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Pracownicy oczekuj¹ podwy¿ek stawek osobistego za-
szeregowania.

Czas na
przeszeregowania

Uruchomienia systemowych przeszeregowañ dla pracowników
zatrudnionych w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ach ZWR, ZG
„Rudna”, ZG „Polkowice-Sieroszowice” i ZG „Lubin” domaga siê
dzia³aj¹ca tam Solidarnoœæ.

W pismach skierowanym w styczniu 2010r. do dyrektorów na-
czelnych Oddzia³ów zwi¹zkowcy pisz¹:

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ w latach 2008 i 2009 pracownikom nie pod-
wy¿szono stawek osobistego zaszeregowania i nie by³o ¿adnych sys-
temowych przeszeregowañ indywidualnych w Oddzia³ach - w zwi¹z-
ku z przeniesieniem ciê¿aru rozmów w/s podwy¿ek wynagrodzeñ pra-
cowniczych z Zarz¹du Spó³ki na pe³nomocników – dyrektorów Od-
dzia³ów - zwracamy siê o uruchomienie od 1 lutego 2010 r. indy-
widualnych przeszeregowañ systemowych nie mniej ni¿ 20% sta-
nu osobowego Oddzia³u.

W naszej ocenie odejœcia pracowników na emerytury, którzy byli
zakwalifikowani na wysokich stawkach zaszeregowania oraz przyjê-
cie w ich miejsce pracowników o niskich stawkach i to przez 2 lata
uwolni³o œrodki finansowe, zobowi¹zuje dyrekcje Oddzia³ów do sys-
temowych przeszeregowañ w ramach posiadanego funduszu p³ac.
Tym bardziej, ¿e w zwi¹zku ze znacznym wzrostem cen miedzi na
rynku, nie wystêpuje koniecznoœæ ograniczenia funduszu p³ac.

W celu dokonania w³aœciwej analizy mo¿liwoœci finansowych
Oddzia³ów i zakoñczeniem 2009 roku NSZZ „Solidarnoœæ” zwróci³
siê równie¿ do dyrektorów o przekazanie niezw³ocznie na piœmie
rozliczenia funduszu p³ac za ubieg³y rok w nastêpuj¹cym zesta-
wieniu:
1. œrodki na wynagrodzenia na 2009 r. - limity i faktyczne wykona-

nie,
2. zestawienie wyp³aconych nagród z funduszu premiowego,
3. wykaz przeszeregowañ pracowników w 2009r. w rozbiciu na sta-

nowiska robotnicze i nierobotnicze ora powód przeszeregowa-
nia,

4. zestawienie iloœci kategorii zaszeregowania pracowników na po-
szczególnych stanowiskach.

„Chcielibyœmy by przeszeregowania objê³y minimum 20 % za³ogi.
Zwróciliœmy siê do dyrekcji o niezbêdne dane. Na ich podstawie, do-
konamy analizy mo¿liwej iloœci przeszeregowañ. Okreœlenie dok³ad-
nej liczby przeszeregowañ nast¹pi w drodze negocjacji z dyrekcj¹.
Kiedy rozmowy siê zaczn¹ i zakoñcz¹ oraz nast¹pi¹ przeszeregowa-
nia? Na tym etapie jeszcze nie wiadomo” – mówi Józef Czyczerski
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM
Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Rudna” i dodaje –
„Nale¿y okreœliæ obowi¹zuj¹ce zasady, wed³ug których one nast¹pi¹
np.: Winno siê wykluczyæ z podwy¿ek stawek tych pracowników, któ-
rzy w ostatnich 2 latach zostali przeszeregowani. Do puli przeszere-
gowañ nie powinno siê wliczaæ tak¿e przeszeregowañ wynikaj¹cych z
podwy¿szenia kwalifikacji i zmiany stanowiska pracy. Wskazane by
by³o ustaliæ równie¿ proporcje na wydzia³ach i oddzia³ach przeszere-
gowañ dla pracowników fizycznych i umys³owych, aby wykluczyæ
mo¿liwoœæ przeszeregowania tylko pracowników jednej grupy”.

Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
„Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Górni-

cze „Polkowice-Sieroszowice” – “Mamy nadziejê, ¿e przeszerego-
wania wejd¹ w ¿ycie szybko. Pracownicy Oddzia³u ZG “Polkowice-
Sieroszowice” z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ przeszeregowañ, które s¹
wyró¿nieniem za dobr¹ i wydajn¹ pracê na rzecz zak³adu. Rozdra¿-
nienie wœród za³ogi jest coraz wiêksze. Ostatnie przeszeregowania
mia³y miejsce 2 lata temu. Mam przekonanie, ¿e w³adze Oddzia³u w
tym roku usatysfakcjonuj¹ odpowiednio pracowników i spe³ni¹ w
ca³oœci postulat NSZZ „Solidarnoœæ”.

