szym ni¿ 40 lat.
Powy¿ej cytowane przepisy wskazuj¹, ¿e nie tylko jest wa¿ny
sam zjazd pod ziemiê, ale i miejsce zatrudnienia. Pracownicy powinni sprawdzaæ na bie¿¹co, jakie dniówki maj¹ faktycznie naniesione w karcie pracy, aby nie okaza³o siê przy przejciu na emeryturê, ¿e zamiast np. dniówek przodkowych maj¹ dniówki akordowe, ale poza przodkiem i bêd¹ mieli z tego powodu ni¿sz¹ emeryturê.
Dla wyjanienia sprawy
Przyk³ad 1 górnik przepracowa³ 25 lat pod ziemi¹ i ma zapisane w
karcie pracy wszystkie dni w przodku bêdzie mia³ liczon¹ emeryturê
25 x 1,8 x 1,3 = 58,5% podstawy wymiaru emerytury.
Przyk³ad 2 górnik przepracowa³ 25 lat pod ziemi¹ i ma zapisane w
karcie pracy wszystkie dni poza przodkiem bêdzie mia³ liczon¹ emeryturê 25 x 1,5 x 1,3 = 48,75% podstawy wymiaru emerytury.
Jak widaæ na powy¿szych przyk³adach ró¿nica procentowa mo¿e
byæ znaczna, a kwotowo bêdzie uzale¿niona od kwoty bazowej i podstawy wymiaru emerytury (liczonej od wysokoci osi¹ganego wynagrodzenia podczas pracy).

Do 30 czerwca 2009r. pracownicy otrzymaj¹ wyp³atê z tytu³u dodatkowej nagrody rocznej.

Bêdzie kasa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Mied
S.A. odbêdzie siê 16 czerwca br i zadecyduje o przyjêciu sprawozdania
Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki i sprawozdania finansowego Spó³ki za rok
obrotowy 2008.
Po przyjêciu sprawozdania finansowego Spó³ki za rok obrotowy zgodnie z zapisem w Za³¹czniku Nr 11 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A., w ci¹gu 14 dni zostanie
wyp³acona pracownikom dodatkowa nagroda roczna z tytu³u wypracowanego zysku w roku 2008. Nagroda zostanie wyp³acona w wysokoci
ok. 10% wynagrodzenia rocznego pracownika za rok 2008, liczonego
bez wyp³aconej nagrody z zysku za rok 2007 i zaliczek wyp³aconych w
roku 2008 na poczet dodatkowej nagrody za 2008r.

Przedstawiciele negocjuj¹cy z Zarz¹dem Spó³ki rekompensatê wynagrodzeñ i towarzysz¹cy im Pracownicy
KGHM Polska Mied S.A., którzy przybyli 5 maja 2009r.
wyraziæ poparcie swoim negocjatorom, zastali zamkniêt¹
bramê prowadz¹c¹ na teren swojego zak³adu.

Brama wylecia³a!

