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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Spór zbiorowy trwa
Komunikat
z 29.08. 2008r.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ nie zgadza siê z argumentacj¹ Zarz¹du KGHM PM S.A. zawart¹
w pimie z dnia 28.08.2008r., dotycz¹c¹
odmowy realizacji naszych postulatów.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ ¿¹daj¹c
podwy¿ki stawek zaszeregowania o 200z³
opiera swój wniosek o przewidywany na rok
2008 wzrost kosztów utrzymania rodzin
pracowniczych w wyniku wysokiego wzrostu cen podstawowych artyku³ów jak np.
¿ywnoci 8-10%; gazu sieciowego ok.
23%, energii elektrycznej ok. 10%, op³at
za wywóz nieczystoci ok. 150% i innych
op³at zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania (w zale¿noci od zarz¹dcy ok.20%). W
wyniku tegorocznych znacz¹cych podwy¿ek cen nast¹pi³ spadek realnej p³acy pracowniczej, pomimo wprowadzonych od
stycznia podwy¿ek wynagrodzeñ. Pan Prezes uwzglêdnia tylko wzrost cen towarów i
us³ug konsumpcyjnych 4,3% za 7 miesiêcy br. Zdaniem Zwi¹zku metodologia przyjêta przez pracodawcê jest b³êdna, gdy¿ na
tê cenê ma wp³yw np. sezonowa obni¿ka
cen warzyw (pomidor potania³ o 200%).
Zwi¹zek uwa¿a, ¿e comiesiêczne wynagrodzenie pracowników, a zw³aszcza stawki
zaszeregowania pracowniczego s¹ w
KGHM Polska Mied S.A. zbyt niskie, a wysokie zyski osi¹gane przez Spó³kê umo¿liwiaj¹ podniesienie stawek zaszeregowania
do poziomu niweluj¹cego wzrost kosztów
utrzymania pracowniczego.
Rozbie¿noæ wystêpuj¹ca miêdzy Zwi¹zkiem, a pracodawc¹ w zakresie pogorszenia warunków pracy, w wyniku integracji
kopalñ, równie¿ wymaga wyjanienia i uzyskania konsensusu w wyniku negocjacji.
W zwi¹zku z powy¿szym Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹c w oparciu o art. 7 Ustawy z
dnia 23 maja 1991r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca
1991r.) zgodnie z art. 8 tj. ustawy - wzywa
Pracodawcê do niezw³ocznego podjêcia
rokowañ w celu rozwi¹zania sporu w drodze porozumienia.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Bogus³aw Szarek

