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Chcieli odebraæ za³odze przedstawicieli w Radzie Nadzorczej  w zamian proponuj¹ wybór przedstawiciela w Zarz¹dzie Spó³ki

Rada Nadzorcza
ponad Zarz¹dem
Rada Nadzorcza na wniosek Zarz¹d KGHM na wrzesieñ rozpisa³a wybory cz³onka zarz¹du z wyboru za³ogi. Na bazie dowiadczeñ p³yn¹cych z ca³ej Polski
i KGHM, NSZZ Solidarnoæ jest przeciwna wyborowi cz³onka zarz¹du przez pracowników. W przeciwieñstwie do reprezentowania za³ogi w Radzie Nadzorczej, zasiadanie w Zarz¹dzie niczego nie wnosi.
Jest to jedynie szukanie dobrze p³atnego  2 mln z³
rocznie  stanowiska dla wskazanej osoby. Jednoczenie Zarz¹d ponownie poszed³ do s¹du w celu
odwo³ania cz³onków Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi  nieskutecznie.
W mediach ukaza³y siê wypowiedzi zwolenników takiego rozwi¹zania i porównania przedstawiciela w Zarz¹dzie do reprezentacji w Radzie Nadzorczej. Jeden z kolegów z innego zwi¹zku atakuje Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego: Je¿eli nie widzi on potrzeby, ¿eby
za³oga posiada³a swojego przedstawiciela w zarz¹dzie
spó³ki, to tak¿e nie powinien startowaæ do rady nadzorczej. Nawet dziecko w szkole jest w stanie odró¿niæ
czym jest nadzór, a czym zarz¹dzanie. Widocznie trzeba
pokrótce wyjaniæ czym ró¿ni¹ siê kompetencje cz³onka Zarz¹du i cz³onka Rady Nadzorczej. Te funkcje s¹
bardzo precyzyjnie opisane w Kodeksie Spó³ek Handlowych. Na cz³onku zarz¹du spoczywa odpowiedzialnoæ bezporednia. Ka¿de udowodnione dzia³anie na
szkodê spó³ki, choæby reprezentowanie interesów pracowników, koñczy siê dla tego cz³owieka le. W przesz³oci by³o ju¿ wiele przyk³adów prezesów wybieranych przez pracowników. Zazwyczaj wybór prezesa z
nadania za³ogi koñczy siê zbieraniem podpisów ws.
jego odwo³ania. W miedziowej spó³ce z naruszeniem
prawa by³ ju¿ wybrany na cz³onka Zarz¹du KGHM Wiktor B. Trudno sobie przypomnieæ, ¿eby wybrany przedstawiciel poprawi³ sytuacjê pracowników. Wrêcz przeciwnie. Dodatkowo po jakim czasie zosta³ prezesem
spó³ki. Obecnie Prezes Zarz¹du zarabia 2 mln z³. Jeli kto chce siê dorobiæ powinien do tego d¹¿yæ
innym sposobem zamiast wdrapywaæ siê na szczyt
po plecach pracowników.
Rada Nadzorcza, jak sama nazwa wskazuje, jest to organ nadzorczy. Jednym z g³ównych zadañ cz³onka Rady
z wyboru za³ogi jest nadzorowanie i zwracanie uwagi
zarz¹dowi na elementy istotne dla pracowników. Zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze S¹dowym jeden
cz³onek Zarz¹du KGHM nie mo¿e o niczym decydowaæ.
Za to pierwszy sygna³ o szkodliwych dla spó³ki lub
pracowników dzia³aniach zawsze idzie od Rady Nadzorczej i tam faktycznie potrzebny jest nasz cz³owiek.

Koledzy z drugiego zwi¹zku twierdz¹, ¿e Solidarnoæ nie powinna ingerowaæ w tê sprawê, a za³oga sama zdecyduje czy iæ na wybory. Oczywicie wybór nale¿y do pracowników. Solidarnoæ wskazuje jednak na
brak korzyci i bezcelowoæ udzia³u w pracowniczych wyborach cz³onka
zarz¹du i doradza w tym zakresie swoim cz³onkom zwi¹zku. Nikt nie bêdzie odbieraæ nam prawa do g³osu, jak niegdy czynili to komunici. Poza
tym w³adze spó³ki chc¹ daæ pracownikom cz³onka Zarz¹du. Z drugiej
strony ponownie wykorzystali wszelkie mo¿liwe sposoby, ¿eby odebraæ przedstawicieli za³ogi w nadzorze spó³ki. Koledzy zwi¹zkowcy,
czy nie wydaje siê wam to podejrzane?!

