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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Spór zbiorowy w WPEC
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ WPEC w Legnicy S.A. wraz z
trzema organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w zak³adzie pracy 13
padziernika 2017 r. wyst¹pi³y do Zarz¹du Spó³ki z ¿¹daniami w ramach sporu zbiorowego, których spe³nienia domagaj¹ siê w okrelonym czasie. Jednoczenie powo³ana zosta³a reprezentacja zwi¹zkowa
sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli czterech organizacji zwi¹zkowych. NSZZ
Solidarnoæ reprezentowaæ bêd¹: Iwona Majsner, Adam Malczewski, Marcin Barszczyk i Arkadiusz D¹browski.
Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹c w trybie ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych ¿¹daj¹:
1. Podwy¿ki wynagrodzeñ zasadniczych o 180 z³ dla ka¿dego pracownika
Spó³ki z wyrównaniem od dnia 1 grudnia 2017 r.
2. Wyp³acenia do dnia 15 grudnia 2017 r. wiadczenia pieniê¿nego w
kwocie 1700 z³ dla ka¿dego pracownika Spó³ki.
3. Przestrzegania zasad terminowego wykonywania pomiarów ochrony
przeciwpora¿eniowej na obiektach Spó³ki.
4. Objêcia z dniem 1 stycznia 2018 r. wszystkich pracowników Spó³ki
Pracowniczym Programem Emerytalnym.
W razie nie uwzglêdnienia wysuniêtych ¿¹dañ bêd¹ prowadzone akcje
protestacyjne z zachowaniem przepisów art. 7 ust. 2 ustawy, czyli po up³ywie dwóch tygodni od dnia zg³oszenia sporu.

Wniosek do Prezesa KGHM o zmiany
w ZUZP dla pracowników PeBeKa
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy
Kopalñ PeBeKa S.A. po wniosku do Prezesa Zarz¹du PeBeKa Miros³awa
Skowrona wystosowa³a pismo do Prezesa Zarz¹du KGHM Rados³awa
Domagalskiego-£abêdzkiego z propozycj¹ wprowadzenia zapisu do
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. o nastêpuj¹cej treci:
1.

2.

3.

W sprawie ustalenia nowej wysokoci sk³adników wynagrodzeñ i
wiadczeñ pracowniczych okrelonych w Uk³adzie, jego strony podejmuj¹ coroczne negocjacje, które rozpoczynaj¹ siê w pierwszym
kwartale roku.
Podczas negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zarz¹d Spó³ki przedstawia informacje o prognozowanej sytuacji Spó³ki i zak³adanych wielkociach makroekonomicznych w danym roku oraz informuje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za rok ubieg³y.
W przypadku, gdy do koñca kwietnia danego roku strony Uk³adu nie
osi¹gn¹ porozumienia w zakresie okrelonym w ust. l, ustala siê, ¿e
stawki p³ac zasadniczych w danym roku wzrosn¹ o wskanik obliczony jako 0,8 wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez nagród z zysku w czwartym
kwartale roku ubieg³ego og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w stosunku analogicznego wynagrodzenia z roku
poprzedniego.

Komisja Zak³adowa uwa¿a, ¿e nie ma jakichkolwiek podstaw, aby pracownicy PeBeKa S.A. w Lubinie, wykonuj¹cy równie ciê¿k¹ pracê, mieli mniejsz¹

dynamikê wzrostu wynagrodzeñ od kolegów z KGHM, gdzie pracodawca
przyzna³ w tej sprawie racjê organizacjom zwi¹zkowym.

