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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Polska pogr¹¿ona w smutku i ¿a³obie
W dniu obchodów 70 rocznicy zbrodni katyñskiej, 10 kwietnia 2010 roku, udaj¹c siê na ziemiê
rosyjsk¹, oddaæ czeœæ pamiêci pomordowanym polskim bohaterom, stracili ¿ycie w katastrofie
lotniczej obok lasów katyñskich - Prezydent RP Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹
oraz elita polskiego ¿ycia polityczno-spo³ecznego.
Sk³adamy ho³d wszystkim Ofiarom tej niewyobra¿alnej tragedii
i wyrazy najwy¿szego wspó³czucia Ich Rodzinom.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”

Kole¿anki i Koledzy
Znaliœmy wielu z Nich. Odeszli, zostawiaj¹c wielk¹, pust¹ przestrzeñ.
Wszystko, co by³o przed sobotnim porankiem, przed godzin¹ 856, sta³o siê
mniej wa¿ne, odleg³e. Polska jest inna. Zginê³o wielu ludzi „Solidarnoœci” z
Pierwszym Obywatelem Rzeczypospolitej, Stra¿nikiem Narodowej Pamiêci, Prezydentem Lechem Kaczyñskim. Od pocz¹tku, od trzydziestu lat, by³
jednym z nas. I takim pozostanie.
Wobec tej niewyobra¿alnej tragedii jesteœmy od soboty razem. Tysi¹ce
na ulicach, tysi¹ce w Koœcio³ach, flagi na prywatnych domach – œwiadcz¹ o
tym najdobitniej. Niech w tych chwilach towarzyszy nam tak¿e flaga „Solidarnoœci” i nasze sztandary.
Historia zatoczy³a ko³o. W katyñsk¹ ziemiê znowu wsi¹ka³a polska krew
– patriotów, którzy pojechali oddaæ czeœæ pamiêci bohaterów sprzed 70 lat.
Modlimy siê za nich, bo s³owa to za ma³o.
Jacek Rybicki, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ

Tragedia w Smoleñsku
– Ostatnie Po¿egnanie
TU -154 lecia³ w sobotê 10 kwietnia 2010r. z Warszawy do Smoleñska.
Na pok³adzie samolotu byli Prezydent RP Lech Kaczyñski z ¿on¹ Mari¹,
urzêdnicy pañstwowi, wicemarsza³kowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyœci, genera³owie, duchowni, funkcjonariusze BOR. Lecieli w 70 rocznicê
zbrodni, by uczciæ pamiêæ zamordowanych w Katyniu przez NKWD oficerów Wojska Polskiego.
50 km przed lotniskiem wie¿a kontrolna poinformowa³a za³ogê, ¿e w
Smoleñsku jest bardzo gêsta mg³a. Zasugerowano, ¿eby lecieli na lotnisko
w Miñsku albo w Moskwie. Ok.1,5 km przed lotniskiem samolot obni¿y³
wysokoœæ - o 856 zahaczy³ o drzewa i rozbi³ siê o ziemiê. Nikt nie prze¿y³.
Trumnê z cia³em Lecha Kaczyñskiego po¿egnano w niedzielê 11 kwietnia na smoleñskim lotnisku z wojskowymi honorami. Odegrano hymny
Polski i Rosji. Samolot po¿egnano w Smoleñsku i przywitano w Warszawie legionow¹ pieœni¹ „Œpij kolego w ciemnym grobie”. Po hymnie i oficjalnych uroczystoœciach kondukt z trumn¹ wyruszy³ do Pa³acu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieœciu. Na trasie przejazdu ustawia³y siê tysi¹ce warszawiaków i przyjezdnych. Po godz. 17 trumna spoczê³a w pa³a-

