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Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. opublikowa³ pro-
gnozê Bud¿et Spó³ki na 2010 rok

Prawie 3 miliardy
zysku netto!

Rada Nadzorcza Spó³ki na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2010r.
zatwierdzi³a przed³o¿ony przez Zarz¹d Bud¿et Spó³ki na 2010
rok.

Przyjêty Bud¿et zak³ada osi¹gniêcie w 2010 roku przychodów
ze sprzeda¿y w wysokoœci 11.736 milionów z³ oraz zysku netto w
kwocie 2.898 milionów z³.

Przy konstruowaniu prognozy za³o¿ono:
1. œrednioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 6.700 USD/t,
2. œrednioroczne notowania srebra metalicznego 17,00 USD/troz,
3. œrednioroczny kurs walutowy 2,70 USD/PLN
4. produkcjê miedzi elektrolitycznej 512 tys. t, w tym 84 tys. t z

zakupionych materia³ów miedzionoœnych,
5. produkcja srebra metalicznego 1.100 t,
6. ca³kowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej

12.548 z³/t,
7. nak³ady na zakup i budowê œrodków trwa³ych 1.633 milionów

z³,
8. inwestycje kapita³owe 1.635 milionów z³.

Przewidywany wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej w 2010
roku wynika przede wszystkim ze zwiêkszenia produkcji z koncen-
tratów w³asnych (zu¿ycie zapasów koncentratu utworzonego w
trakcie postoju remontowego HM G³ogów w 2009 roku) oraz na
skutek inicjatyw podjêtych w ramach realizacji Projektu „Efektyw-
noœæ”.

Zmiana poziomu planowanego ca³kowitego kosztu produkcji
miedzi w 2010r. jest przede wszystkim skutkiem: wzrostu kosz-
tów pracy, wy¿szej amortyzacji, wykorzystania pó³fabrykatów w³a-
snych z zapasu przy niekorzystnej wycenie szlamów anodowych.

Za³o¿ony w Bud¿ecie program inwestycyjny nakierowany jest
na realizacjê nastêpuj¹cych celów:
1. odtworzenie zu¿ytego maj¹tku oraz utrzymanie w d³ugim okre-

sie produkcji z zasobów krajowych (infrastruktura techniczna
nowych rejonów wydobywczych),

2. poprawa efektywnoœci poprzez realizacjê projektów powodu-
j¹cych obni¿kê kosztów w podstawowym ci¹gu produkcyjnym,

3. dodatkowe przychody z nowo uruchamianej produkcji.
G³ównymi elementami planowanych inwestycji kapita³owych

s¹:
1. zakup zagranicznego podmiotu górniczego, w celu poszerze-

nia bazy zasobowej KGHM Polska MiedŸ S.A.,
2. nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Zamkniêtych,

zarz¹dzanych przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyj-
nych S.A.,

3. inwestycje w ramach Grupy Kapita³owej KGHM Polska MiedŸ
S.A.

W ramach trwaj¹cego od 2009r. Projektu Efektywnoœæ, maj¹-
cego na celu obni¿kê jednostkowych kosztów produkcji miedzi,
zaplanowano do realizacji ponad 70 programów we wszystkich
obszarach dzia³alnoœci Spó³ki. Potencja³ poprawy efektywnoœci/
redukcji kosztów zosta³ oszacowany na ponad 700 milionów z³
œredniorocznie po wdro¿eniu wszystkich programów. Pierwszych
efektów realizacji projektu nale¿y spodziewaæ siê w 2010r.

Zwi¹zkowcy rozmawiali z prezesem Polskiej Miedzi

S¹ pieni¹dze
-chcemy przeszeregowañ

i podwy¿ek!
W czwartek 11 lutego 2010r. odby³o siê spotkanie przed-

stawicieli NSZZ „Solidarnoœæ” z Herbertem Wirth Prezesem
Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A.

Przedstawiciele komisji zak³adowych zrzeszonych w SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ” podczas spotkania z Herbertem Wirth pre-
zesem Zarz¹du KGHM PM S.A. przekazali swoje uwagi w/s
funkcjonowania firmy, k³ad¹c g³ówny akcent na koniecznoœæ
wprowadzenia, w jak najkrótszym terminie, satysfakcjonuj¹-
cych pracowników KGHM podwy¿ek p³acy. W dyskusji wskaza-
no na koniecznoœæ prowadzenia rozmów, w sprawie zmian
uk³adowych, z wszystkimi zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹-
cymi w Spó³ce bêd¹cymi stronami ZUZP.

