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Przedwyborczy spektakl
na zamówienie

W dniu 29 kwietnia br. zwo³ane w trybie pilnym posiedzenie Zwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Mied�
wbrew przes³ankom nie zaskoczy³o niczym nadzwyczajnym. Nie do-
sz³o do planowanych zmian w Radzie Nadzorczej a udzia³owcy przy-
stali na przeznaczenie trzeciej czê�ci zysku na dywidendê, czyli 800
mln z³ � 4 z³ na jedn¹ akcjê. Dzieñ uzyskania prawa do dywidendy
ustalono na 27 maja 2015 r. Wyp³ata dywidendy nast¹pi w dwóch
ratach po 2 z³ za ka¿d¹ akcjê � 18 czerwca i 19 pa�dziernika.

Zarz¹d KGHM pomimo wprowadzenia podatku od wydobycia niektó-
rych kopalin � bardziej znany jako podatek od miedzi i srebra � zapropo-
nowa³ wyp³atê ok. 33% zysku za 2014 r. na dywidendê. Taka sytuacja
by³a akceptowalna przed 2012 r., w którym koalicja PO-PSL przy aproba-
cie prezydenta Komorowskiego wprowadzi³a drenuj¹c¹ bud¿et KGHM
daninê. W tym momencie zad³u¿enie spó³ki siêga ok. 7 mld z³, KGHM staæ
jedynie na niezbêdne inwestycje, o nowych nie mo¿e byæ mowy. Kolejne
lata nie zapowiadaj¹ polepszenia sytuacji.

Nigdy w historii miedziowej spó³ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy (ZWZA) nie by³o zwo³ane tak wcze�nie � jeszcze w kwietniu.
Nie da siê ukryæ, ¿e zrobiono to na zamówienie stra¿nika ¿yrandola, który
chce udobruchaæ spo³eczeñstwo przed wyborami na urz¹d prezydenta.
W konsekwencji tych dzia³añ pracownicy ekspresowo, bo jeszcze 30
kwietnia otrzymali nagrodê roczn¹ z zysku za 2014 r. Platforma liczy na
krótk¹ pamiêæ u pracowników KGHM, którzy ich zdaniem zamiast pój�æ
na wybory, 10 maja bêd¹ grillowaæ.

Co ciekawe podczas ZWZA nikt nie zada³ ani jednego pytania a ca³e
posiedzenie odby³o siê w milcz¹cej atmosferze i biernej postawie akcjo-
nariuszy. Taka sytuacja równie¿ nigdy wcze�niej nie mia³a miejsca. W
dniu 9 kwietnia br. na wniosek Ministerstwa Skarbu Pañstwa zmieniono
porz¹dek obrad poprzez umieszczenie punktu dotycz¹cego zmian w sk³a-
dzie Rady Nadzorczej spó³ki, lecz gdy dosz³o do tego etapu, nikt nie zabra³
g³osu. Wygl¹da na to, ¿e nie dosz³o do porozumienia politycznego i nie
podjêto decyzji o zwiêkszeniu lub zmniejszeniu ilo�ci cz³onków Rady
Nadzorczej.

Powstaje zespó³
ds. nowelizacji ZUZP

Przedstawiciele pracodawcy 15 kwietnia z³o¿yli pismo w spra-
wie powo³ania zespo³u roboczego dotycz¹cego zmian w Zak³a-
dowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy KGHM Polska Mied�. W sk³ad
zespo³u maj¹ wej�æ przedstawiciele pracodawcy i organizacji
zwi¹zkowych. Wspólnie wypracowane zmiany by³yby zatwierdza-
ne poprzez protoko³y dodatkowe do ZUZP.

Z pisma Marty Cydejko, Dyrektor ds. zarz¹dzania kapita³em ludzkim
dowiadujemy siê, ¿e �g³ównym celem prac nad zmianami uk³adu
jest jego uproszczenie i unowocze�nienie, tak aby postanowienia
uk³adowe wychodzi³y naprzeciw oczekiwaniom zarówno Spó³ki, jak
i pracowników�. W przesz³o�ci Zarz¹d wielokrotnie proponowa³
zmiany rzekomo �archaicznego� ZUZP. Zawsze g³ównym postula-
tem by³o zniesienie zapisu o uwzglêdnienie w tabeli kategorii zasze-
regowania minimalnej krajowej pensji jako pierwszej stawki. Ju¿ w
tym momencie p³aca zasadnicza stanowi zaledwie 30% ca³o�ci rocz-
nego wynagrodzenia pracowników. Prezes Wirth chcia³by jeszcze
bardziej zmniejszyæ ten wska�nik skazuj¹c pracowników na premie,
nadgodziny i inne dodatkowe sk³adniki wynagrodzenia. Tak¹ infor-
macjê uzyskujemy te¿ z pisma Dyrektor ds. zarz¹dzania kapita³em
ludzkim. Pracodawca widzi potrzebê zmian, które usprawni¹ prowa-
dzenie �racjonalnej polityki p³acowej�. Na zmiany niekorzystne dla
za³ogi KGHM Polska Mied� zgody NSZZ �Solidarno�æ� nigdy nie bê-
dzie.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� wytypo-
wa³a do zespo³u roboczego piêciu przedstawicieli: Józef Czyczerski
(O/ZG �Rudna�), Bogus³aw Szarek (O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�),
Bogdan Nuciñski (O/ZG �Lubin�), Franciszek Poszelu¿ny (O/ZWR) i
S³awomir Kleczyñski (O/Zak³ad Hydrotechniczny). Jednocze�nie �So-
lidarno�æ� zastrzeg³a sobie prawo do wprowadzania w czasie prac
zespo³u roboczego swoich ekspertów. Nie zaplanowano jeszcze ter-
minu pierwszego posiedzenia. Po pierwszym spotkaniu poinformu-
jemy pracowników o przebiegu i ustaleniach zespo³u roboczego.