cowej kaplicy, gdzie zgromadzi³a siê rodzina zmar³ego.
We wtorek 13 kwietnia przybywa ze Smoleñska do Warszawy trumna
z cia³em Marii Kaczyñskiej.
Po wystawieniu trumien z cia³ami Pary Prezydenckiej, w imieniu NSZZ
„Solidarnoœæ” ho³d Pierwszej Parze z³o¿y³o prezydium Komisji Krajowej na
czele z przewodnicz¹cym Januszem Œniadkiem.
Do pogrzebu Pierwszej Parze towarzyszy sztandar Zwi¹zku i przedstawiciele „Solidarnoœci”.
NSZZ „Solidarnoœæ” ca³y czas sk³ada ho³d ofiarom katastrofy w Smoleñsku.
W œrodê 14 kwietnia wartê honorow¹ przy Parze Prezydenckiej pe³nili
liderzy NSZZ „Solidarnoœæ”. Po „Solidarnoœci” Wartê Honorow¹ objêli
przedstawiciele rz¹du RP.
W sobotê 17 kwietnia w Warszawie na Placu Pi³sudskiego o godz.
12.00 rozpocz¹³ siê ceremonia³ pañstwowy po¿egnania prezydenta Lecha
Kaczyñskiego, jego ma³¿onki Marii oraz pozosta³ych ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. O 1300 odby³a siê uroczysta msza œw. ¿a³obna w
intencji wszystkich ofiar, koncelebrowana przez Episkopat Polski. Przeniesienie trumien z cia³ami Lecha i Marii Kaczyñskich z Pa³acu Prezydenckiego do archikatedry warszawskiej nast¹pi³o w sobotê o godz. 1730. O godz.
1820 rozpoczê³a siê tam msza œw. w intencji Prezydenckiej Pary. Uroczystoœci przewodniczy³ metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Po mszy
- do godziny 7 rano mo¿na by³o siê jeszcze po¿egnaæ z par¹ prezydenck¹.
W niedzielê 18 kwietnia o 700 trumny z cia³ami Pary Prezydenckiej z
archikatedry odby³y sw¹ ostatni¹ podró¿ po Warszawie i o godz. 820 odlecia³y do Krakowa. O 1020 trumny z cia³ami Pana Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Jego Ma³¿onki zosta³y wprowadzone do Bazyliki Mariackiej, gdzie
o 1400 odby³a siê msza œwiêta. Powitaln¹ mowê wyg³osi³ kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk odczyta³ homiliê
wys³annika Papie¿a Benedykta XVI kardyna³a Angelo Sodano, który nie
móg³ przybyæ na uroczystoœæ. Po mszy o 1530 – uroczysty orszak ¿a³obny
przeszed³ ul. Grodzk¹ do Katedry na Wawelu, gdzie odby³o siê liturgiczne
po¿egnanie Pana Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Jego Ma³¿onki. Uroczystoœæ poprowadzi³ Metropolita Krakowski Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz.
Po uroczystoœci po¿egnania nast¹pi³o zniesienie trumien z cia³ami Pana
Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Jego Ma³¿onki do krypty na Wawelu i
z³o¿enie w onyksowym sarkofagu. Nastêpnie na dziedziñcu Zamku Wawelskiego odby³a siê uroczystoœæ sk³adania kondolencji Rodzinie zmar³ej
Pary Prezydenckiej oraz najwy¿szym w³adzom pañstwowym przez szefów
delegacji zagranicznych.
Po zakoñczeniu uroczystoœci Katedra na Wawelu oraz krypta z sarkofagiem Pary Prezydenckiej zosta³a udostêpniona pozosta³ym uczestnikom
ceremonii pogrzebowej.

W KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „Lubin” zakoñczy³y siê rozmowy w sprawie zmian w Regulaminie Premiowania.

Wyrazili zgodê na
obni¿enie wynagrodzeñ
Organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Oddziale ZG „Lubin” nie uzgodni³y wspólnego stanowiska, w zwi¹zku z czym decyzj¹ dyrektora od 1
kwietnia 2010r obowi¹zuje nowy motywacyjny regulamin premiowania.
Negocjacje prowadzone przez zwi¹zki zawodowe z przedstawicielami
pracodawcy na szczeblu kopalni przebiega³y w konstruktywnej atmosferze. Zwi¹zkowcy zg³aszali swoje uwagi w trakcie dyskusji - by³y one modyfikowane i poprawki nanoszono do projektu regulaminu. Nie wszyscy zwi¹zkowcy zg³aszali uwagi w trakcie spotkañ do projektu. Przedstawiciel ZZPD
Polska MiedŸ milcza³ jak zaklêty i poza tym, ¿e podpisa³ siê na liœcie obecnoœci nic nie wniós³ do projektu regulaminu. Ale i tak by³ aktywniejszy od
kolegi z bratniego ZZPD, który w wiêkszoœci spotkañ nie uczestniczy³. Trudno oceniæ: Czy ta pasywnoœæ wynika³a z braku wiedzy, czy tylko nieróbstwa? Mog³a byæ te¿ spowodowana brakiem zainteresowania zasadami,
które bêd¹ decydowaæ o wysokoœci premii i czy w ogóle pracownik j¹
otrzyma? Faktem jest, ¿e jeden jak i drugi nic nie wnieœli do prac nad budow¹ lepszego premiowania pracowników w kopalni Lubin. Niektórzy
mówi¹, ¿e ci panowie u¿ywaj¹ tylko szyldu zwi¹zkowego dla w³asnych
celów i tworz¹ w³asn¹ œciœle okreœlon¹ grupê towarzysk¹. Grupa ta ju¿ od
pocz¹tku doskonale wiedzia³a, ¿e rozmowy pracodawcy ze zwi¹zkami nad
ucywilizowaniem Regulaminu, to tylko pozory. Bo regulamin ma wejœæ
bez poprawek wg projektu przekazanego z góry.
Tak te¿ siê sta³o, to co zosta³o ustalone podczas negocjacji trafi³o do
kosza. A panowie ZZPD nie bacz¹c na oczekiwania ich zwi¹zkowców, uznali,
¿e propozycja pracodawcy uniemo¿liwiaj¹ca m.in. z³o¿enie przez pracownika reklamacji, gdy nie otrzymania premii jest s³uszna, ¿e wzrost wynagrodzeñ ma nie obejmowaæ pracowników oddzia³ów tzw. pomocniczych
(taœmowy, przewozowy, elektryczny, mechaniczny, mierniczy itd.) i klepnêli taki regulamin.
Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin” zadaje sobie pytanie i nie mo¿e znaleŸæ odpowiedzi: „Dlaczego pracownicy przynale¿¹cy do ZZPD Polska MiedŸ i ZZPD KGHM PM daj¹ siê
oszukiwaæ i wykorzystywaæ przez swoich przedstawicieli?”
Marek Budziak wiceprzewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG
„Lubin” mu radzi: „Biadolenie tu nie pomo¿e. Pozycja kameleona na d³u¿sz¹
metê staje siê œmieszna. Byæ mo¿e, to nie przypadek, ¿e utar³o siê przekonanie, ¿e bez kwaterunkowego tego nie rozbierzesz. Inaczej nie zrozumiesz
tych, którzy p³ac¹ sk³adki zwi¹zkowe i godz¹ siê na ogrywanie.”
Zdzis³aw Korczak wiceprzewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG „Lubin” mówi: Bogdan nie przejmuj siê, czas zrobi swoje. Minie kilka
wyp³at i pracownicy z fiszek dowiedz¹ siê, jaki los zgotowali im panowie z
ZZPD PM i ZZPD KGHM oraz ZZPT i A „Dozór”, wtedy ich rozlicz¹ lub
wypisz¹ siê z tych organizacji.
W zwi¹zku z brakiem jednolitego negatywnego stanowiska organizacji zwi¹zkowych, w stosunku do zmian Regulaminu Premiowania,
Piotr Walczak dyrektor kopalni Lubin wprowadzi³ od 1 kwietnia 2010 r.
nowe zasady uznaniowego premiowania w O/ZG Lubin.

