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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

KGHM Polska MiedŸ S.A. musi pozostaæ spó³k¹ pañstwow¹

Twój g³os dla KGHM
Przejêcie du¿ych zak³adów przez prywatnego w³aœciciela, przewa¿nie koñczy³o siê dla zatrudnionych tragicznie – ograniczano miejsca
pracy, wielokrotnie likwidowano je ca³kowicie.
W celu powstrzymania w³adz polskich od dalszej wysprzeda¿y akcji
KGHM Polska MiedŸ S.A. NSZZ „Solidarnoœæ” umo¿liwi³, ponad 2 miesi¹ce temu, opinii spo³ecznej wypowiedzenie siê na stronie internetowej
www.kghm.sos.pl przeciw planom prywatyzacyjnym Skarbu Pañstwa
Rzeczypospolitej Polskiej.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” zak³adaj¹c stronê za³o¿y³a, ¿e po 3-ch miesi¹cach jej funkcjonowania, umieszczone wypowiedzi w formie opinii spo³ecznej, zostan¹ przekazane w³adzom Polski.
Je¿eli sprzeciwiaj¹c siê prywatyzacji, nie zd¹¿y³eœ zamieœciæ jeszcze swojego wpisu, to zrób to teraz na stronie:

www.kghm.sos.pl
Po pó³rocznych staraniach prze³om

Bêd¹ duplikaty
Pol-MiedŸ Trans Sp. z o.o. wydrukuje duplikaty biletów.
Jak siê okaza³o w KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna” w roku
2009 prowadzono ewidencjê wydawanych pracownikom biletów na przewozy pracownicze. Nie ma wiêc przeszkód do wydania duplikatów biletów pracownikom, którzy zwróc¹ siê do dyrekcji o ich wydanie. Jedyn¹
przeszkod¹ dzisiaj jest brak duplikatów, które musi dostarczyæ Pol MiedŸTrans.
W zwi¹zku z powy¿szym Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” przeprowadzi³ szereg rozmów z odpowiedzialnym kierownictwem tej spó³ki. Rozmowy o wydruku duplikatów
napotyka³y na szereg trudnoœci na szczeblu kierowników, jednak prze³omowa okaza³a siê rozmowa z Januszem Cendrowskim prezesem Pol MiedŸ Trans. Bilety na zlecenie KGHM Polska MiedŸ S.A. mog¹ zostaæ
wydrukowane. NSZZ Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” oczekuje od pracodawcy podjêcia stosownych dzia³añ, które umo¿liwi¹ pracownikom
rozliczenie rzeczywistych kosztów pozyskania przychodów zwi¹zanych
z dojazdem do pracy.

Przewodnicz¹cy przy jednym stole z Pos³em SLD

Przewodnicz¹cy
otwiera Pos³owi oczy
Przewodnicz¹cy Solidarnoœci Józef Czyczerski zwraca siê do Pos³a RP Ryszarda Zbrzyznego o podjêcie inicjatywy poselskiej.
Po pó³rocznych zmaganiach z pracodawc¹ i urzêdami skarbowymi
prowadzonymi przez pracowników i reprezentuj¹cy ich NSZZ „Solidarnoœæ” w/s mo¿liwoœci i zasad udokumentowania kosztów uzyskania przychodów z tytu³u zwiêkszonych kosztów na dojazd do i z pracy - przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” ZG Rudna - Józef Czyczerski postanowi³ zwróciæ siê do tworz¹cego prawo w Polsce Pos³a, o podjêcie dzia-

³añ upraszczaj¹cych zasady udokumentowania kosztów przychodu.
10 marca 2010r. odby³o siê spotkanie Józefa Czyczerskiego przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” z Pos³em na Sejm Rzeczypospolitej Polski Ryszardem Zbrzyznym. Przewodnicz¹cy naœwietli³ Panu Pos³owi problem, z jakim borykaj¹ siê pracownicy maj¹cy prawo - zgodnie z ust 11 art. 22 ustawy z dn. 26.07.1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych - do wykazania rzeczywistych
wydatków na dojazd do i z pracy. Szczególnie zwróci³ uwagê na bezsens
¿¹dania przez urzêdy skarbowe imiennych biletów na udokumentowanie dokonanego przewozu w przypadku, gdy pracodawca odpowiadaj¹cy prawnie przed US wystawia zaœwiadczenie okreœlaj¹ce trasê, koszty
oraz okres przejazdu. Przewodnicz¹cy Solidarnoœci - apelowa³ do Pos³a o podjêcie interpelacji poselskiej do Ministra Finansów, który
jest w³adny do interpretacji przepisów i wydawania rozporz¹dzeñ, o
zmianê stanowiska fiskusa w powy¿szej tak istotnej dla pracowników sprawie.

Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Rudna” reprezentuj¹ce zdecydowan¹ wiêkszoœæ za³ogi wyrazi³y swoje stanowisko do
proponowanej przez dyrekcjê kopalni Rudna zmiany Regulaminu Premiowania

Zasady premiowania
do konsultacji z za³og¹
Zwi¹zkowcy, którzy zapoznali siê z proponowanym przez pracodawcê regulaminem, w ramach procedury opiniuj¹cej projekt Regulaminu Premiowania chc¹ aby pracownicy zdecydowali w referendum.
W swym wyst¹pieniu, z 9 marca 2010r., do Piotra Walczaka dyrektora KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Rudna” zwi¹zkowcy wnosz¹ o:
1. Przeszeregowanie 20% stanu osobowego za³ogi O/ZG „Rudna” od
1 stycznia 2010r. jako elementu spójnego z procedur¹ wdro¿enia
przedstawionego przez Pracodawcê projektu Regulaminu.
2. Wydanie dyspozycji odpowiednim s³u¿bom, dotycz¹cej przeliczenia wynagrodzeñ wszystkich pracowników naszego Oddzia³u za miesi¹c styczeñ i luty 2010r. zgodnie z za³o¿eniami otrzymanego od
pracodawcy projektu Regulaminu Premiowania oraz ponownego
wydania pracownikom „fiszek” po ponownym przeliczeniu zarobków.
3. Wydrukowanie i przekazanie pracownikom projektu Regulaminu
Premiowania z³o¿onego Zwi¹zkom Zawodowym w dniu 1 marca
2010r. w iloœci zapewniaj¹cej dostêp do dokumentu ka¿demu zainteresowanemu pracownikowi Oddzia³u.
Przypominaj¹ pracodawcy, ¿e do tej pory nie otrzymali materia³ów
informacyjnych, o które siê zwracali w trakcie spotkañ zwi¹zanych z
omawianym Regulaminem Premiowania.

Zwi¹zkowcy informuj¹, ¿e 29 marca 2010r. odbêdzie
siê zorganizowane przez nich REFERENDUM, umo¿liwiaj¹ce wyra¿enie opinii przez pracowników w
sprawie Regulaminu Premiowania.
Na podstawie dotychczas otrzymanych informacji Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ca przy O/ZG „Rudna” negatywnie ocenia proponowane zmiany do Regulaminu Premiowania podobne stanowisko wyra¿aj¹ pozosta³e licz¹ce siê w kopalni Rudna
organizacje zwi¹zkowe.

