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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Koniec wspó³pracy Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. z
organizacjami zwi¹zkowymi.

W³adze KGHM zamiast podj¹æ rzeczywisty dialog z pracownikami, tylko deklaruj¹ i licz¹, ¿e ich spacyfikuj¹ poprzez szerzenie dezinformacji i propagandy zastraszania.

Po 30 latach wspó³pracy w³adz KGHM z przedstawicielami pracowników dla dobra firmy Zarz¹d Polskiej Miedzi uchyli³ siê od dalszej wspó³pracy.
Pierwsze zasady dzia³alnoci Solidarnoci w KGHM, jako przedsiêbiorstwa wielozak³adowego, zosta³y okrelone jeszcze 1980 roku,
gdy powsta³ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ, wtedy dyrekcja Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi okreli³a wraz z tworz¹cym siê wolny i niezale¿nym od w³adz zwi¹zkiem
zawodowym zasady wspó³pracy na szczeblu ponad zak³adowym.
Umowa je okrelaj¹ca umo¿liwia³a prawid³owe dzia³anie ponadzak³adowej struktury zwi¹zkowej w Spó³ce wielozak³adowej,
jak¹ jest KGHM Polska Mied S.A. W ramach wspó³pracy (sprawniejszego kontaktu i przep³ywu informacji pomiêdzy pracodawc¹ i
pracobiorcami, wypracowania jednolitych rozwi¹zañ prawnych dla
wszystkich Oddzia³ów, itd.) pomiêdzy pracodawc¹, a przedstawicielami pracowników - Zarz¹d Polskiej Miedzi corocznie od 30 lat deklarowa³ pomoc w funkcjonowaniu ponadzak³adowej struktury.
Podpisywana na pocz¹tku ka¿dego roku umowa okrela³a zasady
finansowania wynajmu pomieszczeñ, samochodu do poruszania
siê pomiêdzy zak³adami spó³ki, udostêpnienia materia³ów biurowych
przeznaczonych do dzia³alnoci zwi¹zkowej oraz zatrudnienia jednego pracownika do wykonywania prac administracyjnych. W bie¿¹cym roku, w miesi¹cu styczniu prezes zarz¹du Herbert Wirth odmówi³ dalszej wspó³pracy ze zwi¹zkiem zawodowym, po rozmowach
przed³u¿y³ czas obowi¹zywania umowy na okres 3-ch m-cy i kolejny
raz na 3 miesi¹ce. W po³owie czerwca br. SKGRM NSZZ Solidarnoæ zwróci³a siê do Herberta Wirtha prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. o wyd³u¿enie do 31 grudnia 2010r. obowi¹zuj¹cej
umowy okrelaj¹cej zasady korzystania przez Zwi¹zek ze wiadczeñ
pracodawcy w celu prowadzenia dzia³alnoci zwi¹zkowej.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ dostrzegaj¹c istotn¹ rolê,
jak¹ w funkcjonowaniu Spó³ki odgrywa porozumienie pomiêdzy
pracodawc¹, a stron¹ spo³eczn¹ uwa¿a za celowe przed³u¿enie umowy, która usprawnia wzajemne relacje pomiêdzy pracodawc¹, a najliczniejsz¹ organizacj¹ pracownicz¹ w KGHM Polska Mied S.A. 
NSZZ Solidarnoæ.
W odpowiedzi Herbert Wirth prezes Spó³ki poinformowa³ SKGRM
NSZZ Solidarnoæ, ¿e z uwagi na okolicznoci faktyczne i prawne
nie przed³u¿a umowy.
Niezrozumia³ym jest dla Solidarnoci, jakie to przeszkody faktyczne i prawne przeszkadzaj¹ prezesowi KGHM przed³u¿yæ obowi¹zuj¹c¹ od 30 lat umowê reguluj¹c¹ istotn¹ kwestiê wzajemnej wspó³pracy pomiêdzy pracodawc¹, a stron¹ spo³eczn¹?
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e utrudnienie wzajemnej wspó³pracy - wprost jej zerwanie przez
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A., wpisuje siê w jego dotychczasowe
dzia³ania o pod³o¿u politycznym, lekcewa¿¹ce potrzeby pracownicze m.in. p³acowe.
Wskazuje jednoznacznie, jak¹ antypracownicz¹, konfrontacyjn¹
politykê realizuje Platforma Obywatelska, z której nadania politycznego jest obecny Zarz¹d KGHM.
Nie pozostawia cienia w¹tpliwoci, ¿e obecne w³adze KGHM nie
chc¹ rozwi¹zywania problemów pracowniczych w zal¹¿ku ich powstawania i doprowadzaj¹ do wzrostu napiêcia spo³ecznego.

