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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
ds. Rozwoju, na okres od dnia 6 wrzenia 2016 roku do dnia 6
grudnia 2016 roku.
Przeprowadzone zmiany s¹ kompletnie niezrozumia³e. Przejcie Pana Miros³awa Biliñskiego do KGHM International, w
mojej opinii jest os³abieniem jego pozycji. Jako cz³onek Zarz¹du KGHM zajmowa³ siê w³anie aktywami zagranicznymi. Inna
jest pozycja cz³onka Zarz¹du spó³ki matki, a inna Prezesa spó³ki
córki. ( ) Do wiadomoci opinii publicznej podano, ¿e z³o¿y³
rezygnacjê na pocz¹tku wrzenia, ale ju¿ 10 sierpnia ze rodowiska zwi¹zanego z Kanad¹ dochodzi³y sygna³y, ¿e Pan Biliñski
z³o¿y rezygnacjê  stwierdzi³ Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i cz³onek Rady Nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi Józef Czyczerski.

Spotkanie
z Wicepremierem Mateuszem
Morawieckim
W dniu 14 wrzenia br. w l¹skim Urzêdzie Wojewódzkim odby³o siê spotkanie wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza
Morawieckiego z Przewodnicz¹cym Rady Krajowej Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ Kazimierzem
Grajcarkiem oraz Przewodnicz¹cymi Sekcji bran¿owych przynale¿¹cych do KSGiE. Zag³êbie Miedziowe reprezentowali Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek z Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Przewodnicz¹cy Czyczerski poinformowa³ wicepremiera Morawieckiego o
trzech kluczowych dla KGHM sprawach, które wymienione by³y
ju¿ w stanowisku do premier Beaty Szyd³o. Mowa o podatku
od wydobycia niektórych kopalin, inwestycjach zagranicznych
i zmianach personalnych. Wicepremier Morawiecki dopytywa³
o szczegó³y spraw, ale w zwi¹zku z ograniczonym czasem spotkania obieca³ porozmawiaæ o problemach z premier Szyd³o i
powróciæ do sprawy.

Roszady w Zarz¹dzie KGHM
Jak poinformowa³ Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. Pan Miros³aw Biliñski
na pocz¹tku wrzenia z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nienia funkcji Wiceprezesa
Zarz¹du ds. rozwoju. Rzekomym powodem rezygnacji by³a koniecznoæ
i chêæ skoncentrowania siê wy³¹cznie na nadzorze oraz zarz¹dzaniu aktywami zagranicznymi KGHM Polska Mied S.A., tj. KGHM International oraz
Sierra Gorda. Jednoczenie z dniem 6 wrzenia br. Miros³aw Biliñski
zosta³ powo³any na Prezesa Zarz¹du KGHM International. Zgodnie z komunikatem prasowym na stanowisko po Wiceprezesie Biliñskim oddelegowano Cz³onka Rady Nadzorczej Pana Dominika Hunka do czasowego
wykonywania czynnoci cz³onka zarz¹du - Wiceprezesa Zarz¹du Spó³ki

Informacja
z ZG Polkowice-Sieroszowice
dla pracowników KGHM
W dniu 7 wrzenia br. na zaproszenie Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ odby³o siê spotkanie z udzia³em organizacji zwi¹zkowych oraz
Dyrektorem Naczelnym ds. Zarz¹dzania Kapita³em Ludzkim, Dyrektorem
Departamentu Polityki P³acowej i Socjalnej, Dyrektorem Naczelnym ds.
Produkcji Górniczo-Hutniczej, Dyrektorem Naczelnym ZG Polkowice-Sieroszowice i Dyrektorem ds. Pracowniczych ZG Polkowice-Sieroszowice. Celem spotkania by³o omówienie mo¿liwoci likwidacji premii C-l w
Regulaminie Premiowania. W trakcie rozmów ustalono, ¿e w najbli¿szym
czasie dojdzie do spotkania Dyrektorów trzech kopalñ, podczas którego
ma zostaæ wypracowana koncepcja rozdysponowania kwoty pieniêdzy z
premii C-l dla pracowników kopalñ.