Dobra pensja,
bo w Polsce.
Szef zarabia 10 razy
wiêcej ni¿ pracownicy
Nina Ha³abuz 2010-01-23; Gazeta Wyborcza
Szefowie najwiêkszych firm w Polsce zarabiaj¹ prawie 10 razy
tyle, ile pracownicy œredniego szczebla. Ró¿nice w poziomie wynagrodzeñ s¹ u nas mniej wiêcej takie same jak na Ukrainie, w Rumunii, Turcji, Indiach, Egipcie czy Panamie.
Ró¿nice w zarobkach miedzy zwyk³ymi pracownikami a kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹
Do takich wniosków doszli autorzy raportu Hay Group, którzy zebrali
dane z kilku tysiêcy firm z 56 krajów. Wynika z nich, ¿e nale¿ymy do
krajów o najwiêkszym poziomie rozwarstwienia p³ac - w rankingu wyl¹dowaliœmy na 11 miejscu od koñca. Gorzej jest w Nigerii (tam kadra
kierownicza zarabia 17-krotnie wiêcej ni¿ zwykli pracownicy), Panamie,
Egipcie, Wietnamie i Chinach. Spoœród nowych krajów Unii wiêksze ró¿nice istniej¹ tylko w Rumunii. W innych krajach Europy Centralnej, nie
wspominaj¹c o Zachodzie, rozwarstwienie jest zdecydowanie mniejsze.
Polscy mened¿erowie s¹ te¿ znacznie bogatsi ni¿ ich koledzy z
Zachodu. W ubieg³ym roku prezesi spó³ek gie³dowych zarabiali œrednio
po 2 mln z³ rocznie, czyli œrednio o po³owê mniej ni¿ szefowie podobnej
wielkoœci firm z Niemiec czy Austrii. Ale pod wzglêdem si³y nabywczej
ich zarobki nale¿¹ do najwy¿szych na œwiecie. Chodzi o to, ¿e - zwa¿ywszy na ni¿sze koszty ¿ycia w naszym kraju - polskich mened¿erów staæ
na wiêcej ni¿ tych z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji. W najbardziej egalitarnych krajach - Finlandii, Szwajcarii, Kanadzie i Norwegii kadra zarz¹dzaj¹ca zarabia œrednio tylko trzy razy wiêcej ni¿ zwykli pracownicy.
Jan Rutkowski, ekonomista Banku Œwiatowego, jest ca³kowicie zaskoczony danymi Hay Group. - To niemo¿liwe! Mo¿e przyjêli jak¹œ dziwn¹
metodologiê?!
Sam przed kilkoma laty analizowa³ rozwarstwienie p³acowe i przyznaje, ¿e w Polsce ró¿nice w p³acach od lat by³y du¿e. - Ale to niemo¿liwe,
¿ebyœmy byli w tej samej lidze co Ameryka Po³udniowa! - mówi.
Dariusz Kraszewski z firmy doradczej Deloitte wcale nie jest zaskoczony tak¹ przepaœci¹ w zarobkach: - Polska od lat nale¿y do najszybciej
rozwijaj¹cych siê krajów w Europie, ale kadry zarz¹dzaj¹cej ca³y czas brakuje, wiêc dobrym mened¿erom firmy s¹ gotowe p³aciæ krocie. Kraszewski zwraca te¿ uwagê na ma³¹ konkurencjê ze strony obcokrajowców,
których trudno zachêciæ do pracy w Polsce. Jest ich mniej ni¿ np. w
Czechach czy na Wêgrzech. - Powody s¹ prozaiczne: Budapeszt i Praga
to miasta piêkne i dobrze po³o¿one. A Warszawa w oczach obcokrajowców jest szara, smutna i zimna, wiêc za przenosiny tutaj oczekuj¹ rekompensaty finansowej. To z kolei powoduje, ¿e op³aca siê zatrudniæ mened¿era z Polski - nawet za bardzo wysok¹ pensjê. 2 miliony z³otych – to
œrednie roczne zarobki prezesa polskiej spó³ki gie³dowej.
Z drugiej strony w naszym kraju pracownicy ni¿szego szczebla
nale¿¹ do najs³abiej wynagradzanych nawet w porównaniu z innymi
krajami regionu. - To skutek szybkich przemian gospodarczych i wysokiego bezrobocia, z którym od lat zmaga siê Polska - wskazuje Mirka
Straathof, która w Hay Group nadzoruje Europê Œrodkowo-Wschodni¹.
Na kolejnych miejscach wymienia ni¿sz¹ ni¿ na Zachodzie efektywnoœæ
pracy i zapóŸnienie technologiczne kraju. - Ale jednoczeœnie macie zdecydowanie ni¿sze koszty ¿ycia - dodaje szybko.
Czy rzeczywiœcie w Polsce ¿yje siê taniej? Badania Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) potwierdzaj¹, ¿e jesteœmy
bardziej zamo¿ni, ni¿ to wynika z samych wynagrodzeñ. W 2008 r. w
ujêciu nominalnym dochód narodowy w przeliczeniu na mieszkañca wynosi³ nieca³e 12 tys. dol., jednak po uwzglêdnieniu si³y nabywczej (czyli
tego, ile dóbr i us³ug mo¿na za zarobione pieni¹dze kupiæ) okazywa³o siê,
¿e mamy do dyspozycji równowartoœæ 17 tys. dol. rocznie. Ale nawet w
tym ujêciu nale¿ymy do najbiedniejszych spo³eczeñstw w Europie. W
2008 r. wyprzedzali nas m.in. Wêgrzy (17,8 tys. dol. rocznie na g³owê
przy uwzglêdnieniu parytetu si³y nabywczej), Litwini (18 tys. dol.), Chorwaci (18,4 tys. dol.) i Czesi (22,8 tys. dol.). Nie wspominaj¹c ju¿ o Europie Zachodniej, gdzie œredni dochód przy uwzglêdnieniu mo¿liwoœci zakupowych jest ponad dwukrotnie wy¿szy.

Straathof przyznaje te¿, ¿e na Zachodzie zwi¹zki zawodowe s¹ znacznie silniejsze ni¿ w Polsce i mocniej broni¹ interesów pracowników. U
nas do zwi¹zków nale¿¹ przede wszystkim pracownicy firm z udzia³em
skarbu pañstwa lub sprywatyzowanych zak³adów pañstwowych i administracji publicznej. - Zdarzaj¹ siê pozytywne przyk³ady, jak np. Tesco,
gdzie powsta³ zwi¹zek zawodowy - wskazuje Marta Pióro z biura prasowego „Solidarnoœci”. Przyznaje jednak, ¿e nale¿¹ one do rzadkoœci, bo
zwykle, gdy ktoœ w firmie podejmuje próby utworzenia zwi¹zku, zostaje
zwolniony lub zaczyna byæ szykanowany.

Trwaj¹ negocjacje w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³
ZG „Lubin”