Rada Zwi¹zku Pracodawców Polska Mied wyda³a stanowisko,
które w swej treci mija siê z obowi¹zuj¹cym prawem.
Zwi¹zek Pracodawców Polska Mied powsta³ z inicjatywy i istnieje dziêki zaanga¿owaniu Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. W
jego sk³ad wchodzi ok. 60 przedsiêbiorców w tym spó³ki z grupy
kapita³owej KGHM i sam Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. Finansuje
siê ze sk³adek wnoszonych przez zrzeszone w nim firmy, które
wnosz¹ po kilkaset z³otych bez wzglêdu na wielkoæ firmy, jedynym
wyj¹tkiem jest KGHM Polska Mied S.A., który uchwa³¹ Zarz¹du
wnosi sk³adki liczone od iloci zatrudnionych w firmie, która w
sumie przekracza znacznie milion z³otych. W zamian za to prezes
Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. piastuje funkcjê przewodnicz¹cego Zwi¹zku Pracodawców Polska Mied.
O zwi¹zku tym, który tak naprawdê istnieje dziêki pieni¹dzom
wypracowanym przez za³ogi KGHM Polska Mied S.A. i jego grupy
kapita³owej us³yszelimy po raz pierwszy, gdy jego nadbudówka
Konfederacja Pracodawców Polskich (w jej naczelnych w³adzach
zasiada Micha³ Kuszyk dyrektor ZP Polska Mied) zg³osi³a do Trybuna³u Konstytucyjnego zastrze¿enie, co do konstytucyjnoci zapisów dotycz¹cych prawa do wczeniejszej emerytury dla zatrudnionych pod ziemi¹ górników. Trybuna³ nie zaj¹³ siê wnioskiem pracodawców, gdy¿ nie byli oni uprawnieni do jego z³o¿enia. Teraz po
latach, znowu s³yszymy o tym zwi¹zku i znowu kolejna kompromitacja.
Zarz¹d KGHM postanowi³ po raz kolejny rozpowszechniæ nieprawdê i pozoruj¹c chêæ wspó³pracy wci¹gn¹³ w sw¹ grê Radê
Wykonawcz¹ ZPPM, któr¹ stanowi¹ m.in. zale¿ni od niego prezesi z grupy kapita³owej np. Edward Schmidt prezes MCZ, Grzegorz Kubacki prezes CBJ, dyrektorzy Oddzia³ów np. Krzysztof Tkaczuk i pracownicy etatowi tego¿ zwi¹zku. Wród tej elity znalaz³
siê Marcin Bia³kowski aktywista partyjny Prawa i Sprawiedliwoci mianowany (gdy rz¹dzi³a PiS) z klucza partyjnego na dyrektora departamentu w Biurze Zarz¹du.
Rada Wykonawcza ZPPM pod przewodnictwem swojego przewodnicz¹cego Herberta Witha wyda³a Stanowisko, wobec którego
jest nam trudno przejæ obojêtnie.
Pisze w nim: Jako organizacja pracodawców uwa¿amy, ¿e kompromis, pozwalaj¹cy na pogodzenie interesów pracowników i pracodawców, jest korzystny dla ka¿dej firmy
Z tym wywodem siê zgadzamy, ale problem w tym, ¿e choæ jest
on prawdziwy nie zosta³ wcielony w ¿ycie. Ani Zarz¹d KGHM Polska
Mied S.A., ani dyrektor Oddzia³u Polkowice-Sieroszowice, ani ZPPM
nie zaproponowa³ pracownikom ¿adnego kompromisu, nie wyra¿ono chêci zrealizowania, chocia¿ czêci postulatów przedstawianych przez NSZZ Solidarnoæ.
W dalszej czêci Stanowiska ZPPM podwa¿a legalnoæ referendum i zorganizowanego w jego wyniku strajku. Bo zdaniem ZPPM
na kartach do g³osowania podczas referendum nie by³o stanowiska pracodawcy oraz umieszczono postulat dotycz¹cy podwy¿ki
stawek o 300z³, który nie by³ postulowany przy rozpoczêciu sporu.
Przepisy prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce - ustawa o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych nie nak³ada na organizatora referendum