Spotkanie organizacji zwi¹zkowych
z Dyrektorem Naczelnym
O/ZG Rudna
Zgodnie z zapowiedzi¹ i informacj¹ zamieszczon¹ w poprzednim numerze Pryzmatu 6 wrzenia br. dosz³o do spotkania Dyrektora Naczelnego Oddzia³u Zak³ady Górnicze Rudna Paw³a Markowskiego z
organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w Oddziale.
Strony poruszy³y nastêpuj¹ce kwestie:
- podsumowanie przeszeregowañ,
- transport osobowy pod ziemi¹,
- stan pracowników na stanowiskach robotniczych,
- ³anie górnicze,
- postêpowania powypadkowe,
- wybory Spo³ecznego inspektora Pracy,
- porozumienie organizacji zwi¹zków zawodowych z pracodawc¹ w sprawie SIP,
- struktura Organizacyjna oddzia³ów mechanicznych (maszyn do³owych),
- ustalanie Regulaminu Premiowania,
- zabezpieczenie mienia na terenie oddzia³u (rowery),
- badania lekarskie,
- wolne wnioski.
Dyrektor Naczelny podsumowa³ na spotkaniu ustalenia dotycz¹ce ostatnich przeszeregowañ na Oddziale. Z dniem 1 sierpnia br. 905 z 4524
pracowników Oddzia³u zosta³o przeszeregowanych zgodnie z ustalonymi zasadami. Przeszeregowanych zosta³o 718 osób co stanowi 20,13%
z 3567 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i
187 osób co stanowi 19,54% z 957 pracowników zatrudnionych na
stanowiskach nierobotniczych. Waldemar Brus, zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna stwierdzi³,
¿e s¹ przypadki osób wytypowanych do przeszeregowañ przez Kierowników oddzia³ów, co zosta³o zakwestionowane przez osoby wy¿szego szczebla. Jednym z kryteriów branym pod uwagê by³o... chorobowe sprzed
kilku poprzednich lat! Jest to niedopuszczalna sytuacja, poniewa¿ ka¿dy
mo¿e zachorowaæ i nie mo¿na przez wiele lat obci¹¿aæ z tego tytu³u
pracownika. Tak bezczelne praktyki utwierdzaj¹ w przekonaniu, ¿e pracownicy maj¹ przychodziæ chorzy do pracy, nara¿aj¹c bezpieczeñstwo
w³asne i wspó³pracowników. Dodatkowo w czêci oddzia³ów nie zosta³a
przekazana informacja, kto i na jakich zasadach zosta³ przeszeregowany.
Dyrektor stwierdzi³ i zobowi¹za³ siê, ¿e pracownicy bêd¹ informowani o
przeszeregowaniach. Zaznaczy³ te¿, ¿e decyduj¹ce zdanie zawsze powinno nale¿eæ do kierownika oddzia³u.
Zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
Waldemar Brus wskaza³ równie¿ na problem z transportem pod ziemi¹, a
mianowicie na brak przypisania maszyny do osoby, co przysparza wiele
problemów. Nikt nie odpowiada za maszynê co po czêci jest przyczyn¹
awarii maszyn. Ze strony pracodawcy w sprawie wypowiedzia³ siê Kierownik Dzia³u Mechanicznego ds. Maszyn Do³owych, który zaznaczy³, ¿e
czynione kroki zmierzaj¹ce do zwiêkszenia poczucia odpowiedzialnoci
pracowników za obs³ugiwane maszyny.
Dyrektor Pawe³ Markowski stwierdzi³, ¿e wydajnoæ na przestrzeni ostatnich lat pozostaje na tym samym poziomie. Na kolejnym spotkaniu przedstawi analizê zatrudnienia z podzia³em na grupy zawodowe przy uwzglêdnieniu wskanika produkcji.
Poruszony zosta³ problem z ma³¹ iloci¹ lub brakiem haków na ³aniach
górniczych. Jak mo¿emy przeczytaæ w protokole z rozmów: (...) problem
z hakami wynika z iloci firm zewnêtrznych, gdy¿ obserwuje siê zjawisko
blokowania haków gdy ich pracownicy s¹ przenoszeni na inne zak³ady
górnicze na krótkie okresy i nie zwalniaj¹ haków. Problem nie dotyczy
naszych pracowników. Sytuacja jest stale monitorowana i s¹ podejmowane dzia³ania, które powinny w efekcie doprowadziæ do zwolnienia
oko³o 30 % haków zajmowanych przez podmioty zewnêtrzne. Jak doda³
Zawiadowca Ruchu problem dotyczy ³ani B Rudnej Pó³noc, ale firmy
zewnêtrzne dosta³y dyspozycjê przeniesienia swoje za³ogi na ³anie szybu R-III.
Waldemar Brus z NSZZ Solidarnoæ poruszy³ temat postêpowañ powypadkowych i coraz czêstszego uznawania winy pracowników za zdarzenia i straszenie konsekwencjami przez prze³o¿onych. NSZZ Solidar-