B¹dmy razem na modlitwie u stóp Jasnogórskiej Pani

Pielgrzymka Ludzi Pracy
Przez dwa dni  20 i 21 wrzenia br. bêd¹ trwa³y na Jasnej Górze
w Czêstochowie uroczystoci zwi¹zane z XXVI Ogólnopolsk¹ Pielgrzymk¹ Ludzi Pracy.
Spotkajmy siê wszyscy w Domu Królowej Polski na wspólnej modlitwie  zaproszenie na pielgrzymkê wyg³oszone przez Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego.:
Drodzy Siostry i Bracia Ludzie Pracy z ca³ej Polski Drodzy Duszpasterze Ludzi Pracy!
Zbli¿a siê nasze doroczne pielgrzymowanie Ludzi Pracy do Jasnogórskiego Sanktuarium, gdzie oczekuje nas Maryja, Królowa Polski,
Matka Sprawiedliwoci i Mi³oci Spo³ecznej. W dniach 20 i 21 wrzenia
br. odbêdzie siê 26-ta ju¿ Pielgrzymka Polskiego wiata Pracy do Królowej Polski. Rozpoczynalimy nasze robotnicze pielgrzymowanie w trudnym okresie zniewolenia. Nikt nie zaprzeczy, ¿e to w³anie polscy robotnicy, wspierani przez rolników, studentów i rodowiska inteligenckie 
wywalczyli wolnoæ polityczn¹ naszej Ojczynie, a tak¿e innym krajom
rodkowej i Wschodniej Europy. W roku przysz³ym Polska bêdzie obchodziæ 20-lecie odzyskania pe³nej wolnoci suwerennego pañstwa.
Wrzeniowe pielgrzymki polskich robotników najpierw pod przewodnictwem Ksiêdza Jerzego Popie³uszki, by³y bezkrwaw¹ walk¹ o prawa
cz³owieka. A potem poprzez m¹dr¹ refleksjê, popart¹ modlitw¹ w intencji budowy wolnej Ojczyzny, trzeba by³o wszystko reformowaæ, poczynaj¹c od struktur pañstwa, a¿ po sprawiedliw¹ gospodarkê. Najtrudniej
przychodzi³o nam przeprowadzanie w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny, wielkiego dzie³a prywatyzacji. Wszyscy o tym wiedz¹, ale najbardziej polski wiat pracy. Czy nam siê to uda³o? Odpowiedzi¹ na to
trudne pytanie jest stan naszych Stoczni: w Szczecinie, Gdyni i Gdañsku. Modlimy siê wiêc, by ten proces zakoñczy³ siê szczêliwie, a stoczniowcy  symbol walki z systemem komunistycznym  nie stracili miejsc
pracy. Da Pan Bóg, ¿e stocznie nie trac¹c miana symboli, stan¹ siê zwyczajnymi, m¹drze zarz¹dzanymi przedsiêbiorstwami. Godna praca, godna
p³aca, godna emerytura! Czy to s¹ wygórowane postulaty? To po prostu zwyk³a uczciwoæ. I tylko takie s¹ nasze oczekiwania. O to pragniemy siê modliæ w czasie naszej wrzeniowej pielgrzymki na Jasn¹ Górê.
W latach ubieg³ych wspominalimy dramat Wybrze¿a z roku 1970, dramat Poznania z roku 1956 czy dramat górników Zag³êbia Miedziowego
sprzed 26 laty. W tym roku chcemy dziêkowaæ Panu Bogu, w 90-t¹
rocznicê za odzyskan¹ wolnoæ w roku 1918, za pontyfikat Jana Paw³a
II, który rozpoczyna³ pos³ugê Piotra naszych czasów przed trzydziestu
laty. a tak¿e za Jego wielkie spotkanie przed 25-ciu laty: w roku 1983 z
górnikami w czasie pielgrzymki w Katowicach podczas której og³osi³
Maryjê Matk¹ Mi³oci i Sprawiedliwoci Spo³ecznej. Mówi³ wówczas:
Praca ludzka stoi bowiem w porodku ca³ego ¿ycia spo³ecznego. Poprzez ni¹ kszta³tuje siê sprawiedliwoæ i mi³oæ spo³eczna, je¿eli ca³¹
dziedzin¹ pracy rz¹dzi w³aciwy ³ad moralny. Jeli jednak tego ³adu brak,
na miejsce sprawiedliwoci wkrada siê krzywda, a na miejsce mi³oci
nienawiæ (20.VI.1983 - Katowice). To jest i bêdzie zawsze aktualne
niezale¿nie od systemu politycznego i gospodarczego.
Drodzy Siostry i Bracia!
Zapraszam wiêc Was wszystkich na Jasn¹ Górê w sobotê 20 wrzenia i w niedzielê 21 wrzenia. Czyniê to w imieniu w³asnym i nowego
Przewodnicz¹cego Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Polsce, Ksiêdza Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana, powo³anego po zakoñczeniu
mojej pos³ugi na to stanowisko przez Konferencjê Episkopatu Polski.
Przybywajcie wszyscy! Ludzie Pracy wiedz¹, ¿e bez Bo¿ej pomocy i
pomocy Matki Najwiêtszej nie uda siê nam obroniæ ani godnej pracy,
ani godnej p³acy, ani zas³u¿onej emerytury.
Z serca b³ogos³awiê
+ Tadeusz Goc³owski Arcybiskup
Ludzie pracy z KGHM Polska Mied S.A. mog¹ wyjechaæ na uroczystoci w Czêstochowie. Wyjazd organizuj¹ komisje miêdzyzak³adowe i
zak³adowe NSZZ Solidarnoæ. To do nich mog¹ zg³aszaæ siê wszyscy
chêtni do udzia³u w pielgrzymce (informacje tel. m.in. w Komisji ZG:
Lubin O76 8495563; Polkowice  Sieroszowice O76 8484070; Rudna
076 7485730; ZWR 076 7474609).

PROGRAM XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy
na Jasn¹ Górê 20 - 21 wrzenia 2008r.:

20 wrzenia 2008 r.  sobota
Godz. 15  Otwarcie punktu informacyjnego na Jasnej Górze. Obs³uguj¹ Duszpasterze Ludzi Pracy z Archidiecezji Czêstochowskiej.