Z okazji Dnia �wiêtego Floriana
wszystkim Hutnikom ¿yczymy spe³nienia marzeñ,

du¿o zdrowia, bezpiecznej pracy oraz samych sukcesów
w ¿yciu prywatnym i zawodowym

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�



W PeBeKa porozumienie
zamiast manifestacji

Prowadzone w ostatnich miesi¹cach negocjacje p³acowe przez orga-
nizacje zwi¹zkowe, w tym NSZZ �Solidarno�æ�, sta³y pod du¿ym zna-
kiem zapytania. Wej�cie w dniu 17 kwietnia w spór zbiorowy i plano-
wana na 27 kwietnia manifestacja pod biurem spó³ki �zachêci³y�
Zarz¹d PeBeKa do podej�cia do tematu na powa¿nie. W konsekwen-
cji 24 kwietnia br. organizacjom zwi¹zkowym uda³o siê wynegocjo-
waæ wy¿sz¹ nagrodê roczn¹ za 2014 r., zwiêkszenie odpisu na Zak³a-
dowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych w 2015 r., poprawê warunków
BHP i wyp³atê jednorazowej nagrody na pocz¹tku IV kwarta³u br. po
osi¹gniêciu optymalnego wyniku finansowego.

Cztery organizacje zwi¹zkowe, w tym NSZZ �Solidarno�æ�, zwracaj¹c siê
do pracodawcy 26 lutego 2015 r. o spotkanie ws. kszta³towania wyna-
grodzeñ i �wiadczeñ pracowniczych w 2015 r. zaproponowa³y: wzrost
stawek osobistego zaszeregowania o 70 z³, zwiêkszenie odpisu na Zak³a-
dowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych w 2015 r. i poprawê warunków
BHP w miejscach pracy za³ogi PeBeKa. Zaborcza postawa Zarz¹du zmusi-
³a ju¿ nie cztery a trzy organizacje zwi¹zkowe do wej�cia w spór zbiorowy.
Dopiero planowana manifestacja sk³oni³a przedstawicieli pracodawcy do
wypracowania kompromisu.

W sprawach finansowych uda³o siê wynegocjowaæ zwiêkszenie o 2,5%
do maksymalnej wielko�ci 8,5% nagrody rocznej za zysk wypracowa-
ny w 2014 r. Wyp³atê nagrody podzielono na dwie czê�ci: 6% po odbyciu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a 2,5% do dwóch tygodni po wy-
p³aceniu pierwszej transzy. Korzystna zmiana w tabeli wyp³acania dodat-
kowej nagrody rocznej jest permanentna i bêdzie mieæ zastosowanie
tak¿e w kolejnych latach. Zamiast dotychczasowych 17 mln z³ zysku
�wystarczy� wypracowanie 10 mln z³, ¿eby osi¹gn¹æ przedzia³ 8,5%. Drug¹
kwesti¹ jest wyp³ata na pocz¹tku IV kwarta³u br. jednorazowej nagro-
dy w kwocie 500 z³ brutto dla ka¿dego pracownika pod warunkiem
wypracowania �rodków w wysoko�ci umo¿liwiaj¹cej jej wyp³atê.

Postulat dotycz¹cy poprawy warunków Bezpieczeñstwa i Higieny Pra-
cy bêdzie na bie¿¹co realizowany. Powo³ana w spó³ce Komisja BHP pro-
wadzi przegl¹d warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy na poszczegól-
nych stanowiskach pracy � zadanie wykonywane jest na podstawie po-
lecenia s³u¿bowego Dyrektora. Wyniki prowadzonych prac zostan¹ przed-
stawione 29 maja 2015 r. Oprócz wniosków Komisji BHP zostan¹ wziête
pod uwagê równie¿ postulaty pracowników przedstawione za po�red-
nictwem organizacji zwi¹zkowych. Czê�æ problemów zosta³o ju¿ za¿e-
gnane dziêki skardze Przewodnicz¹cego Irka Pasisa z 5 marca 2015 r.
do Pañstwowej Inspekcji Pracy, m.in.: zaniechano przymuszania pra-
cowników do gotowo�ci do pracy na co najmniej godzinê przed rozpo-
czêciem pracy i dokonano napraw w pomieszczeniach higieniczno-sani-
tarnych na szybie R-IX.