Prezes po raz kolejny deklarowa³, ¿e Zarz¹d prowadz¹c roz-
mowy na temat wprowadzenia propozycji organizacji zwi¹zko-
wych zg³oszonych w protoko³ach nr 13 i 14 do ZUZP, przejawia
dobr¹ wolê i chêæ porozumienia. Jest jednak przeciwny podno-
szeniu p³acy wszystkim pracownikom o jednakow¹ kwotê, czego
domagaj¹ siê zwi¹zki zawodowe. Stoi na stanowisku, ¿e s¹ gru-
py zawodowe w Spó³ce, które zarabiaj¹ bardzo dobrze i nie nale-
¿y ju¿ im podnosiæ wynagrodzenia. Zarz¹d przedstawi³ zwi¹zkom
zawodowym swoj¹ propozycjê protoko³u dodatkowego do ZUZP,
który jego zdaniem zlikwiduje powsta³e w miêdzyczasie niepra-
wid³owoœci, co powinno satysfakcjonowaæ za³ogê.

Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Czyczer-
ski skrytykowa³ propozycjê Zarz¹du. Stwierdzi³, ¿e: „propozy-
cja Zarz¹du dot. stworzenia nowych stawek zaszeregowania
od 34 do 37 jest skierowana tylko i wy³¹cznie do pracowni-
ków, którzy i tak du¿o zarabiaj¹.”

Zwiêkszenie wide³ek
Podobnie jest z rozszerzeniem tabeli p³ac o cztery kategorie

zaszeregowania na ka¿dym stanowisku. W chwili obecnej ok. 90%
pracowników zatrudnionych pod ziemi¹ nie posiada maksymal-
nych stawek zaszeregowania – mo¿na  wiêc ich przeszeregowaæ
bez rozszerzania stanowisk o nowe kategorie. Pozosta³e 10% pra-
cowników, to w wiêkszoœci pracownicy przed emerytur¹. Roz-
szerzenie iloœci kategorii o 4 na stanowisku nie jest skierowane
do pracowników zatrudnionych bezpoœrednio przy produkcji,
gdy¿ nie gwarantuje pracownikom, ¿e otrzymaj¹ wy¿sz¹ stawkê.

NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿a, ¿e podniesieniu kategorii musi
towarzyszyæ likwidacja dolnej kategorii w wide³kach stano-
wiskowych. Tylko tak mo¿na zachowaæ obowi¹zuj¹ce warto-
œciowanie stanowiskowe.

Przy wdro¿eniu propozycji pracodawcy powsta³aby sytuacja,
¿e pracownik o ni¿szych kwalifikacjach móg³by posiadaæ o kilka
grup wy¿sz¹ stawkê od pracownika posiadaj¹cego wysokie kwa-
lifikacje.

Dla przyk³adu:
· pracownik bez kwalifikacji - robotnik transportowy móg³by

otrzymaæ 15 kategoriê, a pracownik o wysokich kwalifikacjach:
operator lub œlusarz mechanik 8 kategoriê, górnik lub spa-



wacz 9 kategoriê, maszynista wyci¹gowy lub górnik operator
11 kategoriê i górnik strza³owy 12 kategoriê,

· dozorca otrzyma³by 21 kategoriê, a sztygar zmianowy 15 ka-
tegoriê i sztygar oddzia³u 19 kategoriê,

· nadgórnik 22, a sztygar zmianowy oddzia³u wydobywczego
17 kategoriê oraz sztygar oddzia³u wydobywczego i nadszty-
gar 21 kategoriê.

Taka sytuacja jest chora, nie do przyjêcia dla pracowników i
dla reprezentuj¹cego ich NSZZ „Solidarnoœæ”.

„Zaproponowana przez pracodawcê taryfikacja nie spowoduje
podwy¿ek dla 18% pracowników zatrudnionych na 7 i 8 kategorii
zaszeregowania, teoretycznie umo¿liwi 10% otrzymanie wy¿szej
stawki. W praktyce natychmiast zostan¹ przeszeregowani pracow-
nicy na najwy¿szych kategoriach zaszeregowania w tabeli, którzy
i tak maj¹ du¿e wynagrodzenia.” – mówi przewodnicz¹cy SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Czyczerski