Godz. 19  Msza wiêta na Szczycie. Homiliê wyg³osi ks. arcybiskup T.
Goc³owski;
Godz. 21  Apel Jasnogórski w Cudownej Kaplicy  Arcybiskup Tadeusz
Goc³owski
Po Apelu  Droga Krzy¿owa na Wa³ach. Przewodniczy; Duszpasterz
Archidiecezji Lubelskiej. Rozwa¿ania prowadz¹ przy poszczególnych Stacjach Przedstawiciele Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Archidiecezji Lubelskiej.
21 wrzenia 2008 r.  niedziela
Godz. 24  Msza wiêta w Bazylice pod przewodnictwem ks. pra³ata
Witolda Andrzejewskiego Duszpasterza Ludzi Pracy.
Godz. 1.00  3.00  Czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej
pod przewodnictwem Duszpasterstwa Archidiecezji Lubelskiej.
Godz. 3.00  5.00  Czuwanie pod przew. Duszpasterstwa Archidiecezji Katowickiej.
Godz. 9.30  Ze Szczytu Jasnogórskiego program artystyczny z okazji
90. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oci w roku
1918 a tak¿e 25. rocznicy spotkania Ojca wiêtego Jana Paw³a
II z Ludmi Pracy w Katowicach.
Godz. 11.00  UROCZYSTA SUMA  Przewodniczy i homiliê wyg³osi
ks. arcybiskup Józef ¯yciñski  Metropolita Lubelski, koncelebruj¹ arcybiskup Tadeusz Godowski i biskup Kazimierz
Ryczan oraz Duszpasterze Ludzi Pracy.
Oprawa liturgiczna
Powitanie  Ojcowie Paulini
Komentarz  Ks. Pra³at Witold Andrzejewski
Modlitwa Wiernych  Czêstochowa
Komuniê wiêt¹ rozdzielaj¹ koncelebranci. Po Postcommunio  Akt
Zawierzenia  Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy: ks. biskup Kazimierz
Ryczan.

Odby³ siê marsz o godn¹ pracê i godn¹ emeryturê

NSZZ Solidarnoæ
dla ludzi

W pi¹tek, 29 sierpnia br. oko³o 30 tys. pracowników z ca³ej Polski
przyjecha³o do Warszawy na manifestacjê pod has³em Godna praca-godna emerytura.
Najcenniejszym kapita³em polskiej gospodarki s¹ pracownicy. To
cz³owiek jest naszym bogactwem i w niego trzeba inwestowaæ. A inwestowanie w cz³owieka oznacza inwestowanie w owiatê edukacjê, bezpieczeñstwo i warunki pracy, ochronê zdrowia, zabezpieczenia emerytalne i godziwe wynagrodzenia. Od inwestycji w cz³owieka zale¿y rozwój
gospodarki Polski i przysz³oæ Polski - mówi Janusz niadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ.
Manifestacja przebiega³a pod has³ami: Godna praca-godna emerytura to godne ¿ycie. Uczestnicy zbierali siê od godz. 1000 na Placu
Pi³sudskiego, gdzie odby³y siê przemówienia - og³oszenie g³ównych postulatów NSZZ Solidarnoæ. Po uformowaniu, o 1300, manifestacja
ruszy³a przez centrum Warszawy pod siedzibê Premiera przy Alejach
Ujazdowskich, na jej czele sz³a Komisja Krajowa z przewodnicz¹cym NSZZ
Solidarnoæ Januszem niadkiem.
Przed czo³em manifestacji sz³y osoby z wózkami z supermarketów
wraz z produktami, na które staæ pracownika oraz emeryta po op³aceniu
rachunków, zakupie leków, ubrañ itp. rzeczy. Wózki prowadzili: dwóch
przedstawicieli emerytów, pracownik ochrony, nauczyciel sta¿ysta oraz
kasjerka. Pensja tych osób, po zap³aceniu rachunków, wykupieniu leków
nie starcza na godne ¿ycie.
Uczestnicy manifestacji chcieli tak¿e zwróciæ uwagê na niespe³nione obietnice sk³adane przez Prezesa Rady Ministrów. Pod has³em
Piêæ cudów Donalda Tuska rozliczono premiera ze z³o¿onych przez
niego obietnic: Naprawy opieki zdrowotnej; Zapewnienia wzrostu p³ac;
Zwalczania ³amania prawa pracy; Podwy¿ek dla nauczycieli; Zapewnienia solidarnej polityki spo³ecznej. Symbolem pustych i ulatuj¹cych
obietnic by³y du¿e balony z wypisanymi has³ami Piêciu cudów Donalda
Tuska. Uczestnicy manifestacji po dojciu przed Kancelariê Prezesa Rady
Ministrów wypucili balony w powietrze, aby ulecia³y jak z³o¿one obietnice przedwyborcze Platformy Obywatelskiej.
Manifestanci zbierali pieni¹dze (¿ó³te monety - grosze) na wczeniejsz¹
i zas³u¿on¹ emeryturê dla Premiera. Zbierane podczas manifestacji pieni¹dze zosta³y wrzucone pod Kancelari¹ Prezesa Rady Ministrów do

