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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

REFERENDUM w KGHM Polska Mied S.A. ma daæ
odpowied, czy pracownicy Polskiej miedzi s¹ gotowi walczyæ o godn¹ p³acê i swój Uk³ad Zbiorowy Pracy

Strajk o przysz³oæ

Górnicy, hutnicy i przeróbkarze oraz pozostali pracownicy
zatrudnieni w Polskiej Miedzi decyduj¹, czy ich pensje przybli¿¹ siê do wyrubowanych wynagrodzeñ pracowników kadry
mened¿erskiej.
KGHM Polska Mied S.A. od lat generuje wielomiliardowe zyski, za trzy kwarta³y za³oga wypracowa³a ju¿ ponad 2 miliardy z³otych.
Ogromny zysk z 2006 roku (3,4 miliarda z³) zosta³ wyp³acony,
jako dywidenda - decyzjê tê przeforsowali przedstawiciele skarbu
pañstwa, którzy chcieli w ten sposób zasiliæ bud¿et (skarb ma w
KGHM prawie 42% udzia³ów). Przejedzona zosta³a te¿ po³owa
ubieg³orocznego zysku - czyli ok. 1,8 miliarda z³otych. Zgodnie z
planami KGHM ma w tym roku zarobiæ na czysto 2,9 miliarda z³.
Jak do tej pory Zarz¹d korekty planów nie z³o¿y³.
Na podwy¿ki p³acy pracowniczej, których domaga siê Sekcja
Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wraz z innymi zwi¹zkami zawodowymi potrzeba przeznaczyæ w miesiêcznie
ok. 9 milionów z³otych. Jaka to mieszna kwota w zestawieniu do
wyp³acanych dywidend lub planowanego zysku netto.
Jednak prezes Zarz¹du KGHM z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej Miros³aw Krutin straszy pracowników w Polskiej Miedzi, ¿e taka podwy¿ka uposa¿eñ spowoduje zapaæ
Spó³ki. Je¿eli podwy¿ka stawek o 200z³ mo¿e spowodowaæ zapaæ Polskiej Miedzi zarz¹dzanej przez Krutina, to niech wraca
tam sk¹d przyszed³, gdy¿ ju¿ doæ szkód uczyni³ w naszej firmie.
Podwy¿ka redniego wynagrodzenia o 2,8% ustalona przez prezesa na pocz¹tku roku jest uw³aczaj¹ca i ma siê nijak do postêpuj¹cej inflacji i wzrostu redniej p³acy w Polsce w 2008r.
Pracownicy zatrudnieni w sta³ym nara¿eniu na utratê zdrowia i
¿ycia pod ziemi¹ maj¹ prawo do godnego wynagrodzenia. A takim z pewnoci¹ nie jest wynagrodzenie górnika pod ziemi¹ na
stawce 1523 z³ miesiêcznie.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
zdaje sobie sprawê, ¿e podwy¿ka stawek o 200z³ nie rozwi¹zuje jeszcze problemu zbyt niskiego wynagradzania zatrudnionych
w KGHM na najni¿szych stawkach, ale jest to krok w dobry kierunku, nienaruszaj¹cy finansów Spó³ki. Brak woli spe³nienia tego
zwi¹zkowego postulatu przez Zarz¹d z pewnoci¹ wynika z bardzo wysokiego wynagradzania mened¿erów zatrudnionych w
KGHM za dziesi¹tki tysiêcy z³otych miesiêcznie.
Teraz nadszed³ czas powiedzenia w REFERENDUM: zatrudnieni w Polskiej Miedzi na ni¿szych stanowiskach, to te¿ ludzie
i swój honor maj¹ - nale¿y siê im 200z³ do stawki!
Zintegrowanej kopalni i hucie g³one Nie!
Od pocz¹tku objêcia fotela prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. przez Miros³awa Krutina wykluwa siê wizja restrukturyzacyjna. Niemaj¹cy pojêcia o przemyle miedziowym, reformator z Brzegu Dolnego chce doprowadziæ do likwidacji kopalñ i stworzenie
na jej gruzach nowej jednej. Swe zamiary Zarz¹d uzasadnia: stworzenie kopalni zespolonej pozwoli³oby wydobywaæ mied o kilkaset milionów z³otych rocznie taniej. Zapewnia przy tym: Ma
za zadanie zagwarantowaæ utrzymanie dobrze p³atnych miejsc