Kolejny z postulatów, czyli zwiêkszenie odpisu na Zak³adowy Fundusz
�wiadczeñ Socjalnych nast¹pi w trzecim kwartale 2015 r. Zgodnie z
ustaleniami zwiêkszenie odpisu bêdzie mieæ formê zasilenia kart p³atni-
czych przedp³aconych � podstawowo 600 z³ na pracownika. Osoby z
miesiêcznym dochodem brutto na cz³onka rodziny we wspólnym gospo-
darstwie domowym poni¿ej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracê
otrzymaj¹ zasilenie karty o 200 z³ wy¿sze. W przypadku dochodów w
przedziale od 50% do 100% minimalnego wynagrodzenia na cz³onka
rodziny dodatkowe zasilenie zwiêkszy podstawê o 100 z³. Na czwarty
kwarta³ zaplanowano rozmowy w sprawie wysoko�ci odpisu na ZF�S w
przysz³ym roku z jednoczesnym uwzglêdnieniem dofinansowañ do ¿³ob-
ków i przedszkoli analogicznie do zasad funkcjonuj¹cych od marca 2015
r. w oddzia³ach KGHM.

Powy¿sze porozumienie podpisa³y trzy organizacje zwi¹zkowe. Zwi¹zek
dozoru � który nie wszed³ w spór zbiorowy � i pracownicy niezrzeszeni w
zwi¹zkach zawodowych równie¿ skorzystaj¹ na nowych ustaleniach. Pra-
cownicy zrzeszeni m.in. w NSZZ �Solidarno�æ� �mia³o mog¹ doma-
gaæ siê od swoich kolegów postawienia du¿ego piwa. Gdyby nie uzwi¹z-
kowienie na poziomie 80% niczego nie uda³oby siê wynegocjowaæ a
pracodawca nie liczy³by siê z g³osem przedstawicieli pracowników.

Wsparcia w negocjacjach udzieli³ wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� Bogus³aw Szarek. Jako przed-
stawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Mied� swo-

im konsekwentnym dzia³aniem pomóg³ w doprowadzeniu do kom-
promisu i podpisaniu porozumienia za co Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� w PeBeKa jest mu bardzo wdziêczna.

W komunikacie pracowniczym Prezes Zarz¹du napisa³: �Pamiêtajcie Pañ-
stwo, ¿e pozycjê i warto�æ PeBeKa tworzymy wspólnie ka¿dego dnia� �
vice versa Panie Prezesie! Za³oga szanuje wspólnotê PeBeKa i swoje
stanowiska pracy, a za ciê¿k¹ pracê nale¿y siê godna p³aca o czym
pracodawca czêsto zapomina.

Komunikat
W dniu 28 kwietnia 2015 r. na wniosek Przewodnicz¹cego NSZZ �Soli-
darno�æ� Kopalni Lubin Bogdana Nuciñskiego i przy wydatnym wspar-
ciu kolegi Bogus³awa Szarka, cz³onka Rady Nadzorczej KGHM z wyboru
za³ogi odby³o siê spotkanie z Wiceprezesem Zarz¹du KGHM ds. Korpora-
cyjnych Marcinem Chmielewskim. W spotkaniu tym bra³ udzia³ Przewod-
nicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� Bogdan Nuciñski oraz cz³onkinie NSZZ �So-
lidarno�æ� i jednocze�nie pracownice Centrum Badañ Jako�ci, Panie:
Dorota £asiñska i Wioletta Korczak.

G³ównymi tematami spotkania by³y sprawy wynikaj¹ce z powo³ania Ze-
spo³u, którego celem ma byæ przygotowanie i uruchomienie nowego
podmiotu gospodarczego pod now¹ nazw¹ �Budowa Centrum Wiedzy�,
w sk³ad którego ma wej�æ równie¿ CBJ. Najbardziej interesowa³y nas
gwarancje zatrudnienia dla obecnie zatrudnionych osób w CBJ oraz ci¹-
g³o�æ obecnie obowi¹zuj¹cego Uk³adu Zbiorowego Pracy.

Przedstawiciele NSZZ �Solidarno�æ� wyrazili wolê kontynuowania dal-
szych rozmów ze stron¹ KGHM informuj¹c Wiceprezesa Marcina Chmie-
lewskiego, ¿e interesuj¹ nas gwarancje zatrudnienia d³u¿sze ni¿ wynikaj¹-
ce z Kodeksu Pracy, co najmniej kilkuletnie, i ¿e dalej w niezmienionej
formie bêdzie obowi¹zywa³ obecny UZP, skoro w nowej strukturze orga-
nizacyjnej CBJ ma byæ Oddzia³em, a nie Spó³k¹.