Konflikt zamiast
porozumienia

Zamotany Zwi¹zek
Pracodawców

przed strajkowego obowi¹zku przedstawiania stanowiska pracodawcy na kartach do g³osowania w przeprowadzanym referendum. Nie
zakazuje równie¿ umieszczania ¿¹dañ, które s¹ od dwóch lat postulowane przez pracowników i NSZZ Solidarnoæ tj. wzrostu p³acy
poprzez zwiêkszenie stawek osobistego zaszeregowania o 300z³.
Jaka mog³a byæ przyczyna, ¿e mened¿erowie reprezentuj¹cy pracodawców polskich zajêli stanowisko uchybiaj¹ce prawu polskiemu?
Jeden z sygnatariuszy stanowiska Zwi¹zku Pracodawców Polska
Mied Marcin Bia³kowski, cz³onek rady wykonawczej przyznaje, ¿e
zosta³ wprowadzony w b³¹d: Dotar³em do notatki s³u¿bowej niezale¿nego obserwatora Stanis³awa Szapowa³a, cz³onka Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego, z której wynika, ¿e referendum
odby³o siê bez naruszenia prawa.. Marcin Bia³kowski przyznaje, ¿e
na posiedzeniu rady nie przedstawiono ¿adnych opinii prawnych, a
ca³a sytuacja tylko dola³a oliwy do ognia. Zastanawiaæ mo¿e, kto
podpisuje pismo w ciemno? W Radzie Wykonawczej ZPPM zasiadaj¹ prezesi, dyrektorzy, biznesmeni i pracownicy merytoryczni czy¿by ich poziom wiedzy prawnej by³ tak niski? Nam wydaje siê to nie
prawdopodobne, wszak PO mianuje na stanowiska osoby kompetentne (tak przynajmniej twierdzi), ale mo¿e to nie prawda. A mo¿e
menad¿erowie powi¹zani z (dzia³aj¹cym z prawem na bakier) Zarz¹dem KGHM tak byli zapatrzeni w swego przewodnicz¹cego Herberta
W., ¿e podpisali co im posuniêto pod nos. W jakim stopniu potwierdza ten fakt wypowied Pana Marcina B.
Gwarancje zatrudnienia
Zwi¹zek Pracodawców czyni zarzut organizacjom zwi¹zkowym,
¿e ¿¹daj¹ wieloletnich gwarancji zatrudnienia. Taki postulat uwa¿aj¹
za bardzo niekorzystny z ró¿nych wzglêdów: ( ) narusza³by zgodê
spo³eczn¹ rodowisk pracodawców, pracowników i organizacji
zwi¹zkowych ca³ego regionu; ¿¹danie nie jest zgodne z duchem
standardów spo³eczno-gospodarczych; jest anachroniczne i sprzeczne z poczuciem solidarnoci spo³ecznej; ogranicza równy dostêp
do rynku pracy. Pierwsze trzy merytoryczne argumenty pozostawimy bez komentarza... Co do ograniczenia dostêpu do rynku pracy,
to ju¿ kolejna manipulacja. System zwolnieñ pozosta³by niezmieniony, a wiêc nie by³oby wiecznych stanowisk. Pracownicy odchodziliby z pracy i byliby zatrudniani jak teraz. NSZZ Solidarnoæ
nie chce te¿ ochrony dla pracowników, którzy zas³uguj¹ na dyscyplinarne zwolnienie. Postulat o zagwarantowaniu zatrudnienia pracownikom w przypadku dalszej prywatyzacji Spó³ki w d³ugim okresie czasu, powsta³ w momencie sprzeda¿y znacz¹cych udzia³ów
KGHM przez Skarb Pañstwa. Dzia³ania NSZZ Solidarnoæ na rzecz
powstrzymania siê od dalszej prywatyzacji spotka³y siê ze strony
w³aciciela KGHM z ca³kowitym lekcewa¿eniem, a reprezentuj¹cy go
w Spó³ce schowa³ jak stru g³owê w piasek, udaj¹c, ¿e spó³kê reprezentuje kto inny, a nie on. Nie pomóg³ 2 godzinny protest pracowniczy. Zarz¹d wyci¹gn¹³ g³owê z piachu i przypomnia³ sobie, ¿e zarz¹dza spó³k¹. Rzuci³ siê na pracowników podejmuj¹c bezprawne
dzia³ania. Wszem i wobec rozg³asza³, ¿e dalsza prywatyzacja nie stwarza sytuacji zagro¿enia dla miejsc pracy zatrudnionych. NSZZ Solidarnoæ musi patrzyæ realnie na to, co siê dzieje. W tym momencie
w firmie nie ma zwolnieñ. Ale co bêdzie jutro, gdy g³os decyduj¹cy
utraci w KGHM Skarb Pañstwa?
Zawarcie pakietu gwarancji 20 lat zatrudnienia w przypadku likwidacji miejsc pracy w wyniku przeprowadzonej prywatyzacji i
wpisanie ich do ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. Nie
ma ¿adnych skutków dla pracodawcy dopóki nie likwiduje miejsc
pracy i wyrzuca na bruk ludzi pozostawiaj¹c ich bez rodków do
¿ycia. Zarz¹d KGHM kierowany przez Herberta W. wie o tym doskonale. Jednak bierze pod uwagê mo¿liwoæ przejêcia decyduj¹cego
g³osu na Walnym Zgromadzeniu przez skonsolidowanych akcjonariuszy i w konsekwencji mo¿liwoæ likwidacji tysiêcy miejsc pracy. A
mo¿e sam planuje masowe zwolnienia z likwidowanej Huty Legnica
i kopalni Lubin (planowana likwidacja pieców szybowych)? Gdyby
by³o inaczej nie by³by problemu w uznaniu postulatów pracowniczych? Gwarancje zosta³yby dawno podpisane i wpisane do ZUZP.
Sugerowanie nielegalnoci referendum, a w konsekwencji ca³ego strajku jest manewrem, który ma za zadanie zniechêciæ pracowników do ewentualnego strajkowania. Straszenie powtórk¹ z ubieg³ego roku, gdzie nielegalnie odbierano pracownikom czternast¹
pensjê, to jedyne co mo¿e zaoferowaæ pracodawca w ramach wspó³pracy i kompromisu z czynnikiem spo³ecznym. Pracownicy dawno
ju¿ rozszyfrowali ten Zarz¹d i wyraz temu dali w referendum strajkowym w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Jestemy przekonani, ze i
w innych Oddzia³ach pracownicy nie dadz¹ siê oszukaæ i zastraszyæ
podejm¹ w³aciw¹ decyzjê w obronie swoich praw.
W referendum strajkowym przeprowadzonym w KGHM Polska

Mied S.A. Oddzia³y  Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice w
okresie od 28 czerwca do 2 lipca 2010 r. udzia³ wziê³o 2989 osób, co
stanowi 64,9% pracowników z ogólnej liczby 4606 zatrudnionych.
Za zorganizowaniem akcji strajkowej opowiedzia³o siê 2750 pracowników, co stanowi 59,7% ogó³u zatrudnionych pracowników i
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w Polsce daje mo¿liwoæ og³oszenia strajku.

Fatalnie prowadzona polityka w³acicielska wobec jednej z najwiêkszych firm transportowych w Polsce spowodowa³a, ¿e bardzo dobra spó³ka transportowa znalaz³a siê w sytuacji bez wyjcia.

