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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Nowy Rok to czas Wielkich Pragnieñ i Nadziei.
Ka¿dy z nas ma nadziejê, ¿e wraz z nastaniem 2009 r. nadejd¹ lesze czasy.
Przesz³y 2008 rok, by³ dla pracowników zatrudnionych
w KGHM Polska Mied S.A. rokiem chudym, je¿eli chodzi o p³ace.
Ich rednia p³aca spad³a w stosunku do redniej krajowej o ponad 10%.
Jaki bêdzie ten nowy 2009 rok? Zarz¹d KGHM straszy w oko³o,
narastaj¹cym kryzysem gospodarczym, który ma ograniczyæ
mo¿liwoci p³acowe pracodawcy.
Doszlimy do wniosku, ¿e istniej¹ca sytuacja i wyj¹tkowoæ
pierwszych dni Nowego Roku daje nam prawo, do z³o¿enia ¿yczeñ
pracownikom KGHM, górniczym i hutniczym emerytom i rencistom,
cz³onkom rodzin ludzi zwi¹zanych z Polsk¹ Miedzi¹
oraz wszystkim Czytelnikom Pryzmatu - oby nie spe³ni³y siê
czarne prognozy Zarz¹du KGHM i pracownicy otrzymali podwy¿ki p³ac
oraz utrzymali stabilnoæ zatrudnienia w Polskiej Miedzi,
spe³nienia marzeñ, realizacji podjêtych postanowieñ, zdrowia,
szczêcia i samych radosnych dni.
Oby ka¿dy nastêpny dzieñ by³ dla Pañstwa lepszy od poprzedniego.
Oby skoñczy³ siê nareszcie czas wiecznej pogoni za pieni¹dzem,
a rozpocz¹³ okres normalnego ¿ycia, w którym jest czas na pracê,
wypoczynek, a zw³aszcza na ¿ycie rodzinne.

Do Siego Roku !
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ
oraz Redakcja Pryzmatu.

Szczêæ Bo¿e !

Zmiany na stanowiskach zarz¹dczych w Polskiej Miedzi, dokonane przez Platformê Obywatelsk¹ w kwietniu 2008 roku okaza³y siê dla pracowników fatalne.