pracy dla pracowników nawet w tych zbli¿aj¹cych siê trudnych
czasach.
Gdzie Zarz¹d chce uzyskaæ te miliony?
Kopalnia Zespolona ma poprawiæ obecny system organizacji
kopalñ poprzez bardziej spójn¹ politykê rozwojow¹ i inwestycyjn¹.
Zastanawia nas jednak fakt, za co bra³ i bierze miesiêcznie dyrektor generalny ds. górnictwa przy Biurze Zarz¹du oraz ca³y departament górniczy z jego dyrektorem? rednia miesiêczna p³aca w
Biurze Zarz¹du, to ok.12 000z³ bez sobót i dni wi¹tecznych oraz
bez dodatków zmianowych i szkodliwych oraz niebezpiecznych.
Szeciodniowy tydzieñ pracy, to panaceum na sukces wed³ug
wiceprezesa Wirtha, KGHM Polska Mied S.A. potrzebny jest te¿
bardziej elastyczny system organizacji pracy górników ni¿ ten obowi¹zuj¹cy. Chcemy, by górnik pracowa³ piêæ, a firma szeæ dni w
tygodniu - mówi Wirth.
Obecnie KGHM efektywnie pracuje przez 5,5 dnia w tygodniu.
W soboty i w niedziele górnicy pracuj¹ dobrowolnie, w ramach
nadgodzin. W takiej sytuacji trudno planowaæ produkcjê - mówi
Jerzy Nowak, szef ca³ego projektu. Zarz¹d planuje zatrudniæ nowych górników, tak by powsta³a pi¹ta brygada. Wprowadziæ system motywacyjnej premii, kosztem wielu sk³adników p³acowych
takich jak np. ekwiwalent za wêgiel.
Ponadto organizacja, w której górnicy mieliby jednego pracodawcê, a nie trzech jak obecnie, pozwoli³aby na elastyczne dzia³ania w sytuacjach kryzysowych (np. t¹pniêcia), polegaj¹ce m.in.
na przenoszeniu górników.
W ocenie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ jest to zamach na nabyte prawa pracownicze i pogorszenie bezpieczeñstwa pracy. Po fuzji Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy bêdzie obowi¹zywa³ jeszcze tylko przez 12 miesiêcy. A bez niego pracownicy nie mog¹ zabiegaæ np. o wolne
soboty, dodatkow¹ nagrodê roczn¹, deputat wêglowy czy dodatki do wczasów. Nowy uk³ad trzeba je bêdzie negocjowaæ od
nowa. Bez zgody Zarz¹du nie da siê go wprowadziæ. Jak pokazuje
dotychczasowe dowiadczenie na jego dobr¹ wolê za³oga nie ma
co liczyæ. A z samych wypowiedzi Zarz¹du wynika, ¿e miliony chce
siê uzyskaæ kosztem p³acy i wiadczeñ pracowniczych.
Wobec braku zgody Zarz¹du na wzrost p³acy pracowniczej i
uparte d¹¿enie do likwidacji istniej¹cych kopalñ w celu pogorszenia bytu pracowniczego pozostaje jedyne rozwi¹zanie w referendum - TAK za strajkiem.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ prowadzi jeszcze rokowania z
Zarz¹dem w obecnoci mediatora, poparcie za³ogi dla strajku
mo¿e mieæ decyduj¹cy g³os dla osi¹gniêcia porozumienia p³acowego i odst¹pienia od likwidacji kopalñ.

Mediator wyznaczony

9 padziernika 2008r. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Spo³ecznego poinformowa³o Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
¿e do przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego w sporze
zbiorowym zosta³ wyznaczony mediator z listy przy Ministrze
Pracy i Polityki Spo³ecznej  Pan Kazimierz Kloc.
Termin rozpoczêcia postêpowania mediacyjnego zostanie
ustalony przez mediatora bezporednio ze stronami sporu. O
terminie i przebiegu negocjacji bêdziemy za³ogê informowaæ na
bie¿¹co.