Spotkanie organizacji zwi¹zkowych
z dyrekcj¹ O/ZG Rudna
W dniu 6 padziernika br. dosz³o do kolejnego spotkania organizacji
zwi¹zkowych z Paw³em Markowskim, Dyrektorem Naczelnym Zak³adów Górniczych Rudna. Na spotkaniu poruszono kilka spraw o czym
poni¿ej.
Na pocz¹tku spotkania, w pierwszym punkcie strona pracodawcy przedstawi³a informacjê o realizacji zadañ ustalonych na poprzednim spotkaniu
z dnia 19 maja br. Wspomniane zadania dotyczy³y:
- podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu doprecyzowanie pojêæ w Regulaminie Pracy obejmuj¹cych dzia³ania profilaktyczne wykluczaj¹ce wykonywanie pracy pod wp³ywem alkoholu i rodków odurzaj¹cych, psychotropowych lub zastêpczych (protokó³ zmian w najbli¿szym czasie
ma zostaæ przekazany stronie zwi¹zkowej),
- przygotowania dokumentu maj¹cego ustaliæ zasady postêpowania w
przypadku wykrycia u pracowników obecnoci alkoholu i rodków
odurzaj¹cych, psychotropowych lub zastêpczych (przygotowany, prezentacja na spotkaniu),
- przygotowania dokumentu maj¹cego wprowadziæ zasady informowania pracowników w komórkach organizacyjnych o podwy¿szonych
kategoriach osobistego zaszeregowania (wydano Zarz¹dzenie w tej
sprawie),
- przygotowania zestawienia z przeszeregowaniami w pierwszych 4 miesi¹cach 2017 r. z podzia³em na oddzia³y i stanowiska (informacjê przekazano 14 czerwca br.).
Waldemar Brus, Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ w O/ZG Rudna zaznaczy³, ¿e mimo Zarz¹dzenia kierownicy
nie przedstawiaj¹ pracownikom odpowiedniej informacji o dokonanych
przeszeregowaniach. Dyrektor w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e takie przypadki
trzeba zg³aszaæ i zostan¹ wyci¹gniête konsekwencje wobec osób nie stosuj¹cych siê do Zarz¹dzenia.
Dyrektor poinformowa³ dodatkowo o przeszeregowaniu do koñca roku
jeszcze 3% pracowników co daje ³¹cznie 20% przeszeregowañ.
W drugim punkcie zaprezentowano projekt organizacyjny w kwestii schematu postêpowania w przypadku osób, które naby³y uprawnienia emerytalne. Ma to u³atwiæ szkolenie m³odych, nowoprzyjêtych pracowników i
zapewniæ pe³n¹ obsadê stanowisk. Proponowane zapisy odnonie deklaracji terminu dalszej pracy nie bêd¹ wstêpnymi, natomiast w przypadku
umowy na czas nieokrelony bêdzie wymuszone wprost rozwi¹zanie umowy o pracê  zapisy takie budz¹ w¹tpliwoci i pad³a deklaracja ich zmian.
Trzeci punkt dotyczy³ przedstawienia zadañ i zakresu dzia³ania nowego
dzia³u zarz¹dzania cie¿kami karier i wsparcia biznesowego. Prezentacjê
omówi³a kierownik dzia³u.
Przy punkcie czwartym mówiono o zasadach postêpowania w przypadku
awansowaniu pracowników na stanowiska redniej i wy¿szej kadry mened¿erskiej oraz na stanowiska dozoru ruchu. Ca³a koncepcja ma byæ budowana do koñca przysz³ego roku. Zgodnie z planem od pocz¹tku 2019 r.
zasady postêpowania maj¹ zacz¹æ w ca³oci funkcjonowaæ. Zgodnie z
przyjêtymi zasadami do testów wiedzy zawodowej mog¹ podejæ tak¿e

pracownicy nie spe³niaj¹cy wszystkich kryteriów, np. wy¿szego wykszta³cenia, jednak¿e w pierwszej kolejnoci awansowani bêd¹ pracownicy, którzy osi¹gnêli najlepsze wyniki i posiadaj¹ wymagane prawem kwalifikacje.
Ponadto Dyrektor Naczelny przedstawi³ sposób postêpowania przy zawieraniu umów o pracê na czas nieokrelony ze sta¿ystami stwierdzaj¹c, ¿e s¹
cztery mo¿liwoci: W pierwszym wariancie, je¿eli pozytywnie przejd¹ testy
to, po pozytywnej opinii prze³o¿onych, zostanie zawarta umowa o pracê na
czas nieokrelony. W drugim, jeli test wiedzy zawodowej nie bêdzie zaliczony na oczekiwanym poziomie mo¿e zostaæ wyd³u¿ony okres sta¿u. W
trzecim, bêd¹ mieli zaproponowane zatrudnienie, ale na stanowiskach robotniczych. W czwartym - nie zostanie przed³u¿ona umowa o pracê.. Budowany schemat ma otworzyæ cie¿kê awansu dla ka¿dego pracownika,
na ka¿dym stanowisku pracy.
W pi¹tym punkcie omówiono projekt nowego zarz¹dzenia w sprawie trybu postêpowania oraz dzia³añ profilaktycznych wykluczaj¹cych wykonywanie pracy pod wp³ywem alkoholu i rodków odurzaj¹cych, psychotropowych lub zastêpczych (narkotyków) o czym by³a mowa na ostatnim
spotkaniu. Zgodnie z Zarz¹dzeniem bêd¹ prowadzone kontrole na zawartoæ alkoholu oraz obecnoæ narkotyków w organizmie. Jak przyzna³ Dyrektor kontrole na zawartoæ alkoholu odnosz¹ skutek, ale jest problem z
wykrywaniem osób bêd¹cych po za¿yciu narkotyków, co ma siê zmieniæ.
Wolne wnioski by³y ostatnim punktem posiedzenia. Poruszono tematy
zwi¹zane z urlopami, tzn. wymuszanie u czêci pracowników planowania
urlopów na przysz³y rok parami (jeden operator i jeden mechanik). Z³o¿ony zosta³ te¿ wniosek o sporz¹dzenie zestawienia z wykorzystania urlopów
i wykazu absencji z wyszczególnieniem oddzia³ów i miesiêcy. Poruszono
te¿ sprawê przypisania, które maszyny s¹ przodkowe i pozaprzodkowe,
¿eby operatorzy nie czuli siê poszkodowani pracuj¹c w przodku na ni¿szym
stanowisku. Innym tematem by³o wymuszanie na pracownikach przeprowadzania badañ okresowych w dniu wolnym od pracy  sprawa ma byæ
wyjaniona przez Kierownik Dzia³u Spraw Osobowych.
Na tym spotkanie zakoñczono. Informacja o wiêkszoci poruszonych spraw
ma byæ przekazana do koñca padziernika br. Kwestia przypisania maszyn
przodkowych i pozaprzodkowych ma byæ przygotowana do koñca listopada br.

