ZZ
S
N

Nr 4/2010(1.III.2010)

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

P³aca zasadnicza pracowników zatrudnionych pod ziemi¹
w KGHM Polska MiedŸ S.A. stanowi 20% wynagrodzenia
- to ¿enada!

Kiedy stawki do góry?
Pracownicy polskiego miedziowego koncernu czekaj¹ na zrealizowanie propozycji podwy¿ek stawek osobistego zaszeregowania
przed³o¿onych w grudniu ubieg³ego roku.
Ostatnia systemowa podwy¿ka stawek osobistego zaszeregowania w
KGHM Polska MiedŸ S.A. mia³a miejsce za poprzedniego Zarz¹du KGHM
Polska MiedŸ S.A. - by³o to 3 lata temu. Pomimo up³ywu znacznego czasu i sporów zbiorowych, Zarz¹d Spó³ki bagatelizuje potrzeby zatrudnionych artyku³owane przez przedstawicieli pracowników i nie prowadzi
rozmów maj¹cych doprowadziæ do porozumienia.
Dlatego: 18 lutego 2010r. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ” wystosowa³a do Herberta Wirtha prezesa KGHM
Polska MiedŸ S.A. pismo, w którym: „(..) zwraca siê po raz kolejny o
zrekompensowanie za³odze pog³êbiaj¹cego siê spadku wynagrodzeñ
poprzez podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania.
Dalej pisze: „Uwa¿amy, ¿e z powodu braku wzrostu p³ac zasadniczych kolejny rok z rzêdu, ograniczenia pracy górników w dni wolne,
dynamicznego wzrostu kosztów utrzymania, jak i z uwagi na brak przeniesienia na 2010r. dodatkowej nagrody wynikaj¹cej z porozumienia
zawartego w maju 2009r. nastêpuje znacz¹cy spadek p³ac realnych
pracowników i pog³êbiaj¹ce siê ich zubo¿enie.
Ponadto jesteœmy przekonani, ze wypracowanie przez ciê¿ko pracuj¹ca za³ogê Polskiej Miedzi miliardowych zysków jest wystarczaj¹cym argumentem, by podj¹æ decyzjê o podwy¿szeniu pracownikom
stawek osobistego zaszeregowania – co bez w¹tpienia nale¿y traktowaæ jako podstawowy element finansowego motywowania pracowników.
Przypominamy, ¿e propozycje podwy¿szenia stawek osobistego zaszeregowania centrale zwi¹zkowe przed³o¿y³y Zarz¹dowi w grudniu
2009r.”
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”

Proponowany przez dyrekcjê kopalni Rudna nowy Regulamin Premiowania pod prêgierzem

Stanowisko do nowych
zasad premiowania
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Rudna po analizie
i dyskusji spo³ecznej oceni³a propozycjê pracodawcy i proponuje symulacjê.
Dnia 26 lutego 2010r. Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM
Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Rudna” przekaza³a Dyrekcji tego Oddzia³u swoje
Stanowisko:
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoœæ KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ ZG „Rudna” odnosz¹c siê do otrzymanego projektu Regulaminu Premiowania - po dokonaniu dok³adnej analizy i po wnikliwej
dyskusji - wyra¿a stanowisko, ¿e przed³o¿ony przez Dyrekcjê Oddzia³u projekt po wdro¿eniu:
· wprowadzi ba³agan i chaos w zasadach premiowania i wynagradzania pracowników Oddzia³u,

·

spowoduje dalszy wzrost nieuzasadnionych dysproporcji p³acowych
pomiêdzy faworyzowan¹ przez dyrekcjê grup¹ pracowników na stanowiskach nierobotniczych, a pozosta³ymi pracownikami Oddzia³u,
· doprowadzi w konsekwencji do ogromnego konfliktu p³acowego
pomiêdzy pracownikami w oddzia³ach i ca³ym Oddziale.
Z dokonanej analizy proponowanych zmian wynika, i¿ nie zwiêkszaj¹c funduszu wynagrodzeñ na 2010 rok - Dyrekcja proponuje, aby poziom wyp³aconej w 2009r. tzw. „pensji bramowej” by³ teraz rozdysponowany pomiêdzy w¹sk¹ grupê pracowników wysokop³atnych. W ocenie
Solidarnoœci z³o¿one przez Dyrekcjê propozycje zmian w Regulaminie
Premiowania nakierowane s¹ na to, aby ca³a za³oga sk³ada³a siê na dodatkowe – uznaniowe wynagrodzenie dla wybranych.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ ZG „Rudna” zwraca siê do Dyrekcji o wydrukowanie „podwójnych fiszek” dla pracowników Oddzia³u ZG „Rudna” za miesi¹ce styczeñ
i luty 2010r. - wskazuj¹cych wynagrodzenie wg dotychczasowych zasad
i symulacji wynagrodzenia z zastosowaniem proponowanego systemu
premiowania.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê uwa¿amy, ¿e jedyn¹ i obiektywn¹ metod¹ zapoznania pracowników z proponowanymi skutkami zmian jest
ich sprawdzenie w warunkach rzeczywistych. Pozwoli to unikn¹æ sytuacji, jaka mia³a miejsce przy negocjacjach nad zmianami do Regulaminu
Pracy.
Przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Rudna” Józef Czyczerski
Zosta³y wprowadzone do Regulaminu pracy zmiany, gdy¿ 3-osobowa organizacja towarzysko – rodzinna, na kopalni Rudna, nie podpisa³a siê pod wspólnym Stanowiskiem wszystkich organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w kopalni Rudna. Zosta³o zlekcewa¿one wspólne stanowisko zwi¹zkowców reprezentuj¹cych kilka tysiêcy pracowników i w konsekwencji dyrekcja przyjê³a do stosowania z³e rozwi¹zania, nie zaakceptowane przez kilkutysiêczn¹ za³ogê, ale zaakceptowane przez 3-ch pracowników.