Inwestycje w chwili obecnej - to redukcja zatrudnienia
i ni¿sze p³ace

Zap³aci za³oga

RN KGHM zatwierdzi³a budowê bloków energetycznych i pieca
hutniczego za 2,3 miliarda z³otych.
Nowy piec w Hucie G³ogów
Na swym posiedzeniu w Warszawie, 9.10.2008r. - Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied zaakceptowa³a dwa wnioski inwestycyjne przedstawione przez zarz¹d, które przewiduj¹ budowê pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi G³ogów oraz budowê bloków
parowo-gazowych w Polkowicach i G³ogowie. Inwestycje maj¹
kosztowaæ 2,3 miliarda z³otych.
Budowa pieca obni¿y koszt produkcji miedzi, z kolei budowa
dwóch bloków parowo-gazowych ma sprawiæ, ¿e spó³ka sama bêdzie wytwarza³a 22% potrzebnej energii. W tej drugiej inwestycji tak¿e
chodzi o oszczêdnoci. £¹cznie oba projekty bêd¹ kosztowa³y oko³o
2,3 miliarda z³. - czytamy w komunikacie opublikowanym przez
KGHM.
Inwestycje powinny rozpocz¹æ siê w przysz³ym roku. W przypadku pieca zawiesinowego pierwszym etapem bêdzie opracowanie
projektu. By rozpoczê³a siê budowa bloków musi zostaæ z kolei podpisana umowa ze spó³k¹ PGNiG, która bêdzie dostarcza³a gaz ziemny   informuje zarz¹d w dalszej czêci komunikatu.
O koniecznoci budowy pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi
G³ogów oraz bloków parowo-gazowych w spó³ce mówi³o siê ju¿ od
kilku lat. Brakowa³o jednak ostatecznej decyzji. Obecny zarz¹d potrzebowa³ na jej podjêcie zaledwie 5 miesiêcy. wiadczy to o jego
determinacji w obni¿aniu kosztów (od red. nierozwadze i braku dba³oci o firmê). W sytuacji dekoniunktury i spadaj¹cych cen miedzi to
sposób na poprawê efektywnoci KGHM  chwali siê Krutin w komunikacie.
Nowe elektrociep³ownie w Polkowicach i G³ogowie
W koñcu wrzenia prezes KGHM Miros³aw Krutin informowa³, ¿e
miedziowy koncern i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNiG) koñcz¹ rozmowy w sprawie budowy gazoci¹gu i dostaw
gazu, którym maj¹ byæ opalane dwie nowe elektrownie planowane
przez KGHM o mocy 90 MW. Doda³, ¿e obecnie umowa jest w ostatniej fazie negocjacji, a po jej podpisaniu realne jest rozpoczêcie budowy bloków.
Maj¹ to byæ dwa mniejsze bloki gazowe, które zabezpiecz¹ potrzeby KGHM energetyczne w ponad 20%. Obecnie spó³ka zu¿ywa
ok. 10% energii elektrycznej z w³asnej produkcji. Krutin poinformowa³, ¿e budowa dwóch bloków poch³onie powy¿ej 500 milionów z³.
KGHM i PGNiG podpisa³y wstêpne porozumienie w sprawie wieloletnich dostaw gazu do elektrociep³owni w KGHM ju¿ w 2003 roku.
KGHM deklarowa³ w grudniu 2006 roku, ¿e przeznaczy kwotê rzêdu
400 milionów z³ na zwiêkszenie mocy energetycznych w spó³ce. Nowe
moce mia³y bazowaæ na paliwie gazowym, a projekt mia³ byæ ukoñczony w 2009 lub 2010 roku.
W padzierniku 2005 roku KGHM wybra³ nawet doradcê finansowego do zorganizowania finansowania oraz wykonawcê prac zwi¹zanych z projektem budowy nowych róde³ energetycznych opartych na gazie.
KGHM planowa³ wtedy zbudowaæ do 2008 roku dwie elektrownie
na gaz ziemny za ok. 480 milionów z³ (wed³ug zapowiedzi z 2003
roku). Elektrownie zu¿ywa³yby rocznie od 500 do 700 milionów m3.
gazu i zapewnia³yby KGHM oko³o 80% energii elektrycznej u¿ytkowanej przez koncern.
PGNiG szacowa³o w 2001 roku, ¿e ³¹czne zasoby wydobywalne
z³o¿a odkrytego w rejonie Kociana (Kocian, Broñsko) to 30 miliarda m3 gazu ziemnego naazotowanego, to z tego z³o¿a nastêpowaæ
bêdzie zaopatrzenie elektrowni KGHM.
Energia elektryczna jest droga to fakt. Czy zwróci siê inwestycja w elektrownie gazowe? Nie wiadomo! Gaz jest o wiele dro¿szym nonikiem energii ni¿ wêgiel brunatny. Czyni to tê inwestycjê bardzo w¹tpliw¹. Z regu³y dotychczas przeprowadzane inwestycje np. w Kongo lub Dialog odbywaj¹ siê kosztem systematycznego zani¿ania p³acy pracowniczej, kosztem niedofinansowania remontów i unowoczenienia maszyn w kopalniach. Czy teraz, gdy cena miedzi na rynkach wiatowych jest ni¿sza od kosztów jej produkcji w KGHM, jest czas na takie inwestycje? W latach
ubieg³ych, gdy pada³y rekordy zysku, mo¿na by³o bezbolenie realizowaæ inwestycje zmniejszaj¹ce koszty. Jednak zarz¹dy nie potrafi³y
podj¹æ decyzjê i w³aciciel wydoi³ nasz¹ firmê z pieniêdzy. Wejcie w