Franciszek Poszelu¿ny przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ad
Wzbogacania Rud mówi – „NSZZ „Solidarnoœæ” ju¿ od pocz¹tku
bie¿¹cego roku zwraca siê do dyrekcji o przeszeregowania. Ostatnie
lata i ostatnie wydarzenia z 14-stk¹ wskazuj¹ o niechêci pracodawcy
do wynagradzania pracowników oraz, ¿e nale¿y siê spodziewaæ du-
¿ych trudnoœci w za³atwieniu sprawy. Jestem jednak optymist¹ i uwa-
¿am, ¿e zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w O/ZWR uzgodni¹ wspólnie z
dyrekcj¹ – podwy¿ki stawek osobistego zaszeregowania, które na-
st¹pi¹ od 1 lutego br. i obejm¹ co najmniej 20% pracowników Od-
dzia³u.”

Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady
Górnicze „Lubin” - “Nie potrafiê powiedzieæ pracownikowi ciê¿ko i
wydajnie pracuj¹cemu, ¿e nie dostanie nale¿nego mu ju¿ od lat prze-
szeregowania. Jak mog¹ mu t³umaczyæ, ¿e górnik operator zatrud-
niony w O/ZG „Lubin” posiadaj¹cy te same lata pracy, te same kwali-
fikacje ma posiadaæ kategoriê lub dwie ni¿ej ni¿ pracuj¹cy w O/ZG
„Polkowice-Sieroszowice” czy „Rudnej”. Mam nadziejê, ¿e w miarê
szybko osi¹gniemy konkretne porozumienie i ustalimy zasady prze-
szeregowañ ok. 25% stanu osobowego kopalni Lubin.”

Komisja Miêdzyzak³adowa i Komisje Zak³adowe zrzeszone w
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” re-
prezentuj¹c pracuj¹cych w ciê¿kich warunkach pod ziemi¹ i przy
wzbogacaniu rud uwa¿aj¹, ¿e pracownicy maj¹ prawo do wy¿szych
kategorii zaszeregowania – ju¿ najwy¿szy czas na przeszerego-
wania. Jest to uzasadnione ich dobr¹ prac¹ oraz corocznym wzro-
stem najni¿szej i œredniej p³acy w Polsce oraz corocznymi wielo-
miliardowymi zyskami wypracowanymi przez za³ogi KGHM Pol-
ska MiedŸ S.A.

Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. nie chce rozmawiaæ
na temat waloryzacji p³ac pracowniczych i wpisaæ obo-
wi¹zuj¹ce w Spó³ce akty prawne do Zak³adowego Uk³a-
du Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska
MiedŸ S.A.

Oskubaæ pracowników
Czy do gie³dowej spó³ki KGHM Polska MiedŸ S.A. zostan¹ wpro-

wadzone skrajnie liberalne rozwi¹zania kapitalistyczne?
30 listopada 2009r. podczas pierwszego spotkania stron ZUZP

w/s okresowej oceny zakresu oraz funkcjonowania postanowieñ za-
wartych w ZUZP zwi¹zki zawodowe przedstawi³y swoje uwagi pra-
codawcy.

Podczas kolejnego spotkania 3 grudnia 2009r. zwi¹zkowcy prze-
kazali Prezesowi KGHM Polska MiedŸ S.A. Herbertowi Wirth - pro-
jekt Protoko³u nr 13 do ZUZP zawieraj¹cy postanowienia obowi¹zu-
j¹ce teraz w Spó³ce poza uk³adem i dostosowuj¹ce go - do zmieniaj¹-
cego siê kodeksu pracy. Ich wpisanie nie spowoduje jakichkolwiek
skutków finansowych dla pracodawcy.



Na nastêpnym spotkaniu stron 7 grudnia 2009r., na które nie
stawi³a siê strona pracodawcy, przedstawiciele pracowników przeka-
zali projekt protoko³u nr 14 - zawieraj¹cy w swej treœci unormowania
kszta³tuj¹ce szerzej i korzystniej uprawnienia pracownicze - za po-
œrednictwem sekretariatu Zarz¹dowi Spó³ki.

Podczas spotkania 14 grudnia 2009r. Zarz¹d przekaza³ deklara-
cjê, ¿e: Po dok³adnym przeanalizowaniu postulatów zg³oszonych przez
organizacje zwi¹zkowe Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. dostrzega
piln¹ potrzebê przegl¹du i nowelizacji dotychczasowego uk³adu zbio-
rowego. Pomimo i¿ spotkanie odby³o siê z jego inicjatywy, nie podj¹³
konstruktywnych negocjacji na temat przedstawionych przez stronê
zwi¹zkow¹ propozycji zmian w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym
Pracy, a maj¹cych na celu uporz¹dkowanie jego zapisów i wprowa-
dzenie regulacji korzystnych dla pracowników Polskiej Miedzi.

