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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

W dniach od 19 do 21 i od 26 do 27 padziernika 2010r.
odbêd¹ siê referenda, w których pracownicy KGHM
Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Rudna i
Oddzia³ Zak³ady Górnicze Lubin wypowiedz¹ siê za
udzia³em w strajku.

Referendum w obronie
praw pracowniczych

Nadchodzi czas na decyzje w kopalniach miedzi Lubin i
Rudna.
Oddadz¹ swój g³os  za strajkiem, za swoj¹ przysz³oci¹ Za³ogi KGHM Oddzia³ Zak³ady Górnicze Rudna wtorek, rodê i
czwartek 19  21 padziernika 2010r. i KGHM Oddzia³ Zak³ady
Górnicze Lubin we wtorek i rodê 26 i 27 padziernika 2010r.
Pracownicy miedziowej kopalñ Polkowice-Sieroszowice, Lubin i Rudna wyczerpali wszystkie sposoby polubownego za³atwienia swoich postulatów.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. nie spe³ni³ postulatów pracowniczych zg³oszonych 27 listopada 2009r. przez NSZZ Solidarnoæ
oraz nie wprowadzi³ podwy¿ek p³acy zasadniczej po 300z³ do ka¿dej
stawki zaszeregowania. W zwi¹zku z niespe³nieniem postulatów pracowniczych z dniem 27 listopada 209r. powsta³ spór zbiorowy pomiêdzy pracodawc¹, a NSZZ Solidarnoæ. Pracodawca, pomimo,
¿e jest zobowi¹zany ustawowo przyst¹piæ niezw³ocznie do rokowañ w celu rozwi¹zania sporu zbiorowego zwleka³ z podjêciem rokowañ. Dopiero po miesi¹cu na dzieñ 30 grudnia 2009r. zosta³ wyznaczony termin negocjacji. Jak siê okaza³o Zarz¹d Spó³ki, chocia¿
jest stron¹ ZUZP, a postulaty dotyczy³y m.in. wpisania do ZUZP
nowych regulacji, nie podj¹³ negocjacji ze stron¹ spo³eczn¹. Polecenie prowadzenia rokowañ w ramach sporu zbiorowego otrzymali
pe³nomocnicy poszczególnych Oddzia³ów Spó³ki. Szybko jednak
siê okaza³o, ¿e dyrektorzy Oddzia³ów nie otrzymali upowa¿nieñ Zarz¹du do negocjacji i zawarcia porozumienia w ramach sporu zbiorowego. Sytuacja ta nie uleg³a zmianie podczas rokowañ w obecnoci mediatora i mediacje w ramach sporu zbiorowego pomiêdzy
KGHM Polska Mied S.A. w Oddzia³ ZG Rudna i Oddzia³ ZG Lubin
zakoñczy³y siê podpisaniem protoko³ów rozbie¿noci.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. nie chce zapisaæ w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM Polska
Mied S.A.:
1. Gwarancji zatrudnienia pracowników w przypadku dalszej prywatyzacji Spó³ki, która doprowadzi do redukcji zatrudnienia 
masowych zwolnieñ w Spó³ce. Swoje stanowisko t³umaczy, ¿e
dalsza prywatyzacja nie spowoduje zwolnieñ z pracy - redukcji
zatrudnienia. NSZZ Solidarnoæ nauczona dotychczasowym
dowiadczeniem, nie ufa tym zapewnieniom i ¿¹da w imieniu
pracowników 20-sto letniego zabezpieczenia stanowisk pracy.
2. Zabezpieczenia zatrudnionych w KGHM w pakiet medyczny
pozwalaj¹cy pracownikom swobodniej korzystaæ z pomocy medycznej.
Ponadto Zarz¹d chce sam interpretowaæ zapisy ZUZP w sposób
niekorzystny dla zatrudnionych oraz zamra¿aj¹c w roku 2009 i 2010
p³acê podstawow¹ nie zgadza siê na jej waloryzacjê o 300z³\.
Brak realizacji postulatów pracowniczych wyartyku³owanych przez
NSZZ Solidarnoæ oraz nie chêæ do porozumienia ze stron¹ spo³eczn¹ upowa¿ni³y zwi¹zek do zapytania pracowników KGHM Polska Mied S.A. w Oddziale ZG Polkowice-Sieroszowice w referendum czy s¹ za strajkiem w obronie swoich praw i wolnoci zwi¹zkowej.