Podwy¿ki kwotowo - nie procentowo
Wprowadzane procentowe podwy¿ki stawek zaszeregowania

spowodowa³y olbrzymie ró¿nice kwotowe (i tak ju¿ bardzo du¿e)
wynagrodzeñ pomiêdzy pracownikami na ni¿szych i wy¿szych
stawkach, nieuzasadnione nak³adem pracy i odpowiedzialnoœci¹.
Dlatego zwi¹zki zawodowe domagaj¹ siê podwy¿ek wzrostu sta-
wek o jednakow¹ kwotê, gdy¿ tylko tak mo¿na powstrzymaæ stale
powiêkszaj¹c¹ siê ró¿nicê kwotow¹ pomiêdzy stawkami. W oce-
nie Solidarnoœci ró¿nica 4000 z³ miêdzy najni¿sz¹ i najwy¿sz¹
stawk¹ w tabeli jest wystarczaj¹ca, gdy¿ powoduje ró¿nicê w p³a-
cy ponad 20.000 z³ miesiêcznie (stawki w KGHM u zatrudnionych
pod ziemi¹ stanowi¹ zaledwie ok. 22% ca³oœci wynagrodzenia).
Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e pracownicy zatrudnieni na najwy¿szych
stawkach otrzymuj¹ od swoich prze³o¿onych bonusy z jednopro-
centowej puli dyrektora. Ostatnio publikowaliœmy wiadomoœæ o
prawie 30.000z³ premii dyrektorskiej wyp³aconej na kopalni Rud-
na kierownikowi oddzia³u poza produkcyjnego. Po ile premii z tej
puli przyznano innym tuzom? Który sztygar zmianowy oddzia³u
wydobywczego otrzyma³ tak t³ust¹ premiê? Pracownik fizyczny
zatrudniony stale i pe³nym wymiarze pod ziemi¹, tej premii nawet
nie pow¹cha.

Nie ma zgody NSZZ „Solidarnoœæ” na dalsze budowanie
wiêkszych „kominów p³acowych”.

Premia motywacyjna zamiast akordu
indywidualnego

Prezes Spó³ki Herbert Wirth stwierdzi³, ¿e upowa¿ni³ dyrek-
torów do wprowadzenia nowego - motywacyjnego systemu wy-
nagradzania zale¿nego od wyników produkcji. Trwaj¹ rozmowy z
organizacjami zwi¹zkowymi nad propozycjami przedstawionymi
przez pracodawcê na poszczególnych Oddzia³ach. Chce p³aciæ za
efekty pracy, a nie za samo przyjœcie do pracy. System akordu
indywidualnego siê nie sprawdzi³ i nale¿y go zmieniæ na lepszy i
przynosz¹cy wy¿sze wynagrodzenie pracownikom produkcyjnym
w zamian za zwiêkszon¹ produkcjê. Zarz¹d ogranicza pracê w dni
wolne od pracy i docelowo chce ca³kowicie zlikwidowaæ pracê w
nadgodzinach, a pieni¹dze, które z tego tytu³u s¹ wyp³acane prze-
znaczyæ na p³acê za 5 dni, pod warunkiem uzyskania tej samej
produkcji metalu. Zwróci³ uwagê na du¿e zanieczyszczenie rudy
ska³¹ p³on¹, co powoduje nie tylko niepotrzebne wydobycie ja³o-
wej ska³y, zmniejsza udzia³ procentowy metalu w rudzie zwiêk-
szaj¹c koszty produkcji koncentratu na ZWR, ale te¿ komplikuje i
wprost uniemo¿liwia (przy du¿ej zmiennoœci do 70% zawartoœci
miedzi) zastosowanie nowych technologii przerobu.

Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG Polkowice-Sieroszowice skrytykowa³ przedstawiony system
motywacyjnego wynagradzania. Jako przyk³ad jego u³omnoœci
poda³: skierowanie motywacji tylko do pracowników bezpoœred-
nio produkcyjnych bez powi¹zania wysokoœci wynagrodzenia pra-
cowników poza produkcyjnych, których praca rzutuje na mo¿li-
woœci wykonu produkcji. Dla przyk³adu poda³ pracê elektryka, od
którego pracy zale¿y efekt pracy ca³ego oddzia³u lub pojedynczych
stanowisk produkcyjnych - przy usuwaniu braku zasilania na sta-
nowisku produkcyjnym. Bez dobrej pracy oddzia³u taœmowego
zatka siê odstawa urobku i spadnie mo¿liwoœæ wykonania pro-
dukcji. Praca œlusarzy – mechaników bêdzie decydowaæ o spraw-
noœci maszyn i szybkoœci usuniêcia awarii, co w sposób znacz¹cy
wp³ywa na wydajnoœæ produkcji. Przyk³adów zale¿noœci produk-
cji od pracowników poza produkcyjnych mo¿na wskazaæ wiele.