noæ otrzymuje du¿o sygna³ów od cz³onków zwi¹zku w tej sprawie.
Dyrektor Naczelny t³umaczy³ siê bardzo czêsto wystêpuj¹cym czynnikiem ludzkim, z czym Komisja Zak³adowa nie mo¿e siê zgodziæ. Pracodawca zobowi¹za³ siê przekazaæ informacjê o wypadkowoci i przyczynach zdarzeñ w Oddziale z ostatniego pó³rocza.
Jedn¹ z wa¿nych spraw wniesionych w porz¹dek obrad przez NSZZ
Solidarnoæ by³y Wybory Spo³ecznego Inspektora Pracy. Od 2 lat na
szybie R-IX nie ma Rejonowego Spo³ecznego Inspektora Pracy, co nale¿y niezw³ocznie naprawiæ. Obecnoæ osoby pe³ni¹cej funkcjê RSIP jest
niezbêdna do zapewnienia bezpieczeñstwa i odpowiednich warunków
pracy pracownikom. Dyrektor broni³ siê, ¿e Ustawa o Spo³ecznej Inspekcji Pracy nie daje pracodawcy narzêdzi do ingerencji w wybory Spo³ecznej Inspekcji Pracy. Doda³ jedynie, ¿e liczy na porozumienie siê zwi¹zków
zawodowych i wypracowanie wspólnego rozwi¹zania.
W sprawie struktury organizacyjnej oddzia³ów mechanicznych zastêpca
przewodnicz¹cego KZ NSZZ Solidarnoæ Waldemar Brus i Zak³adowy
Spo³eczny Inspektor Pracy Wies³aw Michalski zwrócili uwagê na problem z przekazywaniem poleceñ przez czêæ prze³o¿onych oraz niedopracowany system podleg³oci pracowników. Kierownik Dzia³u Mechanicznego ds. Maszyn Do³owych ma przeanalizowaæ podniesione kwestie.
Poruszony zosta³ temat Regulaminu Premiowania. Dyrektor Naczelny
stwierdzi³, ¿e jeli zwi¹zki zawodowe nie s¹ w stanie wypracowaæ wspólnego stanowiska, pracodawca mo¿e wprowadziæ Regulamin samodzielnie. Jednoczenie doda³, ¿e w Centrali opracowywany jest jednolity tekst
nowego Regulaminu. Strony maj¹ wróciæ do rozmów po przedstawianiu
propozycji przez Centralê KGHM. Ze strony NSZZ Solidarnoæ g³os
zabra³ Waldemar Brus jednoznacznie stwierdzaj¹c brak mo¿liwoci podpisania obowi¹zuj¹cego Regulaminu Premiowania, który jest skrajnie
niekorzystny dla pracowników i nie zaakceptuje proponowanych zmian.
NSZZ Solidarnoæ zawsze dzia³a dla rzecz pracowników ws³uchuj¹c siê
w ich g³os w przeciwieñstwie do niektórych zwi¹zków zawodowych,
które z nieznanych powodów podpisuj¹ niekorzystne dla za³ogi dokumenty.
Na koniec spotkania poruszono jeszcze trzy sprawy. W kwestii zabezpieczenia mienia na terenie Oddzia³u Dyrektor stwierdzi³, ¿e pracodawca nie
uchyla siê od odpowiedzialnoci za skradzione mienie, w tym rowery i
zosta³y wydane decyzje, które maj¹ unormowaæ funkcjonowanie parkingów na rowery. Poruszony temat kierowania pracowników na badania
okresowe lub kontrolne w czasie wolnym od pracy pracodawca t³umaczy³ niew³aciwym sposobem odczytywania przepisów zarz¹dzenia Dyrektora Naczelnego przez osoby kieruj¹ce na badania. W wolnych wnioskach Dyrektor Pawe³ Markowski przedstawi³ jakie zasady obowi¹zuj¹ w
przypadku stwierdzenia u pracownika obecnoci alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak czytamy w notatce z rozmów do zawartoci 0,2
promila propozycjê sankcji dyscyplinarnych przedstawi bezporedni prze³o¿ony na podstawie opinii o pracowniku. W przypadku zawartoci w
zakresie 0,2-0,5 promila zostanie rozwi¹zana umowa o pracê, jednak¿e
przy pozytywnej opinii prze³o¿onego mo¿liwe bêdzie porozumienie stron
oraz zawarcie nowej umowy o pracê z nowymi warunkami pracy i p³acy
na okres jednego roku. Przy zawartoci powy¿ej 0,5 promila nie ma ¿adnej taryfy ulgowej i umowa o pracê zostanie rozwi¹zana natychmiastowo.
Pracodawca zobowi¹za³ siê przekazaæ organizacjom zwi¹zków zawodowych informacjê za ostatnie pó³ roku o wypadkowoci w Oddziale z
podaniem przyczyn zdarzeñ do 20 wrzenia br. oraz przeanalizowaæ zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych z za³o¿eniem wielkoci produkcji i przedstawiæ dane na nastêpnym spotkaniu.