Solidarnoœæ otrzymuje
kondolencje z ca³ego œwiata
Œwiat zwi¹zkowy dostrzegaj¹c znaczenie i rolê jak¹ odegra³ Lech Kaczyñski Prezydent Rzeczpospolitej Polski w ¿yciu NSZZ „Solidarnoœæ” przysy³a do siedziby Solidarnoœci w Gdañsku Kondolencje.
Do 13 kwietnia 2010r. wp³ynê³y na rêce Janusza Œniadka przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ” kondolencje z 53 organizacji zwi¹zkowych
poszczególnych pañstw i miêdzynarodowych.
Ze wzglêdu na szczup³oœæ miejsca w Pryzmacie przedrukowujemy niektóre (pe³ne zestawienie na www.solidarnosc.pl):
W obliczu tego strasznego i tragicznego wypadku sk³adam szczere kondolencje dla rodzin i najbli¿szych tych, którzy zginêli. Przekazujê tak¿e wyrazy wsparcia dla NSZZ „Solidarnoœæ”, wszystkich Polaków i polskich w³adz.
Miêdzynarodowa Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych ³¹czy siê w bólu
i ¿a³obie z NSZZ „Solidarnoœæ” i z Polsk¹.

Guy Ryder, sekretarz generalny Miêdzynarodowej Konfederacji
Zwi¹zków Zawodowych
Tragedia jest tym wiêksza, ¿e zmierzali do miejsca innej polskiej tragedii,
masakry katyñskiej polskich elit w czasie II Wojny Œwiatowej. Tragedia nak³ada siê na tragediê. W imieniu Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych chcê wyraziæ nasze najg³êbsze wspó³czucie i kondolencje wam,
waszemu Zwi¹zkowi i narodowi polskiemu.
John Monks, Sekretarz Generalny EKZZ
Przyjmijcie proszê moje kondolencjê i wyrazy wspó³czucia od brytyjskiego ruchu zwi¹zkowego z powodu œmierci Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i innych ofiar, takich jak Anna Walentynowicz, znanej dzia³aczki Solidarnoœci.
By³o nam niezwykle przykro, kiedy dowiedzieliœmy siê o tym tragicznym wydarzeniu, które dotknê³o was w dniu, w którym mieliœcie uczciæ
pamiêæ ofiar innej tragedii historycznej, która mia³a miejsce w Katyniu.
Brendan Barber, sekretarz generalny TUC – Wielka Brytania
Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o tragicznym wypadku samolotu, który rozbi³ siê 10 kwietnia 2010 pod Smoleñskiem, w wyniku
czego œmieræ ponios³o 96 obywateli Polski wraz z Prezydentem Lechem
Kaczyñskim i jego ma³¿onk¹. Dzielimy z Wami tê dotkliw¹ stratê oraz ³¹czymy siê w bólu z rodzinami ofiar. W imieniu swoim oraz Federacji Zwi¹zków
Zawodowych Ukrainy proszê o przekazanie najszczerszych kondolencji i
wyrazów wspó³czucia rodzinom ofiar oraz ca³emu narodowi polskiemu.
Vassyl Khara, Przewodnicz¹cy Federacji Zwi¹zków Zawodowych
Ukrainy.
W imieniu Federacji Niezale¿nych Zwi¹zków Zawodowych Rosji przyjmijcie nasze najszczersze wyrazy wspó³czucia w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyñskiego, jego ma³¿onki i osób towarzysz¹cych. Wszyscy jesteœmy wstrz¹œniêci t¹ straszna
tragedi¹. Wyra¿amy nasze wsparcie i wspó³czucie wszystkim rodzinom
poleg³ych i pracownikom Polski. W tym bolesnym czasie solidaryzujemy
siê z wami, drodzy przyjaciele.
Michail Szmakow, Przewodnicz¹cy FNPR – Rosja
W os³upieniu i z wielkim smutkiem dowiedzieliœmy siê o œmierci
Prezydenta Lecha Kaczyñskiego, jego ma³¿onki jak i licznych wysokich dostojników pañstwowych.
W tych dniach ¿a³oby pragnê wyraziæ Wam nasz¹ sympatiê i zapewniæ Was o wsparciu naszych cz³onków. Jesteœmy przekonani, ¿e
zwi¹zkowcy polscy i ich bliscy znajd¹ wystarczaj¹co du¿o si³y, aby
przejœæ przez te doœwiadczenia. B¹dŸcie pewni naszych braterskich
uczuæ.
Jacques VOISIN, Przewodnicz¹cy CFTC – Francja