Franciszek Poszelu¿ny przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidar-
noœæ” O/ZWR zwróci³ uwagê: „na brak zaufania do prze³o¿onych,
którzy mieliby decydowaæ o przyznaniu i wysokoœci premii moty-
wacyjnej. Wysokoœæ premii od 0% do 80% stawki zaszeregowa-
nia przyznawana wg oceny prze³o¿onego budzi bardzo g³êboki nie-
pokój i przy nieprawid³owym jej przydzieleniu bêdzie powodowaæ
du¿e niezadowolenie spo³eczne.”

Józef Czyczerski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG „Rudna”: System motywacyjny zaproponowany przez praco-
dawcê nosi charakter marchewki i bata. Solidarnoœæ uwa¿a, ¿e
pracownicy przychodz¹ do pracy efektywnie pracowaæ i za sw¹
pracê maj¹ otrzymaæ dobre wynagrodzenie. Efekty ich pracy s¹
uzale¿nione przede wszystkim od organizacji pracy, za któr¹ od-
powiadaj¹ wysokop³atni fachowcy. Drugi element wynagrodzenia
musi byæ uzale¿niony przede wszystkim od tabeli p³ac, która win-
na odzwierciedlaæ kwalifikacje i charakter wykonywanej przez pra-
cownika pracy.

Przeszeregowania
Prezes Spó³ki Herbert Wirth ujawni³, ¿e Zarz¹d w tym roku

planuje wprowadziæ przeszeregowania 20% zatrudnionych w Spó³-
ce. Przeszeregowania maj¹ byæ skierowane przede wszystkim do
pracowników zatrudnionych w produkcji. Nie oznacza to, ¿e nie
otrzymaj¹ ich pracownicy poza produkcyjni. Przeszeregowania
maj¹ obj¹æ pracowników, którzy zostan¹ wskazani przez swoich
prze³o¿onych i nie bêdzie tak, ¿e ka¿dy wydzia³ otrzyma pulê 20%,
któr¹ wykorzysta.

Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG Polkowice-Sieroszowice: „W kopalni Polkowice – Sieroszo-
wice na 6-ciu zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy-
pada jeden pracownik na stanowisku nierobotniczym. Zwi¹zek
obawia siê, ¿e puszczenie przeszeregowañ bez kontroli spo³ecz-
nej spowoduje dysproporcje w przeszeregowaniach na korzyœæ
stanowisk nierobotniczych. Preferowanie przez dyrekcjê przesze-
regowañ pracowników na stanowiskach nierobotniczych powo-
duje wœród pracowników poczucie du¿ej niesprawiedliwoœci.”

Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG „Lubin”: „Rozdzia³ œrodków pozosta³ych na funduszu p³ac,
dokonany w naszej kopalni, jednoznacznie wskazuje na dyskrymi-
nowanie pracowników na stanowiskach robotniczych, którym
przydzielono tylko 20% funduszu. Proporcje zatrudnieniowe
kszta³tuj¹ siê podobnie jak w kopalni Polkowice-Sieroszowice.”

Franciszek Poszelu¿ny przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidar-
noœæ” O/ZWR: „Solidarnoœæ dzia³aj¹ca w O/ZWR wyst¹pi³a w ubie-
g³ym roku trzykrotnie do dyrektora Oddzia³u o podjecie rozmów
w sprawie przeszeregowania i za ka¿dym razem otrzyma³a odpo-
wiedŸ o niemo¿noœci uruchomienia przeszeregowañ z powodu
braku œrodków. Po zamkniêciu roku okaza³o siê, ¿e dyrektor bez
konsultacji ze stron¹ spo³eczn¹ przeszeregowa³ 90 osób, co sta-
nowi ok. 9% zatrudnionych w Oddziale. Przeszeregowano 15 osób
na stanowiskach robotniczych, co stanowi 2% pracowników tej
grupy. Na stanowiskach nierobotniczych przeszeregowano 75
osób, co stanowi 32% tej grupy. Taka praktyka jest nie do przyjê-
cia i powoduje du¿e niezadowolenie wœród pracowników dyskry-
minowanych.

Józef Czyczerski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG „Rudna”: „Puszczenie przeszeregowañ na ¿ywio³ bez kontroli
spo³ecznej zawsze bêdzie powodowaæ patologiê. Decydenci po-
siadaj¹c ca³kowit¹ swobodê delikatnie mówi¹c pope³ni¹ b³êdy. W
kopalni Rudna na 5-ciu przeszeregowanych pracowników na sta-
nowiskach robotniczych, kierownicy przeszeregowali 3-ch kalifak-
torów. Dlatego niezbêdne jest uzgodnienie zasad przeszeregowañ
ze stron¹ spo³eczn¹ i ich jawnoœæ, co przynajmniej ograniczy licz-
bê nieprawid³owoœci.”