PeBeKa: bezpodstawna
zmiana czasu pracy
W PeBeKa dochodzi w ostatnim czasie do dziwnych dzia³añ ze strony
Pracodawcy w sprawie czasu pracy pracowników dozoru. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie po analizie prawnej sprzeciwi³a siê dzia³aniom
Pracodawcy dotycz¹cym zmiany czasu pracy wieloletnim pracownikom PeBeKa zatrudnionym w dozorze, którzy otrzymuj¹ od Pracodawcy
dokument zatytu³owany Informacja o warunkach zatrudnienia w PeBeKa S.A. w Lubinie.
Autorzy pisma, podaj¹c za podstawê prawn¹ swych dzia³añ art. 29 par. 3
Kodeksu Pracy, informuj¹ pracowników m.in. o czêstotliwoci wyp³acania
wynagrodzenia za pracê, wymiarze przys³uguj¹cego urlopu wypoczynkowego, oraz o tym, ¿e czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobê
przy przeciêtnie 40-godzinnym tygodniu pracy, za w dniach zjazdów pod
ziemiê na czas ca³ej zmiany 7,5 godziny na dobê. Dotychczas pracowników
spó³ki zatrudnionych w tej grupie zawodowej obowi¹zywa³ jednolity, 7,5godzinny dzieñ pracy.
Przywo³ywany przez Pracodawcê art. 29 par. 3 Kodeksu pracy stanowi:
Art. 29 par. 3 Pracodawca informuje pracownika na pimie, nie póniej ni¿
w ci¹gu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracê, o:
1) obowi¹zuj¹cej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2) czêstotliwoci wyp³at wynagrodzenia za pracê,
3) wymiarze przys³uguj¹cego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4) obowi¹zuj¹cej pracownika d³ugoci okresu wypowiedzenia umowy o
procê,
5) uk³adzie zbiorowym procy, którym pracownik jest objêty,
a je¿eli pracodawca nie ma obowi¹zku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wyp³aty wynagrodzenia
oraz przyjêtym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obec-

noci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy.
W sposób oczywisty przepis powy¿szy nie mo¿e stanowiæ podstawy zmiany warunków pracy pracownikowi. Jego funkcja jest odmienna i ma zastosowanie bezporednio po zawarciu przez pracownika i pracodawcê umowy o pracê. Pracodawca ma bowiem obowi¹zek w ci¹gu 7 dni od zawarcia
umowy pisemnie przedstawiæ pracownikowi szczegó³owe warunki zatrudnienia.
Przedstawianie tej informacji na nowo, po raz kolejny, w czasie niezwykle
odleg³ym od kodeksowej regulacji o terminie 7 dni i to o treci odmiennej
od dotychczasowej nie znajduje oparcia w przepisach. W ocenie NSZZ
Solidarnoæ z³o¿enie przez pracownika podpisu potwierdzaj¹cego zapoznanie siê z warunkami pracy nie rodzi konsekwencji prawnych w postaci
zmiany warunków pracy.