Na krawêdzi
przepaci

W³adze Pol - Mied Trans Sp. z o.o. nie widz¹ innego rozwi¹zania
jak redukcja zatrudnienia, w zarz¹dzanej przez nich spó³ce, w celu jej
uratowania.
W latach rz¹dów SLD 1993  1997 r. w KGHM Polska Mied S.A.
pod przewodnictwem Prezesa Zarz¹du Stanis³awa Siewierskiego
przeprowadzono restrukturyzacjê polegaj¹ca na wy³¹czeniu Oddzia³ów poprzez przekszta³cenie ich w spó³ki z o.o. Wed³ug prominentnych dzia³aczy SLD restrukturyzacja ta mia³a zmniejszyæ koszty dzia³alnoci ci¹gu podstawowego oraz umo¿liwiæ podjêcie bardziej efektywnej dzia³alnoci gospodarczej przez wy³¹czone podmioty. Jako
jeden z ostatnich Oddzia³ów w 1997 roku Zak³ad Transportu zosta³
wydzielony z ci¹gu technologicznego produkcji miedzi, jako PolMied Trans Spó³ka z o.o. Wydzielenie firmy ze struktur ci¹gu technologicznego KGHM, zmiana formy prawnej mia³a daæ firmie szansê
ofensywnego wyjcia poza KGHM Polska Mied S.A. - na krajowy i
zagraniczny rynek us³ug.
Restrukturyzacja KGHM spowodowa³a
W Polsce powstawa³y z niczego firmy transportowe i rozkwita³y.
A w tym czasie Pol - Mied Trans z drugiego przedsiêbiorstwa w
Polsce pod wzglêdem bazy transportowej i wiadczonych us³ug
spada³. Dosz³o do drastycznego zmniejszenia potencja³u firmy. Uwagi
Solidarnoci w sprawie b³êdnych decyzji dotycz¹cych bie¿¹cej i przysz³ej dzia³alnoci Spó³ki 100% w³aciciel Spó³ki Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. bagatelizowa³ posiadaj¹c wiêkszoæ w jej radzie nadzorczej. Zarz¹d prezesa ST. Siewierskiego znalaz³ sposób na pozbycie siê kontroli czynnika spo³ecznego i decyzj¹ w³acicielsk¹ w 1998
r. pozbawi³ za³ogê prawa wyboru swojego przedstawiciela do organu kontrolnego - rady nadzorczej. Od tej pory móg³ uzdrawiaæ Spó³kê transportowa sam bez kontroli spo³ecznej.
Jego niepodlegaj¹ce ocenie spo³ecznej dzia³ania doprowadzi³y
do d³ugotrwa³ych problemów finansowych Pol-Mied Trans Sp. z
o.o. Nowy zarz¹d powo³any w marcu br. przez 100% w³aciciela
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. chce rozwi¹zaæ je poprzez redukcjê
zatrudnienia.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ od d³u¿szego
czasu domaga³a siê rozmów na temat sytuacji w firmie. Czara
goryczy zosta³a przelana, gdy Zarz¹d spó³ki doprowadzi³ do przegrania przetargu zorganizowanego przez KGHM Polska Mied S.A. O/
ZWR na roboty prze³adunkowe wykonywane przez firmê od lat. W
wyniku przegranego przetargu nast¹pi³o ograniczenie robót i co za
tym idzie zwolnienie sporej grupy pracowników zatrudnionych przy
tych us³ugach. Zarz¹d Spó³ki umy³ rêce i tylko dziêki operatywnoci
dzia³aczy zwi¹zkowych uda³o siê pomóc zwolnionym pracownikom
w zatrudnieniu w innych firmach.
Zwi¹zkowcy kolejny raz za¿¹dali rozmów i w ich wyniku NSZZ
Solidarnoæ oraz pozosta³e zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce przy Pol
 Mied Trans zawar³y porozumienie z pracodawc¹ w sprawie Programu Dobrowolnych Odejæ.
Wynegocjowany program ma zachêciæ pracowników (poprzez
korzystniejsze odprawy od kodeksowych) do poszukiwania pracy w
innych firmach lub za³o¿enia w³asnej dzia³alnoci i rozwi¹zania stosunku pracy za porozumieniem stron. Ta akcja, je¿eli spotka siê z
zainteresowaniem zatrudnionych, ma na celu uchroniæ Spó³kê przed
koniecznoci¹ zwolnieñ z przyczyn ekonomicznych z odprawami
kodeksowymi, które s¹ znacznie mniej korzystne. Nowy Zarz¹d Spó³ki
zapewnia, ¿e nie ma innej mo¿liwoci naprawy finansów Spó³ki jak
redukcja zatrudnienia. Jak nie nast¹pi¹ one dobrowolnie, to zarz¹d
bêdzie zwalnia³.