Obni¿one realne
wynagrodzenie

Wzrost redniego wynagrodzenia w KGHM w roku 2008 nie nad¹¿y³
za wzrostem cen i redniej p³acy w Polsce.
Zgodnie z zawartym 27 padziernika 2008r. porozumieniem dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied S.A. Organizacji Zwi¹zkowych z Zarz¹dem KGHM Polska Mied S.A. - 19 grudnia br. odby³o siê spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
KGHM Polska Mied S.A. dokonuj¹ce oceny osi¹gniêtego poziomu
wynagrodzeñ oraz utraty ich wartoci realnej.
Zarz¹d Spó³ki przedstawi³ Zwi¹zkom Zawodowym wyniki p³acowe w
Spó³ce za 11 m-cy, z których wynika, ¿e redniomiesiêczna p³aca w
Polskiej Miedzi wros³a tylko o 2,9%. Stwierdzi³ równie¿, ¿e ze wzglêdów
makro-ekonomicznych Zarz¹d Spó³ki nie wyra¿a zgody na wyp³acenie
premii wyrównawczej.
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego za 11 m-cy 2008
r. nast¹pi³ w Polsce wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych o 4,3%,
a rednia p³aca w sektorze przedsiêbiorstw wzros³a o 7,2% (na rok 2008
planowane ponad 10%).
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski skrytykowa³ takie stanowisko Zarz¹du i
stwierdzi³, ¿e niedopuszczalnym jest, aby przy wypracowanym ponad 2 miliardowym zysku w br., nie znalaz³o siê parê milionów na
wyp³atê premii rekompensuj¹cej spadek realnej p³acy pracowniczej
w KGHM Polska Mied S.A. Tym bardziej, je¿eli sprawdz¹ siê zapowiedzi Zarz¹du o kryzysie w 2009 roku - jego konsekwencj¹ bêdzie dalszy
spadek realnej p³acy pracowniczej w Polskiej Miedzi, ze wzglêdu na brak
wyp³at z tytu³u zaliczek na poczet nagrody rocznej (brak wypracowywanego zysku). Mo¿na siê te¿ spodziewaæ, ¿e Zarz¹d podczas negocjacji
wzrostu p³ac na 2009 rok bêdzie d¹¿y³ do zamro¿enia stawek osobistego zaszeregowania (ustali wskanik przyrostu redniomiesiêcznego
wynagrodzenia w Spó³ce na poziomie mniej ni¿ zero). Nikt te¿ nie mo¿e
zapewniæ pracowników, ¿e wypracowane w br. pieni¹dze pozostan¹ w
Spó³ce na trudne czasy. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e jak w latach ubieg³ych, g³ówny akcjonariusz Skarb Pañstwa zadecyduje o zabraniu wypracowanego zysku w formie dywidendy. Tym bardziej, ¿e dochody
bud¿etu pañstwa ulegn¹ zmniejszeniu z powodu spowolnienia w gospodarce (ni¿sze dochody z tytu³u podatków).
W tych okolicznociach Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. za¿¹da³y wyp³aty jednorazowej premii wyrównawczej w
wysokoci 3000z³.
Zarz¹d Polskiej Miedzi przeciw wyp³acie rekompensaty
Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin odmówi³
wyp³aty premii zas³aniaj¹c siê trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ Spó³ki, jaka
jego zdaniem bêdzie mia³a miejsce w 2009 roku i zapewnieniem, ¿e
zrobi wszystko, by Skarb Pañstwa, jako wiêkszociowy akcjonariusz
pozostawi³ ca³y zysk wypracowany w roku 2008 w Spó³ce (nie pobieraj¹c dywidendy).
Na to zapewnienie Józef Czyczerski - przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ
Solidarnoæ  stwierdzi³, ¿e w przypadku zabrania zysku w postaci
dywidendy, to co mo¿e zrobiæ Zarz¹d KGHM, to najwy¿ej podaæ siê do
dymisji.
Próby negocjacji premii w ni¿szej wysokoci spotka³y siê z kategoryczn¹ odmow¹ Zarz¹du. Zarz¹d zaj¹³ nieprzejednane stanowisko polegaj¹ce na nie zrekompensowaniu spadku realnej p³acy pracownikom
Polskiej Miedzi.
Stanowisko to powoduje naruszenie proporcji p³acowej górników i
hutników Polskiej Miedzi w stosunku do pozosta³ych pracowników zatrudnionych w Polsce. Utrzymuje, a nawet powiêksza dysproporcje p³acowe Polskich górników w stosunku do ich kolegów zatrudnionych w
Unii Europejskiej.
Poprzednicy obecnego Zarz¹du Polskiej Miedzi obiecywali nam
wzrost wskanika wynagrodzeñ o 2% powy¿ej inflacji. Dzisiaj okazuje
siê, ¿e poziom p³ac jest o 2% poni¿ej tego wskanika. Odst¹pilimy od
strajku wiedz¹c, ¿e pod koniec roku wrócimy do rozmów dotycz¹cych
wyp³aty premii wyrównuj¹cej utracone w wyniku inflacji wynagrodzenie. Czujemy siê oszukani.  mówi Waldemar Brus wiceprzewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ kopalni Rudna.
rednia p³aca pracowników O/ZWR nie nale¿y do najwy¿szych w
Spó³ce, moi koledzy i kole¿anki, którzy czêsto pracuj¹ w skrajnych wa-