ZG Polkowice-Sieroszowice:
rozmowy ws. Oddzia³u G-55
Z inicjatywy NSZZ Solidarnoæ w dniu 7 wrzenia br. odby³o siê spotkanie pracodawcy z przedstawicielami pracowników oddzia³u G-55 dotycz¹ce stabilnoci zatrudnienia, umów pracowniczych i produkcji. Podczas spotkania pracodawca zadeklarowa³ stabilnoæ zatrudnienia w oddziale oraz produkcjê na poziomie 250 tys. ton rocznie. Umowy pracowników zatrudnionych w oddziale nie zmieni¹ siê. Ewentualne przeniesienia na inny oddzia³ bêd¹ siê odbywaæ w zale¿noci od potrzeb zak³adu,
zgodnie z anga¿em pracownika. Pracodawca przekaza³ informacjê, ¿e istnieje mo¿liwoæ zmiany systemu pracy z cztero- na trzyzmianow¹ w zale¿noci od potrzeb produkcyjnych. Obecni na spotkaniu pracownicy skie-

rowali do pracodawcy swoje uwagi dotycz¹ce iloci osób na poszczególnych stanowiskach pracy, bezpieczeñstwa pracy oraz zakupu obrywaka
 pracodawca zadeklarowa³ przeanalizowanie zg³oszonych uwag.

sk³adzie z Orlenu kosztuj¹ poni¿ej 50 z³/kg (+VAT), a smary zalecane w
dokumentach technicznych do TORO kosztuj¹ nawet poni¿ej 20 z³/kg
(+VAT) - ³atwo mo¿na sprawdziæ w internecie.

ZG Polkowice-Sieroszowice:
Zatrudnianie od IX kategorii?

Z danych komputerowych wynika te¿ ¿e smar K-Nate by³ w wiêkszych
ilociach zu¿ywany przez oddzia³y albo rejony którymi rz¹dzi³ ------ ----, ------- -------- ---------. Bardzo du¿y skok iloci pobieranego smaru K-Nate
nast¹pi³ od roku 2012, kiedy ---- zosta³ -------- -------- --------- ------. Wzrost
iloci widaæ w kolejnych latach i nadal trwa. Wiêksza iloæ cudownego
smaru oraz wiêksze pieni¹dze nie da³y poprawy sprawnoci maszyn, a
wprost przeciwnie - cudo to wycieka na sp¹g przy braku reakcji dozoru
wy¿szego, który na polecenie Szefa sprawdza przyczyny zmniejszenia
iloci u¿ywanego smaru zalecanego przez Zanam. Sztygar kiedy pytany
o ten cudowny smar stwierdzi³, ¿e jego u¿ywanie jest warunkiem utrzymania gwarancji na maszynie przez Zanam. Co tu jest nie tak, bo od
kolegów z Sierpolu wiem, ¿e oni te¿ maj¹ nowe maszyny z Zanamu, nie
stosuj¹ smaru K-Nate i nie maj¹ problemów z gwarancjami na maszynê.

W ostatnim czasie dosz³o do przeszeregowania czêci pracowników. Co
jednak z osobami zatrudnionymi na ósmej kategorii? W przypadku przeszeregowania ich p³aca zasadnicza wzronie z 1864 do 1875 z³, czyli
zaledwie o 11 z³. W zwi¹zku z corocznym dostosowywaniem kategorii
zaszeregowania do minimalnej krajowej p³acy, pierwsze osiem kategorii
zaszeregowania pracowników KGHM bardzo siê do siebie zbli¿y³y.
Przeszeregowania maj¹ na celu wynagrodzenie pracownika za ciê¿k¹ pracê oraz wzrost motywacji do pracy. Pracownik przeszeregowany z ósmej
na dziewi¹t¹ kategoriê i wzrost wynagrodzenia o 11 z³ zadzia³a odwrotnie
od zamierzenia wzbudzaj¹c poczucie niesprawiedliwoci. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ zwróci³a siê do pracodawcy o przyjmowanie
pracowników ju¿ na dziewi¹tej kategorii, ¿eby póniejszy awans mia³ sens.
Dodatkowo, przyjmowanie pracowników na dziewi¹tej kategorii niezauwa¿alnie zwiêkszy koszty w ca³ej Spó³ce.