Informacje z O/ZG PolkowiceSieroszowice
Oszczêdnoci na posi³kach profilaktycznych
Bogus³aw Szarek, Zastêpca Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ w O/ZG Polkowice-Sieroszowice wyst¹pi³ do Marka Tkaczuka, Prezes Zarz¹du Lubinpex sp. z o.o., z pismem dotycz¹cym posi³ków
profilaktycznych. Do NSZZ Solidarnoæ docieraj¹ informacje w temacie
braków w dostêpnoci mas³a dla pracowników. St¹d apel o przestrzeganie
umowy jaka zosta³a zawarta z Dyrekcj¹ Oddzia³u i Organizacjami Zwi¹zkowymi. Brak mo¿liwoci wyboru przez pracownika asortymentu ³amie wypracowane porozumienia. Pismo zosta³o przekazane do wiadomoci Andrzeja Zbróga, Dyrektora Naczelnego ds. zarz¹dzania strategicznego i £ukasza Wereszczyñskiego, Dyrektora ds. pracowniczych.
Podobne kroki podjêli Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ z innych Oddzia³ów KGHM, do których tak¿e zg³aszaj¹ siê cz³onkowie zwi¹zku.
Przestrzeganie Regulaminu Premiowania
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice
zwróci³a siê do Dyrektora Naczelnego z wnioskiem o przestrzeganie Regulaminu Premiowania w dziale strzelniczym (oddz. S-3, S-5, S-6). Jak czytamy w Za³. nr 1 par. 4 tabeli 2A pkt 3: roboty strza³owe (wykonywanie i
nadzór, budowa infrastruktury strza³owej)  70% premii dla pracowników
pracuj¹cych w tych oddzia³ach. Dlatego ustalenie typu pracy (kod 111),
jako nadzór nad rodkami strza³owymi  20% premii  jest niezgodny z
Regulaminem Premiowania dla pracowników Oddzia³u Zak³ady Górnicze
Polkowice-Sieroszowice i nie wolno go stosowaæ. St¹d wniosek do Dyrektora o przestrzeganie Regulaminu Premiowania.
W odpowiedzi Dyrektor stwierdzi³, ¿e zostanie wycofane typowanie pracy
kodem 111 (20% premii) i oddzia³y strza³owe bêd¹ premiowane w dotychczasowy sposób.

Si³a kartki wyborczej
Naród Polski po ostatnich wyborach parlamentarnych zaczyna siê budziæ.
Mam nadziejê, ¿e coraz wiêcej naszego spo³eczeñstwa przekonuje siê, ¿e
kartka wyborcza to potê¿na broñ, któr¹ ka¿dy z nas m¹drze i odpowiedzialnie u¿yje. Ma szansê wywalczyæ szczêcie dla siebie i Ojczyzny. Po okresie
dwóch lat jaki up³yn¹³ od wyborów parlamentarnych i prezydenckich Polacy dostrzegaj¹ dobr¹ zmianê. Zdajê sobie sprawê, ¿e wszystkich zaniedbañ,
jak pokazuj¹ media, celowego rozgrabiania maj¹tku, nie da siê na zasadzie
czarodziejskiej ró¿d¿ki rozliczyæ i uporz¹dkowaæ, tym bardziej, ¿e ci¹gle na
drodze do dobrych zmian stoi totalna opozycja, która nie jest ani konstruktywna, ani twórcza. Mam tak¹ nadziejê, ¿e kiedy historia, która ocenia,
sprawiedliwie zaliczy j¹ do wrogów Polski i zdrajców. Og³upiona opozycja
nie wyznaje ¿adnych wartoci  s³owa Bóg, Honor, Ojczyzna s¹ dla niej
obce.
Ci¹gle jestemy omieszani, karceni przez nieprzychylnych Polsce polityków Unii. Na rok przed wyborami samorz¹dowymi nale¿y bardzo dok³adnie
oceniæ intencje partii politycznych i ró¿nych ju¿ pojawiaj¹cych siê stowarzyszeñ i komitetów wyborczych, które bêd¹ ubiega³y siê o mandaty samorz¹dowe. Czas nieub³aganie, bardzo szybko p³ynie, to s¹ te¿ bardzo wa¿ne
wybory. Ju¿ dzisiaj niejednokrotnie mamy dok³adne przyk³ady, ¿e wyniki
pracy rz¹du i parlamentu zale¿¹ od dzia³añ samorz¹du. Czêsto zderzamy siê
w rodowisku, w którym ¿yjemy, ¿e samorz¹d gminny czy powiatowy nie-

chêtnie lub opieszale pod¹¿a za zmianami lub wrêcz celowo blokuje dobr¹
zmianê. Mimo, ¿e do wyborów samorz¹dowych pozosta³ rok ju¿ dzisiaj
widzimy, jak poszczególne partie i egzotyczne komitety zwieraj¹ szyki, by
pozyskaæ jak najwiêcej wyborców. Potrzebna jest tutaj roztropnoæ i m¹droæ Polaków. Oceñmy dok³adnie, który z potencjalnych kandydatów
pozytywnie przys³u¿y³ siê dla spo³ecznoci lokalnej. Z tym nie powinnimy
mieæ problemów. Poka¿my kolejny raz, ¿e jestemy spo³eczeñstwem m¹drym i odpowiedzialnym, a bêdzie dobrze.
B. Nuciñski