runkach, szkodliwych dla zdrowia, czekaj¹ na waloryzacjê wynagrodzenia o kwotê kompensuj¹c¹ co najmniej stopieñ inflacji. Brak chêci Zarz¹du do wyp³aty premii rekompensuj¹cej za³odze spadek p³acy realnej i
stworzenie w Biurze Zarz¹du nowego kontraktowego stanowiska dyrektora naczelnego do spraw zakupów z wynagrodzeniem miesiêcznym
id¹cym w dziesi¹tki tysiêcy z³otych - to polityka p³acowo - kadrowa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. nie tylko nie zrozumia³a, ale i nie do
przyjêcia przez za³ogê Oddzia³u KGHM ZWR.  mówi Franciszek Poszelu¿ny przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZWR.
Ten Zarz¹d, to ludzie niemaj¹cy pojêcia o pracy górniczej. Ludzie z
zewn¹trz, którzy przyszli tu z nadania politycznego, nie maj¹ pojêcia o
trudzie i znoju, w jakim górnikom i hutnikom przychodzi wypracowywaæ nasze bogactwo mied i srebro. Trudno wobec powy¿szego spodziewaæ siê po nich szacunku dla górniczo-hutniczej pracy.  mówi
Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice.
Zawsze uwa¿a³em i zdania nie zmieniam, ¿e Prezes KGHM Polska
Mied S.A. powinien byæ z naszej firmy. Tu, w Polskiej Miedzi, pracuje
18 500 ludzi i gdyby decydowa³a ocena merytoryczna o naborze na stanowisko prezesa Spó³ki bez problemów mo¿na znaleæ odpowiednich
fachowców. Taki prezes wiedzia³by, o czym mówi i podejmowa³by decyzje najlepsze dla Spó³ki i zatrudnionych w niej pracowników. Wiedzia³by,
z jakimi problemami boryka siê górnictwo. A jest to specyficzna dziedzina gospodarki. Ludzi zatrudnionych pod ziemi¹ nale¿y szanowaæ i odpowiednio wynagradzaæ za ich trud i ryzyko. Oni codziennie podejmuj¹c
pracê k³ad¹ na szali swoje zdrowie i ¿ycie. A gdy zarz¹dcy podejm¹
niew³aciwe decyzje, to zamiast zwiêkszenia produkcji uzyskuje siê zwiêkszenie wypadkowoci. Kopalnia, to nie fabryka produkuj¹ca chemikalia.
Obni¿enie realnego wynagrodzenia pracownikom w roku 2008 dla uzyskania ponad 2 miliardowego zysku oceniam bardzo negatywnie. Bêdziemy prowadziæ rozmowy z Zarz¹dem, aby wyp³aciæ premiê pracownikom Polskiej Miedzi jeszcze na konto roku ubieg³ego. Jest to mo¿liwe,
przy dobrej woli Zarz¹du. Dla mnie i ludzi, których reprezentujê najwy¿szym dobrem jest byt naszej firmy górniczo-hutniczej przy zachowaniu
bezpieczeñstwa pracy oraz godziwego wynagrodzenia.  mówi przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a,
¿e prowadzona przez Zarz¹d Polskiej Miedzi polityka p³acowa jest niew³aciwa. Wzrost wynagrodzeñ musi niwelowaæ skutki wzrostu cen artyku³ów i us³ug konsumpcyjnych oraz pod¹¿aæ za wzrostem redniej
p³acy w Polsce. Przypominamy Zarz¹dowi, ¿e Za³oga KGHM Polska Mied
S.A. w przeprowadzonym referendum w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci opowiedzia³a siê za podwy¿kami p³ac, a przypadku nie spe³nienia postulatu
p³acowego za strajkiem.
Dla Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i ludzi których reprezentuje - najwy¿szym dobrem jest byt naszej firmy górniczo-hutniczej.

Spada cena miedzi, kurcz¹ siê rynki zbytu, idzie kryzys, a
Zarz¹d

Bezradny Zarz¹d

Sprawdzaj¹ siê obawy Józefa Czyczerskiego cz³onka Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi.
Wszyscy pamiêtamy jak w marcu podejmowano polityczn¹ decyzjê,
¿e w KGHM Polska Mied S.A. ma byæ powo³any zarz¹d niemaj¹cy nic
wspólnego z przemys³em górniczo-hutniczym, gdy¿ tylko tak zarz¹dzana spó³ka mo¿e racjonalnie funkcjonowaæ.
Ju¿ wtedy, Józef Czyczerski, cz³onek rady nadzorczej Polskiej Miedzi
z wyboru za³ogi i przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ ostrzega³ cz³onków rady z politycznego nadania
Skarbu Pañstwa: Wybór prezesa strategicznej gie³dowej spó³ki to kluczowa sprawa. Chocia¿ niektórzy mówi¹, ¿e po politycznym nadaniu
przez SLD prezesa Wiktora B³¹dka nie ma znaczenia, kto bêdzie prezesem w Polskiej Miedzi. Ja mam jednak odrêbne zdanie - prezes musi
byæ dobry, aby przygotowaæ Polsk¹ Mied na lata dekoniunktury. Spó³ka zatrudnia 18 tysiêcy ludzi w ci¹gu podstawowym i tysi¹ce w spó³kach zale¿nych. Brak odpowiednich dzia³añ doprowadzi do tragedii spo³ecznej na skalê ca³ego regionu i kraju. Dlatego potrzebujemy dobrego
mened¿era, który znaj¹c specyfikê pracy w kopalniach i hutach zadba o
ich rozwój, a nie tylko o zysk dla w³aciciela.
Przepada w g³osowaniu wniosek zg³oszony przez przedstawicieli za³ogi w radzie, aby w regulaminie wyboru prezesa, jako warunek kwalifikacyjny zawrzeæ: znajomoæ zarz¹dzania firm¹, jako jednym organizmem