Pracownicy nie mog¹ traciæ
„Zatrudnianie przez pracodawcê pracowników bez uprawnieñ i

stawki górnika, przy pracach górniczych przodkowych, obni¿a za-
trudnionym nie tylko wynagrodzenie, ale pozbawia ich uprawnieñ
do przelicznika przodkowego 1, 8, gdy¿ ZUS nie zalicza do pracy
przodkowej zatrudnienia krótszego niz 5 lat. Pracownicy ci pomi-
mo wykonywania tej samej pracy, co górnicy operatorzy maszyn
przodkowych s¹ podwójnie poszkodowani.” – mówi Bogus³aw
Szarek wiceprzewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ’.

„Ta sytuacja jest nie zrozumia³a i nie powinna mieæ miejsca.
Pracodawca nie mo¿e oszczêdzaæ na wynagrodzeniu pracowni-
ków. Je¿eli pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i upraw-



Zarz¹d proponuje now¹ tabelê p³ac

Zmiany w Uk³adzie
Zbiorowym Pracy
W piœmie z 7 stycznia 2010r. - Zarz¹d uœciœla swoje stano-

wisko w stosunku do propozycji Zwi¹zków Zawodowych ws. za-
warcia protoko³ów dodatkowych nr 13 i nr 14 do ZUZP dla pra-
cowników KGHM i proponuje nowe uregulowania.

W odpowiedzi 26 stycznia 2010r. - Zwi¹zki Zawodowe dzia-
³aj¹ce w KGHM Polska MiedŸ S.A. zajmuj¹ wspólne Stanowi-
sko.
1. Wprowadzenie do ZUZP zapisu zobowi¹zuj¹cego strony do

corocznej negocjacji wzrostu wynagrodzeñ na pocz¹tku
roku.

nienia oraz jest zatrudniony na stanowisku musi otrzymaæ zgodn¹
- przypisan¹ do niego stawkê. Prawid³owe zatrudnienie pracow-
nika - zgodnie z jego kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem
- le¿y w gestii organizacyjnej pracodawcy.” – mówi Józef Czy-
czerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”.

Prezes KGHM Polska MiedŸ S.A. Herbert Wirth zgodzi³ siê ze
zwi¹zkowcami i zapewni³, ¿e przyjrzy siê sprawie oraz wprowadzi
rozwi¹zania satysfakcjonuj¹ce pracowników.

Inne sprawy
„Solidarnoœæ”, po raz kolejny, krytycznie odnios³a siê do

systemu WSP. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „So-
lidarnoœæ” wielokrotnie zwraca³a uwagê na negatywny skutek sys-
temu WSP i oczekuje, i¿ Zarz¹d, w sposób rzeczowy dokona po-
nownej analizy systemu.

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski mówi³: „Czas przestaæ siê
oszukiwaæ - trzeba wyliczenia i s³upki na kartkach dostosowaæ do
rzeczywistoœci. Dokonaæ wnikliwej analizy kosztów i zysków or-
ganizacji pracy WSP. Uwzglêdniaj¹c sytuacjê, gdy kolejna zmiana
czeka na powierzchni, a¿ zmiana strza³owa odpali wyrobiska i bê-
dzie mo¿na udaæ siê na oddzia³y. Jestem przekonany, ¿e sprawna
organizacja pracy w systemie 3 zmianowym pozwoli na zwiêksze-
nie bezpieczeñstwa pracy i produkcji.”

Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG „Lubin”: poruszy³ sprawê braków kadrowych w rozbudowu-
j¹cej siê kopalni w kierunku wschodnim oraz braku miejsc na ³aŸni
szybu LW.

Franciszek Poszelu¿ny przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidar-
noœæ” O/ZWR mówi³ o braku kompetencji kadry zarz¹dzaj¹cej w
O/ZWR, która nie potrafi rozwi¹zaæ problemu zimnych hal, gdzie
temperatury potrafi¹ spadaæ nawet do temperatur minusowych.
Takie temperatury uniemo¿liwiaj¹ normaln¹ pracê linii technolo-
gicznej. Zwróci³ uwagê na nieprawid³owoœci w zatrudnianiu no-
wych pracowników. Dla przyk³adu poda³, ¿e nie przyjmuje siê dziec-
ka pracownika o wysokich kwalifikacjach, a przyjmuje do pracy
cz³owieka o ni¿szych kwalifikacjach. Zwróci³ uwagê na sta³e spa-
daj¹ce zatrudnienie.