Odnosz¹c siê do postulatów pracowniczych wpisania do ZUZP
nowych uregulowañ przedstawionych w protoko³ach nr 13 i 14, Za-
rz¹d Spó³ki odmówi³ ich wpisania.

W miejsce propozycji zwi¹zkowej zaproponowa³ zmiany uk³adu
id¹ce w kierunku zwiêkszenia motywacyjnego systemu wynagradza-
nia pracowników. Uzale¿niaj¹c p³acê od efektywnoœci i wydajnoœci
pracy.

Stanowisko Zarz¹du zosta³o ostro skrytykowane przez NSZZ
„Solidarnoœæ”, który w swym komunikacie nr 4 z 15 grudnia 2009r.
informuje:
1. W³adze Spó³ki odmawiaj¹c wpisania do uk³adu regulacji o corocz-

nych negocjacjach przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wyna-
grodzenia na dany rok - daje bardzo wyraŸny sygna³, ¿e chc¹ odejœæ
od systemowej podwy¿ki p³ac uwzglêdniaj¹cej wzrost kosztów
utrzymania i spadek wartoœci pieni¹dza, na rzecz wprowadzenia
systemu wzrostu wynagrodzeñ, uzale¿nionego od subiektywnej
decyzji prze³o¿onego – nieujêtej w ramy unormowañ regulaminu
– co w praktyce spowoduje podwy¿ki dla „wybranych” zale¿ne
od kaprysu prze³o¿onego.
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” stanowczo siê sprzeciwia, by tylko
1/3 wynagrodzenia pracowników by³a gwarantowana zapisami
Uk³adowymi, natomiast 2/3 uzale¿nione by³o od kaprysu prze³o-
¿onych, co Zarz¹d szumnie nazywa rozwi¹zaniem motywacyjnym.

2. Pracodawca nie zgodzi³ siê, by zagwarantowaæ pracownikom tzw.
„koszyk us³ug medycznych” w formie zapisu uk³adowego, co wy-
raŸnie pokazuje, i¿ Zarz¹d nie traktuje obecnie funkcjonuj¹cego
pakietu medycznego - jako sta³ego elementu œwiadczeñ na rzecz
zatrudnionych pracowników.

3. Zarz¹d KGHM, blokuj¹c wpisanie do ZUZP funkcjonuj¹cych od
lat regulacji ws. Pracowniczego Programu Emerytalnego – widzi
jakiœ problem, co sugeruje, ¿e szykuje jakieœ zmiany w tej kwestii.

4. Na propozycjê wykreœlenia z Uk³adu postanowieñ nieistniej¹cego
ju¿ w Kodeksie Pracy art. 1131 (artyku³ ten, kiedy istnia³ w KP
zabezpiecza³ pracowników przed podwójnym karaniem) Zarz¹d
nie wyra¿a zgody, poniewa¿ uwa¿a, ¿e propozycja zwi¹zków za-
wodowych, rodzi konsekwencje zrównania w uprawnieniach pra-
cowników rzetelnie wykonuj¹cych swoje obowi¹zki s³u¿bowe z
pracownikami, którzy ³ami¹ regulamin pracy np. przystêpuj¹ do
pracy pod wp³ywem alkoholu, czy te¿ kradn¹ zak³adowe mienie.
NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿a, ¿e stanowisko Zarz¹du w tej kwestii
jest czyst¹ demagogi¹, poniewa¿ - pracownicy, którzy ra¿¹co na-
ruszaj¹ regulamin pracy s¹ zwalniani w trybie dyscyplinarnym, w
zwi¹zku, z czym w ¿aden sposób nie nastêpuje zrównanie upraw-
nieñ takich pracowników - z uprawnieniami tych, którzy rzetelnie
wykonuj¹ swoje obowi¹zki.

5. Zgodnie z ustaw¹ o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
podstawowy odpis na ZFŒS zwiêksza siê o 50% na ka¿dego pra-
cownika zatrudnionego w szczególnie uci¹¿liwych warunkach.
Propozycja organizacji zwi¹zkowych dot. zwiêkszenia dodatko-
wego (poza ustawowego) odpisu na ZFŒS, ma zrównowa¿yæ
wydatki z dochodami, które siê zmniejszy³y w wyniku wprowa-
dzenia w 2009 r. ustawy o emeryturach pomostowych, na mocy,
której w KGHM wykreœlono z wykazu wiele stanowisk pracy, na
których pracuje siê w szczególnie uci¹¿liwych warunkach. Brak
zgody na t¹ propozycjê zwi¹zkowców spowoduje, ¿e bêdzie mniej
pieniêdzy na realizacjê podstawowych celów wynikaj¹cych z ZFŒS,
jak np. na zapomogi losowe, po¿yczki mieszkaniowe, pensje wcza-
sowe itd.