sk³adaj¹cym siê z wielu zak³adów ze szczególnym uwzglêdnieniem hutnictwa i górnictwa  specyfiki Polskiej Miedzi.
Profesorowie i doktorzy oraz byli prezesi, którzy zostali powo³ani przez
Skarb Pañstwa do rady wi¹¿¹ swój byt z Warszaw¹ i Wroc³awiem, jak
Polska Mied padnie, strac¹ tylko wynagrodzenie z rady nadzorczej KGHM
i dalej bêd¹ wietnie funkcjonowaæ. Dlatego wykonuj¹c dyrektywê w³aciciela w kwietniu 2008r. powo³uj¹ na prezesa KGHM Polska Mied
S.A. Miros³awa Krutina kieruj¹cego Spó³k¹ PCC Rokita S.A. (zak³ad produkuj¹cy chemikalia w Brzegu Dolnym).
Nowo powo³any prezes nie maj¹c wiedzy ani dowiadczenia w
przemyle górniczo-hutniczym podejmuje szereg istotnych decyzji dla
Spó³ki, które w swej konsekwencji doprowadzaj¹ do sporu zbiorowego z SKGRM NSZZ Solidarnoæ i konsolidacji Zwi¹zków Zawodowych chc¹cych broniæ swojego zak³adu przed szkodnictwem. Zdeterminowana SKGRM NSZZ Solidarnoæ, staj¹c w obronie praw pracowniczych i bytu firmy wraz z innymi organizacjami zwi¹zkowymi,
organizuje referendum w sprawie przeprowadzenia protestu strajkowego. Za³oga KGHM w swej zdecydowanej wiêkszoci opowiada siê
przeciw destrukcyjnym dzia³aniom Zarz¹du, kierowanego przez prezesa Zarz¹du Miros³awa Krutina.
Za³oga wyra¿a siê jasno, w obronie swych praw i swoich miejsc pracy jest gotowa strajkowaæ. Zarz¹d pod wodz¹ M. Krutina wycofuje siê z
podjêtych decyzji likwiduj¹cych kopalnie i huty oraz restrukturyzacji O/
COPI, a podwy¿kê wynagrodzeñ rekompensuj¹c¹ inflacjê odracza do
grudnia br.
W tym czasie kryzys ogólnowiatowy odciska swoje piêtno na Spó³ce, której g³ówny produkt  mied ulega gwa³townej przecenie. Jakie
kroki w tej sytuacji podejmuje Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. sk³adaj¹cy siê z fachowców od górnictwa i hutnictwa miedziowego?
Wstrzymuje wyp³atê pracownikom Spó³ki premii rekompensuj¹cej
wzrost kosztów utrzymania w roku 2008.
W zamian tworzy w Biurze Zarz¹du nowe, kontraktowe, wysokop³atne stanowisko Dyrektora Naczelnego ds. Zakupów oraz powierza mu
misjê utworzenia nowego kosztownego Oddzia³u Centralne Biuro Zakupów. Oddzia³ licz¹cy w pierwotnym kszta³cie do 40 osób, ju¿ w trakcie
realizacji projektowej rozrasta siê do 100 osób. A co bêdzie gdy zacznie
funkcjonowaæ? W myl za³o¿eñ Zarz¹du prezesa M. Krutina CBZ ma
przynieæ oszczêdnoci dla Spó³ki poprzez centralizacjê wyboru robót i
us³ug, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów. Olbrzymie
koszty tworzenia nowej komórki organizacyjnej w chwili, gdy firma wchodzi w sytuacjê kryzysow¹ (tak twierdzi zarz¹d) przy w¹tpliwym efekcie
oszczêdnociowym, musi budziæ uzasadniony niepokój u za³ogi. Tym
bardziej, gdy za³ogê pozbawia siê nale¿nego jej wynagrodzenia, uzasadniaj¹c te poci¹gniêcie trudn¹ sytuacj¹.
Istnieje uzasadniona obawa, ¿e procedury scentralizowanego wyboru robót i us³ug, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów
nie sprawdz¹ siê w warunkach KGHM Polska Mied S.A. Rezygnuj¹c z
tworzenia CBZ, a skupiaj¹c siê na organizacyjnej i technicznej modernizacji istniej¹cego systemu zakupów, z wykorzystaniem ogromnego potencja³u pracowników Oddzia³ów, z ich dowiadczeniem, wysokimi kwalifikacjami, autentycznej troski i zaanga¿owaniem mo¿na by osi¹gn¹æ
wy¿sze efekty ekonomiczne przy ryzyku strat ograniczonym do minimum.  mówi Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi.
Kolejne decyzje Zarz¹du dotycz¹ce oszczêdniejszego funkcjonowania naszej Spó³ki, to kosztowne i w¹tpliwe w swych efektach ekonomicznych decyzje. Odnosi siê wra¿enie, ¿e Zarz¹d KGHM Polska
Mied S.A. znajduj¹c firmê nieprzygotowan¹ do recesji, krêci siê
bezradnie w kó³ko, podejmuj¹c coraz to bardziej irracjonalne decyzje.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ ostrzega w³adze Spó³ki i deklaruje za³odze, ¿e biernie tym dzia³aniom przygl¹daæ siê nie bêdzie, gdy¿ ich b³êdne decyzje uderzaj¹ w byt za³ogi
Polskiej Miedzi.

