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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

W³adze KGHM Polska Mied S.A. dbaj¹ o sobie a byt pracowników jest im obojêtny.

Podwy¿ki dla Zarz¹du
a dla robotników figa

Kolejne spotkanie i dalej Zarz¹d upiera siê, ¿e zatrudnionym w
KGHM Polska Mied S.A. nie nale¿y siê waloryzacja p³acy, poprzez
podwy¿ki stawek o 300z³, która utrzyma³yby wynagrodzenia w roku
2010 na poziomie roku 2009.
W lipcu 2010 r. odby³o siê kolejne spotkanie stron Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.
G³ównym celem spotkania dla NSZZ Solidarnoæ by³o zrównanie
wynagrodzeñ pracowniczych osi¹ganych w roku 2010 z osi¹ganymi w
roku 2009.
Wed³ug wyliczeñ ekspertów zwi¹zkowych, w tym celu pracodawca
powinien podnieæ stawki p³acy zasadniczej ka¿demu pracownikowi,
o co najmniej 300z³. Ta podwy¿ka zrównowa¿y³aby 5000z³ wyp³acone
w 2-ch ratach w roku 2009 w formie nagrody. Zosta³a ona wynegocjowana przez zwi¹zki zawodowe przy wsparciu za³ogi KGHM, która oburzona brakiem postêpu w rozmowach swych przedstawicieli z pracodawc¹ w sprawie waloryzacji p³ac uda³a siê do Biura Zarz¹du. A gdy
zasta³a bramê zamkniêt¹ wesz³a przez ni¹ na plac siedziby Zarz¹du
KGHM Polska Mied S.A. w Lubinie. Wywalczona nagroda zosta³a wyp³acona tylko w 2009r., gdy¿ przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników byli przekonani, ¿e zostanie osi¹gniête porozumienie z pracodawc¹
o wzrocie p³acy zasadniczej, które od 2010r. zrekompensuje za³odze
KGHM postêpuj¹ca degradacjê ich p³ac, w wyniku inflacji.
Zaraz na pocz¹tku spotkania Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwróci³ siê do
wystêpuj¹cego w komplecie Zarz¹du Spó³ki o uzgodnienie wzrostu
stawek osobistego zaszeregowania pracowników na poziomie, co najmniej 300z³.
W odpowiedzi Zarz¹d stwierdzi³, ¿e rozmowy o wzrocie p³ac zwi¹zki
powinny prowadziæ na Oddzia³ach Spó³ki z dyrektorami, którzy s¹ pracodawca w rozumieniu Kodeksu pracy, a nie z Zarz¹dem.
Jak siê okaza³o Herbert Wirth prezes Zarz¹du KGHM wraz ze swoimi
zastêpcami bêd¹c stron¹ ZUZP dla pracowników KGHM, odsy³a zwi¹zkowców do prowadzenia rozmów z dyrektorami w sprawie podwy¿ek
stawek. Wysokoæ stawek jest unormowana w ZUZP. Dyrektorzy Oddzia³ów nie s¹ stron¹ ZUZP i nie otrzymali upowa¿nieñ Zarz¹du do
negocjacji uk³adowych. Sytuacja ta, to ewidentna niechêæ ze strony
pracodawcy podjêcia rozmów ze stron¹ spo³eczn¹ na temat istotnych
dla pracowników spraw. Gdzie tkwi przyczyna takiego postêpowania
Zarz¹du KGHM?
Nie jest tajemnic¹, ¿e wynagrodzenie za pracê i wszelkie dodatkowe
profity z tytu³u zatrudnienia na stanowisku prezesa KGHM osi¹gane
przez Herberta Wirtha prezesa Zarz¹du KGHM i jego zastêpców s¹ niewyobra¿alnie wysokie w porównaniu do pracowników zatrudnionych
w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pod ziemi¹ lub przy piecach w hutach.
Nie jest te¿ tajemnic¹, ¿e panowie ci siedz¹cy w klimatyzowanych
pomieszczeniach, na wysokich sto³kach, domagaj¹ siê jeszcze wy¿szych
uposa¿eñ. Wed³ug posiadanej przez Pryzmat wiedzy trwaj¹ prace nad
wzrostem wynagrodzeñ prezesa i jego zastêpców. Jest tylko kwesti¹
czasu, gdy Zarz¹d przedstawi Radzie Nadzorczej propozycjê nowych
wynagrodzeñ dla siebie.
Z przesz³oci wiemy, ¿e takie zakusy by³y ju¿ za prezesury Wiktora
B³¹dka. Wtedy Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. przedstawi³ Radzie Nad-