List pracownika ZG Rudna
Redakcja Pryzmatu otrzyma³a anonimowy list podpisany przez Pracownika Rudnej, który przekazano równie¿ do wiadomoci Departamentu Audytu i Kontroli Wewnêtrznej KGHM. W pimie poruszono
sprawê stosowania i zakupu ogromnych iloci smaru za niebotyczne
kwoty. Autor wymieni³ w treci listu nazwiska odpowiedzialnych za
sprawê osób i wskaza³ Oddzia³, którego problem dotyczy. Komisja
Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ nie by³a w stanie w tak krótkim czasie potwierdziæ szczegó³y zamieszczonych informacji, dlatego postanowilimy ocenzurowaæ czêæ danych do czasu wyjanienia sprawy. Poni¿ej treæ listu.
Z zainteresowaniem w 12 numerze Pryzmatu przeczytalimy, jak zawsze
wspólnie z kolegami z do³u, miêdzy innymi artyku³y o audycie w spó³kach
Skarbu Pañstwa oraz o rewelacyjnych interesach poprzedniego zarz¹du
KGHM. Mowa w nich o kolejnych stratach dla KGHM i innych spó³ek
pañstwowych powsta³ych w wyniku g³upoty lub, co bardziej prawdopodobne, zwyk³ego cwaniactwa i chêci nabicia prywatnej kabzy kosztem
zak³adów pracy i pracowników. Mowa w Pryzmacie o du¿ych przekrêtach, a ja chcia³bym zwróciæ uwagê na co co dzieje siê na naszym podwórku, na naszych oczach.
Do napisania tego listu sk³oni³o mnie wydarzenie z sierpnia tego roku,
które by³o dla mnie przys³owiow¹ kropl¹ przelewaj¹c¹ czarê goryczy.

---

Pierwsza zmiana, oddzia³ C
, problem ze skleceniem pe³nego ob³o¿enia maszyn do ruchu, mechanicy i sztygar biegaj¹ jak w ukropie pomiêdzy niesprawnymi maszynami naprawiaj¹c to co mo¿e jeszcze wyjechaæ.
Po godzinie 8.00 na komorze pojawiaj¹ siê dwaj nadsztygarzy maszynowi. Nie interesuje ich stan techniczny maszyn, nie zastanawiaj¹ siê co
zrobiæ aby chocia¿ czêæ z nich szybko usprawniæ. Co ich interesuje dlaczego na oddziale C--- spad³o zu¿ycie smaru K-Nate??? Z rozmów
prowadzonych przez nadsztygarów z dozorem wynika, ¿e kaza³ im to
pilnie wyjaniæ ------ ----, -------- -------- ---------. Dlaczego akurat tym siê
zainteresowa³, a nie tym dlaczego brakuje czêci zamiennych do tulejowania po³¹czeñ sworzniowych? Dlaczego bez sensu zatrudniani s¹ pracownicy serwisu Zanam, którzy chyba zmuszeni s¹ do udawania, ¿e naprawiaj¹ swoje maszyny ze le zrobionymi i le uszczelnionymi po³¹czeniami sworzniowymi (niech popatrz¹ na maszyny Sandvicka albo Mine
Master), z których drogocenny (100,00 z³ za kg + VAT !!!) smar K-Nate,
zalecany do stosowania tylko w dokumentacjach maszyn z Zanamu,
wycieka kilogramami na sp¹g?

Komu zale¿y by Rudna dos³ownie wyrzuca³a tak du¿e pieni¹dze w b³oto
pokrywaj¹ce sp¹g? Czy sprawdzi siê stara zasada, ¿e jak nie wiadomo o
co chodzi to chodzi o pieni¹dze i do czyjej kieszeni one trafiaj¹? Dlaczego
nie reaguje na to najwy¿sze kierownictwo maszyn do³owych? Jaka jest w
tym rola Zanamu?
Nie podpisa³em tego listu z imienia i nazwiska. Mam jeszcze do przepracowania kilka lat na dole, a znaj¹c sposoby dozoru na ciekawskich i niepokornych zwyczajnie siê bojê. Mam nadziejê, ¿e przy Waszej pomocy, w
oparciu tylko o ³atwe do sprawdzenia fakty uda siê zatkaæ kolejn¹, mo¿e
nie tak wielk¹ jak te zagraniczne, dziurê przez któr¹ z KGHM uciekaj¹ nasze
pieni¹dze.
Pracownik Rudnej