Starania Zarz¹du o pozbycie siê z nadzoru spó³ki cz³onków Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi spe³z³y na niczym
 S¹d Najwy¿szy oddali³ skargê kasacyjn¹

Zarz¹d KGHM przegra³
ws. Rady Nadzorczej
To ju¿ pewne. S¹d Najwy¿szy nie zgodzi³ siê z mêtnymi t³umaczeniami prawników Zarz¹du KGHM na czele z Prezesem Wirthem.
Innymi s³owy, przez kilka lat wiod¹cy akcjonariusz jakim jest Ministerstwo Skarbu Pañstwa, ³ama³ prawo. Czas poka¿e czy ministrowie kieruj¹cy tym resortem ponios¹ konsekwencje uprawiania
bezprawia i tworzenia pañstwa w pañstwie. Cz³onkowie Rady Nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi  tej i kolejnych kadencji  ju¿ bez
przeszkód bêd¹ mogli reprezentowaæ pracowników i dbaæ o ich
interesy. Przypomnijmy jednak jaki by³ przebieg ca³ej sprawy w
ostatnich latach.
Sprawa dotyczy³a ³amania ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, która rozpoczê³a siê w maju 2011 r., gdy
ówczesny Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad podj¹³ decyzjê o
niepowo³aniu w sk³ad Rady Nadzorczej trzech wybranych przez pracowników przedstawicieli. Argumentem, który by³ podnoszony nieoficjalnie, by³a przepychanka z policj¹ w trakcie protestu sprzed siedziby spó³ki. Ca³a wytworzona sytuacja s³u¿y³a wy³¹cznie politykom
Platformy Obywatelskiej, którzy zatrudnili Pana Wirtha i szukali pretekstu do pozbycia siê przedstawicieli za³ogi z Rady Nadzorczej.
S¹dowe rozprawy trwa³y trzy lata, tyle ile trwa kadencja Rady Nadzorczej i dopiero S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu w 2013 r. zakwestionowa³ wyrok S¹du Okrêgowego w Legnicy. Sprawa dotyczy³a wniesienia apelacji przez akcjonariusza Waldemara Brusa. W ten sposób po
wieloletniej batalii s¹d uchyli³ uchwa³ê o niepowo³aniu cz³onka Rady
Nadzorczej Józefa Czyczerskiego do nadzoru spó³ki. Sta³o siê to dopiero pod koniec kadencji. W miêdzyczasie przebiega³y wybory na
dziewi¹t¹ kadencjê i pracownicy ponownie wybrali trzech przedstawicieli. Maj¹c prawomocny wyrok s¹du, Skarb Pañstwa bêd¹cy g³ównym akcjonariuszem pod wodz¹ nowo wybranego ministra Skarbu
Pañstwa podj¹³ decyzjê o powo³aniu cz³onków Rady Nadzorczej z
wyboru za³ogi.
Sprawa wydawa³a siê zamkniêta, ale Zarz¹d KGHM postanowi³ z³o¿yæ
skargê kasacyjn¹ do S¹du Najwy¿szego na wyrok S¹du Apelacyjnego
we Wroc³awiu. S¹d nie przychyli³ siê do wniosku i oddali³ skargê
kasacyjn¹ zamykaj¹c cyrk autorstwa Prezesa Herberta Wirtha.
Od 2011 r. Zarz¹d KGHM Polskiej Miedzi zatrudnia³ kancelariê doktora
Rados³awa Kwanickiego, który dysponowa³ pe³nomocnictwem w
tej sprawie. Pytanie brzmi, ile pieniêdzy przez te wszystkie lata zosta³o
wydane w tym celu? Mowa o pieni¹dzach z bud¿etu spó³ki wypracowywanego przez pracowników. Tylko w przypadku skargi kasacyjnej
pan Kwanicki broni³ stanowisko Zarz¹du na ponad 600 stronach
maszynopisu, próbuj¹c udowodniæ, ¿e prawo nie nale¿y rozumieæ
dos³ownie. Mowa o zapisie: wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jak widaæ za pieni¹dze mo¿na zrobiæ wszystko. Na szczêcie s¹d nie da³ wiary tym mêtnym i bezpodstawnym t³umaczeniom.
Konsekwencje braku nadzoru
Skutkiem nieobecnoci reprezentacji pracowniczej w Radzie Nadzorczej by³o podjêcie kilku decyzji godz¹cych w interes KGHM Polskiej
Miedzi, pracowników, mieszkañców Zag³êbia Miedziowego i samorz¹dów lokalnych. Mowa o sprzeda¿y udzia³ów w Polkomtelu (sieæ
Plus), Dialogu oraz wprowadzenie podatku od miedzi i srebra. Za
wypracowany zysk poprzez raje podatkowe zakupiono kanadyjsk¹
spó³kê wydobywcz¹ AJAX i Quadra FNX. Na ten moment inwestycja
zagraniczna wraz z dokapitalizowaniem kosztowa³a ju¿ ³¹cznie kilkanacie miliardów z³otych. Jednoczenie KGHM zad³u¿y³ siê na kilka
miliardów z³otych i Zarz¹d ma w planach zwiêkszenie zad³u¿enia.
Pytanie brzmi, jaka jest odpowiedzialnoæ konstytucyjnego ministra
za nieprzestrzeganie prawa  a ministrów by³o trzech  ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych? Obywatel ³ami¹c jak¹kolwiek ustawê ponosi konsekwencje. Dlaczego
minister jest bezkarny? Bêdziemy domagaæ siê poniesienia kary przez