Zatrudnieni w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG
Polkowice-Sieroszowice, w zdecydowanej wiêkszoci zdecydowali, ¿e w obronie swoich stanowisk pracy,
opieki zdrowotnej, wolnoci zwi¹zkowej, wzrostu p³acy
- swojej przysz³oci w KGHM bêd¹ strajkowaæ.
Teraz pracownicy zatrudnieni w kopalniach Lubin i Rudna bêd¹
decydowaæ:
1. Czy przy postêpuj¹cej prywatyzacji KGHM Polska Mied S.A.,
posiadaj¹c 20 letni¹ gwarancjê zatrudnienia w przypadku
dalszej prywatyzacji chc¹ dalej pracowaæ? Lub byæ zwolnieni
z pracy po sprywatyzowaniu ich zak³adu, gdy¿ nie upomnieli
siê o gwarancjê zatrudnienia?
2. Czy chc¹ mieæ pakiet medyczny zapisany w ZUZP?
3. Czy chc¹ aby wyk³adnia zapisów ZUZP dla pracowników KGHM
polska Mied S.A. by³a dokonywana przez zwi¹zki zawodowe i
pracodawcê?
4. Czy chc¹ wzrostu p³acy nad¹¿aj¹cej za wzrostem kosztów utrzymania?

Odpowiedzi na te pytania udziel¹ w referendum
w dniach 19, 20 i 21 padziernika w kopalni Rudna
i 26 i 27 padziernika w kopalni Lubin
wypowiadaj¹c siê za strajkiem.
ZZPPM zakoñczy³ protoko³em rozbie¿noci mediacje w ramach
prowadzonego przez siebie sporu zbiorowego. Wobec zbie¿noci
¿¹dañ dwóch najliczniejszych organizacji zwi¹zkowych postanowiono przeprowadziæ wspólnie referendum w jednym czasie.

Rozstrzygniêcia referendalne pozwol¹ nam na dalsze,
skuteczne i zgodne z prawem dzia³ania w obronie
naszych miejsc pracy. NIE PRZEPIJ TEGO!
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin apeluje do wszystkich pracowników
kopalni Lubin o liczny udzia³ w referendum!
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ oraz Komisja Zak³adowa NSZZ
Solidarnoæ O/ZG Rudna apeluje do wszystkich
pracowników o wziêcie udzia³u w REFERENDUM,
gdy¿, aby ono by³o wa¿ne, musi w nim wzi¹æ udzia³,
co najmniej 50% zatrudnionych.
Aby zwi¹zki zawodowe mog³y podj¹æ dalsze kroki
w celu realizacji postulatów pracowniczych, za akcj¹
protestacyjn¹ musi siê wypowiedzieæ, co najmniej
50% pracowników, uczestników referendum.
Nie stój z boku poka¿ pracodawcy gest Kozakiewicza
i g³osuj za strajkiem!