Nowy Regulamin
Premiowania
Nie zwiêkszaj¹c funduszu p³ac pracodawca chce wprowadziæ nowe
premie zale¿ne od jego uznania.
W trakcie rozmów nad przedstawion¹ przez pracodawcê propozycj¹ nowego Regulaminu Premiowania okaza³o siê, ¿e dyrekcja mo¿e
negocjowaæ tylko drobne poprawki, na które otrzymuje zgodê z centrali Spó³ki. Pomimo tych trudnoœci uda³o siê Solidarnoœci wprowadziæ
do niego wiele korzystniejszych dla pracowników rozwi¹zañ, ujmuj¹cych
w ramy zasady przyznawania premii. Do wa¿niejszych mo¿na zaliczyæ
prawo pracownika do odwo³ania siê od decyzji prze³o¿onego zmniejszaj¹cej mu wymiar premii oraz prawo do otrzymania pisemnego uzasadnienia jej obni¿enia.
W trakcie negocjacji mo¿na zaobserwowaæ du¿¹ przychylnoœæ dla
nowego regulaminu premii ze strony przedstawiciela ZZPA i T „Dozór”.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e nadsztygar reprezentuj¹cy zwi¹zkowców z tego
zwi¹zku nie dostrzega bardzo du¿ego zagro¿enia mo¿liwoœci¹ pozbawienia premii du¿ej grupy osób dozoru ni¿szego i œredniego górniczomechanicznego, który odpowiedzialny bezpoœrednio za produkcjê i
sprawnoœæ maszyn mo¿e ju¿ zapomnieæ o premii. Zawsze znajdzie siê
uzasadnienie do nieprzyznania premii – niewykonanie zadania lub niesprawna maszyna itp. – przyczyna niewykonania zadania lub niesprawnoœci maszyny bêdzie bez znaczenia.
Solidarnoœæ obawia siê, ¿e dozór w pogoni za premi¹ zapomni, ¿e od
jego decyzji zale¿y zdrowie i ¿ycie górników.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” zawiadamia pracowników, ¿e dyskusja trwa nad nowym regulaminem, ka¿dy z pracowników mo¿e osobiœcie lub telefonicznie wzi¹æ w niej udzia³. A 22
marca br. o godz. 730 w sali konferencyjnej w biurowcu na LG odbêdzie siê otwarte posiedzenie Komisji Miêdzyzak³adowej w/s nowego
regulaminu premiowania, podczas którego cz³onkowie Solidarnoœci
zapoznaj¹ siê problematyk¹ i bêd¹ mogli zg³osiæ swoje uwagi.
Organizacje Zwi¹zkowe musz¹ przekazaæ pracodawcy do 8 kwietnia 2010r. wspólne stanowisko, je¿eli nie zostanie ono uzgodnione
pracodawca wprowadzi sam nowy regulamin.

Po trudnych i d³ugotrwa³ych negocjacjach zawarto w ZUWURBEX Sp. z o.o. porozumienie

Przeszeregowania
dla 42% za³ogi
Negocjacje rozpoczêto jeszcze w listopadzie 2009r. z inicjatywy
NSZZ „Solidarnoœæ”.
W listopadzie 2009r. Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ca przy ZUW-URBEX Sp. z o.o. w Lubinie zwróci³a siê do pracodawcy
o podjêcie rozmów w celu podniesienia o jedn¹ grupê zaszeregowania
pracownikom pozostaj¹cym na IX i X grupie (najni¿szych w obowi¹zuj¹cej tabeli). W wyniku tej inicjatywy pracodawca podj¹³ negocjacjê ze zwi¹zkowcami. Podczas tocz¹cych siê rozmów pada³o wiele propozycji np.
podniesienia wszystkich stawek osobistego zaszeregowania lub wyp³aty
jednorazowej premii w zamian za odst¹pienie od roszczeñ p³acowych w
I pó³roczu br. ¯adna z tych propozycji nie uzyska³a akceptacji stron. W
celu prze³amania impasu w negocjacjach pracodawca wyrazi³ zgodê na
przyjêcie listopadowej propozycji Solidarnoœci i dodatkowo na podniesienie 20% wyró¿niaj¹cych siê pracowników stawek osobistego zaszeregowania.

W dniu 12 lutego 2010r. zosta³o podpisane porozumienie ustalaj¹ce, ¿e w ZUW-URBEX Sp. z o.o. od 1 lutego 2010r.:
1. pracownicy zatrudnieni na IX i X grupie otrzymaj¹ przeszeregowanie
o jedn¹ kategoriê w górê,
2. pozosta³ych pracowników obejm¹ przeszeregowania o jedn¹ kategoriê w iloœci 20% stanu osobowego Spó³ki,
powy¿sze ustalenia wyczerpuj¹ ¿¹dania p³acowe do 30 czerwca br. Po
tym terminie zostanie przez strony dokonana analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Spó³ki i w zale¿noœci od kondycji zak³adu podjête zostan¹
rozmowy o ewentualnych podwy¿kach.
„Negocjacje trwa³y niepotrzebnie tak d³ugo, gdy¿ przewodnicz¹cy ZZPPM zg³asza³ co raz to nowe pomys³y, które pracodawca odrzuca³ - i gdyby nie te pomys³y, to pracownicy mogliby otrzymaæ podwy¿ki od pocz¹tku roku 2010” – mówi Jan Pietrzyk przewodnicz¹cy
KZ NSZZ „Solidarnoœæ”.