Krowa, która du¿o ryczy, ma³o mleka daje
Tak mo¿na podsumowaæ tekst Konia kuj¹, a ¿aba nogê nadstawia
(podstawia  red.) w Zwi¹zkowcu nr 9/2017, który jest czym w rodzaju
odpowiedzi na tekst Zakoñczenie sporu zbiorowego w zamian za obietnice przysz³ych negocjacji? z Pryzmatu nr 15/2017. Napisalimy w
nim o zakoñczeniu sporu zbiorowego przez ZZPPM pomimo braku spe³nienia przez Zarz¹d KGHM ani jednego z szeciu postulatów, z którymi
ZZPPM wszed³ w spór. Jednoczenie ZZPPM przypisa³ sobie jedn¹ z
inicjatyw SKGRM NSZZ Solidarnoæ jako w³asn¹ zas³ugê prowokuj¹c tym samym do konfliktu miêdzyzwi¹zkowego. Nie chcemy daæ siê
sprowokowaæ dlatego postaramy siê ³agodnie, ale rzeczowo odpowiedzieæ cytuj¹c fragmenty tekstu ze Zwi¹zkowca i pokazaæ do jakich sytuacji pasuj¹ ró¿ne przys³owia.
Ju¿ sam pocz¹tek tekstu ze Zwi¹zkowca zdumiewa. Mowa jest o reakcji
(sfrustrowanych) liderów Solidarnoci w Pryzmacie. Nie wiemy jak wygl¹da prowadzenie prasy zwi¹zkowej w ZZPPM, ale u nas Przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek, którzy s¹ liderami Sekcji, nie maj¹ manii
kontrolowania wszystkiego. W sk³ad Rady SKGRM NSZZ Solidarnoæ
wchodzi wiêcej aktywnie dzia³aj¹cych cz³onków zwi¹zku. Jak to mówi¹ nie
mierz innych swoj¹ miar¹. Byæ mo¿e Przewodnicz¹cy Ryszard Zbrzyzny,
jak to w poprzednim systemie, chce mieæ wszystko pod swoj¹ kontrol¹?
Byæ mo¿e nawet to on sfrustrowany pisa³ ten tekst po przeczytania informacji o rzekomym sukcesie, który okaza³ siê byæ przyw³aszczeniem inicjatywy NSZZ Solidarnoæ?
Pada zarzut, ¿e byæ mo¿e NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, i¿ tylko ten jeden
zwi¹zek walczy o prawa pracownika. Tutaj wymagana jest umiejêtnoæ
czytania ze zrozumieniem, któr¹ nie wszyscy widocznie posiedli, bo nigdzie
nie pisalimy nic podobnego. Mowa by³a o inicjatywie NSZZ Solidarnoæ, któr¹ popar³y wszystkie organizacje zwi¹zkowe w KGHM, bez wyj¹tku  ZZPPM równie¿. Zapraszamy do ponownej lektury Pryzmatu nr 15/
2017.
Nie mierz innych swoj¹ miar¹
Kolejny atak dotyczy prób NSZZ Solidarnoæ dwutorowego d¹¿enia do
zakoñczenia sprawy podatku od wydobycia niektórych kopalin. Z jednej
strony w rozmowach z Zarz¹dem KGHM, ¿eby wykluczyæ wp³yw podatku
na wyliczanie z zysku nagrody rocznej dla pracowników, z drugiej strony, w
rozmowach z politykami. NSZZ Solidarnoæ nie poprzestaje w ¿¹daniach
wype³nienia przez rz¹d deklaracji politycznych w sprawie podatku od miedzi i srebra o czym systematycznie informujemy. Jak czytamy w prasie
ZZPPM, NSZZ Solidarnoæ rzekomo uprzejmie przypomnia³o ministrowi
o podatku i zawsze to mi³o kroczyæ po rz¹dowych salonach, wypiæ kurtuazyjn¹ kawê i w ten sposób tworzyæ pozory szerokich wp³ywów w stolicy.
Tutaj wracamy do przys³owia nie mierz innych swoj¹ miar¹. Teraz ju¿
wiemy jak wygl¹da³a polityka prowadzona przez ex-pos³a Ryszarda Zbrzyznego. Uprzejmoci, kawka i tworzenie pozorów wp³ywów politycznych.
No có¿... NSZZ Solidarnoæ pomimo odwlekania tematu przez polityków
nie ma zamiaru poprzestaæ w staraniach o zniwelowanie wp³ywu podatku
na pracowników w rozmowach z Zarz¹dem KGHM i wp³ywu na spó³kê w
rozmowach z politykami. Niech maj¹ wiadomoæ, ¿e pracownicy KGHM
pamiêtaj¹ o danej obietnicy, a przekazywanymi pismami i przeprowadzanymi spotkaniami nie pozwalamy, ¿eby politycy o tym zapomnieli.
Nastêpna sprawa dotyczy Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) i
Pracowniczych Planów Kapita³owych (PPK) w ramach Indywidualnych Kont
Emerytalnych (IKE). Od lipca 2016 r. ju¿ by³o wiadomo, ¿e rz¹d planuje
wprowadziæ obowi¹zek odprowadzania przez pracodawców sk³adek emerytalnych w postaci PPK lub ewentualnie PPE - jeli taka bêdzie wola przedsiêbiorcy. W takiej sytuacji mo¿na zrobiæ to co Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, czyli d¹¿yæ do wprowadzenia PPE, korzystniejszego dla pracowników rozwi¹zania, w spó³kach grupy kapita³owej KGHM, w których jeszcze nie funkcjonuje. Mo¿na te¿ obwieciæ jak
ZZPPM, ¿e za³atwia siê wprowadzenie PPE, a Solidarnoæ jest za mniej
korzystnym dla pracowników PPK. No có¿... papier wszystko przyjmie, ale