Pracownicy KGHM z Solidarnoci strajkowali w
Warszawie

NIE dla ciêæ,
TAK dla rozwoju

Ponad 8 tys. cz³onków NSZZ Solidarnoæ, w tym prawie
300 osób z Regionu Zag³êbie Miedziowe, protestowa³o 29
wrzenia w Warszawie m.in. przeciwko bie¿¹cej sytuacji w
kraju, planowanym ciêciom bud¿etowym, podwy¿ce VAT i braku bezpieczeñstwa socjalnego. Tego samego dnia strajkowa³a ca³a Europa pod przewodnictwem Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych, do której nale¿y NSZZ Solidarnoæ.
Chcemy ¿yæ godnie tu i teraz, Mylcie realnie, pozwólcie
¿yæ normalnie, Kwitnie kryzys, naród p³aci, oligarchia siê bogaci  skandowali maszeruj¹c przed Kancelari¹ Premiera w Warszawie zwi¹zkowcy, którzy przyjechali z ca³ej Polski. Pochód
prowadzi³a platforma, na której sta³a grupa ludzi ciskana pasem przez dwie osoby przebrane za premiera Donalda Tuska i
ministra finansów Jacka Rostowskiego.
Protest organizowany przez NSZZ Solidarnoæ pod has³em:
Nie  dla ciêæ bud¿etowych! Tak-dla ochrony miejsc pracy i
wzrostu gospodarczego! by³ czêci¹ akcji protestacyjnej organizowanej przez Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych.
Protestuj¹cy w rodê zwi¹zkowcy S i OPZZ z³o¿yli w Kancelarii Premiera petycjê do szefa rz¹du. - Mówimy zdecydowane
NIE dla ciêæ bud¿etowych i braku bezpieczeñstwa socjalnego
- napisali. Przed rozpoczêciem protestów przewodnicz¹cy Solidarnoci Janusz niadek powiedzia³, ¿e polityka oszczêdnoci
i zaciskania pasa doprowadzi³a Polskê do najwiêkszego zad³u¿enia w historii. Zaapelowa³ do rz¹du o dialog ze zwi¹zkami.
Protestuj¹cy domagali siê m.in. stabilnego zatrudnienia, podwy¿ki p³acy minimalnej i kwot uprawniaj¹cych do zasi³ków rodzinnych oraz pomocy spo³ecznej. Nie zgadzali siê na plany
oszczêdnoci i zamro¿enie p³ac w sferze bud¿etowej oraz zapowiadane podwy¿ki podatku VAT
Apelujemy do decydentów - obudcie siê. Nie mo¿na ju¿
oszczêdzaæ na tym, co zapewnia rozwój naszego kraju! Potrzeba m¹drych inwestycji w ludzi i ich miejsca pracy przynosz¹ce
realny wzrost gospodarczy. Chcemy pracowaæ i godnie ¿yæ tu i teraz! Mówimy zdecydowane NIE dla ciêæ bud¿etowych i
braku bezpieczeñstwa socjalnego - napisali zwi¹zkowcy w
petycji skierowanej do premiera Donalda Tuska. Jak zaznaczy³
przewodnicz¹cy Solidarnoci Janusz niadek, petycjê z r¹k delegacji odebrali urzêdnicy z Kancelarii, poniewa¿ trwa³o posiedzenie rz¹du.
W wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Komisji Krajowej powiedzia³,
¿e co dziesi¹ty pracownik w Polsce, który ma sta³e zatrudnienie, ¿yje poni¿ej progu ubóstwa. - Nie akceptujê sytuacji, w
której du¿a czêæ polskiego spo³eczeñstwa ¿yje w biedzie, gdzie
mamy najwiêksze w Europie niedo¿ywienie dzieci. Równoczenie nieustannie s³yszymy w mediach, ¿e za du¿o wydajemy. Za
du¿o wydajemy, bo za ma³e s¹ zyski pazernych finansistów powiedzia³ na konferencji prasowej przed rozpoczêciem protestu.
Chcemy solidarnej i sprawiedliwej Polski. Takiej, jak z naszych marzeñ w roku 1980. Wywalczylimy wolnoæ, a ta wolnoæ jest nadu¿ywana przez elity gospodarcze i polityczne do
wygodnego urz¹dzania ¿ycia sobie, przerzucania wszystkich ciê¿arów na ludzi. Na to nie ma zgody - podkreli³ niadek.
Przewodnicz¹cy S skrytykowa³ projekt bud¿etu na 2011 r.,
w którym - jego zdaniem - nie rosn¹ wynagrodzenia dla ca³ych
sfer, ale jednoczenie kancelarie Sejmu, Senatu i rz¹du bêd¹
mia³y wy¿sze bud¿ety o 10 proc. Odniós³ siê te¿ do planowanej
od nowego roku podwy¿ki VAT. - S¹ w Polsce armie ludzi, dla
których kilkadziesi¹t z³otych miesiêcznie to jest powa¿ny problem. W imieniu tych ludzi bêdzie wo³a³a Solidarnoæ. To jest
nasze prawo i nasz wiêty obowi¹zek - powiedzia³.
W trakcie manifestacji na scenie m³odzi cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ Ma³gorzata Franeczek (LG Display, Wroc³aw), Jacek
Grela, (pracownik ochrony, Bydgoszcz), Marcin Pach, (pracownik ochrony, Poznañ) przedstawili g³ówne postulaty: TAK dla