W KGHM Polska MiedŸ S.A. sprawy pracowników Spó³ki
- do dzisiaj - zawsze by³y rozstrzygane w trybie negocjacyjnym - pomiêdzy stronami pracodawcy i spo³eczn¹.

Profilaktyka zawodowa
Od lat na pocz¹tku roku wraz z prowadzonymi negocjacjami w/s
podniesienia wynagrodzeñ negocjowano iloœæ wczasów profilaktyczno
– leczniczych na rok bie¿¹cy.
Do lat 90 ubieg³ego wieku górnicy po przepracowaniu pod 10 lat ziemi¹ mogli otrzymywaæ, co roku skierowanie na leczenie profilaktyczne w
sanatorium z ekspozycji zawodowej. Pobyt oraz przejazd do miejsca leczenia (sanatorium) i z powrotem by³ ca³kowicie bezp³atny, na czas przejazdu i pobytu w sanatorium górnik otrzymywa³ druk L-4 (zasi³ek chorobowy). A koszty zwi¹zane z podró¿¹ i pobytem w sanatorium nie stanowi³y przychodu pracownika podlegaj¹cemu opodatkowaniu.
Profilaktyka ta zosta³a zawarta w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla
pracowników górnictwa — Karta górnika, które stanowi w § 16. (Urlop
zdrowotny)
Pracownik górnictwa:
1) zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uci¹¿liwych,
2) który uleg³ wypadkowi przy pracy,
3) który jest zagro¿ony albo naby³ chorobê zawodow¹ w zwi¹zku z wykonywaniem pracy zawodowej,
4) który jest zagro¿ony albo naby³ chorobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ze

szczególnymi w³aœciwoœciami lub warunkami pracy,
ma prawo do p³atnego urlopu zdrowotnego na leczenie sanatoryjne
lub wczasy profilaktyczno—lecznicze, je¿eli spo³eczny zak³ad s³u¿by zdrowia sprawuj¹cy opiekê lekarsk¹ nad zdrowiem pracownika wyda orzeczenie o potrzebie leczenia sanatoryjnego lub korzystania z wczasów profilaktyczno—leczniczych.
Wobec wycofywania siê pañstwa z profilaktyki – ekspozycji zawodowej w latach 90-tych, zapis ten zosta³ powtórzony i korzystniej rozbudowany w ZUZP dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. w § 70
pkt 1 obejmuj¹c pracowników powierzchni i w pkt. 2 pracodawca
zobowi¹za³ siê: Pracodawcy corocznie organizuj¹ i finansuj¹ ze œrodków zak³adowych funduszy œwiadczeñ socjalnych 21- dniowe wczasy
profilaktyczno-lecznicze dla pracowników, o których mowa w ust.1. Iloœæ
wczasów w danym roku strony Uk³adu uzgadniaj¹ w terminie do 31 stycznia. W razie nieuzgodnienia w wy¿ej wymienionym terminie, iloœæ wczasów profilaktyczno-leczniczych na dany rok ustala Zarz¹d Spó³ki w terminie do 15 lutego.
Od chwili zapisania w ZUZP sposobu ustalania iloœci wczasów profilaktyczno-leczniczych w KGHM, co roku strony uk³adu wspólnie uzgadnia³y liczbê skierowañ. Odbywa³o siê to przy stole negocjacyjnym z poszanowaniem stron.
W tym roku, po raz pierwszy w historii, Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ
S.A. nie podj¹³ rozmów w celu spe³nienia wymogu § 70 pkt. 2 ZUZP.
Pracodawca nie ustalaj¹c terminu rozmów, przekaza³ listownie zwi¹zkom zawodowym sw¹ propozycjê 440 skierowañ. Wobec braku mo¿liwoœci odniesienia siê do propozycji pracodawcy przy negocjacyjnym stole,
organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Spó³ce spotka³y siê i ustali³y wspólne
stanowisko – 460 skierowañ. Stanowisko zosta³o przekazane pracodawcy.
Zarz¹d Spó³ki nie podejmuj¹c rozmów ze zwi¹zkami zawodowymi, pomimo wystêpuj¹cych rozbie¿noœci, ustali³ jednostronnie - 12 lutego 2010r.
liczbê skierowañ na poziomie 440. Nastêpnie 17 lutego br. Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych Biura Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. pisemnie zwróci³ siê do organizacji zwi¹zkowych o wprowadzenie nowych
zasad rozdzia³u wczasów profilaktyczno-leczniczych. Wed³ug propozycji
pracodawcy rozdzia³ wczasów profilaktyczno-leczniczych winien nastêpowaæ wg kryterium liczby osób zatrudnionych w Oddzia³ach Spó³ki, a
nie jak dotychczas wg liczby osób zatrudnionych na stanowiskach w
szczególnie uci¹¿liwych warunkach, na których dokonano zwiêkszonego odpisu podstawowego na za zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych - objêtych (zgodnie z ZUZP) przydzia³em skierowañ.
W odpowiedzi 24 lutego 2010r. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” informuje Herberta Wirtha Prezesa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie:
Intencj¹ wprowadzenia przez Strony Uk³adu zapisów o wczasach
profilaktyczno-leczniczych do ZUZP zawsze by³o i jest prowadzenie
profilaktyki maj¹cej na celu zapobieganie skutkom utraty zdrowia, w
zwi¹zku z wykonywaniem pracy w warunkach szkodliwych, a nie sam
fakt zatrudnienia.
Ponadto SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” po raz kolejny zwraca uwagê,
i¿ sprawy pracowników Spó³ki zawsze by³y wyjaœniane przy stole negocjacyjnym - pomiêdzy stron¹ pracodawcy, a przedstawicielami pracowników. Niestety – kolejny raz Zarz¹d KGHM PM S.A. uchyla siê od negocjacji ze stron¹ spo³eczn¹ w tak wa¿nych sprawach pracowniczych.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie podtrzymujemy swoj¹ dotychczasow¹ argumentacjê, co do kryterium podzia³u iloœci miejsc na wczasy profilaktyczno-lecznicze – które okreœlone jest w § 70 ZUZP dla
Pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”