zorczej propozycjê podwy¿ek swoich p³ac o 150%.
Czyby zarz¹d kierowany przez Herberta Wirtha chc¹c uzyskaæ tak
znacz¹c¹ podwy¿kê dla siebie, prowadzi oszczêdnoci na p³acy pracowniczej? Nieracjonalne, bo przy miliardowych zyskach Spó³ki podwy¿ka
p³acy zasadniczej, któr¹ ¿¹daj¹ zwi¹zkowcy to drobny pryszcz. Istnieje
przyczyna braku zrozumienia przez Zarz¹d d¹¿enia pracowników do otrzymania 300 z³ podwy¿ki, przy 100 tysiêcznej miesiêcznej pensji prezesowskiej i chêci¹ znacznego jej podniesienia.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nie
wyobra¿a sobie, aby Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. uchwali³a wzrost p³acy dla prezesa i jego zastêpców. Zw³aszcza w momencie, gdy p³ace zasadnicze zatrudnionych w KGHM Polska Mied S.A.
s¹ zamro¿one od ponad 2-ch lat tj. od chwili objêcia zarz¹du w Spó³ce przez Zarz¹d z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej.

W ca³ym kraju trwa³y zwi¹zane z 30. rocznic¹ NSZZ Solidarnoæ uroczystoci.

30. lat Solidarnoci

Do najwa¿niejszych wydarzeñ tej rocznicy z pewnoci¹ nale¿y
zaliczyæ, m.in. otwarcie wyremontowanej Sali BHP (25 sierpnia),
uroczysta msza w. w kociele p/w Matki Boskiej Czêstochowskiej w
Lubinie i po niej uroczystoci pod Pomnikiem Pamiêci Ofiar Lubina
82 (29 sierpnia), XXIV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoæ
w Gdyni (30 sierpnia), uroczysta msza w. na Placu Solidarnoci w
Gdañsku (31 sierpnia).
Organizatorzy planuj¹c centralne wydarzenia tej rocznicy chcieli zwróciæ uwagê na nie tylko 30 letni¹ historiê NSZZ Solidarnoæ, ale tak¿e
pokazaæ aktualnoæ spo³ecznego przes³ania Sierpnia80 i potrzebê autentycznego dialogu na ró¿nych poziomach ¿ycia spo³ecznego.
Mówi¹c o polskim Sierpniu najczêciej przywo³uje siê wolnociowy
wymiar tego wydarzenia. Tymczasem w sierpniu 1980 r. i poprzedzaj¹cych go wydarzeniach równie wa¿ne by³y postulaty zwi¹zane z warunkami ¿ycia pracowników. Chcemy cieszyæ siê z tej rocznicy, przypominaæ o ludziach i wydarzeniach z 30 letniej historii Zwi¹zku. Nie mo¿emy
zapominaæ jednak o otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, dlatego w tym czasie zale¿y nam równie¿ na pokazaniu idei sprawiedliwoci spo³ecznej,
która jest elementem to¿samoci  mówi Janusz niadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ.
Otwieraj¹c wystawê w odnowionej Sali BHP organizatorzy pokazuj¹
najwa¿niejsze z 30 letniej historii wydarzenia skupiaj¹c siê na takich
ideach, jak: wolnoæ s³owa i religii, praworz¹dnoæ, równoæ, niepodleg³oæ, godnoæ pracy i prawo do organizowania siê w obronie swoich
praw. To te¿ symboliczny powrót do miejsca, gdzie rodzi³a siê polska
pokojowa rewolucja i niezale¿ny ruch zwi¹zkowy.
O praktycznym wymiarze solidarnoci dyskutowali uczestnicy miêdzynarodowej konferencji, która rozpoczê³a siê w 29 sierpnia w Sopocie. Wród goci znajdowa³ siê m.in. Jerzy Buzek, szef Parlamentu Europejskiego, Emilio Gabaglio, by³y sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych.
XXIV Krajowy Zjazd Delegatów, na który zosta³o zaproszonych ponad 2,5 tys. goci to spotkanie ludzi Solidarnoci z ró¿nych okresów
dzia³alnoci Zwi¹zku. Pocz¹wszy od sygnatariuszy porozumieñ sierpniowych a skoñczywszy na dzia³aczach m³odszych od NSZZ Solidarnoæ.
Msza na Placu Solidarnoci to religijny i najbardziej podnios³y wymiar uroczystoci 30. rocznicy NSZZ Solidarnoæ. Mszy przewodniczyæ bêdzie Prymas Polski ks. abp Józefa Kowalczyk a homiliê wyg³osi
abp S³awoj Leszek G³ód. W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 30.