Pracownicy godz¹cy siê na dobrowolne odejcie otrzymaj¹ ³¹cznie
3 wiadczenia:
· odprawê podstawowa uzale¿niona od sta¿u pracy maksymalnie w wysokoci trzymiesiêcznego wynagrodzenia,
· odszkodowanie za rozwi¹zanie stosunku pracy w drodze
porozumienia bez okresu wypowiedzenia uzale¿nione od sta¿u pracy maksymalnie w wysokoci trzymiesiêcznego wynagrodzenia,
· odprawê dodatkow¹ w wysokoci 20.000,00 z³.
Warunek z³o¿enie wniosku i zgoda pracodawcy
Redukcja zatrudnienia musi nast¹piæ w okrelonych dzia³ach i
tylko tam zatrudnieni pracownicy w okrelonym terminie mog¹ sk³adaæ owiadczenie o chêci rozwi¹zania stosunku pracy.
Wy¿sze odprawy kierowane s¹ przede wszystkim dla pracowników:
· zatrudnionych w Oddziale Transportu samochodowego (termin do 24 lipca),
· posiadaj¹cych prawa emerytalne (do 24 lipca),
· objêtych Zintegrowanym Systemem Informatycznym SAP (do
20 sierpnia).
Zatrudnieni w pozosta³ych komórkach organizacyjnych Spó³ki
równie¿ mog¹ sk³adaæ do 24 wrzenia br. wnioski i w razie uzyskania
akceptacji pracodawcy odejæ na korzystniejszych zasadach. Pracownicy, którzy uzyskaj¹ w bie¿¹cym roku prawa emerytalne bêd¹
mogli równie¿ skorzystaæ z wy¿szych odpraw do koñca roku. rodki
finansowe przeznaczone na ten cel s¹ w ograniczonej wielkoci.
Pracodawca mo¿e odmówiæ pracownikowi mo¿liwoæ przyst¹pienia do Programu Dobrowolnych Odejæ bez podania przyczyny.
NSZZ Solidarnoæ prowadzi z pracodawc¹ rozmowy maj¹ce
rozwi¹zaæ problemy firmy w sposób jak najmniej uci¹¿liwy dla pracowników. Trwaj¹ negocjacje nt. zmian w strukturze firmy, maj¹ce
polepszyæ jej kondycjê i powstrzymaæ redukcjê zatrudnienia.
Adam Januchta przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ przy PolMied Trans, oczekuje dalszych korzystniejszych dla pracowników rozwi¹zañ i zwraca siê do za³ogi: Apelujê o zachowanie
spokoju w tych trudnych dla nas chwilach. Robimy wszystko, co
w naszej mocy, aby szykowane zmiany w firmie by³y jak najkorzystniejsze dla odchodz¹cych z naszej firmy pracowników. Maj¹c na uwadze dobro za³ogi musimy braæ pod uwagê kondycjê
naszej Spó³ki, która w chwili obecnej wymusza najdrastyczniejsze poci¹gniêcia - redukcjê zatrudnienia.

30 czerwca 2010 r. odby³o siê spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM
Polska Mied S.A..

Strony ZUZP
ocenili Spó³kê

Strony ZUZP byli zgodni kondycja finansowo-gospodarcza Spó³ki
jest bardzo dobra. Strona spo³eczna przedstawi³a oczekiwania pracowników wynikaj¹ce z wzrostu kosztów utrzymania oraz dobrej
kondycji Spó³ki - rozpoczê³y siê schody.
Zgodnie z §81 ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.
odby³o siê 30 czerwca br. spotkanie Organizacji Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied S.A. z Zarz¹dem tej Spó³ki.
Celem spotkania by³a okresowa ocena zakresu oraz funkcjonowania postanowieñ zawartych w ZUZP. W wyniku dokonanej przez
zwi¹zki zawodowe oceny spo³eczno-gospodarczej zatrudnionych i
finansowo  gospodarczej Spó³ki, zosta³y ponowione postulaty pracownicze przekazane 30 listopada 2009r. przedstawicielom Zarz¹du, w sprawie:
1. wpisania do ZUZP pakietu medycznego, Pracowniczego Programu Emerytalnego i postanowieñ o corocznym negocjacyjnym
ustalaniu wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia oraz zmian dostosowuj¹cych treæ ZUZP do postanowieñ Kodeksu Pracy,
2. podwy¿ek stawek osobistego zaszeregowania pracowników o
300 z³,
3. zwiêkszenia zakresu uprawniaj¹cego do otrzymywania przez pracownika ekwiwalentu na pokrycie wydatków szkolnych na dzieci ucz¹ce siê do ostatniego roku szko³y wy¿szej, nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia 25 roku ¿ycia,
4. zwiêkszenia dodatkowego odpisu na ZFS przypadaj¹cego na 1
zatrudnionego do: 180% w O/JRGH; 170% w kopalniach i hu-