S³awomir Kleczyñski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ”
O/Hydrotechniczny mówi³ o zmniejszaj¹cym zatrudnieniu, które
powoduje, ¿e pracownicy pracuj¹ pojedynczo i w razie jakiegoœ
wypadku nie uzyskaliby pomocy. Dochodzi nawet do sytuacji, ¿e
urz¹dzenia s¹ nadzorowane przez s³u¿bê ochroniarsk¹ Impela.

Prezes Spó³ki Herbert Wirth w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e spa-
dek zatrudnienia jest spowodowany unowoczeœnianiem linii tech-
nologicznych poprzez automatyzacjê. Zarz¹d widzi du¿e mo¿liwo-
œci automatyzacji zw³aszcza w Zak³adzie Wzbogacania Rud niedo-
inwestowanym przez lata. Jest to kierunek obrany przez Zarz¹d i
odbywa siê bez szkody dla zatrudnionych, gdy¿ spadek zatrud-
nienia nastêpuje w sposób naturalny.

Na koniec spotkania zwi¹zkowcy zaapelowali do prezesa o
podjêcie niezw³ocznie rozmów z wszystkimi organizacjami
zwi¹zkowymi nad zmianami ZUZP dla pracowników KGHM Pol-
ska MiedŸ S.A. Szczególnie w sprawach p³acowych, które dla
dobra Spó³ki i pracowników wymagaj¹ niezw³ocznego wpro-
wadzenia.

· Zarz¹d nie zgadza siê na zapis i wnosi, ¿e niektóre zwi¹zki
zawodowe nie bêd¹ce stron¹ ZUZP nie bêd¹ bra³y udzia³u
w negocjacjach podwy¿ek, co bêdzie ograniczeniem ich
praw zwi¹zkowych w procesie kszta³towania wynagrodzeñ
w Spó³ce.

· Zwi¹zki Zawodowe podtrzymuj¹ swoje wczeœniejsze sta-
nowisko o wpisaniu w ZUZP mechanizmu negocjowania
na pocz¹tku roku przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wy-
nagrodzenia na dany rok. Nie zgadzaj¹ siê z argumentacj¹
pracodawcy, gdy¿ w dotychczas obowi¹zuj¹cej praktyce w
KGHM wszystkie pracownicze organizacje zwi¹zkowe ne-
gocjowa³y wskaŸnik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia, a protokó³ dodatkowy do ZUZP podpisy-
wa³y strony uk³adu wprowadzaj¹c w ¿ycie ustalenia. Nic
nie stoi na przeszkodzie dalszemu stosowaniu dotychcza-
sowej praktyki.

2. Wpisanie do ZUZP postanowieñ obowi¹zuj¹cej w KGHM
umowy dot. Pracowniczego Programu Emerytalnego.
· Zarz¹d nie zgadza siê na zapis, gdy¿ uwa¿a, ¿e obowi¹zu-

j¹c¹ ustawa o PPE nie obliguje strony do przeniesienia po-
stanowieñ zawartej przez strony umowy do ZUZP i propo-
nowany zapis jest nieprecyzyjny.

· Zwi¹zki Zawodowe podtrzymuj¹ swoje wczeœniejsze sta-
nowisko o wpisaniu w ZUZP postanowieñ umowy PPE,
gdy¿ ustawa o PPE nie zabrania wpisania umowy o PPE do
ZUZP, a wiêc jest prawnie dozwolone. Kwestia dopracowa-
nia precyzyjnoœci zapisów uk³adowych podlega zawsze
negocjacji i wyk³adni stron.

3. Wpisanie do ZUZP postanowieñ abonamentu medycznego.
· Zarz¹d nie zgadza siê, gdy¿ jego zdaniem wzros³yby koszty

utrzymania abonamentu i jego zdaniem wymagaj¹ wyja-
œnienia z organem podatkowym zasady jego opodatkowa-
nia.

· Dla strony zwi¹zkowej niezrozumiale jest twierdzenie Za-
rz¹du o wzroœcie kosztów abonamentu w wyniku wpisania
go do ZUZP, a za kuriozaln¹ nale¿y uznaæ przyczynê w¹t-
pliwoœci podatkowych. Zwi¹zki podtrzymuj¹ swój postu-
lat.

4. Postulat podniesienia o 300z³ stawek osobistego zaszere-
gowania.
· Zarz¹d nie zgadza siê na równ¹ podwy¿kê p³ac dla wszyst-

kich pracowników w oderwaniu od efektywnoœci i wydaj-
noœci œwiadczonej pracy. Proponuje wprowadzenie nowej
tabeli miesiêcznych p³ac zasadniczych i tabeli zaszerego-
wañ stanowisk. W tabeli miesiêcznych p³ac zasadniczych
Zarz¹d proponuje likwidacjê grup zaszeregowania I-V i
wprowadzenie nowych od 34-37.

