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Negocjacje p³acowe
 z nowym Zarz¹dem

W dniu 29 lutego 2016 r. organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w KGHM
spotka³y siê z przedstawicielami Zarz¹du, w tym z Prezesem Krzyszto-
fem Skór¹. Choæ by³o to kolejne spotkanie w tej sprawie, ze wzglêdu
na wymianê Zarz¹du rozmowy prowadzone by³y praktycznie od nowa.
Ze strony NSZZ �Solidarno�æ� na spotkaniu pojawili siê Przewodni-
cz¹cy Zak³adów Górniczych �Lubin�, �Rudna� i �Polkowice-Siero-
szowice� oraz ZWR, ZH, COPI, Hut Miedzi �G³ogów� i �Legnica�.

Prezes Zarz¹du Krzysztof Skóra mówi³ m.in. o trudnej sytuacji KGHM i
potrzebie wnikliwego przeprowadzenia audytu kosztownych inwestycji
zagranicznych. Stwierdzi³ jednocze�nie, ¿e nie bêdzie szukania oszczêd-
no�ci w kwestii miejsc pracy. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi wska-
zywa³a na potrzebê jak najszybszego podjêcia decyzji kluczowych dla
pracowników. Mowa przede wszystkim o wzro�cie stawek osobistego
zaszeregowania w oparciu o aktualn¹ kwotê minimalnego wynagrodze-
nia. Rozmawiano tak¿e o premii motywacyjnej, która czê�ciej staje siê
antymotywacyjna oraz omówiono poszczególne sk³adniki wynagrodze-
nia z perspektywy sytuacji na rynku surowców.

Po konsultacji Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
stanê³a na stanowisku podniesienia wszystkich kategorii osobistego
zaszeregowania o 100 z³ z wyrównaniem od 1 stycznia. Kolejne spotka-
nie stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy zaplanowane jest na 9
marca br. Decyzja o podwy¿kach jest uzale¿niona od bud¿etu uchwalo-
nego przez Radê Nadzorcz¹, która zbiera siê w po³owie marca. O sprawie
bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.

Informacje z Rady
Nadzorczej KGHM

Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM powo³any zosta³
nowy wiceprezes ds. finansowych � zosta³ nim Stefan �wi¹tkowski.
Rada Nadzorcza zmieni³a te¿ zakres obowi¹zków wiceprezesowi KGHM
Jackowi Raweckiemu.

Rada Nadzorcza zapozna³a siê ze spraw¹ funkcjonowania Huty Miedzi
�Legnica�, rozbudow¹ pieca zawiesinowego (technologia pirometalur-
giczna) w Hucie Miedzi G³ogów oraz problemem dalszego funkcjonowa-
nia ̄ elaznego Mostu. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, ¿e Rada
dyskutowa³a nad powo³aniem komisji specjalnej ws. inwestycji za-
granicznych. Mia³yby w niej zasi¹�æ trzy osoby: przedstawiciel za³ogi
(Józef Czyczerski, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ �Solidarno�æ�) oraz  dwóch przedstawicieli Skarbu Pañstwa.

W kwestii bud¿etu spó³ki na 2016 rok, poprzednia Rada Nadzorcza jedy-
nie zapozna³a siê z projektem bud¿etu, ale nie podjê³a decyzji co do jego
przyjêcia. Bud¿et jest bardzo trudny, a ciê¿ka sytuacja makroekonomicz-
na nie sprzyja poprawie. Niska cena miedzi i srebra, podatek od wydoby-
cia niektórych kopalin, rozgrzebane inwestycje zagraniczne i krajowe,
zad³u¿enie spó³ki w przeliczeniu wychodzi po 400 tys. z³ na jednego

pracownika � to wszystko uderza w KGHM. Po o�miu latach nieudolnych
rz¹dów przed nowym Zarz¹dem i Rad¹ Nadzorcz¹ staje wiele wyzwañ.
Je�li g³os pracowników i przedstawicieli za³ogi w nadzorze spó³ki bêdzie
s³uchany, a nie tylko s³yszany, z pewno�ci¹ uda siê przetrwaæ ten trudne
okres.

Spotkanie NSZZ �Solidarno�æ�
 z Prezesem KGHM

Spotkanie z Prezesem Krzysztofem Skór¹ odby³o siê w dniu 2 marca
2016 r. w Centrali Spó³ki. Inicjatorem spotkania by³ Przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czy-
czerski. Ze strony pracodawcy oprócz Prezesa Zarz¹du by³ obecny
dyrektor naczelny departamentu do spraw zasobów ludzkich Rado-
s³aw Pobol. Oprócz w³adz Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
�Solidarno�æ� w spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele Organizacji
Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ Solidarno�æ dzia³aj¹cych w
KGHM oraz spó³kach z grupy kapita³owej.

W imieniu Zak³adów Górniczych �Rudna� wypowiedzia³ siê wiceprze-
wodnicz¹cy Waldemar Brus. Poruszy³ sprawy dotycz¹ce p³ac pracowni-
ków, w tym przede wszystkim funkcjonowania obecnego motywacyjne-
go systemu wynagradzania oraz powi¹zane z t¹ spraw¹ traktowanie pra-
cowników i  bezpieczeñstwo przy wykonywanych pracach. Przypomnia³
o skutkach zaniechania podnoszenia p³acy zasadniczej i zaapelowa³ o
powrót do normalnych zasad podwy¿szania pracownikom wynagrodzeñ.
Prezes obieca³ przyjrzeæ siê temu problemowi.