Polska po 10.04.2010r.
Polska w swojej historii by³a doœwiadczana wielokrotnie a¿ nadto wielkimi tragediami, które wp³ywa³y na los ca³ego kraju. Jednak by³y to zawsze
czasy wojny i zagro¿eñ ze strony wrogów. 10 kwietnia 2010 roku dosz³o
do najwiêkszej tragedii naszego narodu w czasie pokoju. Zgin¹³ prezydent
RP z ma³¿onk¹, ostatni prezydent RP na uchodŸstwie, zginê³a elita polskiego parlamentu, szefowie najwa¿niejszych instytucji w pañstwie, dowódcy
si³ zbrojnych i wiele innych osobistoœci ¿ycia publicznego. Zginê³a te¿ legendarna Anna Walentynowicz, od której rozpocz¹³ siê Sierpieñ 1980 roku.
Œmieræ ponieœli dowódcy polskiej armii, w tym szef sztabu gen. G¹gor,
który by³ powa¿nym kandydatem na naczelnego dowódcê NATO. Zosta³a
przerwana ci¹g³oœæ ¿ycia w kraju.
Po godz. 856, 10 kwietnia 2010 roku, rozpocz¹³ siê nowy etap w
naszej historii.
Polska ju¿ nie bêdzie nigdy taka jak wczeœniej. Zostaliœmy mocno
doœwiadczeni. Ta tragedia ma kszta³t ludzkiego bólu, ale te¿ symbolicznego fatum, tym bardziej, ¿e wydarzy³a siê w lesie katyñskim w
dniu obchodzenia 70 rocznicy ludobójstwa w Katyniu. W wymiarze religijnym zadajemy sobie pytanie, czy Bóg chcia³ nas poddaæ kolejnej próbie
i po co? W wymiarze racjonalnym pytamy co zawiod³o: cz³owiek, maszyna, procedury, s³aboœæ pañstwa i rz¹du? W wymiarze politycznym – jak
wp³ynie na kierowanie naszym pañstwem strata prezydenta oraz ludzi g³ównie z opozycji i czy zostanie zachowana równowaga si³, tak potrzebna w
demokracji?
Odszed³ prezydent RP Lech Kaczyñski, który zapisa³ siê wyraŸn¹
postaw¹ jako g³êboki patriota, cz³owiek Solidarnoœci, jeden z jej legendarnych bohaterów, wybitny m¹¿ stanu, maj¹cy jasn¹ wizjê Polski. By³a to wizja kraju – samodzielnego podmiotu w Europie, umac-