specjalnej urny.
Przedstawiciele manifestuj¹cej Solidarnoci chcieli przekazaæ Premierowi tak¿e petycjê ze swoimi postulatami. Niestety petycji nie przekazano premierowi osobicie - premier Donald Tusk opuci³ swoj¹ siedzibê nie chc¹c siê spotkaæ z manifestantami.
Domagamy siê godnej pracy i godnych emerytur dla wszystkich grup
zawodowych - napisa³ przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ Janusz niadek w petycji z³o¿onej w kancelarii premiera w imieniu zwi¹zkowców
protestuj¹cych w stolicy.
Apelujemy do Rz¹du RP o respektowanie znaczenia bezpiecznej i
godziwie wynagradzanej pracy dla trwa³ego wzrostu gospodarczego kraju
oraz bezpieczeñstwa pracowników i ich rodzin. Tylko godna praca i
emerytura umo¿liwi¹ pracownikom i emerytom godne ¿ycie, a Polsce d³ugotrwa³y rozwój gospodarczy oparty na stabilnych podstawach podkrelono w petycji. Solidarnoæ wzywa rz¹d do podjêcia zdecydowanych kroków zmierzaj¹cych do zahamowania rosn¹cego rozwarstwienia p³ac. Zwi¹zek oczekuje tak¿e podwy¿szenia p³acy minimalnej do
wysokoci 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia, zapewnienia systematycznego wzrostu p³ac wszystkich pracowników, rekompensuj¹cego
wzrost kosztów utrzymania. Ponadto zwi¹zek domaga siê: zachowania
uprawnieñ do obni¿onego wieku emerytalnego dla osób pracuj¹cych w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; przestrzegania prawa pracy i prawa pracowników do zrzeszania siê; zapewnienia
rzeczywistego dialogu spo³ecznego.
Manifestacja, w której wziê³o udzia³ ok.200 przedstawicieli Polskiej
Miedzi zakoñczy³a siê ok. godz. 1600.
Mamy nadziejê, ¿e manifestuj¹cy uzmys³owili rz¹dz¹cym, ¿e Polska to nie tylko w³adza i zwi¹zane z ni¹ synekury, ale te¿ i obowi¹zki
wobec spo³eczeñstwa, które w swym przekroju posiada te¿ i pracowników i emerytów, których dochody s¹ niewystarczaj¹ce do godnego
¿ycia.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ prowadzi w obecnej chwili spór zbiorowy z Zarz¹dem KGHM Polska Mied
S.A. o godne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych pod ziemi¹.

Problemy pracownicze - a s³upki i wykresy Zarz¹du KGHM
Polska Mied S.A.