Na koniec komunikatu SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a swe
stanowisko: Uwa¿amy, ¿e prowadzone w ostatnim czasie nego-
cjacje nad zmianami w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy
pokaza³y bardzo wyraŸnie nieszczere dotychczasowe zapewnie-
nia Zarz¹du KGHM o dobrej woli i powa¿nym traktowaniu partne-
rów spo³ecznych.

Z jednej strony Zarz¹d odmawia pracownikom wprowadzenia
korzystniejszych dla nich zmian w Uk³adzie, z drugiej zaœ wydaje
potê¿ne pieni¹dze na zatrudnianie wielu firm konsultingowo-do-
radczych, które nie znaj¹c tak naprawdê z³o¿onoœci specyfiki funk-
cjonowania Polskiej Miedzi maj¹ za zadanie przygotowywaæ dla
Zarz¹du KGHM ró¿ne opracowania, w tym takie które dot. kwestii
funkcjonowania Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pra-
cowników.

SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿a, ¿e rozwi¹zania propono-
wane przez firmy doradczo-konsultingowe i aprobowane przez
Zarz¹d KGHM, a które trafiaj¹ na stó³ negocjacyjny ze stron¹ zwi¹z-
kow¹ – przypominaj¹ niestety XIX-wieczne skrajnie liberalne roz-
wi¹zania kapitalistyczne – w myœl zasady: jak najwiêcej wycisn¹æ
i oskubaæ pracowników.

W³adze w KGHM Polska MiedŸ S.A. dyskryminuj¹ pra-
cowników za przynale¿noœæ do zwi¹zków zawodowych

Przestêpcy
w KGHM

Dyrektor twierdzi, ¿e pracownik zatrudniony w Oddziale, któ-
rym on zarz¹dza z pe³nomocnictwa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ
S.A. - nie pracuje.

KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud 14
stycznia 2010r. nie wyp³aci³ 14-go dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego - 25 pracownikom.

Po up³ywie terminu p³atnoœci - 18 stycznia 2010r. zak³adowe
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w O/ZWR wyst¹pi³y do Pañstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli pracodawcy, w zwi¹z-
ku z nie przestrzeganiem prawa pracy tj. niewyp³aceniem nale¿-
nego wynagrodzenia. PIP postanowi³a wszcz¹æ postêpowanie
kontrolne pracodawcy, czynnoœci sprawdzaj¹ce trwaj¹ obecnie.

Korzystaj¹c z przys³uguj¹cych pracownikom uprawnieñ i pomocy
NSZZ „Solidarnoœæ”  pracownicy z³o¿yli do dyrektora KGHM Polska
MiedŸ S.A. O/ZWR - Andrzeja Koniecznego wezwanie zap³aty nale¿-
nego im œwiadczenia.

W odpowiedzi na wezwanie dyrektor, 29 stycznia br., podj¹³ decy-
zjê o wyp³aceniu 14-stki - 22 pracownikom, odmawiaj¹c jej wyp³aty
trzem przewodnicz¹cym zak³adowych organizacji zwi¹zkowych (dys-
kryminuj¹c ich z powodu wykonywania funkcji zwi¹zkowej).

Odmowê uwzglêdnienia roszczenia, w odpowiedzi na wezwanie
zap³aty wystawione przez przewodnicz¹cych zak³adowych organiza-
cji zwi¹zkowych KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZWR -  dyrektor Andrzej
Konieczny uzasadnia brakiem podstaw prawnych. Zdaniem dyrek-
tora pracownik zwolniony z obowi¹zku œwiadczenia pracy, w zwi¹z-
ku z pe³nieniem funkcji Przewodnicz¹cego Zarz¹du zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej, nie przepracowa³ ani jednego dnia w
Oddzia³ach KGHM i dlatego nie naby³ prawa do nagrody rocznej.
A warunkiem wyp³acenia œwiadczenia w pe³nej wysokoœci jest prze-
pracowanie roku w Oddziale. Dyrektor uwa¿a równie¿, ¿e pozosta-
wanie w zatrudnieniu w Oddziale nie jest równoznaczne z prac¹ na
jego rzecz.

Twierdzenie, ¿e pracownik zwolniony ze œwiadczenia pracy na
rzecz pracodawcy, pracuj¹cy w zarz¹dzie zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej i pozostaj¹cy w zatrudnieniu KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ ZWR nie pracuje w Oddziale Spó³ki jest kuriozalne i jest
celowym szykanowaniem pracowników za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹.

Oceniaj¹c sytuacjê prawn¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e pracodawca na-
ruszy³ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pracy, gdy¿:
1. Przewodnicz¹cy zak³adowych organizacji zwi¹zkowych pozostaj¹

w zatrudnieniu jako pracownicy KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZWR
na podstawie art 31 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zwi¹zkach
zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, póŸ. zm.)
s¹ zwolnieni od œwiadczenia pracy na rzecz pracodawcy z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia.

2. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
1996 r. Dz.U. 1996 nr 71 poz. 336 w sprawie trybu udzielania
urlopu bezp³atnego i zwolnieñ od pracy pracownikom pe³ni¹cym
z wyboru funkcje w zwi¹zkach zawodowych oraz zakresu upraw-
nieñ przys³uguj¹cych pracownikom w czasie urlopu bezp³atnego
i zwolnieñ od pracy – przys³uguje:



W KGHM Polska MiedŸ S.A. szykanuje siê dzia³aczy
zwi¹zkowych i niektórych pracowników

Zarz¹d z prawem
na bakier

Pozbawienie pracownika wynagrodzenia lub jego czêœci bez
podstawy prawnej jest naruszeniem prawa pracy. A gdy te poczy-
nania maj¹ miejsce w pañstwie prawa i gie³dowej spó³ce, kom-
promituj¹ one w³adzê podejmuj¹c¹ decyzjê i nadzoruj¹c¹ bez-
prawie.

Zdecydowana wiêkszoœæ pracowników zatrudniona w KGHM Pol-
ska MiedŸ S.A., którzy brali udzia³ w sierpniowym dwugodzinnym
strajku otrzyma³a 14 stycznia 2009r. nagrodê roczn¹ 14-stkê. Czêœci
pracowników i dzia³aczom zwi¹zkowym nagrody nie wyp³acono.

W poprzednich Pryzmatach pisaliœmy o aspekcie prawnym deter-
minuj¹cym pracodawcê do wyp³aty nagrody. Teraz skrótowo przy-
pominamy:

Zgodnie z zapisem za³¹cznika nr 10 ZUZP dla pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A. nagroda roczna – 14 pensja – wyp³acana jest nie
póŸniej ni¿ do dnia 15 stycznia nastêpnego roku po przepracowaniu
pe³nego roku kalendarzowego w oddziale spó³ki. Pracodawca mo¿e
pozbawiæ pracownika nagrody rocznej w przypadku nieusprawiedli-
wionej nieobecnoœci w pracy.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem pracy i w ocenie strony ZUZP
zwi¹zków zawodowych – udzia³ pracownika w dwugodzinnym pro-
teœcie i wykonywanie po jego zakoñczeniu pracy œwiadczy o jego
obecnoœci w pracy w dniu protestu, w zwi¹zku z powy¿szym nie
mo¿e stanowiæ nieobecnoœci w pracy. Ponadto zgodnie z Konsty-
tucj¹ RP i ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych pracowni-
cy maj¹ prawo do strajku, a okres przerwy w wykonywaniu pracy
wlicza siê do okresu zatrudnienia w zak³adzie pracy.

Kadra zarz¹dzaj¹ca Oddzia³ami KGHM Polska MiedŸ S.A., pomi-
mo jasnych i czytelnych unormowañ prawnych, uzna³a uczestnictwo
w zorganizowanym w dniu 11 sierpnia 2009r. dwugodzinnym straj-

ku ostrzegawczym za nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹ i pozbawi³a
pracowników nagrody 14 pensji. Pracownik nie jest w stanie sam
wyp³aciæ sobie nale¿nych wynagrodzeñ. Pracodawca jest decyden-
tem w zakresie wyp³aty nale¿nych œwiadczeñ i wynagrodzeñ, musi
jednak przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych. Je¿eli ich
nie przestrzega, pracownikowi pozostaje w pañstwie prawa jedynie
droga s¹dowa. A obowi¹zkiem zwi¹zku zawodowego jest zapewnie-
nie wszelkiej mo¿liwej pomocy, w tym prawnej w procesie z krn¹br-
nym pracodawc¹.

Ka¿dy pracownik otrzyma pomoc Zwi¹zku w przypadku bezpraw-
nego szykanowania go przez pracodawcê.

Wszelkie twierdzenia pracodawcy o nielegalnoœci strajku i uznanie
dwugodzinnego protestu za nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹ s¹
go³os³owne i pozbawione podstaw faktycznych i prawnych, a oparte
o nich dzia³ania stanowi¹ przejaw lekcewa¿enia powszechnie obowi¹-
zuj¹cego prawa. S¹ ra¿¹cym przyk³adem jednostronnego nadu¿ycia
prawa – wyk³adni postanowieñ Uk³adu Zbiorowego Pracy, a tak¿e sta-
nowi¹ o naruszeniu unormowañ prawnych zawartych w ustawie o
rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych dla pracowników, i¿ nie bêd¹ oni
ponosili jakichkolwiek konsekwencji za uczestnictwo w sporze zbio-
rowym – strajku – zorganizowanym w sposób zgodny z procedurami
tej¿e ustawy. Oœwiadczam, ¿e w przypadku dalszego zaniechania wy-
p³aty nale¿nych pracownikom œwiadczeñ NSZZ „Solidarnoœæ” podej-
mie skuteczne dzia³ania, zmierzaj¹ce do zapewnienia pracownikom
pomocy prawnej w dochodzeniu bezprawnie odebranych im wyna-
grodzeñ, a tak¿e czynnoœci inicjuj¹ce przeciwko odpowiedzialnym
dyrektorom postêpowania karne oparte o przepisy ustawy o sporach
zbiorowych, zwi¹zkach zawodowych oraz kodeksie karnym. – mówi
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.