Wydatki poniesione na dojazdy do pracy stanowi¹ koszty
uzyskania przychodu i nie podlegaj¹ opodatkowaniu.

Odliczyæ koszty
przewozu pracowniczego
Zak³ad pracy, co miesi¹c ma obowi¹zek odliczania z pracowniczej
pensji rycza³towe koszty przychodu okreœlone ustawowo.
Podatnikowi zatrudnionemu na podstawie m.in. umowy o pracê przys³uguj¹ koszty uzyskania przychodów w wysokoœci zrycza³towanej. Koszty
te s¹ ró¿ne w zale¿noœci od tego, czy zak³ad pracy mieœci siê w miejscu
zamieszkania pracownika.
Jak wynika z treœci art.22 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów w

2009 roku z tytu³u stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, spó³dzielczego stosunku pracy oraz pracy nak³adczej w wynosz¹:
1. gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zak³adu pracy – 111,25
z³ miesiêcznie, a za rok podatkowy nie wiêcej ni¿ 1.335 z³,
2. gdy miejsce sta³ego lub czasowego zamieszkania podatnika jest po³o¿one poza miejscowoœci¹, w której znajduje siê zak³ad pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za roz³¹kê – wynosz¹ 139,06 z³ miesiêcznie, a za rok podatkowy ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 1.668,72 z³.

Miejsce zamieszkania
Podstawowym warunkiem stosowania podwy¿szonych kosztów uzyskania przychodów jest to, i¿ zak³ad pracy mieœci siê poza miejscem zamieszkania pracownika.
Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania jest miejscowoœæ, w której pracownik przebywa z zamiarem sta³ego pobytu. Nie
nale¿y go uto¿samiaæ z miejscem zameldowania. To mo¿e, bowiem ró¿niæ siê w stosunku do miejsca faktycznego zamieszkania. Przez miejsce
zamieszkania nale¿y rozumieæ miejscowoœæ, a nie konkretny adres, pod
którym mieszkamy. Przy okreœlaniu miejsca zamieszkania istotne jest
faktyczne przebywanie w danej miejscowoœci oraz wola przebywania w
niej.

Miejsce pracy
W¹tpliwoœci w zakresie ustalenia, czy podatnikowi przys³uguj¹ podwy¿szone koszty uzyskania przychodu, wystêpuj¹ w sytuacji, gdy miejsce wykonywania pracy jest ró¿ne od siedziby pracodawcy. Decyduj¹cy
jest fakt, ¿e pracownik rzeczywiœcie doje¿d¿a do pracy w innej miejscowoœci i to bez wzglêdu, gdzie mieœci siê siedziba pracodawcy, podwy¿szone koszty uzyskania przychodów mu przys³uguj¹, o ile nie otrzymuje
dodatku za roz³¹kê.