rocznic¹ Zwi¹zku delegaci na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów w Bia³ymstoku og³osili rok 2010 rokiem Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego Solidarnoæ. W specjalnym stanowisku delegaci stwierdzili, m.in. NSZZ Solidarnoæ niezale¿nie od roli i funkcji, które z
koniecznoci historycznej musia³ w ró¿nych okresach wype³niaæ, by³ i
jest niezale¿nym samorz¹dnym zwi¹zkiem zawodowym. Zwi¹zkowcy
w stanowisku przypomnieli s³owa Ojca wiêtego, który powiedzia³: Trzeba wiêc czyniæ wszystko, aby w naszym kraju przywróciæ pracy ludzkiej
jej w³aciw¹ rolê, jak¹ winna ona spe³niaæ w demokratycznym spo³eczeñstwie.
G£ÓWNE UROCZYSTOCI
24 sierpnia w Gdañsku, o godz. 11.00, w Sali BHP, na terenie Stoczni
Gdañskiej, odby³o siê uroczyste otwarcie Sali BHP i prezentacja wystawy Jest jedna Solidarnoæ
29 sierpnia w Szczecinie, na pl. Solidarnoci, o godz. 1000, odby³y
siê uroczystoci podpisania porozumieñ szczeciñskich. Do zebranych
przemówienie wyg³osili Prezydent RP Bronis³aw Komorowski, Przewodnicz¹cy KK NSZZ S Janusz niadek, Prezydenta Miasta Szczecina Piotr
Krzystka. Po przemówieniach odmówiono modlitwê w intencji Ludzi
Pracy i z³o¿ono wieñce i kwiaty. O godzinie 1800 w Bazylice Archikatedralnej odby³a siê uroczysta msza w.
29  30 sierpnia (niedziela-poniedzia³ek) w Hotelu Sheraton w Sopocie odby³a siê Miêdzynarodowa konferencja EZA Partnerstwo w
Polityce Spo³ecznej  Teoria i Dowiadczenia Praktyczne Z przemówieniem wyst¹pi³: Jerzy Buzek, przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego; Emilio Gabaglio, by³y sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji
Zwi¹zków Zawodowych; Georgios Dassis, przewodnicz¹cy Grupy Pracowników Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego.
30 sierpnia w Gdyni o godz. 16.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej, uroczysty XXIV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoæ. Przemówienie wyg³osili: Prezydent RP Bronis³aw Komorowski, Premier RP
Donald Tusk Przewodnicz¹cy Europejskiego Parlamentu Jerzy Buzek,
Jaap Wienen  z-ca sekretarza generalnego Miêdzynarodowej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych, przedstawiciel Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych, Wojciech Szczurek, Jaros³aw Kaczyñski,
Janusz niadek.
31 sierpnia w Gdañsku, o godz. 12.00, odby³a siê uroczysta msza
w. pod przewodnictwem prymasa Polski abpa Józefa Kowalczyka,
homiliê wyg³osi³ ks. abp S³awoj Leszek G³ód, metropolita gdañski.
Podczas mszy powiêcono sztandary i ods³oniêto pami¹tkowe tablice.
O godz. 2100 odby³o siê widowisko plenerowe Solidarnoæ  Twój
Anio³ wolnoæ ma na imiê

Kolejne rokowania prowadzone od 30 listopada 2009r w
KGHM Polska Mied S.A. w sporze zbiorowym NSZZ Solidarnoæ z pracodawc¹ zakoñczone

Zawirowania wokó³
Mediatora w KGHM

Zarz¹d Polskiej Miedzi nie upowa¿ni³ swoich pe³nomocników,
niedopuszczaj¹c do porozumienia w ramach sporu zbiorowego w
KGHM Polska Mied S.A.
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.
Po miesi¹cu milczenia Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. poinformowa³ NSZZ Solidarnoæ, ¿e nie bêdzie prowadzi³ rokowañ w ramach