niaj¹cego swoj¹ niepodleg³oœæ poprzez zakotwiczenie w NATO i Unii
Europejskiej oraz tworzenie polityki wschodniej. Prezydent by³ wyj¹tkowo uwra¿liwiony na historiê i problematykê spo³eczn¹. W tej pierwszej
dziedzinie da³ mocny dowód poprzez patronowanie budowie Muzeum Powstania Warszawskiego i systematyczne uhonorowywanie ludzi zas³u¿onych, od kombatantów by³ych formacji niepodleg³oœciowych po dzia³aczy
opozycji demokratycznej, Solidarnoœci i podziemia okresu stanu wojennego. Jako by³y wiceprzewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ w latach 1989–91
(de facto kieruj¹cy zwi¹zkiem w tym okresie) i wybitny znawca prawa pracy - w okresie swojej prezydentury da³ siê poznaæ jako obroñca œwiata ludzi
pracy zaanga¿owany w sprawy spo³eczne. Musia³ czêsto stawaæ w obliczu
krytyki silnego lobby liberalnego. Z powodu swojej wyrazistej postawy patriotycznej by³ poddawany atakom i nagonkom i to niestety czêsto przez
zacietrzewionych rodaków. Paradoksalnie dopiero jego œmieræ otworzy³a
wielu ludziom oczy i zrozumieli, ¿e Polska straci³a niezwyk³ego mê¿a stanu,
wybitnego prezydenta.
Ale straciliœmy te¿ kilkudziesiêciu najwybitniejszych ludzi w pañstwie,
których nie da siê zast¹piæ. Ich dzia³alnoœæ zosta³a nagle przerwana, co
spowoduje nieprzewidywalny bieg wielu spraw w kraju. Oczywiœcie bêd¹
ich nastêpcy, jednak nie wiemy, jak du¿e bêd¹ koszty w zakresie merytorycznej pracy g³ównych instytucji i urzêdów z powodu tych nag³ych, niezbêdnych zmian.
Czeka nas przyspieszony wybór prezydenta RP przy wyraŸnej nierównowadze stron. Obóz prezydenta Lecha Kaczyñskiego utraci³ swojego naturalnego kandydata i zosta³ dotkliwie zdziesi¹tkowany. To ju¿ nie bêd¹
takie wybory, jakich siê spodziewaliœmy. Nale¿y siê te¿ zastanowiæ czy nie
powinny siê odbyæ wczeœniej wybory parlamentarne, np. razem z samorz¹dowymi w³aœnie nied³ugo po wyborze nowego prezydenta RP lub najpóŸniej na wiosnê nastêpnego roku. By³oby to te¿ spe³nienie oczekiwañ,
¿eby nie robiæ wyborów parlamentarnych w okresie sprawowania przez
nas prezydencji w UE.
W tych dniach ca³y Naród Polski prze¿ywa wielk¹ traumê i niezwyk³¹
jednoœæ w obliczu tej tragedii.
Uczucia solidarnoœci i wspó³czucia p³yn¹ te¿ z ca³ego œwiata, równie¿
Rosja daje dowody wspó³czucia i udziela stronie polskiej pomocy. Jednak
czekamy przede wszystkim na wyjaœnienia okolicznoœci, w jakich dosz³o
do katastrofy, bo niepokoj¹ szybkie rosyjskie wyjaœnienia, ¿e b³¹d le¿y po
stronie polskiej za³ogi. Dla nas Katyñ od 70 lat mia³ jedno znaczenie,
dziœ nabra³ niestety znaczenia podwójnego, ale paradoksalnie to nowe
znaczenie przypomnia³o œwiatu tamt¹, tak ma³o mu znan¹ hekatombê
polskich oficerów po inwazji na Polskê - Rosji Sowieckiej w 1939 roku.
Katastrofa pod Smoleñskiem jawi siê nam jako straszny znak, prze¿ywamy œmieræ tych 96 Rodaków bardzo osobiœcie i zastanawiamy siê,
jaki sens ma ten znak dla przysz³oœci Polski i œwiata.
Jerzy K³osiñski Redaktor naczelny Tygodnika Solidarnoœæ

Ministerstwo wyznaczy³o mediatora w sporze zbiorowym
prowadzonym przez Solidarnoœæ

Spór o gwarancje
pracownicze
Kiedy zakoñczy siê w KGHM Polska MiedŸ S.A. spór zbiorowy prowadzony od 30 listopada 2009r. przez NSZZ „Solidarnoœæ” z pracodawc¹?
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” 30
listopada 2009r. wystosowa³a pismo do kieruj¹cego pracami Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S. A. prezesa Herberta Wirtha, w którym
¿¹da:
1. Zabezpieczenia zatrudnionych w KGHM Polska MiedŸ S.A. na wypadek dalszej prywatyzacji Spó³ki poprzez zawarcie: Porozumienia Zbiorowego – Umowy Spo³ecznej zawieraj¹cej gwarancje zatrudnienia
oraz utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i œwiadczeñ pracowniczych przez okres 20 lat dla wszystkich pracowników
KGHM.
2. Wpisania do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. obowi¹zuj¹cego „Pakietu Medycznego”.
3. Zaniechania naruszania przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym praw
i wolnoœci, w tym wynikaj¹cych z wewn¹trzzak³adowych aktów prawa pracy, w szczególnoœci uprawnienia zwi¹zków zawodowych do
dokonywania wspólnie z pracodawc¹ wyjaœnieñ treœci postanowieñ
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.