Pracodawca zastosuje wy¿szy rycza³t
Aby zak³ad pracy móg³ zastosowaæ podwy¿szone koszty uzyskania
przychodów w odniesieniu do ustalania zaliczki na podatek pracownika,
musi on mu z³o¿yæ stosowne oœwiadczenie (PIT-2), z którego bêdzie
wynikaæ, ¿e jego miejsce zamieszkania jest po³o¿one poza miejscowoœci¹, w której zak³ad pracy siê znajduje (art. 32 ust. 5 updof). Raz z³o¿one
oœwiadczenie wywo³uje skutki podatkowe tak¿e w latach nastêpnych a¿
do jego odwo³ania (art. 32 ust. 3a updof).
Po z³o¿eniu powy¿szego oœwiadczenia zak³ad pracy uwzglêdnia przy
obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy podwy¿szone koszty uzyskania przychodu bez wzglêdu na to, jakim œrodkiem transportu pracownik
do pracy doje¿d¿a oraz na odleg³oœæ pomiêdzy miejscowoœci¹ zamieszkania pracownika a miejscowoœci¹, w której mieœci siê zak³ad pracy. Bez
znaczenia pozostaje tutaj tak¿e liczba przepracowanych dni w miesi¹cu
czy wymiar zatrudnienia pracownika (ca³y etat, 3/4 etatu,pó³ etatu itd.).

Pracownik nie z³o¿y³ oœwiadczenia
Je¿eli zak³ad pracy mieœci siê poza miejscem zamieszkania pracownika, a ten nie z³o¿y³ pracodawcy oœwiadczenia i naliczono mu zwyk³e koszty
uzyskania przychodu, ma on prawo uwzglêdniæ podwy¿szone koszty
uzyskania przychodów w sk³adanym zeznaniu rocznym.
Wydajesz wiêcej ni¿ przewiduje rycza³t mo¿esz wykazaæ faktyczne
koszty.
Je¿eli roczne zrycza³towane koszty uzyskania przychodów okreœlone
ustawowo, s¹ ni¿sze od wydatków, które ponieœliœmy na dojazd do zak³adu pracy œrodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty
te mog¹ byæ przyjête przez pracownika w wysokoœci wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wy³¹cznie imiennymi biletami
okresowymi.
Koszty rzeczywiste trzeba udokumentowaæ imiennymi biletami
okresowymi.
Oznacza to, ¿e bilety jednorazowe, czy na okaziciela nie pozwol¹ na
uwzglêdnienie kosztów rzeczywistych w PIT, gdy¿ nie bêd¹ wystarczaj¹cym dowodem na to, ¿e konkretny podatnik ponosi³ wy¿sze wydatki na
dojazdy do pracy.
U¿yty przez ustawodawcê w ostatniej przes³ance zwrot „wy³¹cznie”,
wskazuje nie tylko, i¿ warunek udokumentowania jest spe³niony, gdy bilet jest imienny, ale przede wszystkim. i¿ bilet tak okreœlony nie mo¿e byæ
zast¹piony jakimkolwiek innym biletem (np. na bilecie jest podany nr
dokumentu pozwalaj¹cego stwierdziæ to¿samoœæ osoby uprawnionej, z
którym jest on wa¿ny).

Nie mo¿na uwzglêdniæ wy¿szych rzeczywistych kosztów
Doje¿d¿aj¹c do pracy innym œrodkiem lokomocji ni¿ wykazany w ustawie np. w³asnym samochodem nie bêdzie mo¿na uwzglêdniæ rzeczywiœcie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Identycznie bêdzie w sytuacji, gdy pracownik bêdzie doje¿d¿a³ do pracy autobusem PKS lub przewozem zapewnianym przez pracodawcê, lecz nie
bêdzie posiada³ imiennych biletów okresowych, a jedynie na okaziciela.

Do odliczenia nie upowa¿nia równie¿ zaœwiadczenie wystawione przez
pracodawcê okreœlaj¹ce wysokoœæ kosztów oraz szczegó³owe potwierdzenie korzystania z przewozów pracowniczych wystawione do biletu
nie imiennego. Dowód taki nie zosta³, bowiem wymieniony w art. 22 ust.
11.

KGHM, choæ u³omne w swej treœci, zawieraj¹ imiê i nazwisko oraz
okres, na jaki zosta³y wystawione i z za³¹czonym zaœwiadczeniem o
poniesionych kosztach przewozu s¹ wystarczaj¹cymi dokumentami
uprawniaj¹cymi pracownika do wykazania faktycznych poniesionych
kosztów uzyskania przychodów.