Bogus³aw Szarek w imieniu Organizacji w Zak³adach Górniczych �Po-
lkowice-Sieroszowice�  przypomnia³ o propozycji SKGRM NSZZ �Soli-
darno�æ z 29 lutego 2016 r., tj. po 100 z³ do ka¿dej kategorii zaszeregowa-
nia.  Porozumienie p³acowe podpisano m.in. w Orlenie, gdzie podwy¿ki
dotycz¹ p³acy zasadniczej. Prezes stwierdzi³, ¿e niezale¿nie od sytuacji na
rynku paliw, koncerny zawsze doliczaj¹ mar¿ê i wychodz¹ na swoje. W
przypadku KGHM decyduje cena miedzi i srebra na rynku. Z powodu
niskich cen surowców, wp³ywu podatku od wydobycia niektórych kopa-
lin (który swoj¹ drog¹ Prawo i Sprawiedliwo�æ obieca³o zawiesiæ) i ogrom-
nego zad³u¿enia Zarz¹d KGHM nie jest w stanie byæ zbyt hojnym. Prezes
Krzysztof Skóra przypomnia³, ¿e spotykamy siê 9 marca, gdzie bêdzie
ustalany równie¿ temat propozycji NSZZ �Solidarno�æ� o podniesieniu
ka¿dej kategorii osobistego zaszeregowania o 100 z³.

W imieniu Komisji Miêdzyzak³adowej oddzia³ Zak³ady Górnicze �Lubin�
g³os zabra³ Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski, który potwierdzi³ wspo-
mniane przez kolegów problemy. W pozosta³ych sprawach bêdzie rozma-
wiaæ na szczeblu Oddzia³owym. Wiadomo ju¿, ¿e na pewno nie bêdzie
po³¹czenia Cuprum, CBJ, Biprometu i czê�ci Inovy. Prezes stwierdzi³, ¿e
zamiast sztucznego ³¹czenia spó³ek równie dobrze mo¿na korzystaæ z
dotacji unijnych i utworzyæ konsorcjum, wiêc ca³y dotychczasowy pro-
ces jest dla niego niezrozumia³y.

Przewodnicz¹cy Franciszek Poszelu¿ny z Zak³adów Wzbogacania Rud
mówi³ o bezzasadnym zmniejszaniu zatrudnienia, co poza prac¹ ponad
si³y przez za³ogê grozi równie¿ zmniejszeniem planów produkcyjnych.
Prezes stwierdzi³, ¿e taka sytuacja kadrowa jak dotychczas nie mo¿e mieæ
miejsca. Franciszek Poszelu¿ny wspomnia³ te¿ o pracy w dni �wi¹teczne
i wszechobecnej inwigilacji kosztuj¹cej zak³ad pracy ogromne pieni¹dze.



W sprawach Zak³adu Hydrotechnicznego pytania zadawa³ S³awomir
Kleczyñski. Przewodnicz¹cy mówi³ o problemach i opó�nieniach przy
rozbudowie zbiornika odpadów poflotacyjnych ¯elazny Most � mowa o
kwaterze po³udniowej. W sprawie ³¹czenia Zak³adów Wzbogacania Rud z
Zak³adem Hydrotechnicznym Prezes stwierdzi³ jednoznacznie � Zarz¹d
odstêpuje od ³¹czenia.

Problemy zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ
PeBeKa przedstawia³ Ireneusz Pasis. Przewodnicz¹cy wskaza³ na koniecz-
no�æ zrewidowania wspó³pracy ze spó³k¹ DMC Mining w Kanadzie oraz
KGHM Zanam w Rosji. Dodatkowo wskaza³ na bardzo nieuczciwe prakty-
ki p³acowe wzglêdem pracowników jednej z firm podwykonawczych dzia-
³aj¹cej na terenie Zag³êbia Miedziowego. Przewodnicz¹cy mówi³ te¿ o tzw.
systemie �motywacyjnym�.

Adam Januchta, Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ �Soli-
darno�æ� w Pol-Mied� Trans przypomnia³, ¿e za poprzedniej kadencji
Prezesa Krzysztofa Skóry zatrudnienie kszta³towa³o siê w okolicach 1800
osób. Obecnie w firmie jest tysi¹c pracowników mniej i pozosta³a jedynie
czê�æ kolejowa. Przewodnicz¹cy stwierdzi³, ¿e potrzebne s¹ w firmie decy-
zje menad¿erskie st¹d konieczno�æ szybkiej wymiany Zarz¹du na kompe-
tentnych ludzi.

Na spotkaniu w imieniu Energetyki wypowiada³ siê Przewodnicz¹cy Ja-
ros³aw Ratka. Na pocz¹tku podkre�li³ oczekiwanie zmian w Zarz¹dzie
spó³ki. Wspomnia³ o planowanym wydzieleniu S³u¿b Utrzymania Ruchu
ze spó³ki i � zdaniem Zarz¹du z nadania koalicji PO-PSL � �le kojarz¹cej siê
nazwy firmy.