wy¿szej p³acy minimalnej, TAK dla stabilnego zatrudnienia, TAK
dla bezp³atnej s³u¿by zdrowia. Na koniec Sebastian Barañski z
warszawskiego Decathlonu odczyta³ manifest m³odych. M³odzi
cz³onkowie Zwi¹zku zwracaj¹ w nim uwagê na problemy, jakie
dotykaj¹ m³odych wchodz¹cych na rynek pracy: zmusza siê
nas do pracy za minimaln¹ stawkê, w niepe³nym wymiarze godzin, na czas okrelony, czêsto zatrudnia siê na umowê zlecenie, zmusza do samozatrudnienia. Oznacza to, ¿e wielu z nas za
pracê nie mo¿e prze¿yæ do pierwszego. Pozbawia nas to prawa do urlopu, skutkuje brakiem mo¿liwoci zaci¹gniêcia kredytu na w³asne mieszkanie, czy brakiem ubezpieczenia spo³ecznego, co oznacza w przysz³oci g³odow¹ emeryturê. Zwi¹zkowcy
w swoim manifecie apeluj¹ do w³adzy  rz¹du i parlamentu,
nie patrzcie tylko na wybranych. Wszyscy chcemy ¿yæ godnie
 tu i teraz. Autorzy manifestu zwracaj¹ siê w nim równie¿ do
innych pracowników  odwa¿my siê upomnieæ o nasze prawa
i zorganizujmy siê w <<Solidarnoci>>.
O problemach bran¿owych w trakcie wyst¹pieñ mówili równie¿ przedstawiciele pracowników handlu, transportu, przemys³u metalowego, nauki i lenictwa. Na zakoñczenie Jan Pietrzak
odpiewa³ ¯eby Polska by³a Polsk¹.
Przeciwko ciêciom bud¿etowym protestowa³y 29 wrzenia
br. zwi¹zki zawodowe w ca³ej Unii Europejskiej. G³ówna manifestacja odby³a siê w Brukseli. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele pracowników z Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Austrii, Finlandii, Grecji, Wêgier, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii,
Wielkiej Brytanii, Norwegii. Do Brukseli przyjecha³a równie¿ kilkusetosobowa delegacja NSZZ Solidarnoæ. W Hiszpanii zwi¹zkowcy przeprowadzili strajk generalny. Organizatorem Europejskiego Dnia Akcji by³a Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych, która zrzesza 82 zwi¹zki zawodowe z 36 europejskich krajów. EKZZ reprezentuje 60 mln pracowników. NSZZ
Solidarnoæ i OPZZ s¹ cz³onkami EKZZ.
Domagamy siê:
- ochrony stosunku pracy i stabilnego zatrudnienia,
- podwy¿ki p³acy minimalnej do poziomu 50 proc. redniego
wynagrodzenia,
- podwy¿szenia kwot uprawniaj¹cych do zasi³ków rodzinnych
i pomocy spo³ecznej,
- rzeczywistych negocjacji p³acowych w przedsiêbiorstwach,
- podwy¿szenia kwoty wolnej od podatku dla pracowników
najmniej zarabiaj¹cych,
- uzale¿nienia sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo³eczne od faktycznych dochodów,
- powszechnego dostêpu do wysokiej jakoci us³ug publicznych: edukacji, ochrony zdrowia, transportu.
Nie zgadzamy siê na:
- plany oszczêdnoci i zamro¿enie p³ac w sferze bud¿etowej,
- brak bezpieczeñstwa socjalnego pracowników i ich rodzin,
- zapowiadane podwy¿ki podatku VAT i akcyzy,
- nierównoci w traktowaniu na rynku pracy m³odych pracowników, kobiet i osób niepe³nosprawnych,
- ubóstwo i wykluczenie spo³eczne,
- wzrost spo³ecznych nierównoci.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ

Na przekór sobie

Przy okazji 30-tej rocznicy powstania NSZZ Solidarnoæ w
rodkach polskojêzycznych masowego przymusu, nie myliæ z
przekazu, przewinê³o siê wiele dyskusji na temat samej Solidarnoci, jak i potrzeby dalszego jej funkcjonowania. Jak przy
okazji wielu dyskusji na temat potrzeby funkcjonowania Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ du¿o mieli do powiedzenia polskojêzyczni dziennikarze, zw³aszcza zwi¹zani z orodkami liberalnymi oraz Ci politycy, którzy ju¿ dawno przestali byæ cz³onkami Solidarnoci. Zwi¹zek pos³u¿y³ im jako trampolina do miêkkiego l¹dowania w wiecie polityki i biznesu, a te dwie dzia³alnoci, przynajmniej w naszym kraju, wzajemnie ze sob¹ s¹ bardzo powi¹zane, a sztandarowym przyk³adem jest osoba obecnego premiera. Mnie w szczególnoci bulwersuje zachowanie
bardziej ni¿ chamskie w stosunku do Solidarnoci obecnego
premiera i jego zaplecza politycznego, nie po raz pierwszy zreszt¹
pokazali swoj¹ prawdziw¹ twarz. W mojej ocenie nie mieli ju¿
dawno, a teraz tylko to potwierdzili, ¿e nie maj¹ szacunku dla
spo³eczeñstwa szczególnie tego, które ma pogl¹dy odmienne