chwili obecnej w te kosztowne inwestycje mo¿e pozbawiæ za³ogê
nagrody rocznej, jak to ju¿ mia³o miejsce w 2002r., gdy Zarz¹d z
politycznego nadania SLD(ZZPPM) pobra³ ponad 1,5 miliardowy kredyt na dofinansowanie Dialogu.
W ocenie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ ró¿nica pomiêdzy energi¹ zakupion¹, a wytworzon¹ bêdzie tak niewielka, ¿e aby koszty inwestycji siê zwróci³y braknie
lat istnienia kopalñ. Wprawdzie uzyska siê obni¿enie kosztów produkcji, bêdzie to jednak zwyciêstwo pyrrusowe, za które jak zwykle zap³aci za³oga.
Powstanie pieca zawiesinowego w Hucie G³ogów spowoduje
ca³kowit¹ nieop³acalnoæ wytopu miedzi w Hucie Legnica. Mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e Zarz¹d w pogoni za obni¿eniem kosztów i przy
braku wsadu do pieców, wygasi Hutê Legnica. A to spowoduje
trudne do przewidzenia konsekwencje spo³eczne w Legnicy.

Nowy Zarz¹d Polskiej Miedzi nie chce lataæ i nie gra w
tenisa

Kosztowne hobby

Prawdziwy mened¿er z rodowodem profesorskim, to i odpowiedni¹ oprawê musi mieæ.
Z politycznego nadania SLD(ZZPPM) od grudnia 2001r. do marca 2004r. prezesem w KGHM Polska Mied S.A. by³ Stanis³aw Speczik z Warszawki. Ju¿ podczas swej wczeniejszej bytnoci (w latach 1993-1997 rz¹dzi SLD) w Radzie Nadzorczej KGHM da³ siê
poznaæ, jako cz³owiek z gestem, szkoda, ¿e nie za swoje pieni¹dze,
podró¿uj¹c do Konga. Pojecha³ tam s³u¿bowo, jako profesor geologii i cz³onek Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi, rozpoznaæ przydatnoæ Kongijskiego z³o¿a dla planowanej inwestycji. Na podstawie
m.in. jego opinii prezes KGHM St. Siewierski okrzykn¹³ inwestycjê
Kongijsk¹  tzw. Z³otym strza³em, który mia³ przynieæ w pó³ roku
ponad miliard zysku. Jak ju¿ teraz ze stu procentow¹ pewnoci¹
wiemy, pomimo wyrzucenia kolejnych setek milionów, podczas rz¹dów SLD (2001r  2005r.) inwestycja nie przynios³a zysku tylko prawie miliard z³otych straty.
Z wielkim, icie pañskim rozmachem finansowa³ z pieniêdzy Polskiej Miedzi swoje wielkopañskie zachcianki.
Na jego potrzeby, obok stacji Ratownictwa Górniczego w Sobinie
wybudowano kort tenisowy, na który systematycznie samochód s³u¿bowy z Lubina wozi³ na codzienny trening wiceprezesa G. Kubackiego i prezesa St. Speczika.
Nastêpnie zapragn¹³ wysoko lataæ i zapisa³ siê na kurs pilota¿u
samolotów. Pilotowi potrzebny jest samolot i lotnisko. Szybka decyzja i lubiñskie lotnisko za 12,5 miliona z³otych z Polskiej Miedzi
zmienia swe oblicze w miêdzynarodowe (jak g³osi propaganda SLD),
a na jego pasie ko³uje samolot za ok. 5 milionów z³otych.
Za zachcianki prezesa p³aci Spó³ka, pieniêdzmi wypracowanymi przez za³ogê Polskiej Miedzi, która ciê¿ko pracuje dla dobra
swojej firmy i utrzymanie swoich rodzin.
Teraz w 2008r. Samolot odleci, lotnisko zostanie.
We wrzeniu ju¿ tylko 2 miliony z³ wart by³ dla KGHM Polska
Mied S.A. samolot Beechcraft King Air C90A. To o pó³ miliona mniej
ni¿ miesi¹c temu, gdy spó³ka og³osi³a pierwszy przetarg.
Chêtnych nie by³o, wiêc obni¿ono cenê. Wyprodukowana w 1991
roku maszyna jest w³asnoci¹ Polskiej Miedzi od piêciu lat. Najczêciej jednak sta³a w hangarze, bo rzadko z niej korzystano. W tym
roku by³a w powietrzu zaledwie piêæ godzin (ostatni lot odby³ siê 27
czerwca). Utrzymanie maszyny rocznie kosztuje ok. 2,5 miliona z³.
Musia³aby lataæ ok. 200 godzin rocznie, ¿eby jej utrzymanie siê op³aca³o. Zarz¹d uzna³, ¿e mo¿na siê obejæ bez samolotu - mówi Monika Kowalska, rzeczniczka KGHM.
Samolot szybko tanieje, wiêc znajdzie kupca. Co siê odzyska z
kasy zarobionej przez górników pod ziemi¹ i hutników przy piecach.
Inn¹ spraw¹ jest lotnisko. KGHM zainwestowa³ w budowê ogrodzenia i owietlenia oraz poprawienie p³yty 12,5 miliona z³otych. Teraz jak sprzeda samolot, to pieni¹dze dla firmy zmarnowane.
Ilu pracowników Polskiej Miedzi nie otrzyma³o nale¿nej premii lub przeszeregowania, by zosta³y spe³nione mrzonki prezesa? Jak mo¿na by³o dopuciæ do takiego marnotrawstwa pieniêdzy Spó³ki? Dlaczego ci, co politycznie wykreowali nieodpowiedzialnego prezesa nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za swoje decyzje?