· Zwi¹zki Zawodowe akceptuj¹ likwidacjê martwych (¿aden
z pracowników nie jest zaszeregowany) kategorii zaszere-
gowania od I-V i podtrzymuj¹ swój postulat podniesienia
ka¿dej kategorii o 300z³. Proponuj¹ tak zbudowan¹ tabelê
wprowadziæ od 1 stycznia br. Dla pracowników nie do przy-
jêcia jest tabela zaszeregowañ stanowisk proponowana
przez pracodawcê, która utrzymuje najni¿sze kategorie za-
szeregowania na stanowiskach. Wprowadzenie propozycji
pracodawcy rozszerzenia tabeli do 37 kategorii spowodo-
wa³oby znaczne zwiêkszenie, ju¿ i tak bardzo du¿ych roz-
piêtoœci p³acowych pomiêdzy pracownikami.

5. Zarz¹d proponuje zmianê zapisów § 50 dot. przyznawania i
wyp³acania ekwiwalentu za wêgiel by³ym pracownikom
KGHM. Strona zwi¹zkowa po dokonaniu analizy propozycji
uzna³a je za mniej korzystne i nie wyrazi³a zgody na ich wpro-
wadzenie. (Proponowany zapis m.in. likwiduje ca³kowicie wê-
giel dla by³ych pracowników zatrudnionych po dniu 1 stycznia
2010r.)

6. Zarz¹d proponuje wprowadzenie zapisu umo¿liwiaj¹cego
wyp³atê ekwiwalentu za dodatkowy urlop przys³uguj¹cy z
tytu³u zatrudnienia w szczególnie uci¹¿liwych lub szkodli-
wych warunkach. Zwi¹zki nie wyrazi³y zgodê na jego wpro-
wadzenie.

Wymieniliœmy najistotniejsze propozycje zmian, nie opisaliœmy
innych przedstawionych, naszym zdaniem kosmetycznych jak np.
dotychczasowy zapis: za II kwarta³, a proponuje siê zapis: za I
pó³rocze. Niektóre zosta³y pominiête, gdy¿ opisaliœmy je wyczer-
puj¹co w innych artyku³ach.

Z tocz¹cych siê od 30 listopada rozmów i korespondencji
wynika wyraŸnie, ¿e Zarz¹d deklaruje, co spotkanie, dobr¹ wolê
i chêæ traktowania partnerów spo³ecznych z poszanowaniem i
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Tragicznie odszed³ od nas, gin¹c - 9 lutego 2010r.

 - na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „RUDNA”

œp. Dariusz Pusty
Czeœæ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu

dla rodziny i znajomych sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”,

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „RUDNA”

oraz Redakcja „Pryzmatu”

Polska MiedŸ jest naszym dobrem narodowym

SOS dla KGHM -
wo³a Solidarnoœæ !
KGHM Polska MiedŸ S.A., to nasz polski zak³ad pracy i tak

ma pozostaæ.
Ci¹g³a sprzeda¿ udzia³ów pañstwa w KGHM Polska MiedŸ S.A.

zosta³a zapocz¹tkowana w 1997r. przez rz¹d SLD - PSL zbyciem
47,87% akcji. Przekazuj¹c 31 marca 1997r. za³o¿enia prywatyza-
cyjne Polskiej Miedzi w Prospekcie Emisyjnym politycy SLD po-
stanowili pozostawiæ w rêkach Skarbu Pañstwa 34% akcji. Ko-
lejne rz¹dy realizowa³y, przy sprzeciwie NSZZ „Solidarnoœæ”,
dalsz¹ wysprzeda¿.

W chwili obecnej pañstwowe udzia³y w KGHM Polska MiedŸ
S.A. spad³y do 31,79% czyli poni¿ej za³o¿onego poziomu w pro-
spekcie emisyjnym.

Ju¿ w chwili obecnej istnieje teoretyczna mo¿liwoœæ wykupu
na rynku transzy akcji o wy¿szym nominale ni¿ posiada Skarb Pañ-
stwa RP. Jak doœwiadczenie polskie pokazuje przejêcie du¿ych za-
k³adów przez prywatnego w³aœciciela koñczy³o siê dla zatrudnio-
nych tragicznie – ograniczano miejsca pracy, wielokrotnie likwi-
duj¹c je ca³kowicie.