Ka¿dy pracownik Oddzia³ów KGHM Polska MiedŸ S.A. zrzeszony
w KZ NSZZ „Solidarnoœæ”, któremu pracodawca nie wyp³aci³ 14-pen-
sji w terminie do 15 stycznia 2010r. tj. dnia jej wyp³aty, mo¿e zg³osiæ
siê do siedziby Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” celem wype³-
nienia stosownych dokumentów i uzyskania informacji. Cz³onkowie
NSZZ „Solidarnoœæ”, którzy op³acali sk³adki zwi¹zkowe otrzymaj¹ za-
pomogê zwrotn¹ z zwi¹zkowego funduszu strajkowego w wysokoœci
100% 14-pensji, która bêdzie podlegaæ zwrotowi po zas¹dzeniu na-
le¿noœci od pracodawcy. Pomocy prawnej udzieli i bêdzie pracowni-
ków reprezentowaæ w s¹dzie profesjonalna kancelaria prawna. Kosz-
ty zastêpstwa procesowego pokryje cz³onkom zwi¹zku w 100% Zwi¹-
zek, a nie cz³onkowie uzyskaj¹ pomoc za op³at¹ 50z³.

„Do 29 stycznia 2010 r. o pomoc prawn¹ do Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” OZG „Rudna” zwróci³o 21 pracowników w tym:
2-ch przewodnicz¹cych ZZPT i A „Dozór”, 1 niezrzeszony w zw. zw. i
18-stu cz³onków Solidarnoœci. Wszyscy otrzymali stosowne doku-
menty, które wype³nili i po otrzymaniu od dyrektorów odpowiedzi
odmawiaj¹cej wyp³aty na wezwania do zap³aty 14-stki, przeka¿emy je
do kancelarii prawnej, która w ich imieniu wyst¹pi do S¹du Pracy.” –
mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” przy
O/ZG „Rudna”.

Pryzmat: Czy to oznacza, ¿e pracodawca wyp³aci³ nagrodê roczn¹
dzia³aczom NSZZ „Solidarnoœæ” kopalni Rudna?

Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG
„Rudna” Józef Czyczerski: Nie wyp³acono nam 15 stycznia - 14-stej
pensji. Zwróci³em siê wraz z koleg¹ Waldemarem Brusem i Miros³a-
wem Drabczykiem z wezwaniem o jej wyp³atê do dyrektora. Otrzyma-
liœmy odpowiedŸ, w której dyrektor pyta siê: co robiliœmy w dniu straj-
ku? Wszyscy wiedz¹, co robiliœmy w dniu strajku – pe³niliœmy zgod-
nie z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych i ustaw¹ o rozwi¹zywaniu spo-
rów zbiorowych swoje obowi¹zki zwi¹zkowe. Dyrektor pyta, bo chce
kontrolowaæ zwi¹zek zawodowy. NSZZ „Solidarnoœæ” jak sama na-
zwa wskazuje jest niezale¿nym samorz¹dnym zwi¹zkiem zawodowym
i ¿aden pracodawca nie ma prawa kontrolowaæ jego dzia³alnoœci zwi¹z-
kowej. Oczywiœcie nie poddamy siê tej kontroli, o swoje 14-stki bê-
dziemy walczyæ w S¹dzie razem z innymi. Mówi¹c humorystycznie
mamy dobr¹ lokatê o wysokim oprocentowaniu ustawowym jak w
banku – tylko u pracodawcy.

Ciekawi fakt jak wysokie koszty poniesie Spó³ka z tytu³u postêpo-
wania s¹dowego i kiedy osoby odpowiedzialne zap³ac¹ za dzia³anie
na szkodê Spó³ki (akcjonariuszy)?

NSZZ „Solidarnoœæ” podejmuje i podejmie wszelkie dostêpne
jej dzia³ania prawne, aby pracownicy nie odczuli skutków udzia³u
w s³usznym proteœcie w obronie swoich miejsc pracy, p³acy i wa-
runków pracy. Ka¿dy pracownik musi zdawaæ sobie sprawê, ¿e przy
tak oportunistycznej kadrze zarz¹dzaj¹cej w KGHM, je¿eli chce siê
utrzymaæ lub uzyskaæ cokolwiek - wymaga to walki. A przys³owie
mówi: gdzie drwa r¹bi¹ tam wióry lec¹.

— § 6. 1. Wynagrodzenie od pracodawcy, przys³uguj¹ce pra-
cownikowi w okresie zwolnienia od pracy, ustala siê wed³ug
zasad obowi¹zuj¹cych przy obliczaniu ekwiwalentu pieniê¿-
nego za urlop wypoczynkowy.