Przedstawiciele pracowników Polskiej Miedzi u Ministra Skarbu Pañstwa

Mówili
o sytuacji KGHM

Przed posiedzeniem Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied
S.A., 9 padziernika 2008r. trzej przedstawiciele za³ogi w tym
organie spotkali siê z ministrem.
W Warszawskiej siedzibie Ministerstwa Skarbu Pañstwa przedstawiciele za³ogi KGHM w Radzie Nadzorczej Czyczerski, Hajdacki i Kurek spotkali siê ze Zdzis³awem Gawlikiem, podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa odpowiedzialnym w ministerstwie za KGHM Polska Mied S.A.
Celem spotkania by³o przedstawienie ministrowi punktu widzenia za³ogi na istniej¹c¹ w Spó³ce sytuacjê.
Na pimie przedstawi³em swoje uwagi do lansowanej przez
zarz¹d koncepcji po³¹czeniowej kopalñ i hut. W opracowaniu wykazujê jednoznacznie ca³kowity brak zasadnoci tworzenia jednej
kopalni i jednej huty w KGHM. Takie dzia³anie zw³aszcza przy manipulowaniu kopalniami narazi nasz¹ Spó³kê jedynie na straty. mówi Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ i po chwili dodaje - Pokaza³em zagro¿enia, jakie zdaniem
za³ogi wynikaj¹ z zatrudniania w firmie dyletantów.
Jako zwi¹zkowcy i cz³onkowie Rady nie próbowalimy nak³oniæ wiceministra, aby wp³yn¹³ na sposób g³osowania cz³onków
rady nadzorczej, reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa.
Ka¿dy z cz³onków RN odpowiada za swoje decyzje - mówi
Czyczerski.
Podsekretarz stanu w MSP Zdzis³aw Gawlik zobowi¹za³ siê
do zorganizowania nastêpnego spotkania, po zapoznaniu z
przed³o¿onym na pimie materia³em, maj¹cego na celu omówienie strategii MSP wobec KGHM Polska Mied S.A.

Zarz¹d Spó³ki wdra¿a program oszczêdnociowy

Oko Big Brother

Dyrektor Rudnej bêdzie walczy³ ze s³ab¹ jakoci¹ posi³ków
regeneracyjnych - montuje trzecie oko - bêdzie zagl¹da³ górnikom do kanapek.
Decyzj¹ dyrektora KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³u Rudna
Piotra Walczaka na podszybiach szybów s¹ instalowane kamery
przemys³owe. Kamery ju¿ zainstalowano na podszybiach szybu
R - I, R - VII i R  IX.
Wed³ug dyrektora potrzeba instalacji kamer wynika z jego
obowi¹zków:
1. organizacji pracy w sposób zapewniaj¹cy pe³ne wykorzystanie czasu pracy, jak równie¿ osi¹ganie przez pracowników,
przy wykorzystaniu ich uzdolnieñ i kwalifikacji, wysokiej wydajnoci i nale¿ytej jakoci pracy,
2. zapewniæ bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadziæ systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Na podszybiu znajduje siê jedno stanowisko pracy  sygnalisty. Zainstalowanie monitoringu w celu uzyskania zacytowanych
powy¿ej efektów dla tego stanowiska jest wyj¹tkowym rozpasaniem i brakiem dba³oci o zmniejszanie kosztów produkcji, do
których ponoæ d¹¿y Zarz¹d Spó³ki. Trzeba wszak zdaæ sobie sprawê, ¿e oprócz kamer, musz¹ byæ jeszcze monitory z obs³ug¹. Ale
czego siê nie robi dla bezpieczeñstwa. Przecie¿ sygnalista czêsto
przebywa sam na podszybiu i jakby zas³ab³, to teraz pracownik
ledz¹cy monitory na powierzchni szybko i sprawnie udzieli mu
pomocy.
Proponujemy walecznemu dyrektorowi, dla zmniejszenia kosztów, zainstalowanie trzeciego oka na maszynach ciê¿kich, komorach naprawczych i innych stanowiskach. Z pewnoci¹ tam panuje wiêksze zagro¿enie ni¿ na podszybiu, a pe³ne wykorzystanie