tach; 140% w O/ZWR i O/Hydrotechnicznym; 130% w COPI i
Biurze Zarz¹du,
5. zrównania okresu pracy w przedsiêbiorstwie KGHM i spó³kach
zale¿nych od KGHM Polska Mied S.A. z prac¹ w Spó³ce przy
przyznawaniu odpraw emerytalno  rentowych.
Powy¿sze postulaty zosta³y dopracowane przez organizacje zwi¹zkowe i przedstawione w formie projektu protoko³u dodatkowego nr
13 i nr 14 do ZUZP i przedstawione Zarz¹dowi KGHM Polska Mied
S.A. 3 i 7 grudnia 2009r.
Zwi¹zkowcy przypomnieli Zarz¹dowi, ¿e pomimo osi¹gniêcia przez
Spó³kê wysokich zysków liczonych w miliardach z³otych w 2009 r. i
wypracowywania w roku bie¿¹cym kolejnych miliardów, pracownicy nie otrzymali wy¿szej p³acy rekompensuj¹cej zwiêkszaj¹ce siê
koszty utrzymania. Powoduje to sta³y spadek si³y nabywczej ich
pensji. W wyniku tej sytuacji wzrasta niezadowolenie wród pracowników, zw³aszcza tych, którzy pracuj¹ najciê¿ej w warunkach
skrajnie szkodliwych i niebezpiecznych, za stosukowo niskie pensje
w stosunku do kadry zarz¹dzaj¹cej. Podniesienie w 2010r. stawek
zaszeregowania ka¿demu pracownikowi o 300z³ pozwoli³oby na
utrzymanie wynagrodzeñ na poziomie roku 2009, gdy¿ w tym roku
jest niewyp³acana nagroda 5.000z³ tzw. bramowa.
W odpowiedzi Zarz¹d stwierdzi³, ze nie jest stron¹ w tej dyskusji,
¿e rozmowy powinny toczyæ siê z dyrekcjami poszczególnych Oddzia³ów.
Zwi¹zkowcy stwierdzili, ¿e na Oddzia³ach nie ma partnerów do
rozmów skoro mianowani przez Zarz¹d dyrektorzy nie przestrzegaj¹
postanowieñ uk³adowych. Wprowadzaj¹c nowe zapisy regulaminów bez uzgodnienia ich treci naruszaj¹ postanowienia ZUZP zawarte §22 (regulaminu pracy) i §31 (regulaminu premiowania). Zarz¹d stwierdzi³, ¿e przed³o¿y na pimie zwi¹zkom odpowied w tej
sprawie i chcia³ prowadziæ rozmowy na temat innych zmian zapisów
w ZUZP, nie ustosunkowuj¹c siê do zwi¹zkowych postulatów. Zwi¹zkowcy stwierdzili, ¿e dopóki Zarz¹d nie poleci swoim dyrektorom
przestrzegaæ postanowieñ obowi¹zuj¹cych w ZUZP  zapisów §22
i §31, to nie mo¿na prowadziæ rozmów na temat zmian w ZUZP. Od
pocz¹tku grudnia 2009r. le¿y propozycja zmian ZUZP przed³o¿ona
Zarz¹dowi, która mówi o wprowadzeniu 300z³ podwy¿ek stawek,
które utrzyma³yby wynagrodzenia w roku 2010 na poziomie roku
2009. Zarz¹d nie chce rozmawiaæ w tym temacie i wysy³a zwi¹zki do
dyrektorów, którzy samowolnie, wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu
wprowadzili nowe zasady premiowania, wypompowuj¹c pieni¹dze
z funduszu p³ac na ró¿nego rodzaju nagrody dla wybranych (pisalimy w poprzednich Pryzmatach o wyp³aceniu 30tys. nagrody kierowniko-nadsztygarowi). Fundusz topnieje w oczach i nie bêdzie na
podwy¿ki stawek po 300z³, bo braknie pieniêdzy. Ma³o tego zarobi
mniej o 5.000z³, gdy nie otrzyma zdanej nagrody. Dopóki taka sytuacja trwa nie ma mowy o rozmowach. Obecny na spotkaniu Ryszard
Janeczek wiceprezes Zarz¹du chcia³ wyznaczyæ spotkanie na miesi¹c wrzesieñ. Zwi¹zkowcy nie zgodzili siê na tak odleg³y termin i
uzgodniono spotkanie na 12 lipca br.
Na spotkaniu w poniedzia³ek 12 lipca Zarz¹d przedstawi³ na pimie swoje stanowisko wobec zg³oszonych przez zwi¹zki zawodowe 30 czerwca uwag. Po zapoznaniu siê z odpowiedzi¹ Zarz¹du
przedstawion¹ przez Ryszarda Janeczka wiceprezesa Zarz¹du KGHM
zwi¹zkowcy stwierdzili, ¿e nie idzie ona w kierunku porozumienia,
ale zmierza wprost do konfrontacji. W zwi¹zku z powy¿szym zdecydowali, ¿e ze wzglêdu na obecnoæ tylko jednego cz³onka Zarz¹du
Spó³ki przerywaj¹ rozmowy do czasu skompletowania ca³ego sk³adu Zarz¹du.
O komentarz do zaistnia³ej sytuacji prosimy Józefa Czyczerskiego przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ. Niestety do negocjacji nie dosz³o, poniewa¿ na spotkanie przyby³ jeden wiceprezes Zarz¹du KGHM PM S.A. Przed³o¿y³
stanowisko, które jest kuriozalne w stosunku do stanu faktycznego. Nasze zwi¹zkowe twierdzenie o bezprawnoci wprowadzenia
nowych zapisów w regulaminie premiowania i pracy bez ich uprzedniego uzgodnienia ze zwi¹zkami zawodowymi zosta³o poparte wieloma ekspertyzami prawnymi Pañstwowej Inspekcji Pracy. W kopalni Polkowice-Sieroszowice PIP wyst¹pi³ do pracodawcy o przywrócenie stanu prawnego i s¹ prowadzone negocjacje zwi¹zków z dyrekcj¹ w/s regulaminu premiowania. A tu Zarz¹d odpowiada na pimie, ¿e w kopalni Lubin nowy regulamin premiowania zosta³ uzgodniony i wprowadzony zgodnie z §31 ZUZP, natomiast na kopalniach
Polkowice-Sieroszowice i Rudna nie zosta³y uzgodnione regulaminy jak nakazuj¹ przepisy §22 i §31 ZUZP i dyrektorzy samowolnie
mogli je wprowadziæ, bo nie musz¹ zdaniem Zarz¹du do nich siê
stosowaæ. Takie zapisy nadaj¹ siê tylko do kabaretu i wiadcz¹ o
arogancji Zarz¹du lekcewa¿¹cego stronê spo³eczn¹. Pozwala to dy-