od libera³ów. Wed³ug zapewnieñ mia³ staæ siê jaki cud, ale
okazuje siê, ¿e premier je¿eli siê modli³, to nieuczciwie, bo zamiast cudu rozp³ywa siê wszystko. Rozp³yn¹³ siê angielski i
irlandzki dobrobyt, rozp³ywaj¹ siê miejsca pracy, rozp³ywa siê
nam maj¹tek narodowy, który bez opamiêtania za bezcen wysprzedawany jest dla obcego kapita³u, rozp³yn¹³ siê w powodziach równie¿ maj¹tek du¿ej czêci polskiego spo³eczeñstwa,
które nie po raz pierwszy pozostawiono w s³odkich zapewnieniach. Zastanawiam siê tylko, jak d³ugo bêdziemy dalej pozwalali siê og³upiaæ? NSZZ Solidarnoæ od samego pocz¹tku przestrzega³a, ¿e nieodpowiedzialne nasze decyzje w pewnym momencie uderz¹ w nas i to ze zdwojon¹ si³¹, im bardziej upominamy siê o zagwarantowanie miejsc pracy, godne wynagrodzenie
dla ka¿dego pracownika, a nie tylko dla wybranych, to tym bardziej zajadle i wciekle jestemy atakowani. Mia³em nadziejê, ¿e
przynajmniej najwy¿szy urz¹d w pañstwie za pomoc¹ kartki
wyborczej powierzymy osobie, która mog³aby byæ naszym sprzymierzeñcem, tak siê jednak nie sta³o. Nie wystarczy stwierdzenie, ¿e nad tym ubolewam, za pokrêtnoæ libera³ów bêdziemy
p³aciæ kolejnymi podwy¿kami, tylko nie wynagrodzeñ, a zwiêkszonych kosztów utrzymania, które ju¿ odczuwamy. NSZZ Solidarnoæ ju¿ dawno przywo³uje nas, nie tylko cz³onków Solidarnoci, ¿e zorganizowani maj¹ lepiej  przy³¹cz siê do nas,
czy to tak ciê¿ko zrozumieæ i wykonaæ? Narzekaniem nie pomo¿emy sobie i swoim rodzinom, dlaczego przyk³adamy rêkê, by
traktowano nas jak masê wyborcz¹, przy³¹cz siê do nas. W przeciwnym razie czekaj¹ nas ciê¿kie czasy, nie wystarczy³o w naszym przypadku polskiego spo³eczeñstwa 30 lat na zrozumienie prostej zasady, a uwa¿amy siebie za osoby inteligentne i
wykszta³cone. Dziwiæ siê, ¿e Moj¿esz prowadzi³ naród do ziemi
obiecanej tyle lat. Im wystarczy³o czasu, dlaczego nam go zabrak³o?
Obserwator

Jak podaje 13 padziernika Parkiet

Wiceprezes Janeczek
¿egna siê z KGHM

W pi¹tek 15 padziernika rada nadzorcza odwo³a Piotra Janeczka, wiceprezesa ds. produkcji. Jak siê dowiedzielimy, prezes Wirth nie wska¿e w pi¹tek nastêpcy Janeczka, chocia¿ umo¿liwiaj¹ mu to zapisy statutu. Nowy wiceprezes zostanie wy³oniony w konkursie
Piotr Janeczek, wiceprezes KGHM odpowiedzialny z sprawy
produkcyjne, zostanie w pi¹tek odwo³any ze sk³adu zarz¹du.
Janeczek zosta³ powo³any w sierpniu ubieg³ego roku na wniosek prezesa Herberta Wirtha (zgodnie ze statutem to prezes prezentuje radzie kandydatów do zarz¹du).
Jak napisalimy we wtorek, w porz¹dku obrad znalaz³ siê
punkt sprawy personalne. Do jego zamieszczenia nie przyznawali siê ani Skarb Pañstwa, kontroluj¹cy 32 proc akcji i szeæ
foteli w radzie, ani zwi¹zkowcy, maj¹cy trzy miejsca. Biuro prasowe KGHM nie udzieli³o komentarza.
- Punkt zosta³ wprowadzony na wniosek zarz¹du, który planuje zmianê na stanowisku prezesa - powiedzia³ Gazecie Wroc³awskiej Jacek Kuciñski, przewodnicz¹cy rady nadzorczej
KGHM, odpowiedzialny za ustalanie porz¹dku obrad. Kuciñski
nie odpowiedzia³ na pytania otrzymane od Parkietu. Wiceprezes Janeczek ma odejæ, poniewa¿ w miedziowym koncernie
wprowadzany jest nowy model dzia³ania, z naciskiem na innowacyjnoæ. Potrzebna jest wiêc osoba z innymi kompetencjami.
Od zarz¹du KGHM nie otrzymalimy jeszcze odpowiedzi, czy
na miejsce Janeczka jest ju¿ kandydat.
Za³oga z³o¿y siê na odprawê
Ryszard Janeczek z wykszta³cenia prawnik zosta³ powo³any
na wniosek prezesa Herberta Wirtha 24 sierpnia 2009r. przez
radê nadzorcz¹.
Co siê sta³o, ze po nieca³ych 14 miesi¹cach prezes H.W.
doszed³ do wniosku, ¿e prawnik siê nie nadaje na wiceprezesa?
Za³oga z pewnoci¹ chcia³aby wiedzieæ jak¹ odprawê przewidziano dla wiceprezesa na otarcie ³ez po utracie intratnego sta-