sporu, bêd¹ one prowadzone przez jego pe³nomocników na poszczególnych Oddzia³ach.
Wobec powy¿szego organizacje zak³adowe dzia³aj¹ce na poszczególnych Oddzia³ach w dobrej wierze i z poszanowaniem stron przyst¹pi³y do rokowañ z pe³nomocnikami na Oddzia³ach. W trakcie negocjacji
szybko siê okaza³o, ¿e pe³nomocnicy s¹ uprawnieni tylko do prowadzenia rozmów i nie posiadaj¹ mocowañ prawnych do zawarcia porozumieñ w sprawie realizacji postulatów zawartych w ramach sporu zbiorowego.
Przesuwanie w czasie i podejmowanie wszelkich dzia³añ przez NSZZ
Solidarnoæ w celu osi¹gniêcia porozumienia z pracodawc¹ nie przynios³o postêpu w rokowaniach.
Pomimo up³ywu prawie 9-ciu miesiêcy sporu zbiorowego Zarz¹d
KGHM nie znalaz³ czasu na przekazanie swoim prokurentom pe³nomocnictw do zawarcia porozumienia w przedmiocie sporu. Po raz pierwszy
w historii KGHM Polska Mied S.A. Zarz¹d tej spó³ki uchyli³ siê od rokowañ w ramach sporu i dokona³ cesji na dyrektorów poszczególnych
Oddzia³ów.
Fikcyjne rokowania mog³y siê skoñczyæ jedynie podpisaniem protoko³u rozbie¿noci i tak siê sta³o w Oddzia³ach KGHM: kopalni Polkowice-Sieroszowice i Rudna, a teraz w sierpniu w kolejnych Oddzia³ach
tej Spó³ki Zak³adach Górniczych Lubin i Zak³adzie Hydrotechnicznym
oraz Zak³adzie Wzbogacenia Rud.
W wyniku ustaleñ w ramach sporu zbiorowego w Oddzia³ach Zak³ad
Wzbogacenia Rud i Zak³ad Hydrotechniczny strony uzgodni³y na osobê mediatora Pani¹ Ma³gorzatê Celiñsk¹, która zgodzi³a siê podj¹æ mediacji w KGHM Polska Mied S.A.
W KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna i ZG Lubin nie
osi¹gniêto porozumienia w/s osoby mediatora.
Dyrekcja Oddzia³u ZG Rudna dysponuj¹c rodkami finansowymi
zak³adu przedstawi³a osobê mediatora, który za godzinn¹ mediacjê za¿¹da³ kilkunastotysiêczne wynagrodzenie. NSZZ Solidarnoæ dysponuj¹c dobrowolnymi sk³adkami pracowniczymi nie mog³a siê zgodziæ
na ich trwonienie i zaproponowa³a mediatora z listy ustalonej przez
ministra w³aciwego do spraw pracy, ¿¹daj¹cego o wiele ni¿sze wynagrodzenie. W odpowiedzi dyrektor pe³nomocnik Zarz¹du Miros³aw
Laskowski poinformowa³ zwi¹zek, ¿e nie zgadza siê na proponowanego mediatora i czeka na powo³anie mediatora przez Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej.
Propozycja mediatora przedstawiona przez dyrekcjê by³aby dla zwi¹zku do przyjêcia pod warunkiem zap³aty jego honorarium przez pracodawcê. Na takie rozwi¹zanie dyrektor kopalni nie chce siê zgodziæ. Zaproponowanie tak drogiego mediatora i nie zgodzenie siê na mediatora
tañszego przedstawionego przez NSZZ Solidarnoæ odbieram, jako
celowe dzia³anie pracodawcy, w celu opónienia zakoñczenia procedury sporu zbiorowego. Pracodawca nie maj¹c pomys³u na polubowne
jego rozwi¹zanie maj¹c wiadomoæ, ¿e jego anty pracownicze dzia³ania prowadz¹ do referendum i za zgod¹ pracowników strajku, gra na
zw³okê.  mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ kopalni Rudna i po chwili dodaje  W mojej
ocenie dyrektor dzia³a za wiedz¹ i z namaszczenia Zarz¹du KGHM Polska
Mied S.A.
NSZZ Solidarnoæ jest przekonana, ¿e nastawienie Zarz¹du
Polskiej Miedzi wynika z konfrontacyjnej polityki Platformy Obywatelskiej, która zaciekle zwalcza zwi¹zki zawodowe. Polityka ta, prowadzi do zniewolenia ludzi pracy, aby za gorsze pracowali na astronomicznie wysokie pensje prezesów i dyrektorów. Jestemy pewni,
¿e plan ten siê nie powiedzie, pracownicy nie dadz¹ siê omamiæ i
zastraszyæ w drodze do lepszego jutra. Wypowiedz¹ siê w referendum za strajkiem. Koszty, które w jego wyniku poniesie Spó³ka
obci¹¿¹ w ca³oci Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. Herberta Wirtha
i jego zastêpców Macieja Tyburê oraz Ryszarda Janeczka.

Dalszy ci¹g rocznicowych obchodów w Lubinie  serdecznie zapraszamy!

XXX lat Solidarnoci

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ Kopalni Lubin z
ks. Proboszczem M.B. Czêstochowskiej Franciszkiem Stebleckim w
dniu 05.09.2010r. o godz. 13.00 zapraszaj¹ cz³onków NSZZ Solidarnoæ z rodzinami, oraz wszystkich wiernych na Mszê wiêt¹
Dziêkczynn¹ w XXX-t¹ rocznicê powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ.
Po zakoñczeniu Mszy wiêtej odbêdzie siê uroczysty koncert pt. A To
Polska W³anie w wykonaniu Kapeli znad Baryczy. Po koncercie organizatorzy przewidzieli mo¿liwoæ przekazania dobrowolnych datków na
Caritas, z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian.