bêdziemy jednak namawiaæ pracowników do przeczytania pierwszego tekstu z Pryzmatu nr 15/2017, ¿eby wysz³o szyd³o z worka.
Krowa, która du¿o ryczy, ma³o mleka daje
W tekcie Zwi¹zkowca pojawiaj¹ siê te¿ informacje o ogromnych zaletach porozumienia w ramach zakoñczonego sporu zbiorowego. Jednym z
nich jest zapis gwarantuj¹cy przeszeregowanie do koñca roku 25% pracowników. Zapomniano w Zwi¹zkowcu dopisaæ jedno s³owo z tego porozumienia: DO 25%. Jest ró¿nica miêdzy 0% a 25%, nieprawda¿? Pracodawca nie jest zobowi¹zany do przeszeregowania co czwartego pracownika, równie dobrze, zgodnie z zapisem porozumienia, mo¿e przeszeregowaæ
co pi¹tego pracownika albo nikogo i porozumienie bêdzie zrealizowane.
Ju¿ pomijaj¹c fakt, ¿e w momencie zakoñczenia sporu zbiorowego mia³o
miejsce po kilkanacie proc. przeszeregowañ na Oddzia³ach. W wyniku
inicjatywy NSZZ Solidarnoæ i zgody wszystkich organizacji zwi¹zkowych dosz³o te¿ do automatycznego przeszeregowania 935 pracowników
bêd¹cych na najni¿szych stawkach w zwi¹zku ze zwiniêciem i rozwiniêciem
stanowisk o jedn¹ kategoriê osobistego zaszeregowania. Jest takie przys³owie: Krowa, która du¿o ryczy, ma³o mleka daje, czyli mówiæ o sukcesie,
za³atwiæ obietnicê od 0% do 25% i liczyæ na ³askê Prezesa. W tabeli podsumowalimy szeæ ¿¹dañ z osi¹gniêtym rezultatem w ramach zakoñczenia
sporu zbiorowego.
Król jest nagi!
Cytat ze Zwi¹zkowca ZZPPM: Z punktu widzenia ka¿dego normalnie funkcjonuj¹cego zwi¹zku zawodowego przyjête ustalenia trzeba uznaæ za sukces w walce o podniesienie poziomu wiadczeñ socjalnych i p³acowych.
Jeli tak ma wygl¹daæ normalnie funkcjonuj¹cy zwi¹zek, lepiej dla wszystkich, jeli zwi¹zki bêd¹ nienormalne. Wolimy konkrety, ¿adnych obietnic,
bo one nie s¹ gwarancj¹ ich zrealizowania nawet przy najbardziej ¿yczliwym
pracodawcy. Porównuj¹c postulaty z jakimi ZZPPM wchodzi³ w spór zbiorowy, osi¹gniêtym rezultatem w ramach zakoñczenia sporu i og³oszonym
rzekomym sukcesie, wyrêczamy pracowników i krzyczymy: Przewodnicz¹cy ZZPPM jest nagi!.
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Po owocach ich poznacie
Autor tekstu ze Zwi¹zkowca namawia NSZZ Solidarnoæ do przedstawienia postulatów i wejcia w spór zbiorowy. My wolimy inne metody. Konstruktywne rozmowy na argumenty. Dziêki normalnym (albo nienormalnym, stosuj¹c terminologiê ZZPPM) rozmowom NSZZ Solidarnoæ z Zarz¹dem KGHM uda³o siê w ramach kompromisu zwin¹æ i rozwin¹æ o jedn¹
kategoriê osobistego zaszeregowania wszystkie stanowiska i przeszerego-