Praktyka w naszej Spó³ce
W KGHM Polska MiedŸ S.A. zgodnie z ZUZP § 74. Pracodawca gwarantuje przewóz pracowników do pracy i z pracy. Szczegó³owe zasady
przewozu pracowników okreœla zak³adowy regulamin pracy. Zgodnie z
postanowieniami regulaminów pracy w Oddzia³ach pracodawca zapewnia i organizuje przewóz pracowników do i z pracy oraz pokrywa czêœæ
kosztów przewozu, odprowadza do przedsiêbiorstwa przewozowego
op³atê za przewóz i wydaje pracownikom bilety. Finansowanie biletu pracowniczych: pracodawca dop³aca pracownikom za dojazd zaliczaj¹c te
dop³aty do przychodów opodatkowanych, a pozosta³¹ czêœæ kosztów
przewozu pracownicy sami op³acaj¹ w formie dokonanych przez pracodawcê potr¹ceñ z p³acy. Bilety s¹ wydawane kwartalnie, zawieraj¹ wypisane imiê i nazwisko, a na ¿¹danie pracownika s¹ wydawane zaœwiadczenia, z których wynika, ¿e odp³atnoœæ za bilety na dojazd do pracy potr¹cana jest w danym okresie, a nastêpnie doliczona w roku podatkowym
do przychodów opodatkowanych pracownika oraz dokonane potr¹cenia z pensji pracownika.
Pracownicy doje¿d¿aj¹cy do pracy posiadaj¹cy wiedzê o mo¿liwoœci odliczenia od przychodu rzeczywistych kosztów dojazdu do i z
pracy wy¿szych od ustalonego rycza³tu, gromadzili imienne bilety i
wykazywali rocznym rozliczeniu PIT wy¿sze koszty uzyskania przychodów – otrzymywali zwrot ró¿nicy miêdzy faktycznie poniesionymi
kosztami, a rycza³tem.
Pracownicy, którzy nie korzystali z odliczeñ zgodnie z prawem mog¹
ich dokonaæ w okresie do 5-ciu lat sk³adaj¹c korektê PIT-ów. Niektórzy pracownicy z³o¿yli korekty, za³¹czaj¹c do niej zaœwiadczenia wystawione przez pracodawcê, okreœlaj¹ce poniesione koszty oraz szczegó³owe potwierdzenie korzystania z przewozów pracowniczych. Niektóre
Urzêdy Skarbowe uzna³y korekty i zwróci³y nadp³aty, jednak niektóre powo³uj¹c siê na zapis ustawowy odmówi³y i za¿¹da³y przed³o¿enia imiennych biletów, których pracownicy nie mieli.
W ich imieniu w listopadzie ubieg³ego roku Komisja Zak³adowa
NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Rudna wyst¹pi³a o wydanie duplikatów
biletów za okres 5-ciu lat.
W odpowiedzi dystrybutor biletów Pol-MiedŸ Trans poinformowa³,
¿e nie jest wstanie wydaæ duplikatów kart przejazdu, gdy¿ przekazuje je
do Oddzia³u bezimiennie w sztukach na liniê, a dodatkowym problemem
jest fakt, ¿e karty przewozu by³y opatrzone numerem druku, co nadawa³o im charakter druku œcis³ego zarachowania.
Oceniaj¹c sytuacjê - druk œcis³ego zarachowania jest rejestrowany – i
Pol-MiedŸ Trans jest wstanie wydrukowaæ duplikaty o identycznych numerach i wydaæ je do Oddzia³ów bezimiennie w sztukach na linie, a Oddzia³ wydaæ pracownikom jak to zrobi³ wczeœniej. Z powy¿szego powodu KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” wyst¹pi³a do dyrektora o:
1. wyst¹pienie do Pol-MiedŸ Trans Sp. z o.o. o wydrukowanie i wydanie
pracownikom duplikatów kart przewozowych za lata 2004 – 2008
oraz pokryciu przez zak³ad operacji,
2. wprowadzenie od 1 stycznia 2010 r. takiego wzoru kart przewozowych, które spe³nia³yby wymogi ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
W odpowiedzi Mieczys³aw Kraœniañski dyrektor ds. pracowniczych
O/ZG „Rudna” poinformowa³ Zwi¹zek, ¿e: „Oddzia³ ZG „Rudna” nie zleci
drukowania duplikatów kart przewozowych za lata 2004-2008. Podstaw¹
do podjêcia takiej decyzji jest brak podstaw formalno-prawnych. (…)
Oddzia³ Rudna nie mia³ obowi¹zku i nie prowadzi³ indywidualnej ewidencji numerycznej kart przewozowych wydawanych pracownikom. W zwi¹zku z powy¿szym nie jest mo¿liwe odtworzenie przyporz¹dkowania numeru karty do konkretnej osoby.” Zgodnie z propozycj¹ przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” Józefa Czyczerskiego. „Oddzia³
ZG Rudna podejmie dzia³ania w celu ustalenia mo¿liwoœci wprowadzenia w najbli¿szym czasie imiennych biletów okresowych, które spe³nia³yby wymagania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” –
dodaje dyrektor ds. pracowniczych.
Podobne wyst¹pienie, identyczne w treœci pkt. 2 wystosowa³a KZ NSZZ
„Solidarnoœæ” O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
Pracownik KGHM Polska MiedŸ S.A. doje¿d¿aj¹cy do pracy okreœlonym w ustawie œrodkiem transportu np. autobusem, który posiada okresowe (miesiêczne, kwartalne, itp.) imienne bilety (uprawniaj¹ce do przejazdu konkretnego pracownika z imienia i nazwiska),
mo¿e na ich podstawie w zeznaniu rocznym wykazaæ wy¿sze koszty
(okreœlone na bilecie lub za³¹czonej fakturze lub za³. zaœwiadczeniu
wskazuj¹cym koszty) uzyskania przychodu od zrycza³towanych, o ile
s¹ one wy¿sze od zrycza³towanych. Bilety dotychczas wydawane w