W odpowiedzi Prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. odmówi³
podjêcia negocjacji przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. informuj¹c
Zwi¹zek, ¿e stron¹ w imieniu pracodawcy w zaistnia³ym sporze zbiorowym s¹ poszczególni prokurenci Oddzia³ów Spó³ki.
Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” umiejscowione na poszczególnych Oddzia³ach KGHM dzia³aj¹c w dobrej wierze i szanuj¹c
stronê pracodawcy przyst¹pi³y do negocjacji z dyrektorami Oddzia³ów. W trakcie negocjacji w ramach sporu szybko wysz³o na jaw, ¿e
pe³nomocnictwa udzielone dyrektorom przez Zarz¹d Spó³ki nie obejmuj¹ swym zakresem przedmiotu sporu. Wobec zaistnia³ej sytuacji
niektóre Komisje Zak³adowe za¿¹da³y pe³nomocnictw od osób przystêpuj¹cych do negocjacji w imieniu pracodawcy i swoje przyst¹pienie do
rokowañ uzale¿ni³y od spe³nienia tego warunku. Niektóre przyst¹pi³y do
rokowañ i wobec braku pe³nomocnictw ze strony przedstawicieli pracodawcy nieosi¹gniêto porozumienia i zosta³y spisane protoko³y rozbie¿noœci. W dalszym etapie sporu strony nie mog¹c uzgodniæ mediatora
wyst¹pi³y o jego wyznaczenie do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
W sporze zbiorowym trwaj¹cym pomiêdzy Komisj¹ Zak³adow¹
NSZZ „Solidarnoœæ”, a pracodawc¹ reprezentowanym przez Jaros³awa KuŸniara dyrektora KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady
Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” - Minister Pracy i Polityki Socjalnej wyznaczy³ na mediatora Pana Zdzis³awa Œladowskiego.

Jak nigdy dot¹d w historii KGHM Polska MiedŸ S.A. rozrasta siê tuba propagandowa

W³adze KGHM
rozpoœcieraj¹ sieæ
Docelowo bêdzie ich 44, wszystkie spiête w jedn¹ sieæ stworz¹
coœ, czego jeszcze nie by³o - audiowizualn¹ tubê przekaŸnikow¹ „pracowników” KGHM do za³ogi.
Programy informacyjno–edukacyjne bêd¹ opracowywane (w rozbudowanym w ostatnim czasie do granic przyzwoitoœci) w departamencie
Public Relations - zwanym zwyczajne po polsku departamentem propagandy - Biura Zarz¹du.
I kto by pomyœla³, ¿e radiowêz³y, które ca³kiem nies³usznie kojarzone
przez wielu wy³¹cznie z zamierzch³¹ epok¹ socrealizmu, doczekaj¹ siê w
KGHM reaktywacji w formule „wewnêtrznej telewizji Polskiej Miedzi”.
Istnienie radiowêz³ów zak³adowych, postrzegane, jako medium transmisyjne do przekazu wa¿nych i istotnych dla pracowników informacji
zwi¹zanych z funkcjonowaniem firmy, ¿yciem kulturalnym czy spo³ecznym (w tym równie¿ zwi¹zkowym) oraz jako element systemu bezpieczeñstwa do nadawania komunikatów alarmowych, jest jak najbardziej
zasadne.
Tymczasem zarz¹d KGHM nie wiedzieæ czym kierowany, nie szczêdz¹c si³ i œrodków serwuje nam „wewnêtrzn¹ telewizjê Polskiej Miedzi”,
któr¹ to bêdzie mo¿na ogl¹daæ na 44 telewizorach „Samsung” we wszystkich oddzia³ach. Jak donosi marcowe wydanie gazetki „Miedziak” zadaniem tej¿e telewizji bêdzie rzetelne informowanie pracowników, co na
wprost nale¿y odczytaæ, ¿e dotychczasowe informacje p³yn¹ce z Biura
Zarz¹du by³y ma³o wiarygodne.
Ca³e przedsiêwziêcie jest zupe³nie niepotrzebne, a dodatkowo przeprowadzone, jak wiele innych „nowatorskich” pomys³ów Zarz¹du, w
sposób chaotyczny i zupe³nie nieprofesjonalny. Pomys³odawcy tworzenia wewnêtrznej telewizji pope³nili elementarny b³¹d zaniechania. W swej
nieogarnionej wszechwiedzy i nieomylnoœci nie raczyli dostrzec, ¿e np.
w O/ZG Rudna od wielu lat funkcjonuje na wszystkich rejonach lokalny
system transmisji wizyjnej oparty o monitory plazmowe, który to wype³nia potrzeby oddzia³u w zakresie utrwalania zasad bhp, a tak¿e przekazuje najpilniejsze informacje dla pracowników. Zatem nowatorstwo Biura
Zarz¹du w tym temacie jest jakby nieco opóŸnione. Znamiennym jest
fakt, ¿e istniej¹cy w O/ZG Rudna system wizyjny nie stanowi dla nikogo
tuby propagandowej.
Gdyby przeprowadzono wczeœniej inwentaryzacjê stanu posiadania
w przedmiocie wizyjnego przekazu informacji, pewnie ze zdziwieniem
zauwa¿onoby, ¿e system jest równie¿ wyposa¿ony w nowoczesny osprzêt
studyjny.
Zupe³nym nieporozumieniem, a wrêcz zagro¿eniem dla ludzi jest
lokalizacja telewizorów. Przyk³adem niech bêdzie telewizor zabudowany na Rudnej G³ównej, w przejœciu za portierni¹. ¯adna treœæ informacyjna nie dotrze do przemieszczaj¹cych siê pracowników bez zatrzymania, a szczególnie tych wychodz¹cych z zak³adu. Po drugie. Gdyby
jednak przykuci szczególnie wa¿n¹ informacj¹ pracownicy zatrzyma-