waæ ok. 930 pracowników, jednoczenie daj¹c mo¿liwoæ przeszeregowania dowiadczonym pracownikom, którzy byli na najwy¿szych stawkach.
Temat dalej jest dr¹¿ony. Z powodu dzia³añ Zarz¹du Herberta Wirtha tabela
z kategoriami osobistego zaszeregowania sp³aszczy³a siê i jest wiele niesprawiedliwoci co trzeba koniecznie naprawiæ. Uda³o siê te¿ choæby wpisaæ do ZUZP zapis wykluczaj¹cy odpis na aktywa trwa³e przy wyp³acie
nagród z zysku co uchroni³o pracowników przed utrat¹ zarobków w momencie decyzji pracodawcy o odpisie aktywów trwa³ych skutkuj¹cych wynikiem finansowym KGHM na minusie. To s¹ realne dzia³ania zainicjowane
przez NSZZ Solidarnoæ, które przynios³y i przynosz¹ pracownikom korzyci w postaci wy¿szego wynagrodzenia.
Jeli liderzy Solidarnoci s¹ niezadowoleni z tego, co ZZPPM uzyska³ (...)
 Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nie mo¿e
byæ ani zadowolona, ani niezadowolona, bo porozumienie podpisane w
ramach zakoñczenia sporu zbiorowego miêdzy ZZPPM a Zarz¹dem KGHM
nic nie zmieni³o. Równie dobrze mog³oby go nie byæ. Jaki jest sens informowania o zakoñczeniu sporu zbiorowego skoro nic to nie wnios³o dla
pracowników?
Zarzut o trzymaniu parasola ochronnego nad zarz¹dami ju¿ z litoci pominiemy, ale przypomnimy zainteresowanym sprawê próby prywatyzacji poprzez tzw. pakiet mened¿erski z czasów rz¹du SLD, partii do której nale¿y
Ryszard Zbrzyzny, gdy mia³o dojæ do przejêcia kontroli nad KGHM i obsadzenia Zarz¹du, Rady Nadzorczej oraz wy¿szej kadry kierowniczej.
Koñ ¯aba, jaka jest, ka¿dy widzi
Tytu³ wspomnianego tekstu ze Zwi¹zkowca ZZPPM brzmi: Konia kuj¹, a
¿aba nogê nadstawia (podstawia  red.). Patrz¹c na rezultat sporu zbiorowego i przypisywanie sobie cudzych inicjatyw, co nie jest dobrym zwyczajem, pozostaje zadaæ pytanie kogo autor mia³ na myli w roli konia? Wed³ug
stanu uzwi¹zkowienia w KGHM na koniec 2015 r. i po³owê 2017 r. okazuje
siê, ¿e w pó³tora roku ZZPPM uby³o ok. 1300 cz³onków. Nie s¹ wiêc bezpodstawne domys³y, ¿e próby przypisywania cudzych inicjatyw i zaogniania
konfliktu miêdzyzwi¹zkowego s¹ niczym innym jak prób¹ wybicia siê i
pozyskania cz³onków zwi¹zku w myl zasady cel uwiêca rodki. Jednak¿e bez pracy nie ma ko³aczy. NSZZ Solidarnoæ od lat jest najwiêkszym
zwi¹zkiem zawodowym w KGHM, ale zamiast stosowania tanich trików i
g³oszenia populistycznych hase³ stawiamy na ws³uchiwanie siê w g³os
cz³onków zwi¹zku oraz pracowników. Autor tekstu ze Zwi¹zkowca ZZPPM
zamieszczaj¹c ródtytu³ nie myli³ siê: Po czynach nas poznaj¹.

Najlepiej p³ac¹ tam,
gdzie s¹ silne zwi¹zki
Jak wynika z danych GUS, wynagrodzenia w szeroko rozumianym sektorze publicznym s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w firmach prywatnych. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Tam gdzie dzia³aj¹ silne
zwi¹zki zawodowe, warunki pracy i p³acy s¹ znacznie lepsze.
Z raportu G³ównego Urzêdu Statystycznego: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I pó³roczu 2017 roku wynika, ¿e w przedsiêbiorstwach pañstwowych i podmiotach publicznych wynagrodzenia
s¹ wy¿sze ni¿ w firmach prywatnych. Regu³a ta dotyczy wiêkszoci sektorów gospodarki. S¹ to m.in. przemys³, budownictwo, przetwórstwo przemys³owe oraz placówki owiatowe, placówki s³u¿by zdrowia, spó³ki zajmuj¹ce siê dostarczaniem wody i gospodarowaniem ciekami, a tak¿e firmy
prowadz¹ce dzia³alnoæ finansow¹ i ubezpieczeniow¹.  W pierwszym
pó³roczu tego roku rednia p³aca w sektorze publicznym wynios³a przesz³o
4771 z³ brutto, w sektorze prywatnym niespe³na 4093 z³  czytamy w
raporcie GUS. Ró¿nica miêdzy przeciêtnym wynagrodzeniem w sektorze
publicznym i prywatnym wynios³a ok. 678 z³.
Patrz¹ pracodawcom na rêce
Z kolei z szacunków GUS dotycz¹cych poziomu uzwi¹zkowienia wynika, ¿e
dwie trzecie zwi¹zków zawodowych dzia³a w sektorze publicznym. Sektor
ten stanowi¹ zarówno spó³ki nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa jak i bêd¹ce
w³asnoci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego oraz stanowi¹ce tzw. w³asnoæ mieszan¹, w której przewa¿a kapita³ publiczny.
Prof. Mieczys³aw Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