Spór o p³acê i warunki pracy
NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ca w KGHM Polska Mied S.A. przedk³ada pracodawcy postulaty realizuj¹ce oczekiwania szerokiej rzeszy zatrudnionych w tej Spó³ce.
Na podstawie prognoz analityków gospodarczo  finansowych Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ dokona³a analizy wzrostów kosztów utrzymania rodzin pracowniczych w roku 2008.
W styczniu br., podczas negocjacji wskanika wzrostu redniej miesiêcznej p³acy na rok 2008 przed³o¿y³a pracodawcy propozycjê podniesienia
kategorii zaszeregowania jednakowo dla wszystkich po 350z³. Kwota ta
wg wyliczeñ zwi¹zkowców mo¿e zwaloryzowaæ postêpuj¹cy w roku 2008
wzrost kosztów utrzymania zatrudnionym w Polskiej Miedzi. St¹d propozycja podniesienia stawek kwotowo, a nie procentowo. Pracodawca
nie przyj¹³ propozycji NSZZ Solidarnoæ i ustali³ jednostronnie wskanik
wzrostu redniomiesiêcznej p³acy uwzglêdniaj¹c jedynie wzrost stawek
o 150z³ jednakowo dla wszystkich kategorii. NSZZ Solidarnoæ uzna³a
podwy¿kê wprowadzon¹ od stycznia, za czêciow¹ rekompensatê nastêpuj¹cego wzrostu kosztów utrzymania, która nie mo¿e Zwi¹zek satysfakcjonowaæ.
Zwi¹zek prowadz¹c sta³y monitoring przez okres 7-mcy, dostrzega³
galopuj¹cy wzrost cen podstawowych artyku³ów, jak np. ¿ywnoci o
7% (prognoza roczna 8-10%); gazu sieciowego ok. 23% (spodziewana
kolejna podwy¿ka we wrzeniu); wody i kanalizacji ok. 30%; energii elektrycznej ok. 21%, op³at za wywóz nieczystoci sta³ych ok. 150% i innych op³at zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania (w zale¿noci od zarz¹dcy ok. 20%). Podczas spotkañ z pracodawc¹ sygnalizowa³ na bie¿¹co pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê materialn¹ zatrudnionych w KGHM
Polska Mied S.A. szczególnie w Oddzia³ach wydobywczo  przetwórczo  hutniczych, wród grupy pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, których wynagrodzenia znacznie odbiegaj¹ od redniej w Spó³ce. Sygna³y te by³y przez przedstawicieli pracodawcy lekcewa¿one.
Podczas spotkania 30 lipca br. Zwi¹zków Zawodowych z Zarz¹dem
Spó³ki wszystkie zwi¹zki przyjê³y jednolite stanowisko koniecznoci podniesienia wszystkich kategorii zaszeregowania o 200z³ od miesi¹ca sierpnia i przekaza³y je Zarz¹dowi Polskiej Miedzi. W odpowiedzi, 11 sierpnia,

prezes Zarz¹du Polskiej Miedzi Miros³aw Krutin udzieli³ pisemnej odpowiedzi: ( ) Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. nie mo¿e zaakceptowaæ
kolejnej w tym roku podwy¿ki p³ac.
Po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji spo³ecznej z pracownikami Polskiej Miedzi zatrudnionymi w Oddzia³ach zrzeszonych w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, 22 sierpnia
br. SKGRM NSZZ Solidarnoæ skierowa³a do prezesa Spó³ki pismo
dotycz¹ce wszczêcia procedury sporu zbiorowego. Zawar³a w nim 2
postulaty:
1. Zrekompensowania rosn¹cych kosztów utrzymania przez podwy¿szenie wynagrodzeñ pracowników Spó³ki o 550z³ miesiêcznie od 1
sierpnia br. (wzrost stawek o 200 z³);
2. W obawie przed pogorszeniem warunków pracy - powstrzymania
dzia³añ restrukturyzacyjnych zmierzaj¹cych do utworzenia z trzech
jednej kopalni oraz po³¹czenia hut.
W odpowiedzi prezes Zarz¹du KGHM PM S.A. Miros³aw Krutin
odmówi³ spe³nienia postulatów pracowniczych. Odmowê sw¹ uzasadni³:
1. Wzrostem redniej p³acy w Spó³ce za 7-mcy br. przy wprowadzonej
od stycznia podwy¿ce o 150z³ na stawce oraz wzrostem od 2000r.
realnej p³acy w KGHM Polska Mied S.A.;
2. Prowadzeniem prac studialnych i analitycznych w celu po³¹czenia
kopalñ i hut. Za³o¿eniem, ¿e po po³¹czeniu kopalñ i hut warunki pracy siê nie pogorsz¹, a wrêcz poprawi¹.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nie podziela stanowiska prezesa Krutina.
Podwy¿ka o 150z³ wprowadzona przez Zarz¹d w okresie 7-mcy roku
2008 spowodowa³a wzrost redniej p³acy w stosunku do 7-mcy 2007r.
o 1,3% w Oddziale Polkowice  Sieroszowice (dane pracodawcy). Zarz¹d w swojej argumentacji odnosi siê do wzrostu o 5,1% redniej p³acy
w KGHM (w porównywalnym okresie), na któr¹ w znacznym stopniu
rzutuje ponad 10% i 14% wzrost p³acy w dwóch Oddzia³ach powierzchniowych, nie chce dostrzec miesznie niskiej podwy¿ki w kopalni. W
swoich argumentach wskazuje na wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, a w sk³ad jego wchodz¹ ró¿ne dobra (transport, kultura i rekreacja, ³¹cznoæ, edukacja, zdrowie itp.) i jest miernikiem inflacji. Na poziom wzrostu lub spadku si³y nabywczej rodziny pracowniczej maj¹ wp³yw
przede wszystkim ceny artyku³ów koniecznych do ¿ycia, a one podro¿a³y ju¿ w tym roku znacznie powy¿ej wprowadzonej od stycznia podwy¿ki
p³acy.
Spadek realnej p³acy pracowniczej jest szczególnie odczuwalny
na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych ni¿szego szczebla na
powierzchni i pod ziemi¹.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ stoi na stanowisku, ¿e o integracji
kopalñ i hut pracodawca winien informowaæ Zwi¹zki Zawodowe i rozmawiaæ na ka¿dym etapie, a nie tylko na etapie wdro¿enia ³¹czenia
Oddzia³ów. Taki tryb postêpowania nakazuje ustawa o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Olbrzymia rozbie¿noæ stanowisk pomiêdzy SKGRM NSZZ Solidarnoæ, a pracodawc¹ w temacie pogorszenia warunków pracy w zrestrukturyzowanych kopalniach i hutach wskazuje na koniecznoæ powstrzymania
koncepcji restrukturyzacyjnej i niezw³ocznej wymiany argumentów.
Wobec zlekcewa¿enia zg³oszonych 22 sierpnia 2008r. przez SKGRM
NSZZ Solidarnoæ postulatów, zgodnie z ustaw¹ o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych Zwi¹zek pozostaje w sporze zbiorowym z Zarz¹dem KGHM Polska Mied S.A. i domaga siê od pracodawcy podjêcia
niezw³ocznych rokowañ w sprawie wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych i warunków pracy.