Prezydent 26.11. 2008r. zawetowa³ trzy ustawy z tzw. pakietu zdrowotnego.

Prezydent
nie podpisa³

Zawetowane ustawy to: ustawa o zak³adach opieki medycznej,
ustawa o pracownikach zak³adów opieki medycznej, ustawa - przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia. NSZZ Solidarnoæ wspólnie z OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodowych apelowa³

do Lecha Kaczyñskiego o nie podpisywanie tych ustaw.
Prezydent podpisa³ natomiast ustawê o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawê o akredytacji i konsultantach.
OWIADCZENIE przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoæ Janusza
niadka i Marii Ochman, przewodnicz¹cej Solidarnoci ochrony
zdrowia.
NSZZ Solidarnoæ z zadowoleniem przyjmuje decyzjê Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego o odes³aniu trzech kluczowych ustaw, z tak zwanego pakietu zdrowotnego, do ponownego rozpatrzenia przez Sejm RP.
NSZZ Solidarnoæ od samego pocz¹tku prac nad pakietem ustaw
zdrowotnych podkrela³, ¿e tak wa¿ne systemowe zmiany powinny byæ
projektami rz¹dowymi a nie poselskimi. Niestety podczas bia³ego szczytu, zwo³anego przez samego premiera Donalda Tuska, poprzez prace w
komisjach sejmowych, g³os rodowiska medycznego by³ ignorowany.
Ustawy zawetowane przez Prezydenta RP zawieraj¹ niejasne i kontrowersyjne przepisy, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu zdrowotnemu Polaków.
Widzimy potrzebê zmian w systemie ochrony zdrowia. Jednak filozofia, jaka przywieca³a twórcom zawetowanych przez prezydenta ustaw,
jest sprzeczna z konstytucyjnym obowi¹zkiem pañstwa, zapewnienia
obywatelom równego dostêpu do ochrony zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Najwiêksze nasze w¹tpliwoci budzi zasada obowi¹zkowego przekszta³cenia placówek ochrony zdrowia w spó³ki kapita³owe. Naszym
zdaniem, wprowadzenie tego obowi¹zku w po³¹czeniu z innymi zapisami ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej to prosta droga do umo¿liwienia prywatyzacji szpitali oraz ograniczenia dostêpu do leczenia dla osób,
które na prywatn¹ opiekê medyczn¹ pozwoliæ sobie nie mog¹.
Powszechnie wiadomo, ¿e dzia³ania spó³ki musz¹ przynosiæ zysk.
Kiedy skoñczy siê kontrakt z p³atnikiem - alternatyw¹ jest zamkniêcie
placówki albo pobieranie op³at od pacjentów. Mo¿e te¿ siê zdarzyæ, ¿e
leczenie niektórych schorzeñ bêdzie po prostu nieop³acalne. Gdzie trafi¹
nierentowni pacjenci?
Obecnie na rynku dzia³a wiele prywatnych podmiotów wiadcz¹cych
us³ugi medyczne. Posiadaj¹ one kontrakt z NFZ oraz wiadcz¹ us³ugi