Kolejne rozmowy maj¹ siê odbyæ oko³o 10 czerwca. Obiecano nam, ¿e
podczas tego spotkania nasze rozmowy bêd¹ bardziej rzeczowe i precy-
zyjne. W miarê pozyskania nowych, wiarygodnych informacji bêdziemy
je przekazywaæ cz³onkom Solidarno�ci. Jednocze�nie pragnê uspokoiæ
tych wszystkich, którym nie po drodze by³o z NSZZ �Solidarno�æ�, bo my
w przeciwieñstwie do innych byli�my, jeste�my i bêdziemy skuteczni, by
wraz z cz³onkami zwi¹zku utrzymaæ stan ich zatrudnienia i zapisy UZP.

Z powa¿aniem,
Bogdan Nuciñski

Centrum Us³ug Wspólnych
� Zarz¹d ogniem gasi ogieñ,

który sam wznieci³?
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�æ� Józef Czyczerski i jednocze�nie cz³onek Rady Nadzorczej
KGHM z wyboru za³ogi na wniosek zainteresowanych pracowników
14 kwietnia 2015 r. wyst¹pi³ do Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
Marcina Moronia z zapytaniem o powo³anie zespo³u pod przewodnic-
twem Dyrektora Centralnego Biura Zakupów Marka Bednarza, który
ma opracowaæ plan utworzenia nowego podmiotu gospodarczego
pod nazw¹ Centrum Us³ug Wspólnych. Przewodnicz¹cy Józef Czyczer-
ski chc¹c uzyskaæ wiêcej informacji pyta³: jak¹ formê prawn¹ ma
przyj¹æ CUW, na bazie jakich jednostek gospodarczych ma zostaæ
utworzony, jaki zakres dzia³alno�ci bêdzie posiadaæ i jaki jest przewi-
dywany czas powo³ania do ¿ycia tego nowego podmiotu. W dniu 22
kwietnia odpowiedzi udzieli³ Prezes Zarz¹du KGHM. Niestety odpo-
wied� jest do�æ zawi³a i idealnie odzwierciedla je okre�lenie �urzêd-
nicze hieroglify�.

Z pisma nie dowiadujemy siê jak¹ formê prawn¹ przyjmie Centrum Us³ug
Wspólnych i jaki zakres dzia³alno�ci bêdzie posiadaæ. Zamiast informacji
o czasie powo³ania do ¿ycia CUW dowiedzieli�my siê o czasie zakoñcze-
nia prac zespo³u. Ze wzglêdu na bardzo ogólne odpowiedzi i wiele nieja-
sno�ci wygl¹da na to, ¿e Zarz¹d planuje przeniesienia i redukcjê zatrud-
nienia w KGHM i spó³kach z grupy kapita³owej. Przez osiem lat koalicja



PO-PSL upycha³a spó³ki z udzia³em skarbu pañstwa swoimi lud�mi. Teraz
chce centralizowaæ dzia³y w spó³kach i je�li dojdzie do zwolnieñ nie ma co
siê ³udziæ � swoim krzywdy nie zrobi¹. Dodatkowo nowoutworzony pod-
miot nie zlikwiduje ca³kowicie dzia³ów, które próbuje siê wydzieliæ ze
spó³ek. Stworzy za to kolejne wysokop³atne stanowiska, m.in. prezesów,
dyrektorów i kierowników w nowopowsta³ym podmiocie. Innymi s³owy
panaceum Zarz¹du na postêpuj¹cy od kilku lat przerost biurokracji, któ-
remu sam zawini³, jest tworzenie nowych zespo³ów i spó³ek � tak przynaj-
mniej to wygl¹da. Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z przedrukiem pisma Pre-
zesa Wirtha i samodzielnie wyci¹gn¹æ wnioski, jaki jest cel powo³ania
Centrum Us³ug Wspólnych.

Informacja dotycz¹ca utworzenia Centrum Us³ug
Wspólnych w KGHM Polska Mied� S.A.

Szanowni Pañstwo,
W odpowiedzi na pro�bê Cz³onka Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied�
S.A. Pana Józefa Czyczerskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku dotycz¹c¹
przekazania informacji na temat Planów utworzenia Centrum Us³ug Wspól-
nych przekazujê poni¿sz¹ informacjê:

Zespó³ powo³any Poleceniem S³u¿bowym Prezesa  Zarz¹du KGHM Pol-
ska Mied� S.A. Nr PZ/68/2014 mia³ za zadanie analizê praktyk dotycz¹-
cych budowy Centrum Us³ug Wspólnych (CUW), przegl¹d aktualnej struk-
tury KGHM Polska Mied� S.A. i identyfikacjê funkcji potencjalnie spe³nia-
j¹cych przes³anki do utworzenia CUW oraz rekomendacjê dzia³añ w celu
doj�cia do modelu docelowego.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ¿e nale¿y uruchomiæ
projekt organizacyjny w celu analizy oraz przygotowania zmiany struktu-
ry organizacyjnej Spó³ek Grupy Kapita³owej polegaj¹cej na utworzeniu
CUW, gwarantuj¹cego �wiadczenie us³ug w ramach wybranych obsza-
rów funkcjonalnych dla Spó³ek Grupy Kapita³owej KGHM, w oparciu o
najlepsze praktyki dotycz¹ce budowy CUW w organizacjach miêdzynaro-
dowych.