Cz³owiek uczy siê na b³êdach, jednak¿e w przypadku niektórych dzia³aczy Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Do³owych, historia lubi siê powtarzaæ

Pazerni aktywici
zwi¹zkowi

Nie bardzo potrafiê zrozumieæ, co takiego siê dzieje i jakie pozytywne
argumenty, je¿eli s¹, bo ja ich nie znalaz³em, przemawiaj¹ za przepoczwarzaniem siê bli¿ej nieokrelonej grupy przewodz¹cej Zwi¹zkowi
Do³owemu. Wspomniana grupa po kolejnych wpadkach zmieni³a siê
personalnie, jednak¿e sposób dzia³ania pozostaje ten sam. To ewidentny kamufla¿, bo ludzie reprezentuj¹cy zwi¹zkowców z ZZPD, to osoby
pilnuj¹ce w³asnego interesu. Dzia³aj¹ czêsto z nara¿eniem prawa, przyk³ady mamy w KGHM, gdzie tocz¹ siê ju¿ rozprawy karne. A kolejni
aktywici tego¿ zwi¹zku oczekuj¹ w kolejce.
Biznesmen - zwi¹zkowiec z KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Lubin, z grupy borykaj¹cej siê z prawem, wyczyci³ w dziwny sposób
konta organizacji.
A ju¿ okazuje siê, ¿e Ci nowi, jeszcze na dobre nie rozpoczêli dzia³alnoci i ju¿ przekraczaj¹ granice zwyk³ej przyzwoitoci. Jest wzmo¿ony
okres wypoczynku, z którego chêtnie wszyscy korzystaj¹. Ka¿dy z pracowników wysy³aj¹c dzieci na kolonie zna warunki, na jakich i z których
bêdzie korzystaæ jego pociecha. Nowe objawienie O/ZG Lubin ZZPD
Dariusz R. czuj¹c siê lepszy od pozosta³ych pracowników za¿¹da³ specjalnego traktowania dla swojego dziecka wypoczywaj¹cego w Ko³obrzegu, m.in. aby fundowano mu specjalne napoje przy wyjciu na
pla¿ê. Proponujê ogóln¹ ciepê wród zwi¹zkowców ZZPD na dziwne
chciejstwa nowego gwiazdora i jego wypoczywaj¹cej pociechy oraz
specjalny transport Jurajskiej, któr¹ serwuje siê górnikom. Tak szybko
rodz¹ siê nowe, tzw. uzdolnione elity Zwi¹zku Do³owego, szkoda tylko,
¿e to talenty w niezmienionych pampersach.
Mo¿na wspó³czuæ cz³onkom tego zwi¹zku dzia³aczy, którzy zamiast
dbaæ o rozwój i dobre imiê wszystkich, myl¹ wy³¹cznie o sobie,
nara¿aj¹c na szwank poczucie godnoci osób, które przyst¹pi³y do
Zwi¹zku Do³owego z nadziej¹ na co lepszego.
Recenzent

Inwestycje, wygrane przetargi i dodatkowe uprawnienia
daj¹ jeszcze wiêksze mo¿liwoci.

PMT Linie
kolejowe

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w 2008r. musia³o nast¹piæ
rozdzielenie funkcji zarz¹dcy linii kolejowych od funkcji przewonika kolejowego. Pol-Mied Trans Sp. z o.o. wydzieli³ ze swej struktury Wydzia³ Utrzymania Infrastruktury Kolejowej i utworzy³ z niego
spó³kê - PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
Pracownicy zatrudnieni WUIK w Pol-Mied Trans Sp. z o.o. stali siê
na podstawie art. 231 kp pracownikami PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
zachowuj¹c dotychczas obowi¹zuj¹ce zasady wynagrodzenia. PMT Linie
Kolejowe Sp. z o.o. specjalizuje siê m.in. w budowie, remoncie i utrzymaniu torów, usuwaniu skutków wypadków kolejowych oraz sprawuje pieczê nad urz¹dzeniami sterowania ruchem kolejowym. Dochodami
Spó³ki s¹ równie¿ op³aty od przewoników, którzy korzystaj¹ z linii
kolejowych bêd¹cych w³asnoci¹ PMT LK Sp. z o.o.
Obawiaj¹cy siê kolejnej restrukturyzacji zak³adu pracownicy, zaczynaj¹ odczuwaæ pozytywne aspekty jej przeprowadzenia.
Utworzona z Pol-Mied Trans Spó³ka umacnia swoj¹ pozycjê w regionie i dokonuje ekspansji w innych rejonach Polski. Pocz¹tkowo,
PMT Linie Kolejowe zarz¹dza³y dwoma odcinkami kolejowymi: Lubin
Górniczy  Lubin Kopalnia i Paw³owice Ma³e  Paw³owice Ma³e Fabryczna (Huta Legnica). W Zag³êbiu Miedziowym nawi¹zano wspó³pracê ze spó³kami grupy kapita³owej KGHM, a przede wszystkim z:
Ecoren, PBK, Zak³ad Hydrotechniczny oraz huty.
Prace prowadzone w innych województwach, na dzieñ dzisiejszy,
maj¹ miejsce w okolicach Warszawy, Torunia, Nowej Wsi i Narewki, za
g³ównymi zleceniodawcami s¹ PKP Cargo i Operator Logistyczny Paliw