Jak poprawiaæ wydajnoæ,

czyli s³ów kilka o pomys³ach LEAN-o
podobnych
W naszym szanownym KGHM, Centrala coraz to nowe pomys³y nam
proponuje jak poprawiaæ wydajnoæ. I s¹ to pomys³y tak wspania³e, jak i
kosmiczne. Wspania³e, bo przecie¿ sprawdzone w tak wielu miejscach, a
kosmiczne, bo zupe³nie oderwane od górniczo-hutniczej ziemi. O ile pomys³y w stylu, ka¿dy ma mieæ dostêp do narzêdzi niezbêdnych w pracy
mo¿na zrozumieæ i wspieraæ, o tyle pomys³y likwiduj¹ce mniejsze lub
wiêksze magazyny czy te¿ tzw. retencje na przenonikach tamowych
(rozpatrywane jako koszt, tak to widz¹ niektórzy spece) musz¹ budziæ
powa¿ne obawy co do wiedzy o pracy swojego przedsiêbiorstwa wysoko op³acanych specjalistów. Nie dziwiê siê, ¿e do pomys³ów szefostwa
ludzie czêsto podchodz¹ niechêtnie lub nawet wrogo. O epitetach jakie
wtedy czêsto s³ychaæ lepiej nawet nie wspominaæ. Chcia³bym wierzyæ, ¿e
ludzie których utrzymujemy my, pracuj¹cy przy wydobyciu, kontroli i przetwarzaniu miedzi, maj¹ pojêcie na czym polega nasza praca. Jeli nie,
pytanie jak to zrobiæ, ¿eby pojêcie mieli jak najwiêksze?
W przedsiêbiorstwach, w których wydajnoæ jest wysoka lub bardzo
wysoka znany jest mechanizm poznawania (przypominania sobie) pracy
na innym stanowisku i polega on na tym, i¿ np.: pracownik tzw. umys³owy na czas doæ krótki przesuniêty jest na tamê produkcyjn¹. Dziêki
temu poznaje pracê innych pracowników jak i problemy, z którymi siê
zmagaj¹. Taki prosty mechanizm powoduje wzrost zrozumienia mechanizmów, którymi czêsto zarz¹dza. Przy prawid³owych relacjach, równie¿
pracownikom produkcyjnym ³atwiej akceptowaæ takich prze³o¿onych.
Czy nie warto by³oby aby ka¿dy kto mieni siê specjalist¹ raz na np. dwa
lata trafia³ do pracy jako pomocnik mechanika na kana³ i pracowa³ z nim
przyk³adowo przez tydzieñ? Czyszczenie bramek na przenonikach tamowych jak równie¿ inne czynnoci mog³yby wp³yn¹æ w sposób znacz¹cy na poprawê wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Taka atmosfera
jak ¿adna inna mo¿e wp³ywaæ na wzrost produktywnoci w pracy na
czym przecie¿ nam wszystkim zale¿y. I od tego wypada³oby zacz¹æ!

Przy dostêpie do komputerów na magazynach do³owych nie by³o wielk¹
sztuk¹ dotarcie do wielkoci i wartoci zu¿ycia cudownego smaru K-Nate
w kolejnych latach przez oddzia³y Rudnej.

Poza tym uwa¿am, ¿e wynagrodzenie za pracê w wolne soboty, niedziele
i wiêta powinien odpowiadaæ dodatkowy, a nie podstawowy fundusz
p³ac.

W³os siê je¿y! W 2015 roku Rudna wyda³a na ten smar ponad 3 300 000
z³ (+VAT), a w 2016 zmierza do przekroczenia 4 000 000 z³ (+VAT)! Cena
tego smaru 100 z³/kg (+VAT) jest niewyobra¿alna, smary o podobnym

Dodatkowo premia B i C powinna byæ zlikwidowana a rodki z niej
przeznaczone powinny pozostaæ na tak zwane grupy dla pracowników
na stawce do 14 grupy!
tomwie

SYNAPSA  konieczne zmiany

ny wzrost niechêci wobec uchodców mo¿na wi¹zaæ z atakami, jakie
mia³y miejsce w lipcu we Francji i Niemczech.

Przedstawiciele Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ odbyli trzy
spotkania w dniach 5, 6 i 16 wrzenia br. w sprawie funkcjonowania
systemu lokalizacji maszyn i systemu SYNAPSA. Ze strony pracodawcy udzia³ w spotkaniach brali przedstawiciele zarówno z Oddzia³u ZG
Polkowice-Sieroszowice, jak i Centrali KGHM.