li siê to natychmiast utworzy siê zator. I co na to s³u¿by BHP? A mo¿e
w perspektywie czasowej Zarz¹d przewiduje zbiorowe spêdy z nakazem obowi¹zkowego ogl¹dania jedynie s³usznych programów „wewnêtrznej telewizji Polskiej Miedzi”?
Pracownicy Public Relations Biura Zarz¹du, jako fachowcy w bran¿y,
zapewne s¹ œwiadomi, ¿e skutecznoœæ propagandowa przekazu wizyjnego w warunkach KGHM-u jest szczególnie ma³o efektywna z uwagi na
wielozmianowy system pracy i dynamiczne przemieszczanie siê pracowników. Dotarcie ze skutecznym przekazem informacji w znakomity sposób mog³oby byæ osi¹gniête przez w³aœciwe wykorzystanie istniej¹cej
sieci radiowêz³owej w korelacji z publikacjami gazetowymi. Pouczaæ fachmanów PR jednak nie zamierzamy. Szkoda tylko wyrzuconych w b³oto
(a mo¿e do kieszeni?) pieniêdzy. Tak przy okazji - dobrze by³oby zapoznaæ siê z procedur¹ wyboru wykonawcy „wewnêtrznej telewizji Polskiej Miedzi”, oczywiœcie przeprowadzonej wg obowi¹zuj¹cych zasad w
systemie wspierania zakupów.
I jeszcze krótka wskazówka dla tych „fachowców” z Biura Zarz¹du,
dla których KGHM Polska MiedŸ S.A. to taka dzika manufaktura – w
której koniecznie chcieliby coœ „nowatorskiego” wprowadziæ. Na przyk³ad na wszystkich przejœciach osobowych O./ZG Rudna istniej¹ ju¿ bramki – wykrywacze metali. Jest te¿ nowoczesny system rozg³aszania przewodowego. (Inn¹ spraw¹ jest ich w³aœciwe wykorzystanie.)
Czy pracownicy dadz¹ siê indoktrynowaæ i zrezygnuj¹ z waloryzacji swoich wynagrodzeñ - czas poka¿e? A pieni¹dze na kolejne pomys³y maj¹ce rozbudowaæ imperium medialne Zarz¹du p³yn¹ wartk¹
i szerok¹ strug¹.

W KGHM Polska MiedŸ S.A. w roku 2010 nie bêdzie systemowych podwy¿ek p³acy pracowniczej.

Podwy¿ki dla
wybranych
Brak wspólnego zwi¹zkowego stanowiska negatywnego w stosunku do propozycji dyrektora kopalni umo¿liwi³ wprowadzenie motywacyjnego systemu premiowania.
Decyzj¹ Jaros³awa KuŸniara dyrektora KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „Polkowice – Sieroszowice” od 1 kwietnia 2010 roku zosta³
wprowadzony nowy Regulamin premiowania.
Nowy regulamin zwiêksza premiê dla kadry zarz¹dzaj¹cej i umo¿liwia
wprowadzenie wy¿szych premii pracownikom zatrudnionym bezpoœrednio przy produkcji – pod warunkiem przekroczenia na³o¿onych zadañ
produkcyjnych. Podniesienie premii kadrze wy¿szego szczebla i ewentualnie pozosta³ym pracownikom ma nast¹piæ przy za³o¿eniu, ¿e fundusz
p³ac w roku 2010 pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku
do 2009r.
Skutkiem tego nowego regulaminu premiowania bêdzie dalsze pog³êbienie dysproporcji p³acowych pomiêdzy pracownikami jednego zak³adu. Pracownicy zatrudnieni poza oddzia³ami produkcyjnymi nie otrzymaj¹ wy¿szej premii i co za tym idzie ich wynagrodzenie nie tylko nie
zostanie zwaloryzowane w stosunku do inflacji, ale ulegnie obni¿eniu w
stosunku do roku ubieg³ego
Na takie rozwi¹zanie nie ma przyzwolenia NSZZ „Solidarnoœæ”.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Polkowice –Sieroszowice” po zapoznaniu siê z przed³o¿onym przez dyrektora projektem, od pierwszego posiedzenia zajê³a negatywne stanowisko w sprawie nowego motywacyjnego systemu premiowania.
W trakcie spotkañ miêdzyzwi¹zkowych uda³o siê wypracowaæ stanowisko, w którym zwi¹zkowcy pisz¹ do dyrektora: W ocenie organizacji
zwi¹zkowych proponowany przez pracodawcê nowy system premiowania nie spe³nia oczekiwañ pracowników zatrudnionych w naszym Oddziale i stanowi przejaw próby narzucenia rozwi¹zañ p³acowych uwzglêdniaj¹cych wy³¹cznie interesy i cele pracodawcy.
Pod tym stanowiskiem nie podpisa³o siê 5 organizacji zwi¹zkowych
w tym ZZPPM dzia³aj¹cy w kopalni Polkowice – Sieroszowice, który jest
reprezentowany przez Mieczys³awa Grzybowskiego.
Po up³ywie miesi¹ca od przed³o¿enia zwi¹zkom zawodowym projektu zmian do Regulaminu Premiowania dyrektor poinformowa³ za³ogê
kopalni, ¿e: „Zwi¹zki zawodowe nie przedstawi³y jednolitego stanowi-