by³ych ministrów Skarbu Pañstwa w imiê zasady: równoæ obywateli wobec prawa. Sama treæ konstytucyjnej przysiêgi sk³adanej przy
zaprzysiê¿eniu brzmi: Obejmuj¹c urz¹d Ministra Skarbu Pañstwa,
uroczycie przysiêgam, ¿e dochowam wiernoci postanowieniom
Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro
Ojczyzny oraz pomylnoæ obywateli bêd¹ dla mnie zawsze najwy¿szym nakazem. Czy s¹ to tylko puste s³owa dla tych panów?
Pracownikom nale¿¹ siê podziêkowania za wytrwa³oæ w tej sprawie i
liczne oddawania g³osów w kilkakrotnie przeprowadzanych wyborach do Rady Nadzorczej. Pomimo czarnego pijaru w mediach za³oga
nie da³a siê z³amaæ. Z jednej strony napawa to optymizmem, a z drugiej pokaza³o dzia³aczom Platformy Obywatelskiej, ¿e mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego nie mo¿na tak ³atwo nastraszyæ lub zmanipulowaæ.
Choæ w Polsce nie obowi¹zuje pojêcie precedensu, sytuacja z KGHM
i postanowienie S¹du Najwy¿szego jest pozytywnym przyk³adem, na
którym bazowaæ bêd¹ inne s¹dy. Przedstawiciele pracowników w nadzorach spó³ek z ca³ej Polski ³atwiej unikn¹ podobnych problemów.

Operatorzy SWW  6 czy 8
godzin czasu pracy?
Praca w zak³adach górniczych jest szczegó³owo opisana w ustawach i innych aktach prawnych. Czêæ górników pracuje dwie godziny krócej ze wzglêdu na przekroczenie dozwolonych temperatur w miejscu pracy. Pracodawca nie obj¹³ tymi zapisami Operatorów maszyn SWW. Odmienne zdanie w tej kwestii ma Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG PolkowiceSieroszowice Bogus³aw Szarek. Postanowi³ opisaæ ca³¹ sprawê
w pimie do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Miros³awa Koziury. Z treci¹ listu Przewodnicz¹cego i argumentacj¹ przemawiaj¹c¹ za objêciem operatorów maszyn SWW krótszym wymiarem czasu pracy mo¿na zapoznaæ siê poni¿ej.
W zwi¹zku z istotnymi w¹tpliwociami dotycz¹cymi stosowania przepisów prawa w zakresie wymiaru czasu pracy operatorów podziemnych maszyn górniczych - wozów typu SWW w kopalni rud miedzi
KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice, zwracamy siê do Pana o dokonanie ich interpretacji i zweryfikowanie stanowiska pracodawcy pod wzglêdem zgodnoci z tymi
przepisami.
Zgodnie z § 239 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w
podziemnych zak³adach górniczych (Dz.U. z 2002 1., Nr 139, poz.
1169 ze zm.) Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna
przekraczaæ 28 stopni Celsjusza przy wykonywaniu pomiaru termometrem suchym, a intensywnoæ ch³odzenia nie powinna byæ mniejsza od 11 katastopni wilgotnych. Z kolei w wietle ust. 2 tego paragrafu w przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym w miejscu pracy jest wiêksza od 28 stopni Celsjusza, a
nie przekracza 33 stopni Celsjusza, lub intensywnoæ ch³odzenia jest
mniejsza od 11 katastopni wilgotnych, stosuje siê odpowiednie rozwi¹zania techniczne dla obni¿enia temperatury powietrza lub ogranicza czas pracy do 6 godzin, liczony ³¹cznie ze zjazdem i wyjazdem, dla
pracowników przebywaj¹cych ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy,
gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone.  Dalsze przepisy tego
paragrafu stanowi¹, i¿ w przypadku gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym przekracza 33 stopni Celsjusza, mo¿na
zatrudniæ ludzi tylko w akcji ratowniczej (ust. 3) oraz w zak³adach
górniczych stosuj¹cych maszyny samojezdne dopuszcza siê okrelenie warunków klimatycznych pracy, wyznaczaj¹c temperaturê zastêpcz¹ klimatu w sposób okrelony w Polskiej Normie (ust. 4).
U pracodawcy KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice obowi¹zuje zarz¹dzenie Nr KR/126/2015 Kierownika Ruchu Zak³adu Górniczego z 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustaleñ dotycz¹cych
przewietrzania wyrobisk górniczych w O/ZG Polkowice-Sieroszowice, które m.in. przewiduje, i¿ Zgodnie z Polsk¹ Norm¹ PN-G03100:2014, stanowisko pracy to przestrzeñ pracy, ograniczona kabin¹ lub bez ograniczenia w wyrobisku górniczym, wraz z wyposa¿e-