Prezes KGHM Polska Mied S.A. wraz ze swoim Zarz¹dem zamkn¹³ siê w budynku i otoczy³ ochroniarzami.
NSZZ Solidarnoæ prowadz¹cy od wielu miesiêcy negocjacje p³acowe maj¹ce zrekompensowaæ zatrudnionym w KGHM postêpuj¹c¹
inflacjê i wzrost redniej p³acy w kraju, spotyka³ siê z czêstymi wypowiedziami ze strony pracodawcy, sugeruj¹cymi, ¿e za³oga jest zadowolona
z osi¹ganych wynagrodzeñ, gdy¿ s¹ one godziwe. Zarz¹d w mediach
roztacza³ wizjê szczêliwej za³ogi i niezadowolonych dzia³aczy zwi¹zkowych, którzy dla w³asnych interesów domagaj¹ siê podwy¿ek p³acy.
Dosz³o nawet do tego, ¿e nakrêcone media podawa³y jak to bardzo dobrze zarabiaj¹ zwi¹zkowcy, cytuj¹c wynagrodzenie niektórych dzia³aczy
wraz diet¹, przys³uguj¹c¹ im tak samo jak innym cz³onkom Rady Nadzorczej Spó³ki.
Upór dla zysku
Upór Zarz¹du by³ tak wielki, ¿e doprowadzi³ w roku ubieg³ym do spadku redniej p³acy w KGHM w stosunku do redniej p³acy w przedsiêbiorstwach i spadku si³y nabywczej pensji pracowników Polskiej Miedzi
w stosunku do roku 2007. A efektem tego postêpku - wykrêcenie ponad
2,9 miliarda zysku netto, który teraz reprezentanci Skarbu Pañstwa w
radzie nadzorczej KGHM chc¹ wypompowaæ ze Spó³ki - przekazuj¹c
akcjonariuszom w formie dywidendy.
Powtórka z rozrywki
Kolejny rok uchyla siê Zarz¹d od waloryzacji p³acy pracowniczej na
poziomie rekompensuj¹cym postêpuj¹c¹ inflacjê poprzez ustalenie
wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w spó³ce
na 2009r. w wysokoci 0,00%.
Bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe Spó³ki osi¹gniête
za I kwarta³ 2009r. upowa¿ni³y do odwieszenia sporu zbiorowego przez
Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Wsparcie za³ogi
Zarz¹d minimalne ust¹pi³ w sprawie p³acy, nie usatysfakcjonowa³o
to pracowników i wystêpuj¹cych w ich imieniu przedstawicieli zwi¹zkowych. Aby Zarz¹d KGHM mia³ wiadomoæ ich determinacji, postanowili 5 maja 2009r. przyjæ na zaplanowane negocjacje p³acowe razem ze
swoimi przedstawicielami. Przyszli przekonaæ Zarz¹d, ¿e ¿¹dania pracowników KGHM pobieraj¹cych wynagrodzenia za pracê w hutach, kopalniach i innych Oddzia³ach Spó³ki s¹ niewygórowane. A ocena wynagrodzeñ pracowniczych poprzez pryzmat p³acy mened¿erskiej (za osi¹gniêcia biurowe) jest ocen¹ b³êdn¹.
Dialog zza bramy
Pracownicy przybyli pod lubiñsk¹ siedzibê Polskiej Miedzi, zastali
zamkniêt¹ bramê wejciow¹ na plac znajduj¹cy siê przed biurowcem
ich Spó³ki  KGHM Polska Mied S.A., chocia¿ na co dzieñ jest ona
otwarta dla wszystkich. Wynajêta na koszt Spó³ki ochrona stwierdzi³a,
¿e ma polecenie niewpuszczania przyby³ych pracowników. Kto wyda³

polecenie zamkniêcia przed za³og¹ KGHM wstêpu na teren KGHM i
w jakim celu? Trudno powiedzieæ kto, mo¿e i sam prezes. Jak siê okaza³o decyzja ta by³a nieodpowiedzialna i niekompetentna. Nara¿a³a pracowników na niebezpieczeñstwo przebywania na ulicy, zamiast na bezpiecznym terenie nale¿¹cym do zatrudniaj¹cej ich Spó³ki. To za pieni¹dze wypracowane przez przyby³ych górników i hutników jest utrzymywany teren Biura Zarz¹du oraz nie stanowi prywatnej w³asnoci prezesa. Pracownicy maj¹ prawo do kontaktu z pracodawc¹, a pracodawca
ma obowi¹zek prowadziæ z nimi dialog. Jak Zarz¹d KGHM Polska Mied
S.A. uwa¿a inaczej, to mo¿na zmieniæ miejsce zatrudnienia, s¹ zak³ady,
gdzie mo¿na siedz¹c - zza krat prowadziæ dysputê.
Na sam widok zwi¹zkowców brama pad³a
Tak lekcewa¿¹ce i nonszalanckie potraktowanie przyby³ych na zaplanowane rozmowy pracowników Spó³ki (wys³uchanie publiczne) nie
mog³o ich powstrzymaæ  brama sama wyskoczy³a z zawiasów, niewiadomo kiedy.
Pracownicy weszli do rodka, na plac, by uczestniczyæ w zaplanowanym wys³uchaniu publicznym.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a zamkniêcie bramy wejciowej przed pracownikami i ich przedstawicielami maj¹cymi negocjowaæ porozumienie z Zarz¹dem za
ohydn¹ prowokacjê, maj¹c¹ doprowadziæ do zaostrzenia konfliktu
pomiêdzy za³og¹, a Zarz¹dem KGHM Polska Mied S.A., oczekuje
wyjanieñ od prezesa Zarz¹du Miros³awa Krutina.