— § 8 Pracownik korzystaj¹cy ze zwolnienia od pracy zachowu-
je prawo do œwiadczeñ wynikaj¹cych z tytu³u zatrudnienia u
pracodawcy udzielaj¹cego zwolnienia, zgodnie z przepisami
okreœlaj¹cymi zasady przyznawania takich œwiadczeñ.

Decyzjê o niewyp³aceniu œwiadczeñ wynikaj¹cych z tytu³u zatrud-
nienia u pracodawcy udzielaj¹cego zwolnienia (14-go dodatkowego
wynagrodzenia rocznego) z obowi¹zku œwiadczenia pracy na okres
kadencji w zarz¹dzie zak³adowej organizacji zwi¹zkowej podj¹³ dy-
rektor - pe³nomocnik Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. Andrzej Ko-
nieczny.

Podejmuj¹c decyzjê dyrektor – pe³nomocnik - naruszy³ przepi-
sy ustawy o zwi¹zkach zawodowych i podlega odpowiedzialnoœci
karnej z art 35 ust 1 pkt 3 „Kto w zwi¹zku z zajmowanym stanowi-
skiem lub pe³nion¹ funkcj¹ dyskryminuje pracownika z powodu wy-
konywania funkcji zwi¹zkowej - podlega grzywnie albo karze ograni-
czenia wolnoœci”.

Przewodnicz¹cy skierowali wniosek do kancelarii prawnej o
przygotowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego w Lubinie
celem œcigania sprawców przestêpstwa.

Zwi¹zkowcy nie maj¹ wiedzy: Czy pe³nomocnik ZWR dyskrymi-
nuje zwi¹zkowców samowolnie? Czy z polecenia Zarz¹du Spó³ki? Wy-
daje siê ma³o prawdopodobne, aby podjête dzia³ania antyzwi¹zkowe
wynika³y tylko z niedouczenia i braku wiedzy dyrektora i doradzaj¹cej
mu radczyni prawnej Oddzia³u. Tym bardziej, ¿e w Spó³ce oprócz
organu nadzorczo - kontrolnego (Rady Nadzorczej) i zarz¹dczego (Za-
rz¹d) jest zatrudniona w Biurze Zarz¹du spora iloœæ wysokop³atnych
dyrektorów, którzy mogli i powinni mieæ wp³yw na decyzje.

Niech prokurator ustali winnych „mened¿erów” odpowiedzial-
noœci karnej za nie przestrzeganie ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych i skieruje na podstawie jej art 35 sprawê do S¹du o ukara-
nie KGHM-wskich przestêpców.
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W tym roku mija 26 lat odk¹d grupa wolontariuszy po-
wo³a³a do ¿ycia Lubiñski Oddzia³ Stowarzyszenia
Wspó³pracowników Salezjañskich Wspólnota Lokalna
„Lubin - Centrum”- organizacjê po¿ytku publicznego.

Twój 1% mo¿e wiele!
Nieœæ pomoc innym, to nie tylko powo³anie, ale i obowi¹zek.

Uczyniæ œwiat lepszym przez zmniejszanie ubóstwa i zwi¹zanego
z tym wykluczenia spo³ecznego, jak i niesienie uniwersalnych
wartoœci chrzeœcijañskich, to g³ówny cel przyœwiecaj¹cy wolon-
tariuszom Stowarzyszenia.

Przez lata dzia³alnoœci charytatywnej zmieniali siê ludzie, ale cel
dzia³alnoœci pozosta³ niezmienny. Setki ludzi potrzebuj¹cych wspar-
cia zawsze mo¿e liczyæ na czas i poœwiêcenie wolontariuszy oddaj¹-
cych bezinteresownie swoje si³y, swe serce na potrzeby najubo¿szych.

Dzia³alnoœæ Oddzia³u SWS „Lubin – Centrum” zawsze opiera³a siê
i opiera na dobrowolnych datkach ludzi i instytucji chc¹cych siê po-
dzieliæ swoimi dobrami z bliŸnimi, którzy znaleŸli siê w trudnej sytu-
acji ¿yciowej. W imieniu wszystkich obdarowanych dziêkujemy do-
tychczasowym 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 pu-
blicznego!

Procedura przekazywania 1% podatku za rok 2009 jest bardzo
uproszczona. Ogranicza siê tylko do wpisania w zeznaniu podatko-
wym 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 b¹dŸ obojêtny! Skorzystaj z przys³uguj¹cego Ci prawa i prze-
ka¿ 1% z p³aconego przez siebie podatku. Mo¿esz go przekazaæ
na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, która przez æwieræ wie-
ku prowadzonej dzia³alnoœci charytatywnej na rzecz ubogich -
g³ównie dzieci i m³odzie¿y z lokalnego œrodowiska - pokaza³a, ¿e
jest organizacj¹ sprawdzon¹ w dzia³aniu i przede wszystkim godn¹
zaufania.