P³ynnych.
Prze³omem dla Spó³ki bêdzie uzyskanie autoryzacji bezpieczeñstwa
zarz¹dcy infrastruktury kolejowej wydawanej przez Urz¹d Transportu
Kolejowego po zaakceptowaniu Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem.
Zanosi siê na to, ¿e PMT Linie Kolejowe bêdzie pierwsz¹ spó³k¹ w
Polsce, która uzyska autoryzacjê bezpieczeñstwa, niezbêdn¹ w zwi¹zku
ze zmianami w prawie. Pozwoli to na mo¿liwoæ zarz¹dzania infrastruktur¹ kolejow¹ bez ¿adnych ograniczeñ. Zarz¹d planuje przejêcie nierentownych dla PKP Polskie Linie Kolejowe linii kolejowych. Realizacja
planu da³aby mo¿liwoæ uruchomienia wiêkszej iloci przewozów zarówno towarowych, jak i osobowych na tych liniach. Równolegle prowadzi siê rozmowy nt. obs³ugi i zarz¹dzania bocznicami nale¿¹cych do
Centroz³omu, który w ostatnim czasie zosta³ przejêty przez spó³kê Ecoren.
PMT Linie Kolejowe ze wzglêdu na specyfikê swojej dzia³alnoci,
prowadzi gro robót sezonowo. Realizowanie projektów i inwestycji
odbywa siê od marca/kwietnia do listopada/grudnia. Niska temperatura i bardzo niekorzystne warunki pogodowe nie sprzyjaj¹ pracom przy
infrastrukturze kolejowej. Podczas zimy realizowane s¹ wy³¹cznie prace
konserwacyjno-remontowe. W chwili obecnej w Spó³ce pracuje 112
pracowników i poszukuje siê do zatrudnienia pracowników z kwalifikacjami operator koparki, spycharki.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ca przy
Pol-Mied Trans Sp. z o.o. i PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. ma nadziejê, i¿ planowana prywatyzacja nie odwróci biegu wydarzeñ i
Spó³ka bêdzie siê dynamiczne rozwijaæ. A dobra kondycja zak³adu
pracy, prze³o¿y siê na nowe miejsca pracy i wy¿sze zarobki pracowników.

Solidarnoæ domaga siê od Okrêgowego Pañstwowego Inspektora Pracy we Wroc³awiu konsekwencji w dzia³aniu

Wlepiæ mandat
pracodawcy

Pe³nomocnik Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. w Oddziale Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice nie przestrzega obowi¹zuj¹cego prawa pracy.
Komisja Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ca w Oddziale Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice wyst¹pi³a 22 kwietnia 2010r.
z zawiadomieniem o nie przestrzeganiu prawa przez pracodawcê, poprzez wprowadzenie zmian do Regulaminu Premiowania bez uprzedniego jego uzgodnienia z NSZZ Solidarnoæ jak nakazuje § 31 ust 2
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. Okrêgowy PIP dokona³ kontroli w kopalni PolkowiceSieroszowice w maju i 7 czerwca w wnioskach pokontrolnych zawiadomi³ NSZZ Solidarnoæ, ¿e: Maj¹c na wzglêdzie nie budz¹c¹ w¹tpliwoci wyk³adniê jêzykow¹ § 31 ust 2 ZUZP oraz brzmienie § 85 ZUZP , z
którego wynika, i¿ jedynie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami uk³adu zastosowanie maj¹ inne przepisy prawa pracy w tym postanowienia porozumieñ zbiorowych oraz regulaminów i statutów okrelaj¹cych prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy, w ocenie inspektorów pracy przeprowadzaj¹cych kontrolê w Oddziale ZG Polkowice-Sieroszowice wprowadzenie regulaminu premiowania mo¿e nast¹piæ tylko w uzgodnieniu z wszystkimi zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. W zwi¹zku z powy¿szym inspektorzy pracy skierowali do pracodawcy wnioski o stosowanie postanowieñ regulaminu premiowania uzgodnionych z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi oraz wprowadzenie
regulaminów premiowania w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w wietle
orzecznictwa s¹dowego regulaminy wprowadzone niezgodnie z ustalon¹ procedur¹ nie obowi¹zuj¹ jako zak³adowe ród³a prawa pracy.
W tym te¿ dniu, 7 czerwca 2010r. OPIP zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89,
poz. 589), w zwi¹zku stwierdzeniem naruszenia przepisów prawa pracy
skierowa³ do KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice WYSTAPIENIE, w którym wnosi o przywrócenie
stanu prawnego w tym m.in.:
1. Wprowadzania regulaminu premiowania w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.
2. Stosowania postanowieñ regulaminu premiowania uzgodnionych z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.
W zwi¹zku ze stosowaniem przez pracodawcê w dalszym ci¹gu nie
uzgodnionego z NSZZ Solidarnoæ regulaminu premiowania, co skut-