nowiska. Niestety ta informacja jest owiana tajemnic¹ i Pryzmat
nie jest w stanie j¹ przekazaæ czytelnikom. Znaj¹c jednak realia
panuj¹ce w KGHM bêdzie to kwota minimum kilkuset tysiêcy
z³otych. Ale kto tam bêdzie oszczêdza³ na pensji fachowca i
jego odprawie. W tej Spó³ce szuka siê oszczêdnoci tylko na
wynagrodzeniach górników pracuj¹cych w warunkach szkodliwych i w zagro¿eniu. Bia³e ko³nierzyki musza zarabiaæ, a jak
odchodz¹, to z kas¹ przekraczaj¹ca wyp³atê ma³ego Oddzia³u
KGHM.

Solidarnoæ chce rekompensaty za dojazd pracowników na szkolenia

Zwrot kosztów
dojazdu do pracy

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ apeluje do Dyrekcji KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna o podjêcie rozmów.
KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna wyst¹pi³a 10 wrzenia
2010r. z pisemnym apelem do dyrekcji o podjêcie rozmów w
celu wprowadzenia zmian, które gwarantowa³yby zwrot kosztów za dojazd prywatnym samochodem na szkolenia, kursy oraz
badania okresowe i profilaktyczne z miejscowoci, z których
pracodawca nie zapewnia dowozu.
Problemem pojawi³ siê wraz z zarz¹dzeniem Dyrektora Oddzia³u ZG Rudna z 22 marca 2010r., na które skar¿¹ siê pracownicy. Pracodawca zgodnie z zapisami ZUZP zapewnia dowóz
pracownikom do i z pracy. Organizowane przez pracodawcê
szkolenia odbywaj¹ siê czêsto poza sta³ym miejscem pracy pracownika, w zwi¹zku z powy¿szym nie posiada on zapewnionego przewozu pracowniczego i musi sam dojechaæ na obowi¹zkowe szkolenie organizowane w ramach pracy.
Jestemy przekonani, ¿e pracodawcy jak i nam zale¿y na
tym, aby pomóc pracownikom w wywi¹zaniu siê ze skierowania, a nie tylko teoretyczne spe³nienie obowi¹zku wynikaj¹cego z zapisów kodeksu pracy. Pozostaje nam mieæ nadziejê, i¿
dobra wola pracodawcy wemie górê w tej kwestii, dziêki czemu u³atwi ¿ycie pracownikom z mniejszych miejscowoci, którzy czuj¹ siê w obecnej sytuacji dyskryminowani.  pisze w
imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski jej przewodnicz¹cy

Pracownicy maj¹ prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow¹ pracê lub za pracê o jednakowej wartoci.

Za jednakow¹ pracê
jednakowa p³aca

Posiadaj¹c identyczne uprawnienia i wykonuj¹c identyczn¹ pracê w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Rudna pracownicy s¹ zatrudnieni na ró¿nych stanowiskach i co za tym idzie otrzymuj¹ ró¿ne uposa¿enie.
Brak woli przeszeregowania pracowników do kategorii zaszeregowania zgodnej z ich wykonywan¹ prac¹ i kwalifikacjami
w kopalni Rudna wynika ze z³ej woli kadry zarz¹dczej, która
domaga siê coraz wy¿szej p³acy (stworzenia dla siebie 4-ch kategorii), a dyskryminuje górników pracuj¹cych pod ziemi¹.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
ju¿ od wielu miesiêcy domaga siê od pracodawcy przestrzegania obowi¹zuj¹cego prawa - Kodeksu Pracy, który stanowi
w Art. 18.3c. [Równe traktowanie w zakresie wynagradzania] § 1. Pracownicy maj¹ prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow¹ pracê lub za pracê o jednakowej wartoci.
W Pryzmacie pisalimy wielokrotnie o istniej¹cej patologii za
ka¿dym razem, gdy NSZZ Solidarnoæ wystêpowa³ do dyrekcji o uzdrowienie tej sytuacji i do dnia dzisiejszego pracodawca
nie chce doceniæ pracê górników i wprowadziæ elementarn¹