W KGHM Polska panoszy siê bezprawie

PIP potwierdza
Na wniosek 3-ch zarz¹dów Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w
KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud Pañstwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi³a postêpowanie kontrolne.
KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud, 14 stycznia 2010r., zgodnie z ZUZP dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.,
wyp³aci³ 14-stkê dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przy wyp³acie pominiêto 25 pracowników.
Dzia³aj¹c w imieniu pokrzywdzonych pracowników 18 stycznia 2010r.
zak³adowe Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w O/ZWR wyst¹pi³y do Pañstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli pracodawcy, w zwi¹zku z nie przestrzeganiem prawa pracy tj. nie wyp³aceniem nale¿nego wynagrodzenia pracowniczego.
Dyrektor twierdzi, ¿e pracownik zatrudniony w Oddziale - nie pracuje w nim.
W trakcie kontroli PIP w KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZWR i na wezwanie pracowników dyrektor zdecydowa³ o wyp³aceniu 14-stki - 22
pracownikom, odmawiaj¹c jej wyp³aty trzem przewodnicz¹cym zak³adowych organizacji zwi¹zkowych. Odmowê uwzglednienia roszczenia
przewodnicz¹cych zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, Andrzej Konieczny dyrektor KGHM Polska Miedz S.A. O/ZWR uzasadnia brakiem
podstaw prawnych. Zdaniem dyrektora pracownik zwolniony z obowi¹zku œwiadczenia pracy, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji Przewodnicz¹cego Zarz¹du zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, nie przepracowa³ ani jednego dnia w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZWR i dlatego nie naby³ prawa do nagrody rocznej.
PIP - na podstawie dokonanej analizy dokumentów udostepnionych w trakcie kontroli inspektorowi pracy stwierdza:
1. Poza zakresem kompetencji inspektora pracy pozostaje kwestia zwi¹zana z ocen¹, czy akcja protestacyjna zwi¹zana z zaprzestaniem œwiadczenia pracy przez okres 1 lub 2 godzin przez czêœæ pracowników,
faktycznie mia³a charakter strajku nielegalnego. Do oceny w tym zakresie uprawniony jest S¹d Pracy.
2. W Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A. nie zawarto definicji pojêcia nieusprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy, równie¿ nie okreœlono, jaki czas nie œwiadczenia pracy przez pracownika, uprawnia pracodawcê do uznania go,
jako nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹. Definicji pojêcia nieobecnoœci nieusprawiedliwionej w pracy brak te¿ w przepisach prawa pracy
powszechnie obowi¹zuj¹cego. Zgodnie z art. 2416 §1 Kodeksu pracy
„Treœæ postanowieñ uk³adu wyjaœniaj¹ wspólnie strony.” Identyczny
zapis zobowi¹zuj¹cy strony do wyjaœnienia postanowieñ ZUZP jest
zawarty w uk³adzie dla pracowników KGHM. Dodatkowo postanowiono w ZUZP, ¿e w przypadku braku wspólnego stanowiska stron
wyst¹pi¹ one o wydanie opinii przez uzgodnionego niezale¿nego eksperta. Zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego wyk³adni ZUZP
mog¹ dokonywaæ s¹dy pracy wyrokuj¹ce w danej sprawie. Dokonanie wyk³adni nie le¿y w kompetencji inspektora pracy.
3. W tej sytuacji decyzja pracodawcy o pozbawieniu wynagrodzenia mo¿e
byæ podwa¿ona wyrokiem S¹du Pracy w sprawach z powództw o
zap³atê wnoszonych przez zainteresowanych pracowników.
4. Pozbawienie prawa do nagrody 3-ch pracowników uczestnicz¹cych w strajku ostrzegawczym w dniu 11 sierpnia 2009r. zwolnionych z obowi¹zku œwiadczenia pracy na rzecz pracodawcy na wniosek Zak³adowych organizacji zwi¹zkowych na podstawie twierdzenia, ¿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
- dyskryminacj¹ ich z powodu wykonywania funkcji zwi¹zkowej.
Joanna Kowalska Pañstwowy Inspektor Pracy pisze: „W ocenie
inspektora pracy pozbawienie 3 pracowników, korzystaj¹cych zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o zwi¹zkach zawodowych ze zwolnienia od
wykonywania pracy w okresie kadencji z powo³aniem siê na rzekome nie spe³nienie warunku przepracowania roku kalendarzowego
tj. 2009r. wobec braku to¿samoœci pomiêdzy „ pozostawianiem w