podkrela, ¿e silne zwi¹zki w instytucjach publicznych pilnuj¹ interesów
pracowników, co przek³ada siê na poziom wynagrodzeñ zatrudnionych w
nich osób.  Zwi¹zki zawodowe dbaj¹ o pracowników i patrz¹ na rêce
pracodawcom. To wp³ywa na poprawê warunków pracy i p³acy nie tylko
cz³onków zwi¹zków zawodowych, ale wszystkich pracowników danej firmy  mówi ekonomista.
Wiêcej nie zawsze znaczy lepiej
Zaznacza, ¿e wy¿sze p³ace gwarantuj¹ ró¿nego rodzaju porozumienia podpisywane przez organizacje zwi¹zkowe z pracodawcami. W wielu pañstwach
europejskich stosunki pracy regulowane s¹ w³anie za pomoc¹ tego typu
uk³adów, a zbiorowe prawo pracy w ogóle nie funkcjonuje. W Polsce celem
uk³adów zbiorowych pracy jest zapewnienie pracownikom lepszych rozwi¹zañ, ni¿ te, które zosta³y przyjête w Kodeksie pracy. Czêæ organizacji
zwi¹zkowych w tych dokumentach zagwarantowa³a sobie tak¿e coroczne
negocjacje podwy¿ek wynagrodzeñ.  Te porozumienia by³y wypracowywane latami. W wielu przedsiêbiorstwach pañstwowych funkcjonuj¹ zak³adowe uk³ady zbiorowe pracy, które zosta³y podpisane nawet ponad 20
lat temu, gdy zwi¹zki zawodowe by³y silniejsze i by³o ich mniej. Dwóm lub
trzem du¿ym centralom zwi¹zkowym ³atwiej jest prowadziæ rozmowy ni¿
kilkunastu organizacjom. Rozdrobnienie zwi¹zków nie s³u¿y pracownikom,
ale sprzyja pracodawcom  mówi dr Bogdan Pliszka, socjolog z Katedry
Stosowanych Nauk Spo³ecznych Politechniki l¹skiej w Gliwicach. Zaznacza, ¿e wprawdzie pañstwo przesta³o ju¿ byæ tak potê¿nym pracodawc¹,
jakim by³o jeszcze 20, 30 lat temu, ale przedsiêbiorstwa pañstwowe wci¹¿
nale¿¹ do najwiêkszych podmiotów gospodarczych na rynku, a wielkoæ
firm tak¿e przek³ada siê na wysokoæ zarobków.
W co czwartej du¿ej firmie
Jak wynika z raportu GUS dotycz¹cego wynagrodzeñ w pierwszym pó³roczu tego roku, przeciêtna p³aca brutto w firmach przemys³owych wynosi
4653 z³ brutto. Jednak wy¿sze p³ace oferuje pracownikom tylko 25 proc.
rednich i du¿ych przedsiêbiorstw przemys³owych. To ok. 2,3 tys. zak³adów sporód blisko 8,5 tys. tego typu podmiotów dzia³aj¹cych na rynku.
W pozosta³ych zarobki s¹ zdecydowanie ni¿sze, w ponad 150 nie przekraczaj¹ p³acy minimalnej, a w ponad 1300 wynosz¹ co najwy¿ej 2,5 tys. z³
brutto.
Fa³szywy obraz wynagrodzeñ
Badania GUS nie obejmuj¹ firm, które zatrudniaj¹ mniej ni¿ 10 pracowników, w których wynagrodzenia bardzo czêsto s¹ zbli¿one do poziomu
p³acy minimalnej. Gdyby takie podmioty by³y w analizach brane pod uwagê wówczas poziom przeciêtnego wynagrodzenia w naszym kraju by³by
znacznie ni¿szy. W ocenie prof. Mieczys³awa Kabaja nie oznacza to, i¿ pracownicy ma³ych firm s¹ skazani na kiepskie wynagrodzenia. Skutecznym
sposobem na upominanie siê przez nich o poprawê warunków pracy i
p³acy jest za³o¿enie zwi¹zku zawodowego lub przyst¹pienie do organizacji
dzia³aj¹cej w wiêkszym przedsiêbiorstwie i utworzenie miêdzyzak³adowej
organizacji zwi¹zkowej. Ekonomista zwraca uwagê, ¿e zmieni³y siê przepisy
dotycz¹ce podpisywania regulaminów pracy. Od tego roku pracodawca
zatrudniaj¹cy od 20 do 50 pracowników nie ma ju¿ obowi¹zku tworzenia
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Zobligowany do przyjêcia
takich dokumentów mo¿e zostaæ jedynie przez zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w zak³adzie.
Agnieszka Konieczny
Tygodnik l¹sko-D¹browski NSZZ Solidarnoæ nr 36/2017
W wieku 24 lat tragicznie odszed³ od nas,
8 padziernika 2017 r. na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna

p. Mateusz Wawrzyniak
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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