Przewodnicz¹ca Iwona Majsner z WPEC zapyta³a Prezesa czy jest plano-
wana przez Zarz¹d kontynuacja po³¹czenia Energetyki i WPEC-u. Dodat-
kowo wskaza³a na przeprowadzanie zbêdnych i kosztownych �inwesty-
cji�. Prezes potwierdzi³, ¿e takie po³¹czenie bêdzie kontynuowane ze wzglê-
du na zbyt mocno zaawansowane prace w tej sprawie.

Andrzej Dynak, Przewodnicz¹cy Organizacji w KGHM Zanam wskaza³ na
planowane inwestycje w Rosji jeszcze przez Zarz¹d z ramienia koalicji PO-
PSL. Okaza³o siê, ¿e Prezes nie mia³ pojêcia o takim przedsiêwziêciu. Poru-
szona zosta³a równie¿ kwestia jako�ci sprzêtu produkowanego przez
Zanam. Z jednej strony firma produkuje np. mniej wszechstronne wiertni-
ce od konkurencji, z drugiej strony s¹ to pieni¹dze wydane na w³asn¹
spó³kê córkê. Prezes uzna³ za konieczne przeanalizowanie ca³ej sprawy
przed podjêciem dalszych kroków.

Andrzej Kucharski z Huty Miedzi �G³ogów� wskaza³ na zbyt ma³e zatrud-
nienie w Oddziale. Nastêpuje stopniowe ograniczenie robotniczych miejsc
pracy. Z tego powodu na obecn¹ chwilê wysi³ek energetyczny pracowni-
ka wynosi a¿ 4000 kcal na zmianie.

Ze strony Huty Miedzi �Legnica� Przewodnicz¹cy Mieczys³aw Krzywy
oprócz spadku zatrudnienia na stanowiskach robotniczych wymieni³ pro-
blem starzej¹cej siê za³ogi i braku wymiany pokoleniowej.

Przewodnicz¹cy Krzysztof Kucharzów z Huty Miedzi �Cedynia� poza
problemami wymienianymi wcze�niej przez kolegów z hut, wskaza³ na
problem z prac¹ w soboty i kszta³towaniem wynagrodzeñ.

Prezes Krzysztof Skóra odnosz¹c siê do zg³aszanych problemów wymie-
ni³ zauwa¿one patologie zwi¹zane z umowami o pracê zamiast kontrak-
tów dla cz³onków Zarz¹du z niektórych spó³ek grupy kapita³owej. Wi¹¿e
siê to obecnie z problemem wypowiedzenia umów, które z �automatu�
przekszta³ci³y siê z umów na czas okre�lony w umowy na czas nieokre�lo-
ny. Inn¹ z patologii jest umowa na wynajem ogromnego biura w Warsza-
wie za 100 tys. dolarów � przy czym umowa obowi¹zuje do 2018 r.

Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski wskaza³
na masê zbêdnych wydatków jak program 5S, us³ugi firm konsultingo-
wych, tworzenie niepotrzebnych wysokop³atnych etatów np. masa g³ów-
nych in¿ynierów, sponsoringi, reklamy i innego rodzaju dzia³alno�ci.
Oszczêdzaj¹c na tych sprawach mo¿na uzyskaæ kwotê wielokrotnie prze-
kraczaj¹c¹ roczny koszt proponowanej przez NSZZ �Solidarno�æ� pod-
wy¿ki wynagrodzeñ dla pracowników.

Wielu przedstawicieli NSZZ �Solidarno�æ� pyta³o o zapowiadane zmiany
kadrowe. Prezes stwierdzi³, ¿e kolejnych zmian na Oddzia³ach i w spó³-
kach mo¿na spodziewaæ siê po 17 marca. Dodatkowo zapewni³, ¿e ka¿da
z organizacji bêdzie mieæ mo¿liwo�æ spotkania siê z Prezesami i Dyrekto-
rami ju¿ w swoich zak³adach pracy, dziêki czemu ³atwiej bêdzie rozwi¹zaæ
powsta³e problemy.

KOMUNIKAT
ws. wczasów profilaktyczno-leczniczych

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowi-
ce� oraz ZZPD KGHM Polska Mied� zaproponowa³y skrócenie okresu
karencji z 3 do 2 lat dla pracowników, którzy do tej pory korzystali z
wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz obni¿enia z 12 lat do 10 lat
okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach dla pracowników, którzy
po raz pierwszy ubiegali siê o wczasy profilaktyczno-lecznicze. Zapis w
proponowanym przez nas brzmieniu pozwala³by na zakwalifikowanie
³¹cznie z rezerw¹ 133 pracowników.

Z przykro�ci¹ informujemy, i¿ w zwi¹zku z odmow¹ podpisania porozu-
mienia przez Przewodnicz¹cego ZZPTiA �Dozór� M. Brysika z wczasów
profilaktyczno-leczniczych bêdzie mog³o skorzystaæ tylko 76 pracowni-
ków. W zwi¹zku z brakiem porozumienia 41 skierowañ bêdziemy musieli
jako zak³ad pracy zwróciæ do Centrali KGHM.