ska, a czêœæ z nich pozytywnie zaopiniowa³a przedstawiony do akceptacji
projekt Regulaminu. Nowy regulamin uzyska³ akceptacjê oraz zosta³ podpisany przez Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór”, Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do³owych KGHM PM
S.A., Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do³owych Polska MiedŸ, Zwi¹zek Zawodowy Alternatywa, NSZZ Solidarnoœæ 80, Miêdzyzak³adowy
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników LGOM i Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Utrzymania Ruchu.
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u Miedziowego pozytywnie odniós³ siê do idei zawartej w nowym Regulaminie premiowania (…)”
Po opublikowaniu przez dyrektora tej informacji ze zdziwieniem zauwa¿yliœmy, ¿e pomimo podpisania siê pod wspólnym stanowiskiem
zwi¹zków zawodowych - negatywnym w stosunku do projektu nowych
zasad premiowania przedstawionych przez dyrektora, czêœæ zwi¹zkowców zmieni³a zdanie.
Wyniku zmiany swego stanowiska zaaprobowali wstrzymanie wzrostu p³ac swoim cz³onkom zatrudnionym w oddzia³ach pomocniczych:
Artur Olejnik ZZPD Polska MiedŸ i Wies³aw Œwiêcicki ZZPUR oraz Stanis³aw Skrobak Solidarnoœæ 80.
Podtrzyma³ swoje stanowisko niewyra¿ania sprzeciwu wobec propozycji dyrektora wstrzymania wzrostu p³acy na stanowiskach niezwi¹zanych z bezpoœredni¹ produkcj¹ w kopalni Polkowice-Sieroszowice Mieczys³aw Grzybowski ZZPPM.
Od pocz¹tku rozmów nad regulaminem poró¿niaj¹cym i wstrzymuj¹cym wynagrodzenia znacznej czêœci pracowników kopalni by³ Jan M³ynarczyk reprezentuj¹cy ZZPD KGHM PM S.A. Jak wiemy przewodnicz¹cy tego zwi¹zku dziwnie dba o interes swoich zwi¹zkowców, st¹d prokurator wniós³ do S¹du Karnego pozew przeciw temu uczciwemu zwi¹zkowcowi.
Przepisy s¹ jednoznaczne w przypadku braku jednolitego stanowiska zwi¹zków zawodowych odrzucaj¹cych proponowane zmiany do
regulaminu premiowania pracodawca mo¿e je wprowadziæ sam – i
wprowadzi³.
„KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” podjê³a wszelkie mo¿liwe œrodki celem zablokowania nie korzystnych dla
pracowników rozwi¹zañ placowych.
Brak sprzeciwu oraz udzielenie poparcia przez niektóre organizacje zwi¹zkowe spowodowa³y, ¿e nowy regulamin premiowania rozpocz¹³ funkcjonowanie w kopalni.
Pracownicy, którzy nie odczuj¹ wzrostu p³ac lub ich p³aca ulegnie
obni¿eniu maj¹ wszelkie prawo i obowi¹zek rozliczyæ siê z reprezentuj¹cymi ich zwi¹zkowcami. Zwi¹zek zawodowy, który ja reprezentujê, nie ró¿ni pracowników wg miejsca pracy w kopalni, dba i jest
otwarty dla wszystkich” – mówi Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy KZ
NSZZ „Solidarnoœæ” O ZG Polkowice – Sieroszowice.

Zmiana na najwy¿szym szczeblu w³adzy w KGHM Polska
MiedŸ S.A.

Nowy przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej
Obraduj¹ca w pi¹tek 26 marca 2010r. Rada Nadzorcza wybra³a spoœród siebie nowego przewodnicz¹cego.
Nowym przewodnicz¹cym rady nadzorczej KGHM Polska MiedŸ zosta³ Jacek Kuciñski, który pe³ni³ do tej pory funkcjê wiceprzewodnicz¹cego oraz od 17 lutego pe³ni³ obowi¹zki przewodnicz¹cego, po tym jak z
zasiadania w radzie zrezygnowa³ Marek Trawiñski. Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Marcin Dyl, natomiast sekretarzem pozosta³ Marek Panfil.
Jacek Kuciñski jest kierownikiem „Zespo³u Studiów Strategicznych w
zakresie Nowoczesnych Technologii” Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorem Oœrodka Foresightu Zaawansowanych Technologii, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
Nowy szef Rady Nadzorczej KGHM jest doktorem nauk technicznych
w zakresie elektrotechniki. Za³o¿y³ Polskie Stowarzyszenie Menad¿erów i
Administratorów Projektów Europejskich „POLMA” , którego jest prezesem. Jest autorem i wspó³autorem wielu miêdzynarodowych programów badawczych i naukowo – technicznych oraz prekursorem prowadzenia programów foresight w Polsce.
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