Zakres prac do realizacji w ramach projektu bêdzie obejmowaæ:
1. Przegl¹d i analizê wskazanych Spó³ek Grupy Kapita³owej pod k¹tem

identyfikacji funkcji i us³ug wspólnych w nastêpuj¹cym zakresie:
- przegl¹d aktualnych struktur organizacyjnych obs³uguj¹cych

wskazane obszary funkcjonalne i szczegó³ow¹ analizê czynno�ci
w nich realizowanych,

- ocena obecnie realizowanych modeli/sposobu obs³ugi wskaza-
nych obszarów funkcjonalnych oraz ich efektywno�ci,

- okre�lenie stopnia dostosowania poszczególnych podmiotów
do obowi¹zuj¹cych standardów w KGHM Polska Mied� S.A. (wraz
okre�leniem kosztów takiego dostosowania),

- ocena procesów realizowanych w spó³kach Grupy Kapita³owej
pod k¹tem ich charakteru oraz stopnia zestandaryzowania lub
zró¿nicowania wynikaj¹cego z lokalnej specyfiki;

Analiz¹ zostan¹ objête nastêpuj¹ce obszary funkcjonalne:
- Ksiêgowo�æ, w tym rachuba p³ac. podatki. sprawozdawczo�æ.

rozliczanie sprzeda¿y i nale¿no�ci, obs³uga maj¹tku trwa³ego. roz-
liczanie kosztów produkcji,

- IT,
- Zakupy,
- HR w zakresie szkoleñ,
- Obs³uga p³atno�ci.

Podmioty objête analiz¹:
- KGHM Polska Mied� S.A. (Centrala i Oddzia³y),
- Mercus Logistyka Sp. z o.o.,
- KGHM Metraco S.A.,
- Pol-Mied� Trans Sp. z o.o.,
- Przedsiêbiorstwo Budowy Kopalñ PeBeKa S.A.,
- KGHM ZANAM Sp. z o.o.,
- ENERGETYKA Sp. z o.o.,
- KGHMI - Corporate Office (Vancouver),
- KGHMI - Victoria Project,
- KGHMI - Afton - Ajax Project,
- KGHMI - Sierra Gorda.

2. Wypracowanie modelu centralizacji us³ug wspólnych w Grupie Kapi-
ta³owej KGHM i �cie¿ki doj�cia do modelu docelowego, w tym:
- okre�lenie listy us³ug realizowanych w modelu docelowym,
- rekomendacja docelowego modelu funkcjonowania Centrum

Us³ug Wspólnych,
- okre�lenie kluczowych wska�ników pomiaru efektywno�ci (KPI)

dla ka¿dego ze wskazanych obszarów,

- przedstawienie skwantyfikowanej warto�ci dodanej z tytu³u zmia-
ny dla ka¿dego wskazanego obszaru,

- stworzenie mapy ryzyk i korzy�ci dla ka¿dego wskazanego ob-
szaru,

- oszacowanie przewidywanych zasobów niezbêdnych do termi-
nowej realizacji wdro¿enia oraz potencjalnych kosztów,

- rekomendacja docelowej struktury organizacyjnej wraz z opra-
cowaniem mapy migracji pracowników,

- rekomendacja w zakresie docelowej formy dzia³alno�ci i jej loka-
lizacji (Oddzia³, Spó³ka, kilka Spó³ek),

- opracowanie propozycji harmonogramu wdra¿ania zmian
uwzglêdniaj¹cego priorytety dla poszczególnych obszarów.

3. Zarzadzanie zmian¹ wynikaj¹c¹ z realizacji prowadzonego projektu
Centralizacji Us³ug Wspólnych w Grupie Kapita³owej KGHM Polska
Mied� S.A.

Przewidywany termin zakoñczenia wy¿ej opisanych etapów realizacji pro-
jektu to I kwarta³ 2016 r. Informacje dotycz¹ce ostatecznych parametrów
w zakresie zagadnieñ poruszonych w zapytaniu skierowanym przez Cz³on-
ka Rady Nadzorczej - Pana Józefa Czyczerskiego, bêd¹ wynikiem realiza-
cji wy¿ej opisanego projektu.

Prezes Zarz¹du, Herbert Wirth

List otwarty � zwi¹zki niszcz¹ SIP
w O/ZG �Rudna�

Pisz¹c list otwarty do liderów organizacji zwi¹zkowych, dotycz¹cy szko-
dliwych dzia³añ niszcz¹cych Spo³eczn¹ Inspekcjê Pracy w oddziale ZG
Rudna, mia³em nadziejê, na podjêcie tematu przez w/w. Niestety zwi¹z-
kowcy schowali g³owy w piasek i nadal udaj¹, ¿e nie musz¹ siê z nami
liczyæ. Uwa¿aj¹, ¿e nie mamy prawa zabieraæ g³osu w sprawie, która nas
bezpo�rednio dotyczy. Otó¿ jeste�cie panowie w b³êdzie! Mamy prawo
przywo³ywaæ was do porz¹dku. Prawo to bierze siê z woli pracowników,
którzy na nas g³osowali. Z tego mandatu, najmocniejszego mandatu jaki
jest w demokracji, korzystamy i mamy podstawê do tego, ¿eby wymagaæ
od was dzia³añ korzystnych dla pracowników. W obecnych czasach inte-
res pracowników jest zgodny z interesem Spo³ecznej Inspekcji Pracy i
silna pozycja SIP oznacza poprawê bezpieczeñstwa oraz troskê o interes
pracowników. Je¿eli kto� tego nie dostrzega, to jest delikatnie mówi¹c
ignorantem. W ten niechlubny scenariusz najbardziej wpisuj¹ siê dwa
zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w ZG Rudna.