Wizyta Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Grzegorza Schetyny w KGHM Polska Mied S.A. i zg³oszenie

Demokracja, a totalitaryzm
Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. twierdzi, ¿e dosz³o do
przestêpstwa, bo pracownicy KGHM weszli bez jego zezwolenia na
teren zak³adu.
Górnicy twierdz¹, ¿e maj¹ prawo udaæ siê do swego prze³o¿onego, choæby siedzia³ na najwy¿szym sto³ku i do tego nie jest potrzebna jego zgoda.
Polska 1980r. by³a totalitarnym pañstwem rz¹dzonym przez dyktaturê.
Pracownicy przybyli na negocjacje porozumienia z dyrekcj¹ KGHM
w listopadzie roku 1980 zastali bramê na teren KGHM otwart¹ i mogli
bez problemów kibicowaæ swoim przedstawicielom negocjuj¹cym z
pracodawc¹. Nikomu nawet na myl nie przysz³o, ¿e mo¿na ograniczaæ swobodny wstêp pracownikom na teren ich zak³adu.
Teraz w 2009r., po latach, gdy Polsk¹ rz¹dzi Platforma Obywatelska pracownikom, którzy udaj¹ siê na negocjacje, ogranicza siê
wstêp na teren ich zak³adu, zamyka bramê  bo tak¹ demokracjê
lansuje szef firmy, która jest notowana na gie³dzie. Gdy w Polsce
panowa³ ustrój totalitarny, w 1980r., Krutin by³ dzieckiem mia³ 12 lat,
kiedy wiêc móg³ siê nauczyæ godnego traktowania pracowników? A
gdy zamkniêta brama pada otwieraj¹c swe podwoje przed pracownikami, przez tydzieñ prezes Krutin nie reagowa³, dopiero po wizycie i
roboczym spotkaniu z premierem Schetyn¹ zapad³y decyzje o zawiadamianiu prokuratury i innych s³u¿b. Szef firmy zg³asza do Policji i
ABW podejrzenie przestêpstwa polegaj¹cego na wejciu bez jego zgody na teren KGHM. O zniszczeniu mienia firmy oraz wejciu na jej
teren bez zezwolenia powiadomilimy odpowiednie organy - wyjania
mediom Miros³aw Krutin, prezes KGHM Polska Mied S.A. Chcemy,
aby sprawdzi³y, czy zosta³o pope³nione przestêpstwo  dodaje.
Jak to jest mo¿liwe, ¿e w latach komuny ogólnie potêpionych, jako
ograniczaj¹cych prawa cz³owieka do wolnoci i swobody, wejcie na
teren zak³adu by³o nieograniczone, a teraz w okresie demokracji mo¿na zamkn¹æ przed pracownikami ich zak³ad? Jak to mo¿liwe, ¿e minister spraw wewnêtrznych i administracji namawia do cigania pracowników, którzy przyszli na rozmowy z pracodawc¹ zastaj¹c zamkniêt¹
bezprawnie bramê? Czy dzisiejsza Polska pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej zmierza w prawid³owym kierunku? Zestawienie wydarzenia
z lat komuny, z tym lansowanym przez PO, wypada niekorzystnie dla
obecnej w³adzy.
Trudno nie zadaæ pytania: Czy w Polsce jest jeszcze demokracja?
A mo¿e i do moich drzwi nied³ugo zapuka - jak kiedy SB, teraz ABW
- z polecenia Schetyny.
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