rektorom poszczególnych Oddzia³ów, do opró¿nienia funduszu p³ac
dla wybranych ludzi, kosztem pozosta³ych pracowników. Jest to
lekcewa¿enie nie tylko zwi¹zków zawodowych, ale przede wszystkim pracowników, którzy ciê¿ko pracuj¹ na milionowe pensje Zarz¹du.
Ten Zarz¹d prowadzi politykê maksymalnego poró¿nienia ludzi,
skonfliktowania pomiêdzy sob¹ ca³ych grup pracowniczych, a nawet oddzia³ów, tego jeszcze nie by³o w KGHM.
Takie zachowanie w³adz Spó³ki odbieramy, jako lekcewa¿enie za³óg Polskiej Miedzi, co bez w¹tpienia potwierdza brak dobrej woli i
nieprzygotowanie pracodawcy do prowadzenia merytorycznej dyskusji na temat zmian w Uk³adzie Zbiorowym Pracy. W dalszym ci¹gu
oczekujemy od Zarz¹du KGHM PM S.A., ¿e wyka¿e siê dobr¹ wol¹
odrobi lekcje i zasi¹dzie przygotowany do prowadzenia merytorycznych negocjacji, w sprawach tak wa¿nych dla pracuj¹cych za³óg
Polskiej Miedzi.  mówi Józef Czyczerski
Oceniaj¹c sytuacjê trudno nie dostrzec ze ten Zarz¹d z pe³n¹ premedytacj¹ unika rozmów ze stron¹ spo³eczn¹, wprost j¹ bojkotuje.
Miêdzy bajki nale¿y w³o¿yæ dotychczasowe nieszczere zapewnienia
Herberta Wirth prezesa Zarz¹du Spó³ki o traktowaniu z nale¿yta powag¹ strony spo³ecznej. Zaistnia³a sytuacja bez w¹tpienia pokazuje
w³adze KGHM Polska Mied S.A. w niekorzystnym wietle. Pracownicy wykazuj¹ siê niezwyk³¹ cierpliwoci¹ pozostaj¹c od 3-ch lat bez
wzrostu wynagrodzeñ rekompensuj¹cych postêpuj¹ca inflacjê. A
ich pieni¹dze p³yn¹ szeroka strug¹ na dywidendy, inwestycje poza
Polsk¹ Miedzi¹ i zakupy maj¹tkowe, które zasilaj¹ bud¿et pañstwowy bêd¹c ca³kowicie nie przydatne producentowi górniczo-hutniczemu. Wszelkie dotychczasowe zapewnienia prezesa Zarz¹du KGHM
o szacunku dla ciê¿kiej pracy górników nale¿y w³o¿yæ miêdzy bajki.
Obecny Zarz¹d pod prezesur¹ Herberta Wirth, realizuje w KGHM
Polska Mied S.A. przyjêt¹ po objêciu w³adzy przez PO strategiê zamro¿enia p³acy pracowniczej, co skutkuje sta³ym jej obni¿aniem w
stosunku do redniej krajowej bez przerwy obni¿a si³ê nabywcz¹
zatrudnionych w KGHM.

Kolejne rokowania prowadzone w ramach sporu zbiorowego NSZZ Solidarnoæ prowadzone od 30 listopada 2009r w KGHM Polska Mied S.A. zakoñczy³y siê
fiaskiem

Spór Zbiorowy w KGHM
- Oddzia³ Rudna

Zarz¹d Polskiej Miedzi po raz kolejny zawiód³ - nie dosz³o do
porozumienia w ramach sporu zbiorowego w KGHM Polska Mied
S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Rudna.
Pomimo odwlekania w czasie i podejmowania wszelkich dzia³añ
maj¹cych doprowadziæ do porozumienia pomiêdzy NSZZ Solidarnoæ i dyrekcj¹ najwiêkszej w Polskiej Miedzi kopalni Rudna, nie
mo¿na by³o go uzyskaæ, gdy¿ Zarz¹d Spó³ki odmówi³ udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorom umo¿liwiaj¹cego jego zawarcie.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ z upowa¿nienia i w imieniu zrzeszonych w niej komisji zak³adowych ju¿
30 listopada 2009r. wystosowa³a pismo do Herberta Wirtha prezesa
Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A., w którym w imieniu pracowników
postuluje o:
· Zabezpieczenie zatrudnionych w KGHM Polska Mied S.A. na
wypadek dalszej prywatyzacji Spó³ki poprzez zawarcie: Porozumienia Zbiorowego  Umowy Spo³ecznej zawieraj¹cej gwarancje zatrudnienia oraz utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i wiadczeñ pracowniczych przez okres 20 lat dla wszystkich
pracowników KGHM.
· Wpisania do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla
pracowników KGHM Polska Mied S.A. obowi¹zuj¹cego w Spó³ce
Pakietu Medycznego.
· Zaniechania naruszania przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym praw i wolnoci, w tym wynikaj¹cych z wewn¹trzzak³adowych
aktów prawa pracy, w szczególnoci uprawnienia zwi¹zków zawodowych do dokonywania wspólnie z pracodawc¹ wyjanieñ treci