69 proc. ankietowanych sprzeciwia siê przyjmowaniu przez Polskê uchodców z Bliskiego Wschodu i Afryki przybywaj¹cych do krajów UE, w tym
ponad dwie pi¹te jest temu zdecydowanie przeciwna. Co czwarty respondent uwa¿a natomiast, ¿e powinnimy to robiæ.
---------W 2015 roku rekordowa liczba Polaków wyjecha³a z kraju
W 2015 roku za granic¹ przebywa³o ³¹cznie 2,39 mln Polaków, z tego
2,09 mln w samej Europie, wynika z informacji podanych przez G³ówny
Urz¹d Statystyczny. Wed³ug GUS w koñcu 2015 r. poza granicami Polski
przebywa³o czasowo ok. 2,39 miliona mieszkañców naszego kraju, czyli
o 77 tysiêcy (3,3 procent) wiêcej ni¿ w 2014 r. W Europie przebywa³o
oko³o 2,09 miliona osób, przy czym zdecydowana wiêkszoæ  ok. 1,98
miliiona  w krajach cz³onkowskich UE. Liczba ta zwiêkszy³a siê o 82
tysi¹ce w stosunku do 2014 roku.

Do pierwszego spotkania z pracodawc¹ w powy¿szej sprawie dosz³o z
inicjatywy Solidarnoci, na którym wstêpnie wyjaniono kwestie poruszone przez NSZZ Solidarnoæ w pimie do Wiceprezesa Zarz¹du ds.
Produkcji. Na spotkaniach poruszono tematy lokalizacji i identyfikacji
Samojezdnych Maszyn Górniczych (SMG) oraz monitoringu i transmisji
danych technologicznych z pracy SMG w tym w Rejonie SG Oddzia³u ZG
Polkowice-Sieroszowice.
Przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ zwrócili uwagê, ¿e systemy lokalizacji maszyn i SYNAPSA nie powinny s³u¿yæ tylko do monitorowania czasu
pracy, ale przede wszystkim do monitorowania iloci maszyn oraz krat w
oddzia³ach górniczych. Zdaniem przedstawicieli Solidarnoci system
monitorowania powinien byæ wdra¿any wtedy, kiedy w³aciciel systemu
dopracuje jakoæ elementów s³u¿¹cych monitorowaniu maszyn w oddzia³ach górniczych. Ta kwestia musi byæ dopracowana, w przeciwnym
wypadku nie ma sensu kupowania maszyn z niedopracowanym systemem. Dodatkowo pracodawca wykorzystuje dane g³ównie do dyscyplinowania operatorów SMG, obni¿aj¹c im premiê, bez uwzglêdnienia stanu technicznego maszyny i uwarunkowañ na oddziale. Uwzglêdniaj¹c te
czynniki, system bêdzie s³u¿yæ pracownikom zamiast byæ na nich batem.
Wprowadzony system jest bardzo drogi, dlatego poruszony zosta³ te¿
temat uwarunkowania wyposa¿ania SMG w monitoring od gwarancji
utrzymywania sprawnoci maszyn przez serwis producenta w celu wyeliminowania czêstej awaryjnoci. M.in. dziêki temu elementowi system ma
zacz¹æ przynosiæ wiêcej korzyci ni¿ strat. Zdaniem NSZZ Solidarnoæ
system monitorowania powinien byæ szerzej wdra¿any dopiero po dopracowaniu jakoci elementów s³u¿¹cych do monitorowania maszyn w
oddzia³ach górniczych.
Z czasem bêdziemy weryfikowaæ postêpy w ww. sprawach poprzez zg³oszenia od pracowników.