S¹ to ZZPD oraz ZZPPM. Pierwszy z nich, w zasadzie od pocz¹tku swoje-
go istnienia w naszym zak³adzie zwi¹zany by³ z ró¿nego rodzaju aferami,
nadu¿yciami i dzia³aniami budz¹cymi w¹tpliwo�ci natury moralnej. Ich
pierwszy przewodnicz¹cy zas³yn¹³ wy³udzaniem pieniêdzy z zak³adu i
podrabianiem podpisów (ta tradycja nie zaginê³a i obecny przewodni-
cz¹cy równie¿ dopu�ci³ siê podobnego czynu). To dziêki liderom Do³o-
wych dodatek za pracê w systemie WSP pracownicy otrzymywali tylko
przez 3 miesi¹ce. Jest oczywi�cie wiêcej �kwiatków�, ale z lito�ci nie bêdê
ich ju¿ wymienia³. Drugi z tych zwi¹zków, mia³ nie mniej bogat¹ historiê.
Ich przewodnicz¹cy na oddzia³ Rudna, dziêki uk³adom i s³u¿alczo�ci,
bardzo szybko awansowa³ z pracownika fizycznego, od razu na zastêpcê
g³ównego in¿yniera z przeszeregowaniem o kilkana�cie grup. Kilka lat
temu, podczas strajku sam przebywa³ na urlopie. Przy wprowadzaniu
nowego systemu premiowania, pia³ z zachwytu nad tym, jak korzystne to
s¹ zmiany dla pracowników. Gdy po jakim� czasie okaza³o siê, jak zwykle
zreszt¹, ¿e system premiowania jest niewypa³em, to nasz dzielny zwi¹z-
kowiec wycofywa³ siê rakiem i zaprzecza³ swoim wcze�niejszym s³owom.
Tych wpadek oczywi�cie jest znacznie wiêcej, ale na tym poprzestañmy.

Sami oceñcie, czy ci ludzie s¹ przedstawicielami pracowników? Czy za-
s³uguj¹ na zaufanie za³ogi? W koñcu, czy mog¹ kierowaæ czym� tak
wa¿nym dla pracowników jak Spo³eczna Inspekcja Pracy? Muszê nieste-
ty stwierdziæ, ¿e tyle z³ej woli, insynuacji, k³amstwa, ignorancji, jak¹ te
zwi¹zki serwuj¹ pracownikom, nie zas³uguje na pewno na wyró¿nienie.
Pod pretekstem równo�ci rozmontowuj¹ ca³¹ strukturê SIP. Wpadli na
genialny pomys³ zlikwidowania funkcji Rejonowego Spo³ecznego In-
spektora Pracy, a w dalszej kolejno�ci zlikwidowania Oddzia³owych SIP-
ów. Ciê¿ko siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e wiêcej takich pomys³ów i nie bêdzie
Spo³ecznej Inspekcji Pracy. Ci zwi¹zkowcy s¹ symbolem zniszczenia tej
funkcji. To z nimi wi¹¿e siê demolowanie wypracowanego konsensusu,
obni¿enie rangi i podwa¿anie kompetencji SIP. Jest pewne ³aciñskie po-
wiedzenie: �Nie wszystko co jest dozwolone, jest godziwe�. To co
robi¹ te zwi¹zki, jest dozwolone, ale na pewno niegodziwe. Co wiêc mog¹
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zrobiæ pracownicy? Jak zapobiec temu co pod wodz¹ tych ludzi nas
niechybnie czeka? Co zrobiæ ze zwi¹zkowcem, który nie reprezentuje ju¿
interesów pracowniczych? Jedynym rozwi¹zaniem, jest pozbawienie go
funkcji jak¹ pe³ni dziêki nam pracownikom, czyli odwo³anie go z funkcji
cz³onka Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi. Ten krok bêdzie wyrazem obu-
rzenia za³ogi. Bêdzie to równie¿ sygna³ dla innych zwi¹zkowców, którzy
w³asne synekury zawdziêczaj¹ za³odze.