Kolejny górnik zmar³ w kopalniach miedzi pod ziemi¹

Zmar³ pomimo pomocy
Pomimo zaanga¿owania ratowników i sprawnie przeprowadzonej akcji górnik zmar³.
Nie przebrzmia³o echo wybuchu otworu zawiedzionego pod ziemi¹
szybu LG kopalni Lubin, w wyniku, którego 25 lutego 2010r. zgin¹³ 53
letni górnik i 4 osoby zosta³y ranne. A ju¿ na pocz¹tku marca br. ratownicy zostali poderwani do akcji ratowniczej pod ziemi¹ szybu LW tej kopalni. Pomocy potrzebowa³ górnik, który zas³ab³ podczas wykonywania pracy
górniczej. Ratownicy przybyli ze stacji ratowniczej w Sobinie oddalonej
ok. 20 km (na powierzchni) jak najszybciej mogli. Walczyli o jego ¿ycie
ponad 1,5 godziny, jednak przegrali, górnik zmar³. Wszyscy wiemy, ¿e o
prze¿yciu decyduje jakoœæ pomocy jak¹ otrzymamy: umiejêtnoœci ratownika, sprzêt jakim dysponuje i szybkoœæ udzielenia pomocy - te
czynniki zadecyduj¹ czy prze¿yjemy.
Na ka¿dym oddziale pod ziemi¹ kopalni znajduje siê przeszkolony sanitariusz, który swoim wspó³pracownikom mo¿e udzieliæ ograniczonej
pomocy do czasu przybycia lekarza z zastêpem ratowniczym. Jak siê
okaza³o, te zabezpieczenia okaza³y siê niewystarczaj¹ce, aby uratowaæ
¿ycie.
Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy KM NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG
„Lubin” mówi: „Musimy zrobiæ wszystko, aby zabezpieczyæ zdrowie
i ¿ycie ludzi zatrudnionych w trudnych warunkach kopalnianych, dlatego Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin”
zwróci³a siê do dyrektora o zabezpieczenie w defibrylator ka¿dego
podziemnego rejonu kopalni. Lepszy ratowniczy sprzêt, to wiêksza
szansa na uratowanie ¿ycia cz³owieka pracuj¹cego pod ziemi¹.”

Pañstwowa Inspekcja Pracy potwierdza pozaprawne dzia³ania w³adz w KGHM Polska MiedŸ S.A.

Bezprawny
Regulamin Pracy
Piotr Walczak dyrektor KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady
Górnicze „Rudna” musi wyrzuciæ do kosza wprowadzony swoj¹ decyzj¹ Regulamin Pracy.
Dyrektor O/ZG „Rudna” 20-23 listopada 2009r. zwróci³ siê do Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w kopalni o uzgodnienie zmian w Regulaminie Pracy. Zmiany proponowane przez pracodawcê polegaj¹ na wprowadzeniu do RP Protoko³em Dodatkowym nr 12 nowego czasu pracy
dla pracowników zatrudnionych w systemie IV brygadowym na 6 godzin przy wykonywaniu robót kotwi¹co-wierc¹cych. Innowacja ma opóŸniæ o 40 minut czas zjazdu i wyjazdu pracowników, w tym operatorów
obs³uguj¹cych maszyny zabudowuj¹ce wyrobiska górnicze i wierc¹ce
otwory strza³owe.
Po przeanalizowaniu propozycji dyrekcji - siedem (na osiem) organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w O/ZG „Rudna” uzgodni³o i przekaza³o dyrektorowi swoje negatywne stanowisko w stosunku do proponowanych zmian. Nie podpisa³ siê Miêdzyzak³adowy Zwi¹zek Zawodowy Pracowników LGOM, którego przewodnicz¹cy Adam Kulbacki,
pe³ni¹c funkcjê kierownika oddzia³u Technicznej Kontroli Jakoœci, pobiera wy¿sze wynagrodzenie z tytu³u posiadania anga¿u nadsztygara górniczego i dodatkowo otrzyma³ w grudniu t³ust¹ nagrodê ok. 30 tysiêcy
z³otych.