kuje wyp³ywem pieni¹dza z funduszu p³ac, w sposób nieakceptowany
przez wiêkszoæ za³ogi i reprezentuj¹ce je zak³adowe organizacje zwi¹zkowe. Doprowadzaj¹c u wielu pracowników p³ace do ni¿szych ni¿ w
roku 2009, a wiêc znacznego ograniczenia ich pensji si³y nabywczej.
Obni¿enie pensji pracowniczych przy postêpuj¹cej inflacji jest nie do
przyjêcia i pogodzenia w sytuacji, gdy pracownicy wypracowuj¹ rekordowe w historii KGHM Polska Mied S.A. zyski. Na taki regulamin premiowania nie ma i nie bêdzie zgody NSZZ Solidarnoæ. Dlatego wobec braku realizacji wniosków pokontrolnych PIP.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ 20 sierpnia 2010r. skierowa³a do Okrêgowego Pañstwowego Inspektora Pracy we Wroc³awiu wniosek o wszczêcie postêpowania mandatowego przeciwko
pracodawcy tj. KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice, o którym mowa w Rozdziale 17 Kodeksu postêpowania w
sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 200l r. (Dz. U. 200 l r. Nr
106, poz. 1148 z póno zm.) w zwi¹zku z art. 17 § 2 kpw.

Nowy Sztandar
w Solidarnoci

W niedzielê, 29 sierpnia 2010r. o godzinie 13:00 w Lubinie w
kociele pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej podczas uroczystej mszy
wiêtej odbywaj¹cej siê w XXX Rocznicê powstania Solidarnoci i
XXVIII Rocznicê wydarzeñ Lubiñskich, w trakcie sprawowanej liturgii nast¹pi³ akt powiêcenia sztandaru.
Na pocz¹tku mszy J. E. Ks. Biskup Marek Mendyk powiêci³ sztandar Organizacji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied
S.A. Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny.
Sztandar jest symbolem wa¿nym i potrzebnym dla kultywowania
tradycji i zachowania to¿samoci NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹cego przy
naszym zak³adzie. Jestem przekonany, ¿e nasz nowy piêkny sztandar,
napawa dum¹ wszystkich pracowników naszego Oddzia³u zrzeszonych
w Solidarnoci  mówi S³awomir Kleczyñski przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny.

Uroczysty Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoæ
odby³ siê 30 sierpnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Gdyni

XXIV Krajowy
Zjazd Delegatów

Ponad 2,5 tys. goci zosta³o zaproszonych na okolicznociowy
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoæ. XXIV KZD ma uroczysty charakter i jest jednym z centralnych punktów uroczystoci
30 rocznicy NSZZ Solidarnoæ.
Na Zjazd, który odby³ siê 30 sierpnia w Gdyni przybyli: sygnatariusze
Porozumieñ Sierpniowych, byli i obecni cz³onkowie w³adz Zwi¹zku,
delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów. Zaproszenia na uroczysty XXIV
Krajowy Zjazd Delegatów otrzymali równie¿: przedstawiciele episkopatu Polski i kapelani oraz duszpasterze ludzi pracy, przedstawiciele w³adz
pañstwowych i najwa¿niejszych instytucji pañstwowych, przedstawiciele samorz¹dów lokalnych, rodowisk politycznych, naukowych, organizacji spo³ecznych.
W Zjedzie uczestniczyli przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych z
ca³ego wiata, m.in.: Austrii, Albanii, Belgii, Bia³orusi, Bu³garii, Kanady,
Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wêgier, Japonii, W³och, Litwy, Luksemburga, Norwegii, Rumunii, Rosji, Serbii,
Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, USA, Portugalii.
Wród zagranicznych goci dzia³acze zwi¹zkowi szczególnie zaan-