Niestety takie antypracownicze dzia³ania Przewodnicz¹cego ZZPTiA �Do-
zór� pozbawiaj¹ ciê¿ko pracuj¹cych górników przys³uguj¹cych im przy-
wilejów zapisanych w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy.

Z górniczym pozdrowieniem
Bogus³aw Szarek

Jan M³ynarczyk

KOMUNIKAT
ws. odliczeñ od podatku z tytu³u dojazdów do i z pracy

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice� informuje, i¿ od 1 stycznia 2015 r. przychody
pracowników z tytu³u dowozu autobusem do pracy i z pracy, które za-
pewnia pracodawca, zwolnione s¹ z opodatkowania. Pracownik zatrud-
niony przez ca³y rok na informacji PIT-11 ma wykazane koszty uzyskania
przychodu wynikaj¹ce z przepisów ustawy podatkowej.

Mog¹ one wynosiæ 1335 z³ za rok, je¿eli zamieszkanie pracownika jest w
miejscowo�ci, w której znajduje siê zak³ad pracy lub 1668,72 z³ za rok,
je¿eli pracownik mieszka poza miejscowo�ci¹, w której znajduje siê za-
k³ad pracy.

Kiedy w zeznaniu rocznym mo¿na wykazaæ wy¿sze koszty uzyskania? W
przypadku faktycznego poniesienia wy¿szych kosztów, to jest je�li od-
p³atno�æ za bilety na dojazd plus dop³ata zak³adu do biletu przekracza
ww. warto�ci. Z uwagi na ulgê podatkow¹ u wiêkszo�ci pracowników
suma odp³atno�ci za bilety i dop³aty zak³adu jest ni¿sza od kwoty kosz-
tów uzyskania, dlatego nie ma podstaw do zastosowania wy¿szych kosz-
tów w zeznaniu podatkowym (w indywidualnych przypadkach, je�li kto�
doje¿d¿a z daleka i odp³atno�æ jest bardzo wysoka mog¹ byæ przekroczo-
ne warto�ci ww.).

Za Komisjê Zak³adow¹, Bogus³aw Szarek

Budowa imperium KGHM
CUPRUM

Organizacja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� KGHM CUPRUM CBR po-
informowa³a w li�cie do Prezesa Zarz¹du KGHM Krzysztofa Skóry, Rady
Nadzorczej KGHM, Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego, Komisji
Miêdzyzak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin� o sytuacji zwi¹-
zanej z masowym zatrudnianiem we wroc³awskiej Spó³ce z grupy
kapita³owej. NSZZ �Solidarno�æ� w CUPRUM krytycznie oceni³a bu-
dowê imperium, która ma miejsce. Proces po³¹czenia Spó³ek Grupy
Kapita³owej KGHM Polska Mied� S.A. KGHM CUPRUM, CBJ, Bipromet
oraz czê�æ Inovy zosta³ przerwany. W konsekwencji nie powstanie
spó³ka Centrum Wiedzy. Mimo to nie zaprzestano zmian struktury or-
ganizacyjnej i planów zwi¹zanych z zatrudnianiem.

KGHM CUPRUM jest jedyn¹ spó³k¹ z czterech wy¿ej wymienionych, w



której nie zaprzestano prowadzonych zmian. Organizacja Zak³adowa uzna³a
ca³y proces zmian organizacyjnych za niezgodny z obowi¹zuj¹cym pra-
wem � nie przeprowadzono konsultacji z Rad¹ Pracowników.

Dodatkowo nie przedstawiono analiz ekonomicznych uzasadniaj¹cych
zmiany organizacyjne i utworzenie nowych, dyrektorskich i kierowniczych
stanowisk pracy. Obecnie w firmie licz¹cej 167 osób, na stanowiskach
kierowniczych zatrudnionych jest 18 osób (6 w administracji i dzia³ach
wsparcia o�rodka badawczo-rozwojowego oraz 12 w o�rodku badaw-
czo-rozwojowym) plus 2-osobowy Zarz¹d. Zgodnie z nowym schema-
tem organizacyjnym planowane jest zatrudnienie 30 osób na stanowi-
skach dyrektorskich i kierowniczych (4 dyrektorów centrów; 13 kierow-
ników w centrach finansowo-ksiêgowym, zasobów ludzkich i organizacji
oraz strategii i rozwoju; 13 kierowników w centrach: badañ i innowacji
oraz us³ug specjalistycznych) plus 2-osobowy Zarz¹d przy tej samej ilo-
�ci zatrudnienia.

NSZZ �Solidarno�æ� pracowników KGHM CUPRUM jest zaniepokojona
potencjalnym wzrostem kosztów funkcjonowania spó³ki zwi¹zanym z
forsowanymi przez Zarz¹d KGHM CUPRUM zmianami organizacyjnymi. Z
tego powodu zwrócili siê z pro�b¹ do Prezesa Zarz¹du KGHM o zajêcie
stanowiska wobec niekorzystnych dla spó³ki zmian organizacyjnych.