Zwi¹zek chce umo¿liwiæ górnikom d³u¿szy odpoczynek

Wolne za sobotê

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied
S.A. Oddzia³u ZG Rudna wyst¹pi³a do dyrektora kopalni o umo¿liwienie wszystkim pracownikom Oddzia³u wykorzystanie przys³uguj¹cego dnia wolnego w zamian za 1 listopada br. w dniu 5 grudnia 2008r.
Dodatkowy dzieñ wolny pracownikom nale¿y siê na podstawie
art. 130 § 2 Kodeksu Pracy: Ka¿de wiêto przypadaj¹ce w innym
dniu ni¿ niedziela obni¿a wymiar czasu pracy o 8 h. Je¿eli zatem w
okresie rozliczeniowym przypadnie wiêto w dniu wolnym od pracy
od poniedzia³ku do soboty w³¹cznie, nale¿y wyznaczyæ dodatkowy
dzieñ wolny. Nie danie pracownikowi w zamian dnia wolnego w okresie rozliczeniowym skutkuje roszczeniem o wyp³atê wynagrodzenia
za nadgodziny.

List od czytelnika
Pracownik na ka¿de zawo³anie, na rozkaz jak ¿o³nierz

¯arty siê skoñczy³y

Pierwsze karty zosta³y rozdane  Zarz¹d KGHM Polska Mied
zainicjowa³ likwidacjê trzech kopalñ i w ich miejsce stworzenie
jednej.
Coraz mniej Polaków jest zauroczonych postaci¹ Donalda oraz
jego ekipy administruj¹cej Polsk¹. Z dnia na dzieñ widaæ wyranie,
¿e obecnej ekipie politycznej tak w kraju, jak i w Polskiej Miedzi nie
zale¿y na uczciwym i dobrym zarz¹dzaniu. Korzyæ dla ogó³u Obywateli jest im obca, oni przyszli do w³adzy w innym celu. Chc¹ bardzo szybko - zanim siê wiêkszoæ ludzi kapnie, o co w tym ca³ym
zamieszaniu chodzi - jak najwiêcej sprywatyzowaæ. Gwarantuj¹c sobie przy tym, jak najwiêksze profity ekonomiczne.
Staram siê byæ dobrym s³uchaczem i wyci¹gaæ w³aciwe wnioski, do czego d¹¿y obecna ekipa w KGHM. Scenariusz i pierwsze
efekty s¹ ju¿ widoczne - to, czego nie zrobi³a ekipa za rz¹dów SLD,
wspierana g³osami Balcerowicza i Tuska, zamierza teraz dokonaæ
obecna. Zakamuflowany i pospiesznie szykowany do pilnej realizacji
pomys³ ³¹czenia kopalñ i hut ma daæ jeden efekt. Wiêcej osób dzisiaj
pracuj¹cych w Polskiej Miedzi ma zmieniæ pracodawcê. Oczywicie,
ze stopniowym ograniczaniem wiadczeñ i p³acy w Zak³adowym
Uk³adzie Zbiorowym Pracy, który dla niepoznaki, na pocz¹tek, w nowotworzonych podmiotach gospodarczych bêdzie przyjêty z Polskiej
Miedzi. Dla ekipy rz¹dz¹cej w KGHM, z politycznego nadania PO,
pojêcie pracownik do³owy  to ten, który pracuje bezporednio w
przodku. Ka¿dy inny, to tylko wykonuj¹cy pracê na rzecz górnictwa.
Z tej przyczyny to niepotrzebny balast i drogi element kosztowy, wiêc
po co mu p³aciæ np. nagrodê z okazji Barbórki, 14 pensjê, czy te¿
deputat wêglowy. Utrzymanie ³ani i ³aziennych przez kopalnie, to
równie¿ zbyteczny koszt, którego jak lampowni mo¿na siê wyzbyæ.
A tak najlepiej, to z górnika zrobiæ niewolnika lub ¿o³nierza, aby
trzymaj¹c plecak z ubraniem górniczym w domu, by³ na ka¿de zawo³anie. Telefon od pracodawcy i do pracy marsz, dzi na kopalniê
Lubin, jutro na Rudn¹ lub Sier-Pol. A jak zamruczy, to go batem
motywacyjnym, który bêdzie do woli w dyspozycji pracodawcy.
Mo¿e kto powiedzieæ, ¿e to czarny i nieprawdziwy scenariusz. Ja
jednak wiem, ¿e jego realizacja ju¿ siê rozpoczê³a i tylko od nas zale¿y, czy wyrazimy zgodê na tê poniewierkê.
NSZZ Solidarnoæ ju¿ wyrazi³ sprzeciw tym zapêdom pracodawcy.
Cz³onkowie pozosta³ych Zwi¹zków Zawodowych powinni jak
najszybciej, ¿¹daæ od swoich dzia³aczy podjêcia dzia³añ powstrzymuj¹cych te zapêdy pracodawcy. Najwy¿szy czas na wyrany sprzeciw, bo gdy pracodawca podejmie decyzjê o po³¹czeniu bêdzie za
póno na zastanawianie siê i sprzeciw.
¯arty siê skoñczy³y, czas mobilizacji nadszed³  na rozejm nie
ma co liczyæ.
Kapral z kopalni Lubin

Prezydent zawetowa³ ustawê o komercjalizacji i prywatyzacji. Zakwestionowa³ zapisy uwalniaj¹ce wynagrodzenia kadry mened¿erskiej

Nie dla wy¿szych
pensji mened¿erów
Prezydent Lech Kaczyñski przychyli³ siê do wniosku NSZZ Solidarnoæ, który apelowa³ o weto do ustawy likwiduj¹cej ograniczenia p³acy mened¿erów Spó³ek Skarbu Pañstwa.
18 617 z³ brutto wynosi w tym miesi¹cu pensja szefa firmy z wiêkszociowym udzia³em Skarbu Pañstwa.