niem w rodki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespæ³ pracowników wykonuje pracê (§ 3 ust. 1). Ponadto Ograniczenie czasu
pracy do 6-ciu godzin liczone ³¹cznie ze zjazdem i wjazdem mo¿e
dotyczyæ tylko tych pracowników, którzy przebywaj¹ ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy, gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone.
Ograniczenie to nie dotyczy pracowników, którzy przez ca³¹ zmianê
robocz¹ przebywaj¹ na stanowiskach pracy w pomieszczeniach klimatyzowanych (np. klimatyzowane kabiny) a przebywanie poza tymi
pomieszczeniami ma charakter dorywczy i nie przekracza dwóch godzin (§ 3 ust. 1).

Przyjmuj¹c powy¿szy pogl¹d za uzasadniony, mo¿na stwierdziæ, i¿
skoro rozporz¹dzenie przewiduje obowi¹zek zapewnienia pracownikom ochrony przed nara¿eniem na niekorzystne czynniki klimatyczne
przez ca³¹ zmianê robocz¹, to wobec pracowników, którym nie zapewniono takiej ochrony poprzez zastosowanie odpowiednich rozwi¹zañ technicznych przez ca³y ten czas powinno byæ zastosowane
drugie z przewidzianych przez przepisy rozwi¹zañ, a mianowicie skrócony wymiar czasu pracy. ( )
Z górniczym pozdrowieniem,
Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek

Operatorzy maszyn SWW wiadcz¹ pracê w oddzia³ach wydobywczych w podziemnych wyrobiskach górniczych, gdzie ze wzglêdu na
temperaturê powietrza przekraczaj¹c¹ 28 stopni Celsjusza obowi¹zuje czas pracy skrócony do 6 godzin. Wozy SWW wyposa¿one s¹ w
kabiny klimatyzowane. Jednak¿e do obowi¹zków pracowniczych operatorów nale¿y nie tylko operowanie wozem z kabiny, ale tak¿e szereg
czynnoci poza kabin¹, w bezporednim nara¿eniu na dzia³anie podwy¿szonej temperatury (podklinowanie maszyny, rozwiniêcie wê¿a,
wpiêcie, kontrola pomiarów przodka wysokoci i oznakowanie otworów, zwiniêcie mechaniczne kabla, oglêdziny, sprawdzenie niewypa³ów i obrywka przodka).