Anonimowy list  � czê�æ 1 z 2
Postanowili�my zamie�ciæ list anonimowego pracownika KGHM, za-
trudnionego na Oddziale Zak³ady Górnicze �Rudna�. W tre�ci poru-
szone s¹ problemy pracowników dozoru. List zosta³ przes³any m.in.
do Prezesa Zarz¹du KGHM, Rady Nadzorczej KGHM, Dyrektora O/ZG
�Rudna� Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ,
zwi¹zków zawodowych, mediów i innych instytucji powi¹zanych z
górnictwem.

Na wstêpie tego listu chcia³bym bardzo prosiæ o przeczytanie go do
koñca i zastanowienie siê nad tym co siê dzieje oraz o pomoc a nie
szukanie tego kto to napisa³, bo nad tym zwykle skupia siê w³adza, gdy jej
to dotyczy. Oczywi�cie list ten jest anonimowy ze wzglêdu na obawê
du¿ej represji ze strony osób, które s¹ tu opisane. List ten nie jest tylko
moj¹ jednostkow¹ opini¹, ale te¿ wielu innych pracowników.

Wiadomo, ¿e �nasz� zak³ad pracy (O/ZG RUDNA) jest specyficznym zak³a-
dem, dlatego te¿ �dopuszcza siê� ró¿ne zachowania osobowe prze³o¿o-
nych i pracowników, jednak to, co dzieje siê w ostatnich latach przecho-
dzi wszelkie mo¿liwe pojêcia. Normy i �dopuszczenia� - to w³a�nie jest
motywacj¹ do zwrócenia Pañstwa uwagi na ca³¹ tê sytuacjê.

Opiszê tu faktyczne zachowania jakie maj¹ miejsce w stosunku do pracu-
j¹cego dozoru - mowa tu g³ównie o nadgórnikach, sztygarach zmiano-
wych - czyli o ludziach, którzy w znakomitej wiêkszo�ci s¹ lud�mi z wy-
¿szym wykszta³ceniem (magistrowie, in¿ynierowie a nawet doktorzy), lud�-
mi, którzy koñcz¹c uczelnie wy¿sze, techniczne itd., dokszta³caj¹c siê,
anga¿uj¹c w pracê, chcieli dziêki temu zdobyæ szacunek, osi¹gn¹æ karierê
zawodow¹, za³o¿yæ rodziny lub te¿ zrealizowaæ inne marzenia - ot po
prostu model pracuj¹cego cz³owieka, który dziêki swojej wiedzy, pracy w
�nowoczesnej� i �wiatowej firmie, stabilizacji jest w stanie osi¹gn¹æ szczê-
�cie ¿yciowe.

Na tej drodze pojawia siê jednak bardzo wielka przeszkoda - mianowicie
prze³o¿eni. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e dozór �redni z wy¿szym powinni siê
wspieraæ i wspó³dzia³aæ - okazuje siê, ¿e jest zupe³nie inaczej. Lepiej wspó³-
pracuje siê z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych
ni¿ z dozorem wy¿szym i kierownictwem. Na tym gruncie w wiêkszo�ci
wszyscy siê rozumiej¹ i wspó³dzia³aj¹ (oczywi�cie jak wszêdzie wyj¹tki siê
zdarzaj¹).

Tak jak pisa³em wcze�niej, wiadomo, ¿e kopalnia jest to zak³ad pracy, w
którym czêsto wulgarne zachowanie jest dopuszczalne i wrêcz �normal-
ne� jednak to co siê dzieje teraz mo¿na porównaæ do wczesnego komuni-
zmu.

Panowie Kierownicy Dzia³ów Robót Górniczych, ich zastêpcy oraz Nad-
sztygarzy uro�li do rangi zak³adowych Bogów, którzy uprawnieni s¹ do
stosowania niemal¿e boskich kar za jakikolwiek przejaw sprzeciwu b¹d�
odmiennego (czêsto racjonalnego) zdania ze strony swego dozoru.

Najdziwniejsze jest to, ¿e swoje hitlerowskie metody stosuj¹ w³a�nie wo-

bec �swojego� dozoru, czyli ludzi, którzy s¹ równie¿ przedstawicielami
pracodawcy, ludzi, którymi kiedy� byli i ludzi, którzy powinni byæ ich
najbli¿szymi wspó³pracownikami. Dozór wy¿szy zamiast nam pomagaæ
w rozwi¹zywaniu problemów - tylko przeszkadza!

Wobec pracowników fizycznych bardzo czêsto zachowuj¹ siê odpowied-
nio, gdy¿ wiedz¹, ¿e pracownik fizyczny nie pozwoli sobie na jakiekolwiek
próby obra¿ania jego osoby - zazwyczaj koñczy siê to skarg¹ w zwi¹z-
kach, BHP lub prac¹ �zgodn¹ z przepisami� - czyli np. wszystkie klimatycz-
ne warunki pracy maj¹ byæ spe³nione - co jest oczywisto�ci¹, ¿e czêsto
tak nie jest. Wobec dozoru �redniego i ni¿szego mog¹ sobie u¿ywaæ do
woli - dozór jest to ma³a grupa, która nie jest spójna, nie pracuje grupowo,
wiêc mo¿na mu �dokopaæ�.