Aktualnoci
Pensje w Polsce i UE
Nasze pensje s¹ nie tylko ni¿sze ni¿ w wiêkszoci pañstw Unii, ale równie¿
maj¹ mniejsz¹ si³ê nabywcz¹. Mimo dobrej kondycji rynku pracy i gospodarki ci¹gle mamy w Europie status ubogich krewnych, informuje portal
gazetapraca.pl.
Z danych Eurostatu wynika, ¿e rednia pensja w Luksemburgu wynosi
4,2 tys. euro brutto. Dos³ownie kilka euro mniej wynosi wynagrodzenie
Duñczyka. Trzecie miejsce zajmuje Irlandia  ponad 3,7 tys. euro. Niemcy,
z pensj¹ w wysokoci 3 tys. euro, plasuj¹ siê na ósmym miejscu.
Polska zajmuje ósm¹ lokatê od koñca. Wed³ug Eurostatu przeciêtny Kowalski zarabia 980 euro (ponad 4,1 tys. z³) miesiêcznie. Mniej zarabiaj¹
tylko S³owacy i Czesi (930 i 925 euro), Wêgrzy i £otysze (trochê wiêcej ni¿
800 euro) oraz Litwini, Rumuni i Bu³garzy (odpowiednio: 706, 521, 431
euro). W zestawieniu wynagrodzeñ wed³ug si³y nabywczej Polska zajmuje dziewi¹t¹ pozycjê od koñca. Za nami plasuj¹ siê wszystkie kraje, w
których pensje nominalne s¹ ni¿sze, i dodatkowo Estonia.
---------Polacy nie chc¹ uchodców. Badanie CBOS
Polacy nie zgadzaj¹ siê na przyjmowanie uchodców z krajów objêtych
konfliktami zbrojnymi. Wed³ug CBOS 58 proc. respondentów nie zgadza
siê na przyjmowanie uchodców z krajów objêtych konfliktami zbrojnymi
(bez okrelenia, sk¹d pochodz¹), to o 5 punktów procentowych wiêcej
ni¿ w lipcu. Autorzy sonda¿u zaznaczaj¹, ¿e choæ pytanie nie wskazuje na
pochodzenie uchodców, to na odpowiedzi ws. przyjmowania uchodców uciekaj¹cych przed wojn¹ mia³y wp³yw ataki terrorystyczne, a obec-

Sporód krajów UE, nadal najwiêcej osób przebywa³o w Wielkiej Brytanii
(720 tysiêcy), Niemczech (655 tysiêcy), Holandii (112 tysiêcy) oraz w
Irlandii (111 tysiêcy) i we W³oszech (94 tysiêcy).
W 2015 r. odnotowano znacz¹cy wzrost liczby Polaków przebywaj¹cych
w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii, czyli w g³ównych krajach docelowych emigracji z Polski w ostatnich latach. W przypadku Niemiec liczba ta
wzros³a o 41 tysiêcy, czyli prawie o 7 procent. W Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost liczby Polaków o 35 tysiêcy (5,1 procent). Sporód krajów
UE niewielki wzrost zaobserwowano równie¿ w Belgii, Holandii, Szwecji,
Austrii, Danii oraz Francji.
Jednoczenie nast¹pi³ wzrost liczby osób przebywaj¹cych w krajach europejskich nienale¿¹cych do UE, w tym w Norwegii  w 2015 r. przebywa³o w tym kraju 84 tysi¹ce osób. Szacuje siê, ¿e oko³o 80 proc. czasowych
emigrantów z Polski przebywa za granic¹ co najmniej 12 miesiêcy.
---------Polacy o ograniczaniu handlu w niedziele
Wiêkszoæ Polaków uwa¿a, ¿e pracownik powinien mieæ prawo do odmowy pracy w niedzielê, a za pracê w niedzielê powinno przys³ugiwaæ
wy¿sze wynagrodzenie, wynika z badania IBRiS dla Rzeczpospolitej.
Wed³ug sonda¿u IBRiS dla Rzeczpospolitej najwiêksz¹ grupê zwolenników zamykania sklepów w niedzielê (60 proc.) stanowi¹ osoby miêdzy
25. a 34. rokiem ¿ycia. Ograniczenia handlu chce te¿ po³owa (od 49 do 52
proc.) badanych miêdzy 35. a 64. rokiem ¿ycia. Zamkniêcia sklepów w
niedzielê nie chc¹ osoby do 24. roku ¿ycia i powy¿ej 65 lat.
A¿ 83 proc. respondentów uwa¿a, ¿e pracownik powinien mieæ prawo do
odmowy pracy w niedzielê bez ¿adnych konsekwencji ze strony pracodawcy. Najwiêksz¹ grupê zwolenników zamykania sklepów w niedzielê
(60 proc.) stanowi¹ osoby miêdzy 25. a 34. rokiem ¿ycia.
Zdaniem 80 proc. badanych za pracê w niedzielê pracownicy powinni
otrzymywaæ wy¿sze wynagrodzenie.
solidarnosc.org.pl

W wieku 43 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c  14 wrzenia 2016 r.  na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A.
Oddzia³ ZG Rudna

p. S³awomir Rosiek
Spoczywaj w pokoju.
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Rudna
oraz Redakcja Pryzmatu.
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