sprawiedliwoæ.
Dyrekcja Oddzia³u jednostronnie bez zgody NSZZ Solidarnoæ przyjê³a procedurê, która jest sprzeczna z obowi¹zuj¹cym prawem pracy.
NSZZ Solidarnoæ stoi na niezmiennym stanowisku, ¿e zatrudnianie pracowników Oddzia³u posiadaj¹cych wymagane
kwalifikacje jako: operatorów i górników operatorów przy pracach przodkowych powinno byæ poprzedzone zmian¹ anga¿u
na stanowisko górnik operator samojezdnych maszyn górniczych przodkowych.
Dotychczasowe praktyki stosowane w tej kwestii przez Dyrekcjê Oddzia³u ZG Rudna stanowi¹ jawn¹ dyskryminacjê i
nierówne traktowanie pracowników wykonuj¹cych t¹ sam¹ pracê. Jest to niedopuszczalne naruszenie podstawowych praw
pracowniczych i domagamy siê natychmiastowego spowodowania stosowania obowi¹zuj¹cego prawa pracy  pisze w pimie z 3 wrzenia KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna do
Miros³awa Laskowskiego dyrektora KGHM Polska Mied S.A. O/
ZG Rudna.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
wystêpuj¹c w imieniu pracowników ¿¹da zaprzestania dyskryminowania niektórych pracowników i równego traktowania zatrudnionych w kopalni Rudna.

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG
Rudna og³asza rozpoczêcie wi¹tecznej akcji charytatywnej.

Podziel siê posi³kiem
z potrzebuj¹cymi

Zanim siê obejrzymy nadejd¹ wiêta Bo¿ego Narodzenia i zasi¹dziemy do wigilijnego sto³u w poczuciu dobrze spe³nionego
obowi¹zku, ¿e dziêki naszej ofiarnoci inni te¿ wiêtuj¹.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi
dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej bonów ¿ywnociowych.
Bony zostan¹ zamienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami
Bo¿ego Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹
akcjê charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych - w Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ ZG Rudna
G³ówna, maksymalnie do 21 grudnia 2010r.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte
serce na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

Kolejny tragiczny w swych skutkach wypadek w KGHM
Polska Mied S.A. Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice

Si³y natury mo¿na
okie³zaæ?!

W Polskiej kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice dosz³o
7 padziernika 2010r. do zbiorowego wypadku. Poszkodowanych
zosta³o 10 osób, z których zginê³a jedna.
W nocy z czwartku na pi¹tek o godzinie 2:50 na szybie SW-1,
1020 metrów pod ziemi¹ nast¹pi³o t¹piecie (nag³e odprê¿enie górotworu z towarzysz¹cym mu wyrzutem ska³ do przestrzeni wyrobiska), dwie minuty póniej kolejne. W wyniku wyrzutu mas skalnych