Dyrektor nie bacz¹c na wspólne stanowisko reprezentatywnych
organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w kopalni Rudna, które jest
wi¹¿¹ce dla pracodawcy i uniemo¿liwia wprowadzenie zmiany w Regulaminie Pracy, 24 grudnia 2009r. wprowadzi³ jednak zmiany.
Wprowadzaj¹c zmiany dyrektor uzna³, ¿e do ich wprowadzenia upowa¿nia go brak podpisu pod wspólnym stanowiskiem ósmej organizacji
zrzeszaj¹cej 4-ch pracowników kopalni Rudna.
KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” wnios³a sprzeciw do zarz¹dzenia dyrektora z 29 grudnia 2009r. w kwestii bezprawnego wprowadzenia przez pracodawcê zmian regulaminu pracy (mimo sprzeciwu reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych).
W odpowiedzi dyrektor O/ZG „Rudna” 6 stycznia 2010r. podtrzyma³
swoje niemaj¹ce mocowañ prawnych zarz¹dzenie nr 40/I/2009.
Wobec powy¿szego KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” 25
stycznia 2010r. wnios³a do Okrêgowego Pañstwowego Inspektora
Pracy we Wroc³awiu skargê na bezprawne -samowolne wprowadzenie zmian do regulaminu pracy przez Piotra Walczaka dyrektora KGHM
Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna”.
W miesi¹cu lutym Pañstwowy Inspektor Pracy dokona³ kontroli w
KGHM Polska MiedŸ S.A. i stwierdzi³: „Wobec uznania niezgodnego z
prawem tj. z naruszeniem przepisu art. 30 ust. 5 ustawy o zwi¹zkach
zawodowych „Protoko³u Dodatkowego nr 12 do regulaminu pracy”
tj. mimo przedstawionego w terminie 30 dni wspólnie uzgodnionego negatywnego stanowiska przez wszystkie reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Oddziale ZG „Rudna” – inspektor
pracy skieruje do pracodawcy wyst¹pienie z wnioskiem o anulowanie (uchylenie) w/w protoko³u Dodatkowego do regulaminu pracy,
jako prawnie bezskutecznego.”
Moglibyœmy siê cieszyæ - prawu sta³o siê zadoœæ, ale z czego tu
siê œmiaæ skoro sprawa jest powa¿na. Pryzmat ju¿ w grudniu w nr 24/
2009 informowa³ dyrektora o bezprawnoœci jego dzia³añ. Gdy prawa
nie przestrzega pracownik, który mo¿e nie znaæ dok³adnie przepisów, to mo¿na mu wybaczyæ i nawet poœmiaæ siê. Ale, gdy prawa nie
przestrzega pracodawca posiadaj¹cy g³êbok¹ wiedzê i sztab doradców - bieg³ych w prawie, to przestaje nam byæ do œmiechu – sprawa
bowiem jest powa¿na - bo zakrawa na celowe, wrêcz przestêpcze
dzia³anie.

XV Zebranie Delegatów cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Lubin” dokona³o wyboru

Wybory w ZG Lubin
6 lutego odby³o siê zebranie delegatów Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cej w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „Lubin”, CBJ Sp. z o.o. i Impel S.A.
W jego trakcie wybrano nowe w³adze Zwi¹zku.
Obecni na wyborach delegaci uznali, ¿e przewodnicz¹cym Komisji
Miêdzyzak³adowej na kolejn¹ 4- letni¹ kadencjê pozostanie dotychczasowy przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski.
Nowowybrana Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ”
sk³ada siê z 29 osób: Nuciñski Bogdan; Arndt Wojciech; Bigus Wiktor;
Budziak Marek; Cych Krzysztof; Gac Tomasz; Galas Robert; Gierczak Stanis³aw; Goch Roman; Halczuk Janusz; Korczak Micha³; Korczak Zdzis³aw;
Korczowski Dawid; Kulik Andrzej; £yszczarz Grzegorz; Ma³yniak Grzegorz; Ojrzanowski Tomasz; Pierzcha³a Marcin; Przybysz Karol; Roskosz
Robert; Stasik Robert; Strzy¿ Roman; Toczek Zbigniew; Urbaniak Norbert; Wiecheæ Tomasz; Zapora Miros³aw; Zawodni Zenon; Bet Marian;
£asiñska Dorota, którzy spoœród siebie wybrali 5-cio osobowe prezydium: Bogdan Nuciñski; Korczak Zdzis³aw; Budziak Marek; Kulik Andrzej;
Strzy¿ Roman.
Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarnoœæ” do kontroli nad dzia³alnoœci¹ Komisji Miêdzyzak³adowej wybrano piêcioosobow¹ Komisjê
Rewizyjn¹: przewodnicz¹cy Kulik Tomasz; £ukasiewicz Pawe³; Olejarczyk Artur; Szyde³ko Damian; Z³otkowski Andrzej.
Przedstawiciele cz³onków wybrali spoœród siebie 10 delegatów na
Walne Zebranie Delegatów Zarz¹du Regionu NSZZ „Zag³êbie Miedziowe” w Legnicy, którzy równie¿ s¹ delegatami na Kongres Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
XV Zebranie Delegatów zajê³o stanowiska:
1. Z okazji XXX rocznicy powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego „Solidarnoœæ’ Delegaci z³o¿yli ho³d i podziêkowanie
bezimiennym bohaterom, których pozbawiono wolnoœci zdrowia,
pracy i nadziei o Solidarnoœciowej wolnoœci, którzy dzisiaj ¿yj¹ w biedzie i zapomnieniu. Zwrócili siê do delegatów na Regionalny i Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” o podjêcie dzia³añ wyrównuj¹cych im krzywdy finansowe oraz sprawiedliwe os¹dzenie inicja-

torów wprowadzenia stanu wojennego.
2. Delegaci wyrazili swój sprzeciw i oburzenie wobec braku dzia³añ
obecnego rz¹du w gospodarce i s³u¿bie zdrowia oraz wyrazili nadziejê, ¿e ekipa polityczna siê przebudzi i zacznie rozwi¹zywaæ problemy wielu polskich rodzin.
3. Delegaci wyrazili swój stanowczy sprzeciw i dezaprobatê wobec
poczynañ obecnego Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. i parlamentarzystów PO reprezentuj¹cych okrêg wyborczy Legnica, którzy pomimo obietnic przedwyborczych dopuœcili do sprzeda¿y maj¹tku
narodowego KGHM Polska MiedŸ S.A.
4. Delegaci zaapelowali do kole¿anek i kolegów o wiêksz¹ aktywnoœæ,
gdy¿ zjednoczeni we wspólnym proteœcie mamy szansê odnieœæ
kolejne zwyciêstwo.
5. Delegaci wezwali Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. do rozpoczêcia
negocjacji p³acowych i powa¿nego podejœcia do propozycji z³o¿onych przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” popartej przez pozosta³e organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w
KGHM Polska MiedŸ S.A.