Obserwator

Kolejny do KGHM-owskiego koryta
W dniu 21 kwietnia Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied� S.A. g³osami
cz³onków rady z nadania Platformy Obywatelskiej oraz jednego z wyboru
za³ogi, (przy sprzeciwie Józefa Czyczerskiego i Bogus³awa Szarka z NSZZ
�Solidarno�æ�) podjê³a Uchwa³ê o uruchomieniu kolejnych ju¿ wyborów
cz³onka Zarz¹du wybieranego przez pracowników. Jako� ci¹gle s³yszymy
od prezesa, ¿e nie ma pieniêdzy na podwy¿szenie pracownikom p³acy
zasadniczej czy przeszeregowanie grup pracowników na stanowiskach
robotniczych. Jak na ironiê znalaz³y siê skromne 2 mln z³ na kolejn¹
posadkê dla wybrañca wskazanego i to niby nawet przez samych pra-
cowników. To ma byæ ju¿ szósty Prezes, na którego skromn¹ pensyjkê
maja tyraæ w pocie czo³a robotnicy, których ubywa w szybkim tempie.
Ciekawe komu to z politycznego nadania ma siê zapewniæ tak horrendal-
ne wynagrodzenie i to w okresie, gdy Spó³ka coraz bardziej siê zad³u¿a �
obecnie zad³u¿enie siêga prawie 7 mld z³otych.

Nale¿y zadaæ retoryczne pytanie: Quo Vadis Polska Mied�?

S³yszeli�my ju¿ kiedy� t³umaczenia dla naiwnych pokroju: Jest nas tylko
TRZECH PREZESÓW � nale¿y nam siê podwy¿szenie p³acy, bo robotê
ROBIMY ZA PIÊCIU! No i podwy¿szono im p³acê zasadnicz¹ o 100% i na
dodatek zagwarantowano coroczn¹ waloryzacjê. Szkoda tylko, ¿e nie dbaj¹
tak o pozosta³ych pracowników spó³ki. Pracownikom wmawia siê, ¿e
¿adnej urawni³owki nie bêdzie � tylko motywacyjny system wynagro-
dzeñ realizowany premi¹ uznaniow¹ � szczuj¹c przy tym jednych na dru-
gich. Co do swoich wynagrodzeñ nie zastosowano premii uznaniowej i
rzekomo cudownego, motywacyjnego sytemu wynagrodzeñ.

Jako� po trzech latach nast¹pi³o �cudowne rozmno¿enie Prezesów� do
piêciu i nie podzielono im ju¿ wyp³acanych wynagrodzeñ niby to na piêæ
osób. Teraz wszystkim wyp³aca siê te �skromne� podwy¿szone wyp³aty.
Ale jak widaæ to ci¹gle ma³o i jest ju¿ kolejny genialny pomys³ oszczêdno-
�ci wg politycznych wskazówek. Nie potrzebujemy szóstego Prezesa, nic
nie mog¹cego pozoranta za grub¹ kasê rzekomo z wyboru za³ogi.

Paradoksy kwoty wolnej
od podatku w Polsce

Niewiele osób zdaje sobie sprawê z tego, ¿e diety polskich pos³ów s¹
wolne od podatku dochodowego do wysoko�ci 27 360 z³ w skali roku!
Reszta spo³eczeñstwa musi siê zadowoliæ kwot¹ woln¹ od PIT, która
jest blisko 9 razy ni¿sza i wynosi zaledwie 3 091 z³. Niestety tak¿e i ta
sytuacja jest zas³ug¹ Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które posiada-
j¹c od niemal 8 lat parlamentarn¹ wiêkszo�æ, ca³y czas blokuj¹ ini-
cjatywy zmierzaj¹ce do podwy¿szenia Polakom kuriozalnie niskiej
kwoty wolnej. By ¿y³o siê lepiej...?

Polska kwota wolna od podatku PIT jest jedn¹ z najni¿szych na �wiecie i
wynosi obecnie 3091 z³. Stan ten trwa nieprzerwanie od czasu przejêcia
w³adzy przez ekipê Platformy i PSL-u. W efekcie Polacy musz¹ p³aciæ
podatek od dochodów, które w teorii maj¹ im zapewniæ biologiczn¹ egzy-
stencjê. Wyj¹tkiem s¹... polscy parlamentarzy�ci. Okazuje siê bowiem, ¿e
zgodnie z ustaw¹ o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, tzw. dieta
parlamentarna (która wraz z parlamentarnym uposa¿eniem jest wyp³aca-
na pos³om i senatorom co miesi¹c i aktualnie wynosi 2 473,08 z³ brutto)

jest zwolniona z podatku PIT do wysoko�ci 2 280,00 z³ miesiêcznie, co w
skali roku daje nam kwotê w wysoko�ci 27 360 z³!

W kontek�cie powy¿szego utrzymywanie przez ekipê Platformy i PSL tak
niskiej kwoty wolnej od PIT nie podoba siê Rzecznikowi Praw Obywatel-
skich, który pod koniec ubieg³ego roku skierowa³ sprawê do Trybuna³u
Konstytucyjnego twierdz¹c, ¿e dzia³ania w³adzy s¹ niekonstytucyjne i
antyobywatelskie. Jego zdaniem norma, która nakazuje osobom uzysku-
j¹cym dochód niepozwalaj¹cy na zaspokojenie niezbêdnych potrzeb ¿ycio-
wych, dzieliæ siê tym dochodem z reszt¹ spo³eczeñstwa poprzez p³acenie
podatku, jest niekonstytucyjna. W pi�mie kierowanym do Trybuna³u s³usz-
nie zauwa¿y³, ¿e roczny dochód odpowiadaj¹cy takiemu zwolnieniu (3091
z³) nie pozwala na zapewnienie elementarnych potrzeb ¿yciowych. Zda-
niem Rzecznika kwota wolna od podatku powinna odpowiadaæ progowi
ubóstwa, to jest kwocie 542 z³ miesiêcznie, co w skali roku przek³ada siê
na limit w wysoko�ci 6504 z³.