zosta³o poszkodowanych 10 pracowników. Szeciu niegronie poszkodowanych, samodzielnie wycofa³o siê z miejsca wypadku, trzech
odnios³o powa¿niejsze, ale nie zagra¿aj¹ce ¿yciu obra¿enia. W akcji
wziê³o udzia³ 5 zastêpów ratowniczych O/ZG Polkowice-Sieroszowice i 3 zastêpy Jednostki Ratownictwa GórniczoHutniczego
KGHM, ³¹cznie 38 ratowników.
Jeden dowiadczony górnik 50 letni sztygar zgin¹³. Mia³ za sob¹
24 lata pracy w górnictwie, ponad 14 lat pracowa³ w kopalni Polkowice-Sieroszowice. ¯onaty, nie mia³ dzieci.
Specjalna komisja zbada przyczyny i okolicznoci zdarzenia.
Jest to ju¿ trzeci rok, gdy w tym rejonie kopalni wystêpuje tak
tragiczny w skutkach wypadek. W 2008r. w wyniku t¹pniêcia kilku
pracowników znalaz³o siê w strefie zagro¿enia oby³o siê bez ofiar
miertelnych. W 2009r. kolejne t¹pniecie w tym rejonie i po czterogodzinnej akcji ratowniczej udaje siê wydobyæ z obwaliska skalnego zasypanego górnika. Teraz kolejne t¹pniecie i ju¿ siê nie udaje górnicy p³ac¹ najwy¿sza cenê  cenê ¿ycia.
NSZZ Solidarnoæ bacznie przyjrzy siê pracy i ustaleniom komisji badaj¹cej przyczyny i okolicznoci zaistnia³emu wypadkowi.
Zw³aszcza w kontekcie doboru odpowiedniej technologii eksploatacji i jej przestrzegania przy pracach prowadzonych w rejonie o
szczególnym zagro¿eniu t¹paniami, jakim z pewnoci¹ jest rejon, w
którym nast¹pi³ tak tragiczny w swych skutkach wypadek.  mówi
Jacek Dziuba wiceprzewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ kopalni Polkowice Sieroszowice.
Jakie dzia³ania pojê³a po 2-ch poprzednich zdarzeniach wysokop³atna kadra KGHM, aby w przysz³oci unikn¹æ podobnej sytuacji?
 pyta NSZZ Solidarnoæ
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi sk³ada najszczersze wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia rodzinie, przyjacio³om i wspó³pracownikom tragicznie zmar³emu na stanowisku pracy pracownikowi.

Pomoc dla powodzian
Bez dachu nad g³ow¹, bez pracy, bez nadziei... W mediach ju¿
nie mówi siê tak g³ono o Polakach poszkodowanych przez powód  s¹ bardziej interesuj¹ce tematy, ten ju¿ siê wypali³.
Oni wci¹¿ potrzebuj¹ naszego wsparcia, pomocy ludzi dobrej woli!
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin przekaza³a do Caritas Diecezji Legnickiej pomoc uzyskan¹ z przeprowadzonej w zak³adach zbiórki, która zosta³a rozdzielona najbardziej
potrzebuj¹cym.
Od Caritasu Diecezji Legnickiej dotar³ do KM NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin list z podziêkowaniami dla wszystkich darczyñców,
którego treæ poni¿ej przedrukowujemy:
Dnia 7 i 8 sierpnia br. w wyniku lokalnej powodzi ucierpia³o ponad 3000 rodzin (11 miejscowoci zalanych i 30 podtopionych), w
tym 4 kocio³y, kaplica, cmentarze. Zginê³y 4 osoby (w tym jeden
stra¿ak). Niestety wiele domów nie nadaje siê do zamieszkania, wiele
rodzin utraci³o wszystko co mia³o, inni utracili miejsce pracy i utrzymania. Tak wiele dróg i mostów jest zniszczonych. Ludzie stracili
nadziejê do ¿ycia! Du¿e straty s¹ tak¿e u naszych s¹siadów w Czechach i Niemczech. Bogatynia (18 tys. mieszkañców) przez pewien
czas by³a dos³ownie odciêta od wiata.
Wielkie nieszczêcie i olbrzymia tragedia wywo³a³a w ca³ej Polsce,
ale tak¿e za granic¹, du¿¹ akcjê solidarnoci i wsparcia. Poszkodowani nie s¹ sami! Caritas Diecezji Legnickiej poprzez wsparcie Caritas Polska i Caritas diecezjalnych od samego pocz¹tku spieszy z
pomoc¹ doran¹. Wszyscy mamy tutaj wiele do zrobienia. Wiele jest
dowodów wielkiej ¿yczliwoci! Do 20.08 br. nasza Caritas rozda³a
ponad 200 ton ¿ywnoci, du¿e iloci wody, rodków czystoci, ró¿nego sprzêtu porz¹dkowego. Udzielamy te¿ zapomogi finansowe.
Pragniemy podkreliæ, ¿e szczególnie wielk¹ i wa¿n¹ pracê od samego pocz¹tku podejmuj¹ wolontariusze, którzy pe³ni¹ dy¿ury i dziel¹
otrzyman¹ pomoc na miejscu.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy za ¿yczliwoæ i zaufanie. Zapewniamy, ¿e wszystkie rodki zostan¹ wykorzystane zgodnie z wol¹
Ofiarodawców!
Z zapewnieniem o modlitwie za wszystkich darczyñców. Bóg
zap³aæ!.
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