Po interwencji Solidarnoci
s¹ wyjanienia w sprawie
niewyp³acanych wiadczeñ

Opieraj¹c siê na powo³anych przepisach oraz przedstawionym stanie
faktycznym pracodawca stan¹³ na stanowisku, i¿ skoro zastosowano
rozwi¹zania techniczne w postaci wyposa¿enia wozów SWW w kabiny klimatyzowane, a czas przebywania operatorów wozów SWW poza
kabin¹ nie przekracza 2 godzin, to brak jest podstaw do skrócenia
czasu pracy operatorów do 6-ciu godzin.
Stanowisko pracodawcy, wynikaj¹ce z dokonanej przez niego interpretacji powo³anych przepisów, budzi powa¿ne w¹tpliwoci z wielu
powodów. Dla przyk³adu poni¿ej wskazano dwa z nich.
Przepisy rozporz¹dzenia wskazuj¹ na pogorszone warunki klimatyczne w miejscu pracy, nie za na stanowisku pracy. Choæ podstawa
ustawowa rozporz¹dzenia znajduje umocowanie w alt. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, to bez
w¹tpienia jego przepisy dotycz¹ warunków pracy w rozumieniu prawa pracy. Wed³ug przewa¿aj¹cego pogl¹du doktryny i orzecznictwa
s¹dów pracy przez pojêcie miejsca pracy rozumie siê b¹d sta³y punkt
w znaczeniu geograficznym, b¹d pewien oznaczony obszar, strefê
okrelon¹ granicami jednostki administracyjnego podzia³u kraju lub
w inny, dostatecznie wyrany sposób, w którym ma nast¹piæ dope³nienie wiadczenia pracy. Miejsce pracy, które nale¿y uto¿samiaæ z
wyrobiskiem, nie jest wiêc pojêciem to¿samym ze stanowiskiem pracy, za które pracodawca przyjmuje, kieruj¹c siê Polsk¹ Norm¹ PN-G03100:2014, kabinê wozu SWW.
W zwi¹zku z powy¿szym, przy takim rozró¿nieniu miejsca pracy i
stanowiska pracy zauwa¿yæ nale¿y, ¿e operatorzy maszyn SWW nadal przebywaj¹ ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy (oddzia³ wydobywczy/ podziemnie wyrobisko górnicze), gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone, mimo ¿e ich stanowisko pracy (kabina) wyposa¿one jest w klimatyzacjê.
Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ okolicznoci, i¿ przez czêæ czasu pracy
operatorzy wozów SWW przebywaj¹ poza klimatyzowan¹ kabin¹ wykonuj¹c opisane na wstêpie obowi¹zki (przy czym wg naszych ustaleñ okres przybywania poza kabin¹ przekracza 2 godziny). W zwi¹zku
z powy¿szym, nawet przyjmuj¹c, ¿e wobec operatorów maszyn SWW
pracodawca stosuje odpowiednie rozwi¹zania techniczne dla obni¿enia temperatury powietrza poprzez zastosowanie kabin klimatyzowanych, to obni¿enie to nie nastêpuje przez ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy. Tymczasem zgodnie z § 239 ust. 2 rozporz¹dzenia dla
pracowników przebywaj¹cych ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy,
gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone, pracodawca obowi¹zany jest zastosowaæ rozwi¹zania techniczne dla obni¿enia temperatury powietrza lub ograniczyæ czas ich pracy do 6 godzin, liczony
³¹cznie ze zjazdem i wjazdem. Rozwi¹zania techniczne maj¹ zatem
chroniæ pracownika przed podwy¿szon¹ temperatur¹ przez ca³¹ zmianê robocz¹. Powy¿szy pogl¹d uzasadnia tak¿e fakt, ¿e przepisy rozporz¹dzenia nie przewiduj¹ ¿adnego przedzia³u czasowego przebywania
w takim przekroczeniu jak i minimalnego okresu zapewnienia ochrony przed takim przekroczeniem. W ustêpie 1 ww. paragrafu jest bowiem mowa ogólnie o temperaturze powietrza w miejscu pracy (brak
wskazania jakiegokolwiek okresu), natomiast w ustêpie 2 jest mowa
o ca³ej zmianie roboczej.