czasu pracy prze³o¿y na powstanie nowej fabryki produkuj¹cej
kamery na potrzeby walecznego, który szybko podniesie koszty
produkcji rudy. Bêdzie chocia¿ uzasadnienie do braku wzrostu
wynagrodzeñ.
Zastanawia nas te¿ fakt, ¿e monitoring na podszybiu wyeliminuje przypadki przed³u¿enia czasu pracy wyci¹gu klatkowego podczas regularnych jazd ludzi oraz przyczyni siê do przestrzegania
harmonogramów zjazdu i wyjazdu. Czy¿by mia³ zast¹piæ osobê
dozoru odpowiedzialn¹ za jazdê ludzi? To nie bardzo zgodne punktem 2. Co na to OUG?
Wyeliminowanie osób nieuprawnionych do wyjazdu.
Rodzi siê pytanie natury technicznej: jak operator siedz¹cy na
powierzchni, przed monitorem bêdzie weryfikowa³ osoby uprawnione lub nie do wyjazdu na powierzchniê? Dowcipnisie mówi¹,
¿e górnicy pracuj¹cy na 6 godzin bêd¹ malowali gêby i tak wy³apywani na zasadzie - morda kolorowa, to na 6 godzin - bia³a, to
zawracaæ do roboty. Ale i tu pojawia siê problem, jak górnik za³o¿y okulary to i pyska nie ujrzysz. W tym przypadku proponujemy
zainstalowanie jeszcze bardziej wyrafinowanych osi¹gniêæ techniki: czytników linii papilarnych albo siatkówki oka, bo ³apy górnik mo¿e mieæ w smarze i zaraz zatka czytnik linii.
Kamery te s¹ ponoæ tak czu³e, ¿e wykryj¹ nawet rodki do
wzniecania ognia w górniczej kieszeni. Oj, blady strach pad³ ju¿
na palaczy, walka wygrana. Waleczny zagro¿enie po¿arowe zlikwidowa³, bo kamery zainstalowa³.
Monitoring tak sprawny siê okaza³, ¿e akcjê ratownicz¹ mo¿na
prowadziæ zw³aszcza w soboty i niedziele, gdy nie ma normalnego ob³o¿enia. Teraz dyspozytor zza monitora zast¹pi sygnalistê,
opuci i wyda ratowników i lekarza. Jak ta innowacja ma siê do
tych przepisów z punktu 2?
Trudno nie odmówiæ racji dyrektorowi, ¿e w przypadku kradzie¿y materia³ów z podszybia monitoring mo¿e przyczyniæ siê
do ustalenia sprawców. Czy nastêpuje taka liczba kradzie¿y, aby
uzasadniæ koszty instalacji monitoringu? To¿ to nie dworzec kolejowy w Warszawie.
Proponujemy dyrektorowi Walczakowi zainstalowanie monitoringu w ³aniach, tam z podobnym skutkiem wy³apie siê tych
nieuprawnionych do wczeniejszego wyjazdu i zobaczy jak papierosy i rodki do wzniecania ognia chowaj¹ po kieszeniach. A i
zabawa w wielkiego brata ciekawsza, bo trochê golizny mo¿na
obejrzeæ.
¯yczymy dyrektorowi Walczakowi dobrej rozrywki przed jego
monitorem, jeszcze gdyby, tak z w³asnej pensji pokry³ ten big
brother, to i my umialibymy siê z jego pomys³u.
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Górnicy na
pielgrzymim szlaku

Komisja Miêdzyzak³adowa i Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ
Zak³adów Górniczych, jak co roku, wystawi¹ u stóp Jasnogórskiej Pani swoje poczty sztandarowe.
Cz³onkowie Solidarnoci przynale¿¹cy do komisji w kopalniach
Polskiej Miedzi tradycyjnie, bêd¹ mieli mo¿liwoæ wziêcia udzia³u
w pielgrzymce.
Po przyjedzie do Czêstochowy, zbiórka Pielgrzymów odbêdzie siê w czêstochowskim Kociele pw. wiêtej Barbary, obok
Jasnej Góry. Sk¹d delegacje z ró¿nych stron Polski, przystrojone w galowe górnicze mundury z pocztami sztandarowymi na
czele, udadz¹ siê do Jasnogórskiej Bazyliki. Tam odbêdzie siê
Uroczysta Msza wiêta, a nastêpnie na Wa³ach Droga Krzy¿owa.
Duchow¹ wyprawê do Czêstochowy zakoñczy czuwanie przy
Cudownym Obrazie Matki Boskiej Czêstochowskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest zapisanie siê na
ni¹, w odpowiednim czasie, w siedzibie Komisji.
Mo¿na to zrobiæ telefonicznie: Lubin 8495563, Rudna
7485730, Polkowice-Sieroszowice 8484070.