komercyjne. To wa¿na czêæ sektora, ale rola tych placówek powinna
mieæ charakter uzupe³niaj¹cy. Publiczne placówki winne zabezpieczaæ
prawo pacjentów do równego dostêpu do wiadczeñ medycznych.
Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, w Polsce publiczna s³u¿ba zdrowia zosta³aby zast¹piona prywatn¹. NSZZ Solidarnoæ stoi na stanowisku, ¿e bezpieczeñstwa zdrowotnego Polaków nie mo¿na pozostawiæ
niewidzialnej rêce rynku. Zapisy tych ustaw nie zawieraj¹ ¿adnych wyjæ
awaryjnych na wypadek nieudanego eksperymentu w opiece zdrowotnej.
Nowoczesna s³u¿ba zdrowia kosztuje. W Polsce nak³ady na ochronê
zdrowia nale¿¹ do najni¿szych w Europie. Kolejne rz¹dy skutecznie przerzucaj¹ koszty coraz dro¿szej medycyny na pacjentów. Szukaj¹c pomocy Polacy, w destabilizowanym systemie coraz wiêcej pieniêdzy przeznaczaj¹ na prywatn¹ s³u¿bê zdrowia. Jeli mog¹ to p³ac¹ - jeli nie
rezygnuj¹ z leczenia. Tak samo jak rezygnuj¹ z kupienia przepisanych
przez lekarza recept. Obawiamy siê pog³êbiania podzia³u na biednych i
bogatych, tych których staæ na opiekê zdrowotn¹ i tych, których nie
bêdzie na ni¹ staæ.
Mamy nadziejê, ¿e weto prezydenta sk³oni polityków do powa¿nych
rozmów na temat przysz³oci polskiej s³u¿by zdrowia. Wed³ug ostatnio
opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia raportu o stanie zdrowia Polaków, po 1991 roku stopniowo on siê poprawia, ale na tle ogó³u
krajów UE sytuacja jest wci¹¿ niezadowalaj¹ca, a na dodatek po roku
2000 trend ten uleg³ spowolnieniu. Przeciêtna d³ugoæ ¿ycia w Polsce
od 1991 r., wzrasta, ale po roku 2002 coraz wolniej. Wci¹¿ d³ugoæ ¿ycia
mieszkañców Polski jest wyranie krótsza ni¿ przeciêtna w krajach UE w przypadku mê¿czyzn o 4,6 lat, a w przypadku kobiet o 2 lata.
Aby w³aciwie zadbaæ o zdrowie Polaków trzeba poprawiæ dostêpnoæ do wiadczeñ medycznych. Nie uda siê to bez zwiêkszenia wydatków na ochronê zdrowia, profilaktykê i diagnostykê. Nie bêdzie racjonalnej gospodarki finansami bez jednolitego dla ca³ego kraju elektronicznego systemu rejestracji us³ug medycznych. A w koñcu, konieczne jest
systemowe uregulowanie warunków zatrudnienia i wynagradzania pracowników bran¿y medycznej zw³aszcza w wietle obecnie wystêpuj¹cego tam gigantycznego rozwarstwienia dochodów miêdzy poszczególnymi grupami zawodowymi.
O potrzebie takich zmianach chcemy i zawsze bêdziemy rozmawiaæ.
Janusz niadek - przewodnicz¹cy
Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ
Maria Ochman - przewodnicz¹ca
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarnoæ

Zakoñczy³a siê akcja charytatywna prowadzona pod has³em
CHCÊ SIÊ PODZIELIÆ

Dary rozdzielone

Organizowana corocznie przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ
Solidarnoæ kwesta prowadzona wród pracowników KGHM Polska
Mied S.A. Oddzia³ ZG Lubin przynios³a nadspodziewane rezultaty.
Celem akcji prowadzonej pod auspicjami dzia³aczy zwi¹zkowych by³a
solidarnoæ ludzi pracy, z ludmi potrzebuj¹cymi wsparcia. Zebrane
datki zgodnie z zapowiedzi¹ zosta³y skierowane do najubo¿szych rodzin naszego regionu. Umo¿liwi³y im godnie spêdzenie tradycyjnej
wigilii i wi¹t przy stole, na którym nie zabrak³o jedzenia.
Prowadzona kwesta trwa³a od wrzenia do 19 grudnia br. W tym dniu
woluntariusze z zebranych i zakupionych produktów rozpoczêli przygotowywanie paczek ¿ywnociowych, które zosta³y przekazane jeszcze przed
wigili¹.
W sk³ad paczek wesz³y artyku³y spo¿ywcze przeznaczone na posi³ki
regeneracyjne dla górników, a celowo przekazane przez nich na szczytny
cel akcji chcê siê podzieliæ. Dziêkujemy im wszystkim, szczególnie dziêkujemy mi³ym Paniom zatrudnionym w punktach wydawania posi³ków
regeneracyjnych, które wykaza³y siê niezwyk³¹ uczciwoci¹ i powiêci³y
sporo czasu na gromadzenie pozostawionych przez górników posi³ków.
Martwi i niepokoi fakt, ¿e przybywa osób oczekuj¹cych naszego wsparcia
i pomocy, które przecie¿ nie z w³asnej winy, ale czêsto poprzez tragiczne
zdarzenia losowe znalaz³y siê w ciê¿kiej sytuacji materialnej.
Cieszymy siê, ¿e chêtnych do niesienia bezinteresownej pomocy i organizacji akcji jest coraz wiêcej. Jestemy przekonani, ¿e ofiarnoæ darczyñców i zwi¹zkowych wolontariuszy wyp³ywa z g³êbi serca. Odpowiedzi¹ na ich bezinteresowne powiêcenie, jest wdziêcznoæ obdarowanych,
objawiaj¹ca siê goszcz¹c¹ radoci¹ w ich domach podczas wiat Bo¿ego
Narodzenia, z mo¿liwoci ich spêdzenia w dostatku, dziêki powieceniu i
ofiarnoci darczyñców.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin pragnie z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim ludziom dobrej woli,
bez których osi¹gniêcie tego szczytnego celu nie by³oby mo¿liwe.
Dziêkujemy Dyrekcji O/ZG Lubin i Zarz¹dowi CBJ Sp. z o.o. oraz
Zarz¹dowi Spó³ki IMPEL S.A. i Panu Andrzejowi Klimczakowi fundatorom nagród na festynie rodzinnym i biesiadzie barbórkowej. Dziêki tym
nagrodom mo¿na by³o przeprowadziæ wiele konkursów, z których dochód zosta³ przeznaczony na zakup artyku³ów do paczek.
Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wziêli udzia³ w naszej akcji,
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin - ¿yczy,
aby Mi³oæ Bo¿a ich nigdy nie opuci³a, a Nowy Rok by³ przepe³niony
szczêciem i radoci¹.
Przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski

Abymy lepsi byli

Okres wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku to czas, w którym
powinno siê znaleæ miejsce na sk³onienie nas do odpowiedzenia
sobie na pytanie: jak¹ drog¹ pod¹¿amy do osi¹gniêcia wytyczonego
celu?
Droga konsumpcji polegaj¹ca na spo¿ywaniu obfitych posi³ków i d¹¿eniu do ci¹g³ej pogoni za brzêcz¹c¹ mamon¹ prowadzi donik¹d. Na
swej drodze musimy znaleæ miejsce na uczciwoæ i ¿yczliwoæ oraz
troskê o rodzinê, kolegów i kole¿anki z pracy, na okazanie innym ludziom przyjacielskich gestów, choæby tak zwyczajnych jak dzieñ dobry.
Okazuje siê, ¿e bêd¹c zbytnio zapatrzeni i zas³uchani w medialn¹ propagandê, nie mamy czasu dla najbli¿szych i zaczynamy stopniowo zatracaæ to, co najwa¿niejsze  mi³oæ i wra¿liwoæ na potrzeby innych. A
przecie¿ te przymioty powinny przywiecaæ nam w ka¿dego dnia, a szczególnie w okresie wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Powinnimy zawsze pamiêtaæ o naszych bliskich, aby nigdy nie spêdzali ich w samotnoci. Czas
spêdzony przy Wigilijnym stole powinien byæ czasem otwartym na mi³oæ i nadziejê nieustannie p³yn¹cych od Dzieci¹tka Bo¿ego narodzonego w Betlejem. Tak pozytywnie na³adowani na pewno nie dopuæmy
do tego, aby nasze codzienne ¿ycie wygl¹da³o jak byt w stadzie wilków
skacz¹cych sobie do garde³.