W³adze KGHM Polska MiedŸ S.A. wprowadzaj¹ now¹
jakoœæ

Restrukturyzacja
po nowemu
- pracownicy na bruk Pracownicy wyportkowani - s¹ masowe zwolnienia, a nieoficjalnie zapowiada siê kolejne, w by³ym Oddziale KGHM Polska MiedŸ
S.A. - przekszta³conym w latach 90 za rz¹dów SLD z Zak³adu Transportu w spó³kê Pol-MiedŸ Trans Sp. z o.o.
Oko³o 150 osób pracuj¹cych spó³ce Pol-MiedŸ Trans w Lubinie
straci w tym roku pracê – 24 pracowników otrzyma³o ju¿ wypowiedzenia.
Pracownicy, którzy posiadaj¹ wypowiedzenia 3-miesiêczne, przez 2
miesi¹ce maj¹ pracowaæ, a w trzecim miesi¹cu wypowiedzenia s¹ zwolnieni od œwiadczenia pracy.
Zwolnieni pracownicy s¹ zatrudnieni w Pol-MiedŸ Trans przy za³adunku i roz³adunku koncentratu - us³udze œwiadczonej na rzecz KGHM
Polska MiedŸ S.A. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ umow¹ - us³uga bêdzie œwiadczona do koñca kwietnia br. Od 1 maja br. KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ Zak³ad Wzbogacania Rud - nie podpisa³ umowy na œwiadczenie
tej us³ugi z Pol-MiedŸ Trans - spó³k¹ grupy kapita³owej KGHM, lecz z
prywatn¹ firm¹ ZUW-URBEX, nienale¿¹c¹ do grupy kapita³owej KGHM.
Oficjalnym powodem nieprzed³u¿enia umowy z Pol-MiedŸ Trans jest
przegrany przetarg na za³adunek koncentratu i roz³adunek rudy w KGHM
PM S.A. Oddzia³ Zak³ad Wzbogacania Rud. Rzeczywistym powodem jest
d¹¿enie w³adz do likwidacji oddzia³ów i wydzia³ów nienale¿¹cych do strategicznych w Spó³ce. Dotychczas wydzielanie pracowników z KGHM
Polska MiedŸ S.A. odbywa³o siê poprzez tworzenie nowych podmiotów
z gwarancj¹ zatrudnienia i p³acy na okreœlony czas. Po okresie karencji w
spó³kach nastêpowa³o drastyczne obni¿enie p³acy pracowniczej. Kolejnym etapem obni¿ania kosztów by³o prywatyzowanie - zbywanie spó³ek
obcym podmiotom, które dokonywa³y kolejnych ciêæ œwiadczeñ i p³ac
pracowniczych.
Ostatnie poci¹gniecie w³adz KGHM jest nowoœci¹, gdy¿ podmiot bêd¹cy w 100% w³asnoœci¹ KGHM przegrywa przetarg z prywatnym
podmiotem, który nie jest przygotowany do œwiadczenia us³ug. Konsekwencj¹ takich dzia³añ jest sytuacja w której KGHM - owska spó³ka
Pol-MiedŸ Trans zwalnia pracowników, którzy posiadaj¹ niezbêdne kwalifikacje i uprawnienia do obs³ugi urz¹dzeñ za³adowczo–wy³adowczych i
p³ac¹c im za okres wypowiedzenia zwalnia od œwiadczenia pracy, aby
mogli zatrudniæ siê i wykonywaæ pracê u prywaciarza.
Pytamy Adama Januchtê - przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” w Pol-MiedŸ Trans: dlaczego pomaga siê zwalnianym pracownikom w zatrudnieniu w prywatnej firmie ZUWURBEX?
„Zwi¹zek zawodowy musi pomagaæ swoim cz³onkom w ka¿dej sytuacji, taka jest jego rola. Ustawodawca pozbawi³ organizacje zwi¹zkowe