zatrudnieniu” a „przepracowaniem” roku kalendarzowego w rozumieniu pracodawcy (pojmowanym, jako wykonywanie jakichkolwiek
czynnoœci na zlecenie i rzecz pracodawcy) jest oczywiœcie bezprawne, mog¹c uzasadniaæ zarzut ra¿¹cego dyskryminowania w/w pracowników w sferze p³acowej z powodu pe³nionych przez nich funkcji
zwi¹zkowych – art. 35 ust. 1 pkt. 3 (Kto w zwi¹zku z zajmowanym
stanowiskiem lub pe³nion¹ funkcj¹ dyskryminuje pracownika z powodu
wykonywania funkcji zwi¹zkowej - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci) ustawy o zwi¹zkach zawodowych.”
Na koniec deklaruje, ¿e: „skieruje do pracodawcy wniosek o
niezw³oczne wyp³acenie zainteresowanym pracownikom, zwolnionym od wykonywania pracy nale¿nych nagród rocznych za 2009r. –
14-tej pensji.”
Decyzjê o niewyp³aceniu œwiadczeñ wynikaj¹cych z tytu³u zatrudnienia u pracodawcy (udzielaj¹cego zwolnienia z obowi¹zku œwiadczenia
pracy na okres kadencji w zarz¹dzie zak³adowej organizacji zwi¹zkowej)
podj¹³ dyrektor - pe³nomocnik Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. Andrzej Konieczny.
Jak wysok¹ karê otrzyma pe³nomocnik/dyrektor KGHM Polska
MiedŸ S.A. O/ZWR? O tym zadecyduje S¹d Powszechny Wydzia³ Karny
w Lubinie. Natychmiastowa wyp³ata nale¿nej nagrody mo¿e z³agodziæ
karê. Dalsze uparte trwanie w przestêpstwie – nie wyp³acania nale¿nej
nagrody rocznej, pomimo jasnej i czytelnej wypowiedzi Pañstwowej Inspekcji Pracy z pewnoœci¹ j¹ zaostrzy.
Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” nurtuje: Jak d³ugo jeszcze nowa jakoœæ zarz¹dzania polegaj¹ca na bezprawnych dzia³aniach w KGHM Polska MiedŸ S.A. bêdzie funkcjonowaæ?

NSZZ „Solidarnoœæ” zwraca siê do Prokuratora o podjêcie œrodków przewidzianych prawem, zmierzaj¹cych do
prawid³owego stosowania prawa w KGHM Polska MiedŸ
S.A.

Prokurator w KGHM
Zwi¹zkowcy z Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” zawiadomili Prokuratora Rejonowego w Lubinie o
przestêpstwach pope³nianych w KGHM Polska MiedŸ S.A.

Przestêpstwo przeciw ustawie o zwi¹zkach zawodowych
Do Prokuratury Rejonowej w Lubinie 5 lutego 2010r. wp³ynê³o zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przez Pracodawcê KGHM Polska
MiedŸ S.A. przepisów karnych ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zwi¹zkach
zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 854 ze zmianami)
polegaj¹cym na utrudnianiu prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej zgodnie z przepisami ustawy oraz dyskryminowaniu pracownika w zwi¹zku z
pe³nieniem przez niego funkcji zwi¹zkowej, to jest o wystêpek z art 35
ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
Swoje zawiadomienie zwi¹zkowcy uzasadniaj¹:
1. Szykanowaniem cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” za dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ tj. nie wyp³acenie pracownikom w terminie nagrody rocznej 14-pensji za udzia³ w legalnym strajku ostrzegawczym zorganizowanym 11 sierpnia 2009r. w obronie miejsc pracy i warunków
pracy zagro¿onych zapowiedzian¹ sprzeda¿¹ pozosta³ych udzia³ów
Skarbu Pañstwa w KGHM Polska MiedŸ S.A.
2. Ingerencj¹ pracodawcy w swobodne dzia³anie organizacji zrzeszaj¹cych pracowników poprzez sprzeczne z prawem dzia³ania o
charakterze nadzorczym i kontrolnym wobec zwi¹zków zawodowych
ze strony pracodawcy. Przejawem tych bezprawnych dzia³añ jest z
pewnoœci¹ ¿¹danie przez pracodawcê zdania raportu z prowadzonej
dzia³alnoœci zwi¹zkowej, od którego to pracodawca uzale¿ni³ wyp³atê
14 dodatkowej pensji na rzecz cz³onka zwi¹zku zwolnionego ze œwiadczenia pracy na rzecz pracodawcy.
3. Szykanowaniem dzia³aczy zwi¹zkowych poprzez bezprawne niewyp³acenie wynagrodzenia - nale¿nego im œwiadczenia nagrody rocznej 14-pensji. Pomimo wyraŸnych rozstrzygniêæ prawnych zawartych w § 6.1 i § 8 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dn. 11 czerwca
1996r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezp³atnego i zwolnieñ od
pracy pracownikom pe³ni¹cym z wyboru funkcjê w zwi¹zkach zawodowych oraz zakresu uprawnieñ przys³uguj¹cych pracownikom w
czasie urlopu bezp³atnego i zwolnieñ z pracy.