Jest ni¹ ODDZIA£ STOWARZYSZENIA WSPÓ£PRACOWNIKÓW
SALEZJAÑSKICH Wspólnota Lokalna „Lubin - Centrum” – organiza-
cja po¿ytku publicznego (Nr w Krajowym Rejestrze S¹dowym:
0000081905).

Jej g³ówne cele, to dzia³alnoœæ charytatywna na rzecz ubogich
m.in. w zakresie:
· Organizacji wypoczynku dzieciom z ubogich rodzin z terenu Za-

g³êbia Miedziowego oraz z Domów Dziecka w Œcinawie i Sióstr
El¿bietanek w Legnicy – „Wakacje z Bogiem” (kolonie i obozy la-
tem i zim¹) oraz innych przedsiêwziêæ maj¹cych charakter ewan-
gelizacyjno-wychowawczy;

· Organizacji ró¿nych imprez rekreacyjno-wychowawczych dla ubo-
giej m³odzie¿y, jak np.: zabawy i modlitwy, smakowite posi³ki przy
ognisku, atrakcyjne wycieczki z okazji Dnia Dziecka, paczki i zaba-
wy dla wychowanków Domu Dziecka i innych biednych dzieci z
okazji œw. Miko³aja.

· Organizacji œniadañ wielkanocnych i wieczerzy wigilijnych oraz
paczek œwi¹tecznych dla ubogich i bezdomnych, przygotowywa-
nych spo³ecznie przez wolontariuszy Stowarzyszenia (w okresie
œwi¹t korzysta z takiej pomocy ponad 120 osób).

Wiêcej informacji nt. dzia³alnoœci Stowarzyszenia mo¿na zna-
leŸæ na stronie internetowej: www.swslc.free.ngo.pl

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia opubli-
kowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej: 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 Wspól-
nota 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 Wspó³pracowni-

ków 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 wczeœniej odpowiedzieli lub odpowiedz¹

pozytywnie na apel Stowarzyszenia Wspó³pracowników Salezjañ-
skich przekazujemy serdeczne BÓG ZAP£AÆ!

Byli górnicy kopalni Lubin protestuj¹

S³u¿ba zdrowia
do poprawy
Podczas zebrania NSZZ „Solidarnoœæ” w KGHM Polska MiedŸ

S.A. byli pracownicy cz³onkowie Solidarnoœci pozostaj¹cy obec-
nie na emeryturach i rentach podjêli stanowisko.

STANOWISKO
Cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” Grupy Emerytów i Rencistów

O/ZG „Lubin” zebrani w dniu 15.01.2010r. wyra¿aj¹ swój stanowczy
sprzeciw wobec ci¹g³ej pogarszaj¹cej siê sytuacji w s³u¿bie zdrowia -
wyd³u¿aj¹cymi siê okresami dostêpnoœci do lekarzy specjalistów.

Jesteœmy zbulwersowani postaw¹ premiera i jego ministrów od-
powiedzialnych za funkcjonowanie s³u¿by zdrowia. Oprócz pijarow-
skich zabiegów nie uczyniono nic, aby ludziom starszym i schorowa-
nym umo¿liwiæ i daæ szansê dalszego prze¿ycia.

Dzisiaj po dwuletnim sprawowaniu w³adzy przez obecn¹ koalicjê
PO - PSL widaæ wyraŸnie, ¿e z zapowiadanych szumnie hase³ wybor-
czych poza dobrym samopoczuciem obecnego premiera i jego mini-
strów nie pozosta³o nic.

Nam biednym i schorowanym pozosta³a ci¹g³a walka o godne prze-
¿ycie ka¿dego dnia. Jedyny cud, w naszej ocenie, który mia³ miejsce,
to taki, ¿e dziêki BOGU, to wszystko wytrzymujemy.

Oczekujemy, ¿e obecny premier i jego ministrowie przestan¹ siê
martwiæ dobrymi sonda¿ami, a zaczn¹ rozwi¹zywaæ ludzkie proble-
my zagwarantowane Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.

Walka politycznych „Palikotów” nas nie interesuje. W naszej oce-
nie wywo³uje ona wielki niesmak i obrzydzenie.

Wies³aw Samul
Miros³aw M³odecki

Marian Przyby³owski

20 stycznia 2010r. odesz³a od nas d³ugoletnia
cz³onkini NSZZ „Solidarnoœæ”, lekarz chirurg,

wspania³y cz³owiek i patriotka.

œp. Krystyna Tews - Paw³owska

Czeœæ Jej Pamiêci!
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu

dla rodziny i znajomych sk³adaj¹ Komisja
Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG
„Lubin” i Komisja Zak³adowa MCZ Sp. z o.o.

oraz Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ” i redakcja „Pryzmatu”