Poni¿ej wypiszê autentyczne przyk³ady zachowania Panów Nadsztyga-
rów, Kierowników Dzia³ów Robót Górniczych, zdarzaj¹ siê te¿ w�ród szty-
garów oddzia³owych:
� niemal¿e codziennie sztygarzy s¹ straszeni zwolnieniami, degrada-

cjami itp.,
� s³ownictwa prze³o¿onych nie powstydzi³by siê najwiêkszy pijak, ta-

kie s³ownictwo stosowane jest nie tylko �na dole� ale równie¿ na
powierzchni. Przyk³ady: �zajebiê ciê, wypierdolê, zamordujê� i wiele
innych, które wstyd tutaj przytaczaæ,

� obra¿anie osobowe pracowników dozoru jest na porz¹dku dzien-
nym. Przyk³ady: �nieudacznicy, barany, debile� i wiele innych wy-
my�lnych epitetów,

� przeniesienia z oddzia³u na oddzia³ - wystarczy ma³y sprzeciw i ju¿
jest siê na innym, czêsto gorszym oddziale,

� oprócz standardowych raportów zmianowych (które zawieraj¹
wszystkie informacje) Panowie nadsztygarzy ¿ycz¹ sobie, aby pisaæ
ekstra wyja�nienia, za ka¿de niepowodzenia, za ka¿d¹ awariê, na
któr¹ sztygar prowadz¹cy zmianê nie ma ¿adnego wp³ywu,

� zmuszanie osób dozoru do wykonywania pracy fizycznej np. przy
braku ob³o¿enia pracownikami fizycznymi co jest niezgodne z prze-
pisami i stwarzaj¹ce realne zagro¿enie dla osób dozoru. Nie chodzi
tutaj o to, ¿e sztygarom nie chce siê robiæ, lecz o to, ¿e w razie
wypadku bêdzie traktowane to jako naruszenie regulaminu pracy i
wszelkie �wiadczenia z ubezpieczenia nie bêd¹ wyp³acane,

� Panowie Nadsztygarzy nie chc¹ przyjmowaæ raportów zmianowych
telefonicznie tylko ¿ycz¹ sobie, aby sztygar po wyje�dzie zg³asza³ siê
do ich biura i przedstawia³ raporty osobi�cie, aby sztygar pisa³ wyja-
�nienia, o których mowa wcze�niej - co czêsto skutkuje konieczno-
�ci¹ pozostania w pracy (bezp³atnie) o wiele d³u¿ej a autobusy od-
je¿d¿aj¹ o ustalonych godzinach i nie ma mo¿liwo�ci zd¹¿enia na
autobus. Niejednokrotnie Panowie Nadsztygarzy dobrze o tym wie-
dz¹c, robi¹ to celowo maj¹c przy tym du¿o zabawy. Z tego co nam
wiadomo praca w skróconym czasie, liczy siê - ze zjazdem i wyjaz-
dem - nie ma mowy o dodatkowych nadgodzinach w biurach Pa-
now Nadsztygarów,

� organizowane s¹ (bezp³atne) spotkania z prze³o¿onymi, poza godzi-
nami pracy, na które dozór musi siê stawiæ - tutaj chodzi g³ównie o
kierowników oddzia³ów - nikt nie szanuje prywatnego czasu osób
dozoru - ¿aden pracownik fizyczny by siê na to nie zgodzi³,

� obk³adanie do pracy na inne zmiany pomimo braku dojazdu,
� ob³o¿enia do pracy w soboty - sztygarzy obk³adani s¹ �bez pytania�

odmowa jest niemo¿liwa - nikogo nie interesuje co kto� mia³ zapla-
nowane,

� urlopy na ¿¹danie s¹ ustawowym prawem - ale nie dla osób dozoru
- próba wziêcia takiego urlopu koñczy siê �na dywaniku� lub na
przeniesieniu,

� ci¹g³e wydzwanianie prze³o¿onych (sztygarów oddzia³ów) na pry-
watne domowe telefony, poza godzinami pracy - jest to zabieranie
prywatnego czasu,

� stawianie przed sztygarami zadañ niemo¿liwych do wykonania i ka-
ranie sztygara poprzez zabranianie mu wyjazdu na powierzchniê
pomimo tego, ¿e pracowa³ w skróconym czasie pracy ze wzglêdu na
warunki klimatyczne (du¿e przekroczenie temperatury),

� wielokrotnie jeste�my zmuszani do naginania i ³amania przepisów
na rzecz wykonania zadania co staje siê wrêcz niebezpieczne.

Nie bêdê tutaj wymienia³ tych ludzi z imienia i nazwiska, ale mo¿na �mia³o
powiedzieæ, ¿e takie zachowania s¹ powszechne w�ród trzech ekip rz¹-
dz¹cych na trzech g³ównych szybach kopalni Rudna - chodzi tutaj o
ekipy Kierownik Dzia³u Robót Górniczych, jego zastêpca i Panowie Nad-
sztygarzy. Przyk³adów takiego zachowania jest o wiele wiêcej.
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�Nowocze�ni� wyci¹gaj¹
projekt z kosza

Na czym polega nowoczesno�æ? Na tym, by maksymalnie utrudniæ
dzia³alno�æ zwi¹zków zawodowych w zak³adach pracy. Partia Ryszar-
da Petru znana z tego, ¿e jest znana, bo do tej pory potrafi³a korzystaæ
z medialnej nagonki na rz¹d i Prezydenta, w koñcu powa¿nie potrak-
towa³a zarzuty, ¿e nie wnosi ¿adnych projektów ustaw i... wnios³a.