Ustawê uwa¿am za niemo¿liw¹ do podpisania  powiedzia³ prezydent Lech Kaczyñski.
Stwierdzi³, ¿e ustawa ma charakter dystrybucyjny i doda³:  Nie
mo¿na wprowadzaæ zagro¿enia, ¿e kadra kierownicza bêdzie zawsze
korzystaæ z dobrych wyników spó³ek (...) natomiast pozostali pracownicy mog¹ z nich skorzystaæ, ale nie musz¹.
Ustawa wróci teraz do parlamentu, który rozpatrzy weto. Poprzednio zosta³a przeg³osowana tylko g³osami koalicji PO  PSL.
Przypominamy, ¿e kadra mened¿erska KGHM Polska Mied S.A.
zarabia wielokrotnie wiêksze pieni¹dze, gdy¿ Skarb Pañstwa posiada w niej mniej ni¿ 50% akcji i zwi¹zku z tym nie podlega pod
przepisy ustawy kominowej.
Do tej pory rekordem nie do pobicia s¹ odprawy i odszkodowania za powstrzymywanie siê od dzia³alnoci konkurencyjnej
przyznane Zarz¹dowi KGHM Polska Mied S.A. z politycznego
nadania SLD. Odprawy kosztowa³y za³ogê KGHM 3,9 miliona z³, a
odszkodowania - 5,7 miliona z³. Wyp³acono je cz³onkom by³ego
zarz¹du St. Siewierskiego odpowiedzialnym m.in. za fataln¹ inwestycjê w Kongo (zakup z³o¿a kobaltu i miedzi, którego eksploatacja okaza³a siê nierentowna i przynios³a wielosetmilionowe
straty).
Ustawa ograniczaj¹ca wynagrodzenia kadry mened¿erskiej uchwalona zosta³a w marcu 2000 roku przez koalicjê AWS-UW w odpowiedzi na wprowadzone za rz¹dów SLD ogromne p³ace dla kadry
kierowniczej (tzw. kominy p³acowe).

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. ma zamys³ przekszta³cenia kolejnego Oddzia³u w Spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹

COPI do restrukturyzacji
Nowy dyrektor Oddzia³u KGHM Polska Mied S.A. Piotr Paw³owski wspó³pracowa³ z obecnym prezesem Polskiej Miedzi Miros³awem Krutinem przez lata, gdy obaj pracowali w Rokicie, teraz maj¹ wspólny restrukturyzacyjny zamys³, potem zapadnie decyzja.
Po wypowiedzi prezesa KGHM Polska Mied S.A. M. Krutina:
Dostali sprzêt, który jest w pe³ni niewykorzystany, aby go wykorzystaæ trzeba Oddzia³ COPI przekszta³ciæ w samodzieln¹ spó³kê. Zwi¹zki
Zawodowe dzia³aj¹ce w O/COPI 10 lipca br. zwróci³y siê z zapytaniem o wyjanienie zatrudnionej w tym Oddziale za³odze - planów
Zarz¹du Spó³ki wobec ich zak³adu pracy.
W odpowiedzi, 15 lipca br., prezes Zarz¹du Miros³aw Krutin poinformowa³, ¿e Zarz¹d nie prowadzi ¿adnych dzia³añ zmierzaj¹cych
do prywatyzacji COPI. Podczas jednego ze spotkañ Zarz¹d rozwa¿a³
jedynie mo¿liwoæ wydzielenia COPI ze struktury KGHM Polska Mied
S.A. i utworzenia z tego Oddzia³u spó³ki ze 100% udzia³em KGHM
Polska Mied S.A. Do dnia dzisiejszego nie zosta³a podjêta ¿adna
decyzja w tej sprawie.
Faktem jest, ¿e stworzenie z oddzia³u spó³ki, to jeszcze nie prywatyzacja. W KGHM Polska Mied S.A. ju¿ od lat funkcjonuj¹ spó³ki,
które w przesz³oci za rz¹dów SLD(ZZPPM) zosta³y przekszta³cone
z oddzia³ów. Jak funkcjonuj¹ i czy za³oga w nich pracuj¹ca jest z tych
przekszta³ceñ zadowolona odsy³amy zwi¹zkowców z COPI do zapoznania siê na miejscu w spó³kach ze 100% udzia³em KGHM Polska
Mied S.A.
Cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi Józef Czyczerski jest
zaniepokojony zamys³ami obecnego Zarz¹du. Jego niepokoje s¹
spowodowane olbrzymim maj¹tkiem (wypracowanym przez
wszystkich pracowników Polskiej Miedzi), który zosta³ umiejscowiony w COPI tworz¹c kilkaset miejsc pracy. COPI zosta³o stworzone na potrzeby Polskiej Miedzi i jest ma³o prawdopodobne, aby
mog³o wiadczyæ us³ugi na zewn¹trz konkuruj¹c z prywatnymi informatycznymi firmami, a znaj¹c ¿ycie bêdzie musia³o jak wszystkie
spó³ki sprostaæ konkurencji o zlecenia z Polskiej Miedzi.
Nie chcia³bym, aby COPI podzieli³o los wielu dawnych Oddzia³ów KGHM, które po przekszta³ceniu w spó³ki nie by³y wstanie konkurowaæ z prywatnym biznesem.  mówi Pryzmatowi Czyczerski
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