Przestêpstwo przeciw ustawie o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych
W po³owie lutego 2010r. Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
zawiadamiaj¹ Prokuraturê Rejonow¹ w Lubinie o kolejnym bezprawiu w
KGHM Polska MiedŸ S.A. W zawiadomieniu pisz¹: „Sk³adamy zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przez Pracodawcê KGHM Polska MiedŸ
S.A. przepisów karnych ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r. ze zmianami) polegaj¹cym na prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, oraz niedope³nienia obowi¹zków okreœlonych w tej ustawie to jest o
wystêpek z art 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych.”
Solidarnoœæ – nin. zawiadomienie uzasadnia niepodjêciem przez
pracodawcê niezw³ocznie rokowañ w celu rozwi¹zania sporu zbiorowego w drodze porozumienia.
W dniu 30 listopada 2009r. Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
dzia³aj¹ce w KGHM Polska MiedŸ S.A. skierowa³y do Zarz¹du KGHM Polska
MiedŸ S.A. - pracodawcy i strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. - wyst¹pienie, w którym
zg³osi³a swoje ¿¹dania od realizacji, których uzale¿nia³a wst¹pienie w spór
zbiorowy. Pomimo wyraŸnej dyrektywy art. 8 ustawy o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych nakazuj¹cej: Pracodawcy podjêcie niezw³ocznie rokowania w celu rozwi¹zania sporu w drodze porozumienia - Zarz¹d Spó³ki
do nich nie przyst¹pi³, a wyznaczeni do rokowañ dyrektorzy przyst¹pili
do nich po up³ywie miesi¹ca tj. 30 grudnia 2009r. nie posiadaj¹c stosownego mocowania prawnego – pe³nomocnictw do zawarcia porozumienia w/s zg³oszonych postulatów bêd¹cych przedmiotem sporu zbiorowego.
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ od 30 listopada 2009r. do dnia z³o¿enia tego
zawiadomienia, pracodawca posiadaj¹cy mocowania prawne Spó³ki nie
przyst¹pi³ do rokowañ - Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿aj¹, ¿e zachodzi uzasadnione podejrzenie, i¿ dosz³o do z³amania obowi¹zuj¹cych przepisów i wyczerpania znamion czynu zabronionego opisanego w art. 26 ust. 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych:
Kto w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub pe³nion¹ funkcj¹:
1. przeszkadza we wszczêciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z
prawem sporu zbiorowego,
2. nie dope³nia obowi¹zków okreœlonych w tej ustawie,
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” liczy,
¿e Prokurator, jako organ powo³any do œcigania przestêpstw, który
jest obowi¹zany do wszczêcia i przeprowadzenia postêpowania przygotowawczego, przeprowadzi dochodzenie szybko i sprawnie. A prawo powróci do KGHM Polska MiedŸ S.A.

Pryzmat przeprasza
W opublikowanych w „Pryzmacie” nr 3/2010 - kondolencjach sk³adanych rodzinie i znajomym œp. Dariusza Psuty, który zgin¹³ tragicznie pod ziemi¹ na stanowisku pracy, zosta³o podane b³êdne nazwisko (z powodu niezamierzonego przestawienia dwóch literek). Redakcja przeprasza za opublikowany b³¹d w nazwisku.

Sprostowanie
W Pryzmacie nr 3/2010 ukaza³ siê artyku³ pt. „S¹ pieni¹dze – chcemy przeszeregowañ i podwy¿ek”, w którym zawarto wypowiedŸ Bogdana Nuciñskiego przewodnicz¹cego Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ
„Solidarnoœæ” O/ZG Lubin dotycz¹c¹ przeszeregowañ.
WypowiedŸ dotycz¹c¹ dyskryminowania przy przeszeregowaniach
pracowników na stanowiskach robotniczych (ok. 20%) w stosunku
do nierobotniczych (ok. 70%) mylnie przypisaliœmy kopalni Lubin.
W rzeczywistoœci dyskryminacja nast¹pi³a w spó³ce grupy kapita³owej KGHM Polska MiedŸ S.A. CBJ Sp. z o.o., gdzie rozdzielono, w
ten niesprawiedliwy sposób, 200 tys. dodatkowego funduszu p³ac.
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