W poprzednich numerach Pryzmatu opisywalimy problem pracowników z Ubezpieczycielem niewyp³acaj¹cym wiadczeñ. PZU ¯ycie
od maja zaprzesta³o wyp³acania wiadczeñ z tytu³u operacji oka.
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice i wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
Bogus³aw Szarek za¿¹da³ od pracodawcy wyjanieñ w tej sprawie.
Zarz¹d po rozmowach z PZU ¯ycie podpisa³ aneks dodaj¹cy do zakresu ubezpieczenia dodatkowe wiadczenie.
Z pisma Dyrektora Naczelnego ds. finansów dowiadujemy siê, ¿e Ubezpieczyciel wstrzyma³ wyp³aty wiadczeñ z tytu³u przeprowadzonych
przez ubezpieczonych pracowników operacji rogówki oka. PZU ¯ycie
stwierdzi³o brak koniecznoci ich przeprowadzenia ze wzglêdów medycznych, czyli mo¿liwoci utraty zdrowia lub ¿ycia, uznaj¹c je za kosmetyczno-plastyczny zabieg. W takiej sytuacji zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia zabieg nie podlega pod ubezpieczenie.
Zarz¹d podpisa³ z PZU ¯ycie aneks rozszerzaj¹cy zakres ubezpieczenia
w³anie o operacje rogówki o charakterze kosmetyczno-plastycznym.
Wysokoæ wiadczenia za taki zabieg wyniesie 30% sumy ubezpieczenia okrelonej w umowie dodatkowego grupowego ubezpieczenia na
wypadek operacji chirurgicznych  maksymalnie do kwoty 3000 z³ za
dane oko, niezale¿nie od iloci przeprowadzonych zabiegów na danym
oku oraz niezale¿nie od iloci wariantów ubezpieczenia pracownika. Za
ka¿dy okres trwaj¹cy 60 dni nale¿ne bêdzie tylko jedno wiadczenie za
operacjê rogówki. Aneks rozszerzaj¹cy zakres ubezpieczenia zacznie
obowi¹zywaæ 1 lipca 2015 r.
Zabieg plastyki rogówki oka powoduje niemal ca³kowit¹ korekcjê wady
wzroku. Jak podaje Zarz¹d w ubieg³ym roku przeprowadzono ok. 500
takich zabiegów, podczas gdy po zmianie zasad na bardzo korzystne
by³o ich realizowanych 500 miesiêcznie.
Pracownicy, u których przeprowadzono zabieg operacji plastyki rogówki
od 1 stycznia do 30 czerwca br. i uzyskali odmown¹ odpowied co do
wyp³aty wiadczenia lub jeszcze odpowiedzi nie uzyskali, PZU ¯ycie
wyp³aci wiadczenie w wysokoci zgodnej z dotychczasow¹ praktyk¹
realizowan¹ przez Ubezpieczyciela. PZU ¯ycie zobowi¹za³o siê te¿ do
listownego powiadomienia ubezpieczonych o poszerzonym zakresie
ubezpieczenia.

£¹czenie Oddzia³ów
ZWR i ZH
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ O/ZWR Franciszek Poszelu¿ny pod koniec maja w imieniu Komisji Zak³adowej zwróci³ siê z
pismem do Wiceprezesa Miros³awa Laskowskiego. Sprawa dotyczy objêcia obowi¹zków dyrektora naczelnego Zak³adu Hydrotechnicznego przez Pana Andrzeja Koniecznego, który ³¹czy nowe zadania z dotychczasow¹ prac¹ Dyrektora Naczelnego Zak³adów
Wzbogacania Rud. Ca³a sytuacja, dzia³ania dyrekcji O/ZWR i lakoniczne komunikaty ze strony Zarz¹du spó³ki budz¹ niepokój wród
za³ogi.

W pimie Przewodnicz¹cy zapyta³ o trzy kwestie:
1. Czy dzia³ania podejmowane przez Dyrekcjê O/ZWR przejawiaj¹ce
siê delegowaniem pracowników O/ZWR do prac na terenie ZH, s¹
krokami zmierzaj¹cymi do po³¹czenia obu Oddzia³ów w jeden?
2. Czy i kiedy planowane jest po³¹czenie Oddzia³ów i kiedy Zarz¹d
Spó³ki planuje poinformowaæ o tym fakcie pracowników zainteresowanych Oddzia³ów?
3. Czy w zwi¹zku z dzia³aniami podjêtymi przez kierownictwo O/ZWR,
w sposób jednoznaczny wskazuj¹cy na proces konsolidacji Oddzia³ów, pracownicy obu Oddzia³ów nie s¹ zagro¿eni redukcjami
wynikaj¹cymi z dublowania komórek organizacyjnych?
Przewodnicz¹cy stwierdzi³, ¿e odpowiedzi na powy¿sze pytania pozwol¹ zmniejszyæ niepokój pracowników zrodzony z troski o dalsze
funkcjonowanie Oddzia³ów w strukturach KGHM. Jednoczenie trzeba zauwa¿yæ, ¿e postawione pytania s¹ wynikiem braku jawnie prowadzonej polityki informacyjnej oraz lekcewa¿eniem strony spo³ecznej przez pracodawcê, co w sposób oczywisty nie jest zbie¿ne z wartociami kreowanymi przez KGHM.
W odpowiedzi Wiceprezes Laskowski m.in. zapewni³ o braku wp³ywu
zmian kadrowych na bie¿¹c¹ pracê Oddzia³ów, stabilnoæ produkcji i
zatrudnienie. Jednoczenie poinformowa³, ¿e prowadzone s¹ analizy
dotycz¹ce ró¿nych scenariuszy funkcjonowania Zak³adów Wzbogacania Rud i Zak³adu Hydrotechnicznego. Na razie nie jest przes¹dzone
czy Oddzia³y zostan¹ po³¹czone. Niezale¿nie od ostatecznie przyjêtego scenariusza, nie przewidujemy zwolnieñ Pracowników  stwierdzi³ Wiceprezes Laskowski.