Co ciekawe - nie tak dawno pos³owie opozycji sami wnie�li do Sejmu
projekt ustawy zwiêkszaj¹cej kwotê woln¹ od podatku do wysoko�ci
postulowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety chorzy na
fiskalizm politycy PO-PSL byli innego zdania i na pocz¹tku lutego bie¿¹-
cego roku projekt ten uwalili ju¿ na pierwszym czytaniu (za podniesie-
niem kwoty wolnej od podatku g³osowa³o 200 pos³ów PiS, SLD, KPSP i
TR. Przeciwko temu pomys³owi by³o 232 pos³ów Platformy z PSL-em).
Nale¿y podkre�liæ, ¿e odrzucenie przez ekipê Kopacz i Komorowskiego
pomys³u podniesienia kwoty wolnej od podatku najmocniej uderza w
grupê oko³o 3 milionów najbiedniejszych, którzy na co dzieñ zmagaj¹ siê
z ubóstwem i nêdz¹. Dla nich niezwykle istotne jest to czy kwota od której
nie musz¹ p³aciæ podatku wyniesie 3091 z³ czy 6500 z³. Niestety, tak jak
syty g³odnego nie zrozumie, tak i chorzy na fiskalizm politycy PO-PSL
tak¿e nie s¹ w stanie poj¹æ, ¿e utrzymuj¹c podatki dla najbiedniejszych na
tak wysokim poziomie mog¹ doprowadziæ do wielu ¿yciowych drama-
tów.

niewygodne.info.pl

Spustoszenie
Z przera¿eniem patrzê co wyprawia obecny rz¹d koalicji PO-PSL ³¹cznie z
prezydentem Komorowskim. Gdyby te wszystkie b³êdy i potkniêcia, które
wyczyniaj¹ by³y bez kosztowe dla naszego spo³eczeñstwa mo¿na by by³o
machn¹æ rêk¹ i przechodziæ obojêtnie. Tak siê niestety nie da, bo nie
chodzi mi o niezliczone kompromituj¹ce urz¹d prezydenta gafy Komo-
rowskiego, ale o katastrofalne dla polskiej gospodarki efekty tych rz¹-
dów. Dawno ju¿ przesta³em wierzyæ, ¿e wszystkie te babole, które strze-
laj¹ s¹ ich pomy³kami, jak próbuj¹ ich usprawiedliwiaæ media mêtnego
nurtu, które s¹ na ich us³ugach. Podejrzane przetargi, ustawy i podejmo-
wane decyzje to ju¿ chleb powszedni. Mamy do czynienia z sytuacj¹
kuriozaln¹, bo ogrom niegodziwo�ci doprowadzi³ do zobojêtnienia spo-
³eczeñstwa oraz ciche przyzwolenie na korupcjê i antyspo³eczne dzia³a-
nia.

Jak na d³oni widaæ, a w wielu przypadkach potwierdzaj¹ to kontrole NIK,
mimo ¿e na czele tej instytucji stoi wysoki funkcjonariusz polityczny, i¿ s¹
to dzia³ania przemy�lane i mog¹ s³u¿yæ do wyprowadzenia ogromnych
kwot pieniêdzy do zaprzyja�nionych prywatnych kieszeni. W wielu przy-
padkach s¹dy, prokuratury czy dzia³ania komornicze ten uk³ad wspoma-
gaj¹. Jak mawia³ mój znajomy kiedy� do s¹du sz³o siê po sprawiedliwo�æ,
a dzi� idzie siê po wyrok.

Z dnia na dzieñ coraz wiêcej osób ¿yje na skraju nêdzy i nie ze swojej woli
czy winy. Media podaj¹ wyssane z palca brednie o spadaj¹cym bezrobo-
ciu. Z ekranów telewizyjnych i szpalt gazet p³ynie medialny be³kot o tema-
tach zastêpczych, które na co dzieñ obywatelowi czy naszemu krajowi
poza o�mieszaniem nic pozytywnego nie daj¹. Trwa prezydencka kampa-
nia wyborcza, lecz przeciw merytorycznym wypowiedziom Andrzeja Dudy
wystêpuje plejada urzêdnicza z premier Kopacz na czele, zaciekle walcz¹c
o utrzymanie przywilejów i zdobytej osiem lat temu w³adzy. Oni doskona-
le wiedz¹ czego maj¹ pilnowaæ. To w naszym spo³ecznym interesie jest
zmiana obecnego prezydenta, je�li tego nie uczynimy to sami na w³asne
¿yczenie padniemy na glebê.

Zatroskany