postanowieñ Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A.
Pomimo up³ywu prawie 8-miu miesiêcy sporu zbiorowego Zarz¹d KGHM nie znalaz³ czasu na przekazanie swoim prokurentom w
kopalni Rudna pe³nomocnictw do zawarcia porozumienia w przedmiocie sporu. Sprawa tym bardziej jest bulwersuj¹ca, ¿e po raz pierwszy w historii KGHM Zarz¹d siê uchyli³ od rokowañ w ramach sporu
i poleci³ dyrektorom poszczególnych Oddzia³ów w jego zastêpstwie
prowadziæ rokowania. Jak jednak mog³y siê skoczyæ rokowania je¿eli dyrektorom nie przekazano uprawnieñ do rokowañ postulatów
bêd¹cych przedmiotem sporu? Tylko podpisaniem protoko³u rozbie¿noci i tak siê sta³o 12 lipca 2010 r. w siedzibie dyrekcji kopalni
Rudna. Strona pracodawcy zobowi¹za³a siê do wyznaczenia mediatora celem podjêcie rokowañ w jego obecnoci.
NSZZ Solidarnoæ jest przekonana, ¿e je¿eli konfrontacyjne
nastawienie Zarz¹du Polskiej Miedzi nie ulegnie zmianie rokowania
stron przed mediatorem bêd¹ stanowiæ jedynie wymóg prawny w
drodze do referendum i strajku. Koszty, które w jego wyniku poniesie Spó³ka obci¹¿¹ w ca³oci prezesa Zarz¹du Herberta Wirtha i jego
zastêpców Macieja Tyburê oraz Ryszarda Janeczka.

Odszed³ od nas kolejny wielki patriota, duszpasterz, który w trudnych czasach lewicowej dyktatury wykaza³ siê
niezwyk³¹ odwag¹, wspieraj¹c duchowo Naród Polski
w ruchu Solidarnociowym ku wolnoci i demokracji.

Polska traci

13 lipca 2010 r. we wtorek wieczorem zmar³ jeden z najbardziej
znanych kapelanów Solidarnoci ks. Henryk Jankowski.
Ks. Pra³at Henryk Jankowski urodzi³ siê w 1936 r. w Starogardzie
Gdañskim. Od 1970 r. do 2004 r. by³ proboszczem parafii w. Brygidy w Gdañsku. Zwi¹za³ siê z Solidarnoci¹ ju¿ w sierpniu 1980 r.,
kiedy odprawi³ pierwsz¹ mszê dla strajkuj¹cych w Stoczni Gdañskiej. W styczniu 1981 r. wraz z Lechem Wa³ês¹ uczestniczy³ w
delegacji Solidarnoci na audiencji u papie¿a Jana Paw³a II. 14
grudnia 1981 r. z Danut¹ Wa³ês¹ wród strajkuj¹cych w Stoczni
Gdañskiej, odprawi³ mszê, namawia³ do zachowania spokoju i zaniechania strajku. Po 13 grudnia 1981 r. organizowa³ pomoc dla
represjonowanych w ramach Komisji Charytatywnej przy kociele
w. Brygidy. Wspó³pracowa³ z podziemnymi strukturami Solidarnoci, m.in. przy przekazywaniu sprzêtu i materia³ów poligraficznych przemycanych w zagranicznych transportach z pomoc¹ ¿ywnociow¹. W 1988 r. w pomieszczeniach przy kociele w. Brygidy
mia³a siedzibê Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarnoci,
która koordynowa³a przebieg strajków w ca³ej Polsce. W maju i
sierpniu 1988 r. ks. Pra³at odprawia³ msze dla strajkuj¹cych w Stoczni
Gdañskiej. Wyró¿niony m.in. tytu³em Honorowego Obywatela Miasta Gdañska i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W listopadzie
2005 r. ks. Henryk Jankowski zosta³ uhonorowany medalem Zas³u¿ony dla NSZZ Solidarnoæ.
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ Janusz niadek: Z ksiêdzem pra³atem ca³y czas, jako Solidarnoæ utrzymywalimy bliskie relacje, widzia³em go w czasie beatyfikacji ks. Jerzego Popie³uszki, gdy oddawa³ ho³d parze prezydenckiej po katastrofie smoleñskiej. Sprawia³ wra¿enie, ¿e po chorobie odzyskuje si³y, dlatego
wiadomoæ o jego mierci jest dla mnie szokiem. Odszed³ kolejny
kapelan Solidarnoci. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e by³ jedn¹ z kluczowych postaci, których zas³ug¹ by³o doprowadzenie do pokojowych zmian  zawdziêczamy to w du¿ym stopniu postawie Jana
Paw³a II, polskiego Kocio³a i formacyjnej pracy kapelanów takich
jak on. Ksi¹dz pra³at nie by³ pokorny, by³ niezwykle dumny, ale mo¿e
gdyby by³ inny, nie dokona³by rzeczy wa¿nych. Mo¿e i budzi³ kontrowersje, ale to jest cecha wielkich ludzi, a odszed³ od nas wielki
cz³owiek Solidarnoci i bêdê broni³ tego, by mówiæ o nim tylko
dobrze.
Uroczystoci pogrzebowe odbêd¹ siê 17 lipca 2010 r. (sobota) o
godzinie 1100 w Bazylice w. Brygidy w Gdañsku, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdañskiego S³awoja Leszka G³ódzia.
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