Na cmentarzu w Vancouver, w padziernikowy poniedzia³ek 2008 roku odby³ siê pogrzeb Ryszarda Sawickiego, za³o¿yciela i pierwszego przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Zak³adu Górniczego Rudna.

Opuci³ nas

Kiedy siê rodzi³ ruch spo³eczny Solidarnoæ Rysiek czu³y na dobro swoich wspó³pracowników, chc¹c zapewniæ im lepsz¹ przysz³oæ,
przystêpuje w kopalni Rudna do tworzenia niezale¿nego od w³adzy
zwi¹zku zawodowego  NSZZ Solidarnoæ. Doceniaj¹c jego zaanga¿owanie i kole¿eñsk¹ postawê pracownicy Rudnej, cz³onkowie
Solidarnoci w 1980r wybieraj¹ go na swojego przewodnicz¹cego, a
przewodnicz¹cy Lubiñskich zak³adów - przewodnicz¹cym Komisji
Koordynacyjnej Regionu Lubin. Pe³ni te funkcje krótko, po powstaniu Regionu Dolny l¹sk zostaje wybrany pierwszym przewodnicz¹cym Oddzia³u Województwa Legnickiego Regionu Dolny l¹sk. Za
sw¹ bezkompromisow¹ walkê o lepsze jutro mieszkañców Zag³êbia
Miedziowego, po wprowadzeniu stanu wojennego, zostaje internowany. Po 7 miesi¹cach wiêzienia (internowania) nie mog¹c znaleæ
pracy i bêd¹c pod sta³¹ obserwacj¹ SB nie wytrzymuje presji i wyje¿d¿a na uchodstwo do Kanady. Tam w wieku 67 lat umiera.
Czeæ Jego Pamiêci!
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny, znajomych i
kolegów z pracy sk³adaj¹ Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Rudna oraz Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ i redakcja Pryzmatu

W trosce o dobro firmy i pracuj¹cej w niej za³ogi wystosowali wniosek

O ratunek dla
Polskiej Miedzi

Polityka wa¿niejsza ni¿ Spó³ka - Prezes Miros³aw Krutin utrzyma³ siê na stanowisku, Rada Nadzorcza KGHM pos³ucha³a wicepremiera.
Trzech wybranych przez za³ogê cz³onków Rady Nadzorczej KGHM
Polska Mied S.A. Józef Czyczerski, Ryszard Kurek i Leszek Hajdacki, 29 wrzenia br. wyst¹pili do przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
Marka Trawiñskiego, z wnioskiem o umieszczenie w porz¹dku obrad
Rady Nadzorczej dnia 9 padziernika br. punktu dotycz¹cego: odwo³ania Prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³awa Krutina z pe³nionej funkcji.
Wniosek uzasadnili: ( ) powo³anie osoby niezwi¹zanej z górnictwem i hutnictwem miedziowym oraz regionem zamiast zapowiadan¹ zalet¹ okaza³o siê miertelnym zagro¿eniem dla istnienia przemys³u miedziowego w Polsce. ( ) Wydobycie i produkcja miedzi z
w³asnych zasobów spada, a koszty jednostkowe produkcji drastycznie rosn¹. Planowane przez prezesa Zarz¹du dzia³ania strategiczne, które maj¹ byæ panaceum i odwróciæ ca³¹ sytuacjê, takie jak:
integracja kopalñ i hut oraz zmiany strukturalne i w³asnociowe Oddzia³ów i spó³ek nieuchronnie przy zderzeniu z dekoniunktur¹ doprowadz¹ do katastrofy przemys³u miedziowego i ca³ego regionu. Personalne decyzje prezesa polegaj¹ce na zatrudnianiu na strategiczne
stanowiska dyletantów powi¹zanych politycznie powoduje pog³êbienie wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
W przeddzieñ zebrania Rady Krutin przekonywa³, ¿e jest dobrym
mened¿erem oraz ¿e w jego odczuciu minister skarbu popiera jego
dzia³ania. Jak pisa³a Gazeta Wyborcza, Krutin ma wsparcie wicepremiera Grzegorza Schetyny (PO), który rozdaje karty na Dolnym l¹sku.
Fakt ten potwierdza wypowied senatora Tomasza Misiaka z Platformy Obywatelskiej, przewodnicz¹cego senackiej komisji gospodarki
narodowej opublikowana w Gazecie Wyborczej jeszcze przed posiedzeniem rady nadzorczej: - Wed³ug mojej wiedzy minister Grad ma