Szkolenie SIP na Rudnej
W ostatnim miesi¹cu w ZG Rudna odby³y siê szkolenia spo³ecznych inspektorów pracy powo³anych w nowej kadencji po raz pierwszy. Odby³o siê to systemem wewnêtrznym oraz zewnêtrznym. W
spotkaniach uczestniczyli te¿ przedstawiciele niektórych organizacji zwi¹zkowych, którzy w wyniku bardzo napiêtej atmosfery stanêli w ogniu pytañ. Wiod¹c¹ osob¹ by³ przedstawiciel ZZPPM
Jerzy Byler, który zwijaj¹c siê jak piskorz nie do koñca wiedzia³ w
jaki sposób odpowiadaæ na trudne pytania cz³onków swojego zwi¹zku zawodowego m.in. prób dezorganizacji SIP przez jego zwi¹zek.
W koñcu z rumieñcami na twarzy stwierdzi³, ¿e on wykonuje tylko
polecenia! A to ciekawe czyje? Swojego przewodnicz¹cego?
Uczestnicy prawie wprost stwierdzili, ¿e przewodnicz¹cy zamiast pomagaæ pracownikom, realizuje kolesiowo-s¹siedzki uk³ad z dyrekcj¹.
Bo z wielkiej góry, na której sobie przewodnicz¹cy wygodnie siedzi,
kopalnia wygl¹da ca³kiem ró¿owo. I fajnie jest. Wy spo³ecznych w
kaganiec a my dyrekcja wam pomo¿emy! Na przyk³ad w rajdzie na
rowerach. A tymczasem, sprzêt transportu szybkiego w strzêpach,
kierowców dla niego nie ma, spo³ecznych inspektorów wzywa siê na
rozmowy dyscyplinuj¹ce i odpytuje dlaczego dokonuj¹ wpisów do
ksi¹¿ek, a pracowników obci¹¿a siê za uszkodzone maszyny, z których
prawie nie widaæ drogi.
Uk³ad trwa
W spotkaniach czy szkoleniach wziê³o udzia³ ponad 100 nowych sipowców i naprawdê momentami by³o bardzo gor¹co. W dniach 2023 maja 2015 r. w Szklarskiej Porêbie odby³o siê kolejne szkolenie dla
grupy oko³o 50 osób. Oczywicie wród goci zaproszonych pojawili
siê tak¿e przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych. Przewodnicz¹cy
ZZPPM w icie medialny sposób zaprezentowa³ swoj¹ wizjê kierownicz¹ struktury SIP pomijaj¹c rejonowych spo³ecznych inspektorów
pracy twierdz¹c przy tym, ¿e wszyscy s¹ równi i taka funkcja nie jest
potrzebna. Niepotrzebna jemu czy dyrekcji? Spo³eczni inspektorzy s¹
innego zdania. To dla spo³ecznych inspektorów i dla wszystkich zainteresowanych pracowników rejonowi spo³eczni inspektorzy pracy s¹
du¿ym wsparciem, a dla dyrekcji? Ciekawe dlaczego podpisuj¹c siê
pod Regulaminem premiowania wraz z innymi ZZ nie kierowa³ siê
równoci¹? A mo¿e mia³ jaki interes?