wp³ywu na zarz¹dzanie firm¹. Dlatego jesteœmy pozbawieni mo¿liwoœci
wp³ywu na decyzjê pracodawcy o zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych. Teoretycznie pracodawca móg³ nie zwalniaæ naszych ludzi, wówczas ZUW-URBEX nie móg³by przej¹æ naszych fachowców i w konsekwencji (nie posiadaj¹c odpowiednio przeszkolonej kadry) nie wywi¹za³by siê z umowy na za³adunek koncentratu w ZWR, i wtedy KGHM musia³by na nowo zleciæ Pol-MiedŸ Trans us³ugê za³adunkow¹. Decyzja w³adz
KGHM by³a jednak inna - mamy oddaæ tê us³ugê do prywaciarza. Ludzie
otrzymali wypowiedzenia i martwi¹ siê oswój byt, dlatego w trosce o ich
przysz³oœæ, wykorzystuj¹c strukturê Solidarnoœci, podjêliœmy akcjê pomocy w ich zatrudnieniu. Chcemy, aby ka¿dy nasz cz³onek Zwi¹zku pracowa³ nadal w naszej spó³ce lub u nowego zleceniobiorcy” – mówi przewodnicz¹cy Adam Januchta.
Pytamy przewodnicz¹cego o ukazuj¹ce siê ostatnio w mediach
informacje na temat kolejnych zwolnieñ w Pol-MiedŸ Trans?
„S³ysza³em o wypowiedzi dla Polskiej Gazety Wroc³awskiej - prezesa
Janusza Cendrowskiego, który mówi³ o restrukturyzacji oddzia³u transportu samochodowego i zwolnieniach kilkudziesiêciu pracowników. Do
tej pory nie otrzymaliœmy, jako NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cy w PolMiedŸ Trans, ¿adnej informacji od pracodawcy. Czekamy na oficjalne pismo w tej sprawie, potem bêdziemy rozmawiaæ z Zarz¹dem. Bêdziemy
prowadziæ twarde rozmowy. Naszym zdaniem Pol-MiedŸ Trans by³a i jest
dobr¹ firm¹, która przy dobrym zarz¹dzaniu nie powinna siê zwijaæ, ale
rozwijaæ zw³aszcza po powstaniu nowych mo¿liwoœci, w zwi¹zku z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Nie zgadzamy siê na obci¹¿anie pracowników Pol-MiedŸ Trans kosztami z³ej polityki prowadzonej przez w³aœciciela wobec firmy.” – mówi przewodnicz¹cy Adam Januchta
Pol-MiedŸ Trans Sp. z o.o., gdy powstawa³a z wydzielanego Oddzia³u KGHM Polska MiedŸ S.A., by³a nowoczesnym i prê¿nie dzia³aj¹cym przedsiêbiorstwem o du¿ym potencjale transportowym. Có¿
siê sta³o, ¿e w sprzyjaj¹cych warunkach, gdy powstawa³y od zera
nowe firmy transportowe i œwietnie prosperuj¹ - ta Spó³ka ma dzisiaj
k³opoty i jej prezes widzi rozwój firmy poprzez pryzmat zwolnieñ pracowniczych?

Liczba skierowañ w 2010r. na wczasy profilaktycznolecznicze finansowane przez pracodawcê ustalona

Profilaktyka
zawodowa
Ca³kowita liczba wczasów profilaktyczno-leczniczych w KGHM
Polska MiedŸ S.A, pozostaje w 2010 roku na poziomie z 2009r.
Podczas spotkania 3 marca 2010r. w lubiñskim Biurze Zarz¹du,
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. poinformowa³, ¿e w bie¿¹cym roku
zostanie z finansowanych 440 skierowañ, nie wyrazi³ zgody na zwiêkszenie puli skierowañ do 460 jak proponowa³y zwi¹zki zawodowe.
Organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska MiedŸ S.A.
nie wyrazi³y zgody na propozycjê pracodawcy rozdzielenia skierowañ proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w Oddzia³ach.
Uzna³y, ¿e wczasy nale¿¹ siê pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i w stosunku do liczby zatrudnionych w tych
warunkach na Oddzia³ach nale¿y przydzieliæ skierowania.
Dokonano rozdzia³u iloœci skierowañ: O/ZG „Rudna” – 111; O/ZG
„Polkowice-Sieroszowice” – 116; O/ZG „Lubin” – 84; O/HM G³ogów
– 64; O/ZWR – 27; O/HM Legnica – 23; O/Zak³ad Hydrotechniczny –
9; O/JRG-H – 3; O/HM Cedynia – 3.
Skierowania bêd¹ obejmowa³y pobyt 21-dniowy w oœrodkach
wypoczynkowych Interferii tj. Œwinoujœcie, D¹bki, Ustronie Morskie
i Œwieradów Zdrój. Ze szczegó³ami oferty pracownicy mog¹ siê zapoznawaæ w siedzibach komisji NSZZ „Solidarnoœæ”.
Skierowania na wczasy profilaktyczno-lecznicze bêd¹ przydzielane przez odpowiednie komisje na poszczególnych Oddzia³ach Spó³ki. Podstawowym kryterium decyduj¹cym o przyznaniu bezp³atnego
dla pracownika skierowania, bêdzie praca na stanowiskach pracy, w
których wystêpuj¹ szkodliwe czynniki dla zdrowia.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” zachêca górników do korzystania z rehabilitacji zawodowej, która
pozwala pracownikowi zregenerowaæ organizm nara¿ony na szkodliwe czynniki zewnêtrzne wystêpuj¹ce na stanowiskach pracy.
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