pe³ne zaufanie do prezesa Krutina. Otrzyma on jego poparcie i bêdzie dalej pracowa³ nad popraw¹ sytuacji spó³ki. Misiak twierdzi te¿,
¿e akcja zwi¹zkowców, to czysta polityka - To, co robi¹, szkodzi Polskiej Miedzi.
Rada nadzorcza KGHM zdecydowa³a 9 padziernika 2008r., ¿e
Miros³aw Krutin pozostanie na stanowisku prezesa. Jak siê mo¿na
domylaæ przeciwko odwo³aniu g³osowa³o szeciu cz³onków rady,
reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa, a za - by³o trzech nadzorców wybranych przez za³ogê - Józef Czyczerski, Ryszard Kurek i Leszek
Hajdacki.
Czy¿ mo¿na siê dziwiæ wynikowi g³osowania? Niestety w Polsce
w dalszym ci¹gu o funkcjonowaniu firm, gdzie decyduj¹cy g³os ma
Skarb Pañstwa - maj¹ politycy.
Tylko mo¿na mieæ nadziejê, ¿e pracuj¹cym w Polskiej Miedzi pod kierunkiem Zwi¹zków Zawodowych - uda siê jeszcze uratowaæ Polsk¹ Mied przed decyzjami dyletantów nie maj¹cych pojêcia o przemyle miedziowym i regionie, który ¿yje dziêki Polskiej Miedzi.

Bezprzedmiotowy projekt aneksu

Pisane na wodzie

Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin przekaza³ 8 padziernika 2008r. do Zwi¹zków Zawodowych opracowany przez jego s³u¿by projekt aneksu do ZUZP dla pracowników
KGHM.
W pimie przewodnim do projektu przekonuje, ¿e projekt stanowi gwarancjê objêcia pracowników kopalñ dotychczas obowi¹zuj¹cym ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. po powstaniu
Oddzia³u Zintegrowana Kopalnia i deklaruje gotowoæ niezw³ocznego jego zawarcia.
Analizuj¹c projekt porozumienia  aneksu nale¿y stwierdziæ, ¿e
posiada on 3 punkty: pierwszy mówi o istotnej roli, jak¹ odgrywaj¹
UZP, drugi o pragnieniu szerszego i korzystniejszego ukszta³towania
pracowniczych uprawnieñ, trzeci o tworzeniu warunków wzajemnej
wspó³pracy z zachowaniem samodzielnoci i autonomii Stron. W
dalszej czêci porozumienia projekt mówi, ¿e po negocjacjach strony zgodnie postanawiaj¹, ¿e w przypadku powstania Oddzia³u Zintegrowana Kopalnia powsta³y Oddzia³ zostanie wpisany do §2 ust 1
ZUZP.
Pomijaj¹c przyd³ug¹ formu³kê zawart¹ w trzech punktach i skupiaj¹c siê na meritum sprawy nale¿y stwierdziæ, ¿e w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów Art. 2418 § 1 Kodeksu Pracy W okresie jednego roku od dnia przejcia zak³adu pracy lub jego czêci na nowego
pracodawcê do pracowników stosuje siê postanowienia uk³adu, którym byli objêci przed przejciem zak³adu pracy lub jego czêci na
nowego pracodawcê, ( ).
Podsumowuj¹c po likwidacji trzech kopalñ i utworzeniu Oddzia³u Zintegrowana Kopalnia dotychczasowy UZP razem z zawartymi aneksami, bêdzie obowi¹zywa³ tylko jeden rok!
Proponowane porozumienie-aneks, gdyby zosta³o przyjête przez
strony i zarejestrowane przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy obowi¹zywa³oby równie¿ nie d³u¿ej. Nie stanowi³oby jakiegokolwiek zabezpieczenia prawnego przymuszaj¹cego pracodawcê do zawarcia ZUZP
na dotychczas obowi¹zuj¹cych warunkach w KGHM Polska Mied
S.A.
ZUZP dla pracowników Oddzia³u Zintegrowana Kopalnia mo¿e
zostaæ tylko zawarty zgodnie z Art. 2412 § 1 kp - Zawarcie uk³adu
nastêpuje w drodze rokowañ.
Dotychczasowe postêpowanie prezesa Krutina i jego d¹¿enia
do dokonania niekorzystnych dla pracowników zmian w zapisach
ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. (likwidacja wêgla i innych sk³adników placowych na rzecz premii motywacyjnej)
musi stanowiæ o braku rzeczywistej woli zastosowania dotychczasowego ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. w nowej
kopalni i w nowej hucie.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ stoj¹c na stra¿y miejsc pracy, p³acy i wiadczeñ pracowniczych nie
pozwoli na oszukanie zatrudnionych w KGHM. Wykorzysta wszystkie dostêpne rodki do obrony praw pracowniczych.
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