ga¿owani w pomoc NSZZ Solidarnoæ w czasie stanu wojennego i w
latach póniejszych: Giacomina Cassina (delegatka na I Krajowy Zjazd
Delegatów w 1981 r.), Shigeru Nakajima (goci³ Lecha Wa³êsê w Japonii), Joanna Pilarska (biuro zagraniczne NSZZ S w Brukseli), Tom
Lewandowski, Robert Fielding (AFL-CIO), Mike Waske (Solidarity
Center), Emilio Gabaglio (by³y sekretarz generalny EKZZ), Anna Oulatar
(by³a szefowa ds. Europy Wschodniej Miêdzynarodowej Konfederacji
Wolnych Zwi¹zków Zawodowych).
Uroczysty Zjazd poprowadzili wszyscy dotychczasowi przewodnicz¹cy prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów: Tadeusz Syryjczyk, Jerzy
Buzek, Janusz Orkisz, Janusz niadek, Bo¿ena Borys-Szopa i Stanis³aw Szwed.
Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów odby³ siê w 1981 w Hali Olivii w
Gdañsku. Wziê³o w nim udzia³ 896 delegatów z ca³ego kraju. I KZD
odbywa³ siê dwóch turach. Pierwsza trwa³a od 5 do 10 wrzenia a druga
tura od 26 wrzenia do 7 padziernika 1981 r.
I Krajowy Zjazd Delegatów wybra³ w³adze Zwi¹zku. Przewodnicz¹cym Komisji Krajowej zosta³ wówczas Lech Wa³êsa. Zjazd przyj¹³ historyczne dzisiaj dokumenty m.in. uchwa³y o samorz¹dzie pracowniczym
czy samorz¹dnej Rzeczpospolitej a tak¿e wystosowa³ Pos³anie do ludzi pracy Europy Wschodniej.
Po czêci oficjalnej rozpocz¹³ siê koncert pt. Solidarnoæ to
jeden i drugi, który by³ transmitowany przez TVP 1.
Tytu³ widowiska nawi¹zuje do s³ów Jana Paw³a II wypowiedzianych w
1987 r. w Gdañsku: Solidarnoæ - to znaczy: jeden i drugi, a skoro
brzemiê, to brzemiê niesione razem, we wspólnocie. A wiêc nigdy: jeden
przeciw drugiemu.

B³êdne decyzje
kosztuj¹

Coraz czêciej powa¿ni i odpowiedzialni socjologowie zadaj¹ sobie
pytanie: Co dzieje siê z czêci¹ naszego polskiego spo³eczeñstwa, która
uwa¿a siebie za ludzi wiat³ych i wykszta³conych, a konsekwentnie
podejmuje decyzje, które s¹ tego ewidentnym zaprzeczeniem?
Niejednokrotnie w ró¿nych rozmowach mo¿na stwierdziæ, ¿e poziom moralny i intelektualny uczestników, mimo, ¿e s¹ to osoby doros³e, wygl¹da tak, jakby zatrzymali siê na poziomie klasy zerowej. Dlaczego tak siê dzieje, ¿e jako bardzo ciê¿ko jest nam podejmowaæ decyzje
w sposób odpowiedzialny, aby nie trzeba by³o siê za nie wstydziæ? Z
up³ywem czasu okazuje siê, ¿e za swoj¹ naiwnoæ i niekompetencjê,
musimy wszyscy s³ono zap³aciæ. Tak by³o w ostatnich wyborach parlamentarnych i tak te¿ siê sta³o obecnie, przy wyborach prezydenckich.
Zdecydowalimy za pomoc¹ karty wyborczej, ¿e w naszym imieniu powierzymy w³adzê bardzo specyficznej sile politycznej. A dzi ju¿ narzekamy, ¿e nas oszukali. Niektórzy i to wydaje mi siê, ¿e wcale niez³oliwie
twierdz¹, ¿e niewiedza i brak umiejêtnoci kosztuj¹ tylko tyle, ile razy
rachunki za nie przyjdzie nam zap³aciæ. Jeszcze niedawno, przez okres
kilkudziesiêciu lat p³acilimy za dostatek sowiecki, dzisiaj za, omamieni kolejnymi obietnicami, wybralimy w drodze referendum dobrobyt
unijny.
W kraju ronie bezrobocie, ubywa maj¹tku narodowego, który niejednokrotnie za bezcen jest wysprzedawany i nikt poza Solidarnoci¹
tymi bezrobotnymi nie chce siê zaj¹æ.
Co na to rzekomo bardziej owiecona czêæ spo³eczeñstwa, ¿e ju¿
puszczono nas z torbami? A przy nowym bud¿ecie, który konstruuje
rz¹d przy³o¿¹ nam po kieszeni jeszcze bardziej. Kto te rachunki zap³aci?
Nie p³ac¹ Ci, którym dobrze siê powodzi³o i powodzi siê nadal. P³ac¹ Ci,
którym brakuje na egzystencjalne minimum, pokrycie kosztów leczenia
i przys³owiow¹ kromkê chleba.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e Polacy mieszkaj¹cy w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie nie maj¹ dylematów, komu nale¿y powierzyæ
w³adzê w naszej Ojczynie, oni takich nieodpowiedzialnych decyzji
nie podejmuj¹ i zapewne, dlatego ich standard ¿yciowy jest na
du¿o lepszym poziomie.
Ostatnio us³ysza³em przys³owie, które przytoczê: Cielaki nawet rzenika sobie wybra³y. Ciekawe czy intelektualni, to zrozumiej¹?
Bystry górnik
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