Projekt partii Nowoczesna dotyczy zmiany ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych oraz kodeksu pracy. Najwa¿niejsze propozycje w tym projekcie do-
tycz¹ kwestii finansowych funkcjonowania zwi¹zków zawodowych.

Finanse
Pracodawca ma byæ zwolniony z finansowania oddelegowanych dzia³a-
czy zwi¹zkowych na szczeblu organizacji miêdzyzak³adowych. Gdyby ta-
kie rozwi¹zanie zosta³o zastosowane, ca³kowicie pozbawi³oby mo¿liwo-
�ci dzia³ania zwi¹zkowców w sferze bud¿etowej. Na przyk³ad w o�wiacie,
gdzie przecie¿ struktura jest oparta na placówkach, w których zatrudnie-
nie nie pozwala na samodzielne oddelegowanie. Pracodawcy nie mieliby
wtedy partnerów do rozmów. �Nowocze�ni� wymy�lili w swoim projek-
cie, ¿e za dora�n¹ czynno�æ zwi¹zkow¹ nie by³oby ¿adnego wynagrodze-
nia. Ponadto musia³yby byæ udokumentowane przes³anki do zwolnienia
z obowi¹zku �wiadczenia pracy. Mo¿na sobie wyobraziæ ile przeszkód
stanê³oby na drodze, aby zwi¹zkowiec, nawet w niep³atnych godzinach,
móg³ po�wiêciæ siê pracy dla swoich cz³onków. W takiej sytuacji praca
zwi¹zkowa sta³aby siê po prostu fikcj¹.

Lokale i sk³adki
¯eby jeszcze bardziej utrudniæ dzia³anie zwi¹zku na terenie zak³adu pracy,
�Nowocze�ni� chc¹ pozbawiæ zwi¹zki prawa do zapewnienia lokalu. Tylko
dobra wola pracodawcy by³aby tu prawem, bo zwi¹zki mia³yby byæ po-
zbawione równie¿ prawa do odwo³ania siê do s¹du pracy.

¯eby jeszcze bardziej upokorzyæ zwi¹zki zawodowe, w projekcie jest zapis
mówi¹cy o likwidacji obowi¹zku zawarcia porozumienia ws. pobierania
sk³adek zwi¹zkowych. £askawie wnioskodawcy pozostawiaj¹ tylko tak¹
mo¿liwo�æ. Mo¿na sobie wyobraziæ konsekwencje takich regulacji. Dzia-
³acze zwi¹zkowi bez oddelegowania, bez lokali, niemaj¹cy prawa w czasie
pracy kontaktowaæ siê ze swoimi cz³onkami. Ciekawe, jak mieliby te sk³adki
zwi¹zkowe zbieraæ?

Oprócz tego �Nowocze�ni� chc¹ jawno�ci finansowej zwi¹zku, co pozor-
nie mo¿e wydawaæ siê sensowne, ale przecie¿ to, jak zwi¹zek gospodaru-
je swoimi funduszami, podlega kontroli urzêdów skarbowych. Dlaczego
pracodawca mia³by zyskaæ takie prawo?

Na�ladowanie Jarosa
W poprzedniej kadencji sejmu, antyzwi¹zkow¹ retoryk¹ szermowa³a Plat-
forma Obywatelska z pos³em Jarosem na czele. Ta inicjatywa ponios³a
ca³kowit¹ klêskê. Ca³a praca zespo³u, którym kierowa³ pose³, posz³a do
kosza, ale widocznie kto� z �Nowoczesnych� tam zajrza³. Tyle ¿e ci, jeszcze
niedouczeni pos³owie, nie przeczytali raportu GUS-u o zwi¹zkach zawo-
dowych i nie dostrzegli, ¿e zamiast Komisji Trójstronnej powsta³a Rada
Dialogu Spo³ecznego.

Raport GUS-u po raz pierwszy od 20 lat przedstawia rzetelnie funkcjono-
wanie zwi¹zków zawodowych w Polsce. Obala wiele mitów nt. rzeko-
mych przywilejów zwi¹zków i niebotycznych kosztów ich obs³ugi. M³odzi
�Nowocze�ni� widaæ tego nie czytali.

W przypadku nowej instytucji dialogu, widaæ w koñcu, ze nie tylko rz¹d,
ale i pracodawcy powa¿nie traktuj¹ zwi¹zki zawodowe. W czyim zatem
imieniu wnosz¹ �Nowocze�ni� swój projekt? My�lê, ¿e pan Petru i spó³ka
doskonale wiedz¹, ¿e ten projekt wyci¹gniêty z kosza nie ma ¿adnych
szans procedowania w obecnym parlamencie, ale mo¿na znowu narobiæ
szumu, pokazaæ jaki� patologiczny przyk³ad, zawsze siê przecie¿ gdzie�
taki znajdzie, i znowu zaistnieæ... w mediach. Na szczê�cie ju¿ nie w takiej
mierze jak to by³o do grudnia.