A na marginesie, to jakie ma dowiadczenie zwi¹zane z prac¹ górnicz¹
na dole, ¿e wypowiada siê na tematy bezpieczeñstwa nie maj¹c zielonego pojêcia Nawet nie potrafi odpowiedzieæ jakie zagro¿enia wystêpuj¹ na dole w kopalni! Czy¿by znowu za swoj¹ s³u¿ebnoæ do
Pracodawcy w zamian za wprowadzenie chaosu organizacyjnego polegaj¹cego na os³abieniu rangi spo³ecznych inspektorów pracy na
Rudnej wietrzy³ jaki interes? Coraz g³oniej chodz¹ komentarze
wród pracowników, ze na klêczkach biega za Prezesem bo bardzo by
chcia³ byæ jeszcze cz³onkiem RN w jednej ze spó³ek kapita³owych
KGHM. No có¿, za kie³baskê i piwko na plenerowych spotkaniach
mo¿na siebie przedstawiæ jako osobê, która dba o interesy pracowników, a z drugiej strony robi siê swoje.
Patrz¹c obiektywnie na tê ca³¹ sytuacjê mo¿na zauwa¿yæ, ¿e iloæ
wnoszonych uwag przez SIP znacznie spad³a i to jest niepokoj¹ce
zjawisko w stosunku do warunków panuj¹cych na stanowiskach pracy (bo robi siê coraz gorzej). No ale có¿, kolega przewodnicz¹cy wielokrotnie powtarza³ ¿eby przychodziæ do ich siedziby z problemami, a
oni w zamian bêd¹ edukowaæ pracowników. Tylko to jest o 10 lat za
póno, bo w takim czasie siê niektórzy zatrzymali. A z drugiej strony
jak ma zamiar edukowaæ SIP osoba, która tylko zje¿d¿a na dó³ kopalni
jak go Dyrektor lub Prezes zaprosi? Mo¿e niech kolega przewodnicz¹cy ZZPPM zajmie siê tym co potrafi robiæ najlepiej czyli uk³adaniem
siê z Dyrekcj¹ i Prezesem, a kierowanie SIP zostawi pracownikom, bo
oni znaj¹ siê na tym najlepiej i wiedz¹ jakie maj¹ potrzeby, ¿eby poprawiæ swoje warunki na stanowiskach pracy.
Miro

Solidarnoæ zadaje pytania
w sprawie planowanego ³¹czenia
spó³ek z grupy kapita³owej
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, zrzeszaj¹ca równie¿ pracowników Centrum Badañ Jakoci, zwróci³a
siê do Wiceprezesa Zarz¹du KGHM Marcina Chmielewskiego o
udzielenie odpowiedzi na pojawi¹j¹ce siê pytania i w¹tpliwoci
dotycz¹ce ewentualnego po³¹czenia KGHM Cuprum, INOVA, CBJ i
Bipromet w jeden podmiot o nazwie Centrum Wiedzy. Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski w imieniu Komisji Miêdzyzak³adowej
pyta Wiceprezesa:
1) Czy jest mo¿liwe, by CBJ funkcjonowa³ jako odrêbny oddzia³,
b¹d te¿ z poszerzonym zakresem prac o zbli¿onej problematyce?
2) Czy utworzony nowy oddzia³ zagwarantuje zatrudnienie dla pracuj¹cych tam dzisiaj wszystkich pracowników?
3) Czy w nowo utworzonym oddziale bêdzie nadal obowi¹zywa³ Uk³ad
Zbiorowy Pracy, który funkcjonuje dzisiaj w CBJ, w niezmienionej
treci?
4) Czy bêd¹ nadal obowi¹zywa³y te same zasady Regulaminów Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych i Mieszkaniowych?
5) Czy nadal bêd¹ obowi¹zywa³y te same zasady Pracowniczego
Programu Emerytalnego i Ubezpieczeñ Spo³ecznych?
6) Od kiedy formalnie zacznie dzia³aæ nowo utworzony podmiot gospodarczy?
Wszystkie poruszone kwestie Komisja Miêdzyzak³adowa chcia³aby
omówiæ na spotkaniu, do którego dojdzie najprawdopodobniej w
drugiej po³owie czerwca.
Panie Prezesie. Przed decyzj¹ Zarz¹du o utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego chcemy zawrzeæ stosowne porozumienie, które bêdzie gwarancj¹ tych uprawnieñ, które maj¹ pracownicy zatrudnieni w CBJ i zagwarantuje to spokój spo³eczny, którego dzi czêsto
brakuje.  napisa³ w podsumowaniu Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski. Po planowanym spotkaniu z przedstawicielami Zarz¹du KGHM
przeka¿emy odpowied pracodawcy w kolejnym numerze Pryzmatu.
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