Przejêcie Polskiej Miedzi np. przez inwestora bran¿owego, który
ponosi ni¿sze koszty wydobycia rudy miedzi w kopalniach odkryw-
kowych i produkcji miedzi w Ameryce Po³udniowej, spowoduje,

Tragicznie odszed³ od nas, gin¹c - 9 lutego 2010r.

 - na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „RUDNA”

œp. Marcin Cichy
Czeœæ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu

dla rodziny i znajomych sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”,

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „RUDNA”

oraz Redakcja „Pryzmatu”

Solidarnoœæ w obronie pracowników

Pozwy do S¹du z³o¿one
Nagrodê roczn¹ 14-pensjê pracownikom wraz z nale¿nymi

odsetkami ustawowymi S¹d Pracy naka¿e wyp³aciæ KGHM Pol-
ska MiedŸ S.A.

Pracownicy zatrudnieni w KGHM Polska MiedŸ S.A., którym
nie wyp³acono nagrody rocznej 14-stki, w dniu jej wyp³aty tj. 15
stycznia 2010r., wezwali pracodawcê do wyp³aty nale¿nego im
œwiadczenia i wobec nieskutecznoœci wezwania, skierowali za po-
œrednictwem kancelarii prawnej pozwy do S¹du Rejonowego w
Lubinie, o zas¹dzenie na ich rzecz nale¿nego œwiadczenia wraz z
nale¿nymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od daty nale¿nej
wyp³aty do dnia zap³aty.

Ile pozwów zosta³o skierowanych do S¹du w zwi¹zku z bez-
prawnym wstrzymaniem wyp³aty nagrody rocznej 14- pensji w
KGHM i za poœrednictwem Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”
z kopalni Rudna? Pytamy Józefa Czyczerskiego przewodnicz¹ce-
go Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” przy O/ZG „Rudna” –
„Nie wiem ile pozwów zosta³o skierowanych z wszystkich Oddzia-
³ów KGHM. Moja Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³a-
j¹ca przy kopalni Rudna skierowa³a pozwy od 21 pracowników
kopalni Rudna - cz³onków Solidarnoœci w tym 3-ch etatowych
zwi¹zkowców, jednego pracownika kopalni Rudna niezrzeszone-
go w zwi¹zkach zawodowych oraz 2-ch przewodnicz¹cych Zwi¹z-
ku Zawodowego Administracji i Dozoru „Kadra” z kopalni Rudna i
O/ZWR - razem 24.”

NSZZ „Solidarnoœæ” jest organizacj¹ pracownicz¹ dzia³aj¹c¹
na rzecz pracowników zrzeszonych w Zwi¹zku Solidarnoœæ. Jed-
nak, gdy z zaistnia³ym problemem nie mog¹ sobie poradziæ
pracownicy niezrzeszeni w Solidarnoœci, to zgodnie z wcze-
œniejsz¹ deklaracj¹, nasz Zwi¹zek nie uchyla siê od udziele-
nia im pomocy prawnej.

¿e w³aœciciel, w pogoni za zyskami, ograniczy w Polsce produkcjê
lub j¹ zlikwiduje. Gwarantem dalszego istnienia i rozwoju polskie-
go przemys³u miedziowego jest pozostawienie decyduj¹cego g³o-
su w rêkach Pañstwa, gdy¿ politycy nim kieruj¹cy musz¹ liczyæ
siê z g³osem spo³ecznym, z jego ocen¹. Powstrzymanie dalszej
wysprzeda¿y akcji KGHM przez SP jest konieczne, je¿eli chcemy
mieæ wzglêdne bezpieczeñstwo pracy i p³acy.

W demokratycznym pañstwie prawa najwy¿sz¹ w³adzê spra-
wuje spo³eczeñstwo, które decyduje w wyborach powszechnych,
kto w jego imieniu bêdzie sprawowa³ w³adzê. I o tym musz¹
pamiêtaæ rz¹dz¹cy wybrani przez Naród.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”,
w celu umo¿liwienia spo³eczeñstwu swobodnego wypowiedze-
nia siê i przekazania politykom spo³ecznego sprzeciwu wobec
dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A. uruchomi³a stro-
nê internetow¹:

www.kghm.sos.pl
Zapraszamy do wpisywania swojego g³osu w obronie Pol-

skiej Miedzi!

godnoœci¹. Ale tylko na deklaracjach siê koñczy.
Pracownicy i reprezentuj¹ce ich Zwi¹zki Zawodowe ocze-

kuj¹ rzetelnych negocjacji, gdy¿ tylko one mog¹ doprowadziæ
strony do zawarcia porozumienia.