Mo¿e nie warto by³oby o tym nawet pisaæ, ale s¹ niestety jeszcze ludzie,

którzy na te sztuczki pijarowskie daj¹ siê nabieraæ. Oby coraz mniej, a
wkrótce Petru podzieli los Palikota i spó³ki.

Janusz Wo�niak, Tygodnik Solidarno�æ nr 5/2016

Koniec z nadu¿ywaniem
terminowych umów o pracê

22 lutego wesz³y w ¿ycie przepisy ograniczaj¹ce mo¿liwo�æ przed³u-
¿ania w nieskoñczono�æ umów terminowych. Zmiana w tym zakresie
zosta³a wymuszona przez Komisjê Europejsk¹ na poprzedniej ekipie
rz¹dz¹cej po skardze z³o¿onej przez NSZZ Solidarno�æ.

Zgodnie z nowelizacj¹ Kodeksu pracy od 22 lutego pracodawca ma pra-
wo do podpisania z tym samym pracownikiem tylko trzech umów o pracê
na czas okre�lony. Ich ³¹czna d³ugo�æ nie mo¿e przekroczyæ 33 miesiêcy.
Z³amanie jednego z tych warunków poskutkuje automatycznym prze-
kszta³ceniem terminowej umowy o pracê w umowê o pracê na czas nie-
okre�lony.

Zmiana przepisów ma wyeliminowaæ nadu¿ywanie stosowania umów
terminowych przez nieuczciwych pracodawców, którzy latami potrafili
zatrudniaæ ludzi w ten sposób, pozbawiaj¹c ich stabilizacji, a nierzadko
szans na u³o¿enie sobie ¿ycia, za³o¿enie rodziny czy zaci¹gniêcie kredytu
na zakup w³asnego mieszkania.

Skalê tego zjawiska pokazuj¹ chocia¿by kontrole przeprowadzone przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy w 2014 roku. Ponad po³owa skontrolowa-
nych wówczas umów o pracê na czas okre�lony zosta³a zawarta na okres
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, a co szósta na czas przekraczaj¹cy 5 lat.

Wa¿ne zmiany
(...)Na zmianie przepisów skorzystaj¹ m³odzi ludzie, którzy podejmuj¹
pierwsz¹ pracê. Po trwaj¹cym 3 miesi¹ce okresie próbnym pracodawca
równie¿ nie bêdzie móg³ ich zatrudniaæ na podstawie umów termino-
wych d³u¿ej ni¿ przez 33 miesi¹ce.

Ponowne zatrudnienie danej osoby na okres próbny przez tego samego
pracodawcê jest dopuszczone tylko w dwóch przypadkach. Je¿eli pra-
cownik ma zostaæ zatrudniony przy wykonywaniu pracy innego rodzaju,
albo po up³ywie 3 lat od dnia rozwi¹zania b¹d� wyga�niêcia poprzedniej
umowy.

Nowela odnosi siê tak¿e do umów terminowych ju¿ zawartych. 33-mie-
siêczny okres stosowania takich umów jest liczony od momentu wej�cia
nowych przepisów w ¿ycie.

Sukces Solidarno�ci
Przepisy dotycz¹ce zawierania umów terminowych zosta³y znowelizowa-
ne przez Sejm 25 czerwca 2015 roku, a zaczê³y obowi¹zywaæ 22 lutego
tego roku. Nowelizacja Kodeksu pracy zosta³a wymuszona na poprzed-
niej ekipie rz¹dz¹cej przez Komisjê Europejsk¹ po skardze Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ Solidarno�æ. We wrze�niu 2012 roku zwi¹zkowcy
zarzucili rz¹dowi niew³a�ciwe implementowanie do polskiego porz¹dku
prawnego prawa europejskiego odnosz¹cego siê do stosowania termi-
nowych umów o pracê. W skardze do Komisji Europejskiej przypomnieli,
¿e art. 2 dyrektywy Rady 99/70/WE zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie
do wprowadzenia w ¿ycie przepisów dotycz¹cych przeciwdzia³ania nad-
u¿yciom w stosowaniu umów terminowych i dyskryminowania pracow-
ników zatrudnionych na tej podstawie. Przedstawiciele Solidarno�ci za-
znaczyli, ¿e obowi¹zuj¹cy w Polsce Kodeks pracy nie zawiera ograniczeñ
dotycz¹cych stosowania tego typu umów o pracê, co sprawia, ¿e na ich
podstawie pracownicy mog¹ byæ zatrudniani przez wiele lat.

W grudniu 2013 roku przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformo-
wali przewodnicz¹cego Piotra Dudê, ¿e skarga Solidarno�ci zosta³a prze-
analizowana, a KE przes³a³a w³adzom naszego kraju oficjalne wezwanie
do usuniêcia uchybieñ w zakresie stosowania terminowych umów o
pracê.

Agnieszka Konieczny, Tygodnik �l¹sko-D¹browski NSZZ �S� 8/2016