Dobrym lekarstwem na problemy, które nam doskwieraj¹ jest bia³y
op³atek, pod warunkiem jednak, ¿e ³amany jest szczerze. Dziel¹c siê nim
z bliskimi prosimy przecie¿ o wybaczenie i dajemy je tym, którzy go
oczekuj¹. Po tak spêdzonych wiêtach Bo¿ego Narodzenia na pewno
bêdzie nam ³atwiej przebrn¹æ przez wszystkie trudnoci, które szykuje nam los w 2009 roku.
Bogdan Nuciñski

Nienaganna praca nie mo¿e stanowiæ kryterium do otrzymania wiadczenia z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ
Socjalnych

Ekwiwalent nale¿y wyp³aciæ
W Oddziale KGHM Polska Mied S.A. Polkowice  Sieroszowice
pracodawca niew³aciwie interpretowa³ zapisy Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.
Pracownicy O/ZG Polkowice  Sieroszowice, którzy starali siê o ekwiwalent pieniê¿ny z tytu³u zwrotu kosztów przejazdu urlopowego spotykali siê z odmow¹, w przypadku wczeniejszego otrzymania kar porz¹dkowych wynikaj¹cych z kodeksu pracy. Ta nieprawid³owa sytuacja trwa³a w okresie od 29 lipca 2005r. tj. od wejcia w ¿ycie protoko³u dodatkowego nr 6 do ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A., który
okreli³, ¿e ekwiwalent z tytu³u przejazdu urlopowego nie jest sk³adnikiem wynagrodzenia, a wiadczeniem z ZFS. Trwa³a do czasu, gdy jeden z pracowników powiadomi³ Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ,
¿e zak³ad nie chce mu wyp³aciæ ekwiwalentu, bo w aktach posiada karê
upomnienia. Po zapoznaniu siê ze spraw¹ przewodnicz¹cy KZ NSZZ
Solidarnoæ Bogus³aw Szarek stwierdzi³, ¿e postêpowanie kopalni jest
sprzeczne z przepisami ustawy o ZFS, która w art. 8 ust 1 wskazuje
ogólne podstawy przyznawania wiadczeñ, st¹d te¿ kryterium nienagannej pracy nie mo¿e stanowiæ warunku odmowy przyznania wiadczenia. Podj¹³ interwencjê u pracodawcy, w wyniku której pracownikowi wyp³acono ekwiwalent pieniê¿ny z tytu³u zwrotu kosztów przejazdu
urlopowego.
Na spotkaniu Pracodawcy ze Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi
w KGHM postanowiono w najbli¿szym protokole dodatkowym do ZUZP
w treci § 48 ust 1 ZUZP wykreliæ s³owo nienagannym oraz w konsekwencji dokonaæ podobnych zmian w regulaminach zak³adowych funduszy wiadczeñ socjalnych.
Pracownicy, których pozbawiono wiadczenia z ZFS (ekwiwalentu
za przejazd) mog¹ domagaæ siê jego wyp³aty od pracodawcy. W przypadku odmowy mog¹ zwróciæ siê o pomoc do swojego zwi¹zku zawodowego.

Prezydent Lech Kaczyñski spotka³ siê z cz³onkami Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ na przedwi¹tecznym spotkaniu op³atkowym.

¯yczenia od prezydenta

Tradycyjnie podczas grudniowej Komisji Krajowej odbywa siê równie¿ spotkanie op³atkowe. W tym roku uczestniczy³ w nim Prezydent
Lech Kaczyñski. Podczas spotkania Prezydent przekaza³ ¿yczenia
wi¹teczne i noworoczne cz³onkom NSZZ Solidarnoæ.
Prezydent ¿yczy³ Solidarnoci owocnego dialogu spo³ecznego, który
bêdzie skuteczny w rozwi¹zywaniu trudnych problemów w nadchodz¹cym trudniejszym okresie. Prezydent stwierdzi³ równie¿, ¿e w trudnych
czasach potrzeba nam wiêcej jednoci, wiêcej chêci do kompromisu,
mniej niechêci do zwi¹zków zawodowych. - Zwi¹zki zawodowe i w historii naszego kraju i w historii krajów zachodnich s¹ jednym ze róde³
sukcesu, sukcesu który powoduje, ¿e z tego wysokiego poziomu rozwoju, który osi¹gnê³y kraje zachodnie, ale i my w ostatnich rozwijalimy
siê w szybkim tempie, korzysta nie tylko w¹ska elita, ale szerokie grupy
spo³eczne - mówi³ prezydent.
¯yczê spokojnej wigilii, spokojnych wi¹t, ¿eby up³ynê³y w atmosferze rodzinnej, w atmosferze jak najwiêkszego wzajemnego
przywi¹zania, mi³oci i pokoju spo³ecznego. I pokoju spo³ecznego
¿yczê wam wszystkim i ¿yczê swojemu krajowi na ca³y rok 2009 powiedzia³ Lech Kaczyñski.
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