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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Rozpoczê³y siê negocjacje wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2009r.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ domaga siê negocjacji

W Biurze Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. 19 stycznia
2009r., odby³o siê pierwsze spotkanie Organizacji Zwi¹zków
Zawodowych dzia³aj¹cych w Spó³ce z Zarz¹dem w sprawie ustalenia obowi¹zuj¹cego w KGHM Polska Mied S.A. wskanika
wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na 2009r.
Aby tradycji zadoæ uczyniæ, Zarz¹d nie przekaza³ z odpowiednim wyprzedzeniem materia³ów przed rozpoczêciem negocjacji.
Dopiero po ich rozpoczêciu Prezes KGHM PM S.A. Miros³aw Krutin przekaza³ stronie zwi¹zkowej wyniki ekonomiczne, jakie osi¹gnê³a Spó³ka w 2008r. oraz za³o¿enia bud¿etowe na 2009r.
Nastêpnie prezes M. Krutin owiadczy³, ¿e KGHM PM S.A. znajduje siê obecnie w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w zwi¹zku, z czym zarz¹d Spó³ki nie ma zamiaru zgodziæ siê na wprowadzenie w br. wzrostu wynagrodzeñ. Przed³o¿y³ stronie zwi¹zkowej propozycjê ustalenia wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia pracowników Polskiej Miedzi na rok
2009r. na poziomie ZERO procent.
Ze wzglêdu na brak czasu na dokonanie analizy otrzymanych
od zarz¹du Spó³ki materia³ów:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
poinformowa³a pracodawcê, ¿e zapozna siê z materia³em dot.
zatrudnienia i wynagrodzeñ za 2008r. -przed³o¿onym przez Zarz¹d i podczas kolejnego spotkania negocjacyjnego przedstawi stanowisko w/s wysokoci wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na 2009r.

Solidarnoæ ¿¹da wskanika przyrostu miesiêcznego wynagrodzenia w 2009r., na poziomie wy¿szym, o co najmniej dwa
punkty procentowe ni¿ planowana w br. inflacja.
29 stycznia 2009r., odby³o siê drugie spotkanie negocjacyjne
w sprawie ustalenia w KGHM Polska Mied S.A. wskanika wzrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2009r.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
przedstawi³a swoje stanowisko:
Wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2009r. powinien byæ nie ni¿szy ni¿ ustalony w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów tj. 8%.
Jego skonsumowanie winno odbyæ siê poprzez podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania o jednakow¹ wartoæ
z³otow¹  realizuj¹ca wskanik procentowy przy uwzglêdnieniu zwiêkszenia odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny.
Prezes Spó³ki wys³ucha³ propozycji poszczególnych Zwi¹zków
Zawodowych i wykazuj¹c siê wyj¹tkow¹ niereformowalnoci¹,
podtrzyma³ stanowisko Zarz¹du z poprzedniego spotkania w/s
wskanika tj. wzrost p³acy pracowniczej w roku 2009 w KGHM
Polska Mied S.A. na poziomie 0%.
Wobec nieprzejednanego i nieuwzglêdniaj¹cego specyfikê pracy w polskim przemyle miedziowym stanowiska Zarz¹du KGHM,
negocjacje przerwano do 11 lutego.
Organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Polskiej Miedzi zadeklarowa³y, ¿e do tego dnia wypracuj¹ jednolite stanowisko
zwi¹zkowe dotycz¹ce wskanika przyrostu miesiêcznego wynagrodzenia w 2009r., które jako ostateczne zostanie przedstawione Zarz¹dowi na pimie, na najbli¿szym spotkaniu w
sprawie wskanika.

P³aca do waloryzacji Stanowisko Solidarnoci

W Polsce w roku 2009 wzrastaj¹ p³ace

Nikt nikomu ³aski nie robi
Pos³owie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej daj¹ przyk³ad
prezesowi Polskiej Miedzi jak mo¿na i nale¿y waloryzowaæ p³acê.
Pos³owie, choæ nie zwiêkszyli parlamentarnego bud¿etu
wprowadzili podwy¿kê swoich pensji w wysokoci 400 z³. W
ubieg³ym roku pose³ zarabia³ 9892,20 z³ brutto, w tym roku
bêdzie to 10 278,10 z³ brutto.
Dodatkowo o tysi¹c z³otych wzronie kwota na utrzymanie biur
poselskich. Wzrost wydatków oznacza ciêcia w innych miejscach.
Wed³ug informacji Dziennika 29 mln zaoszczêdzono na pracownikach Sejmu. Wprowadzono tak¿e limity na rozmowy przez komórki s³u¿bowe oraz remonty sali plenarnej i poddasza.
Pos³owie dostali tylko wyrównanie inflacji, czyli nikt nikomu ³aski nie robi. - komentuje podwy¿ki pose³ Eugeniusz K³opotek z PSL (wspó³rz¹dz¹cej partii).
To stwierdzenie pos³a K³opotka przekazujemy panu Miros³awowi Krutinowi prezesowi KGHM Polska Mied S.A.
Ponadto proponujemy prezesowi wzi¹æ siê do roboty, a szybko w wydatkach Polskiej Miedzi znajdzie pieni¹dze, które siê
marnuj¹, a spokojnie wystarczy³yby na podwy¿kê p³acy pracowniczej ¿¹danej przez SKGRM NSZZ Solidarnoæ. Nie bêdzie nawet potrzeby ograniczaæ planów remontów dyrektorskich
biur.

Liczba skierowañ na wczasy profilaktyczno - lecznicze
finansowane przez pracodawcê ustalona

Profilaktyka zawodowa

Przeprowadzone 19 stycznia negocjacje organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied S.A. z pracodawc¹
doprowadzi³y do uzgodnienia iloci wczasów profilaktycznoleczniczych dla pracowników Polskiej Miedzi na rok 2009.
W wyniku zawartego porozumienia 440 pracowników Polskiej Miedzi zatrudnionych w warunkach szczególnych otrzyma³o mo¿liwoæ podreperowania swojego zdrowia. Skierowania na wczasy profilaktyczno lecznicze bêd¹ przydzielane przez
odpowiednie komisje na poszczególnych Oddzia³ach Spó³ki. Podstawowym kryterium decyduj¹cym o przyznaniu bezp³atnego dla
pracownika skierowania, bêdzie praca na stanowiskach pracy, w
których wystêpuj¹ szkodliwe czynniki dla zdrowia.
Pracownicy chc¹cy skorzystaæ ze skierowania, otrzymaj¹ wyczerpuj¹ca informacjê o trybie postêpowania w swojej Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
zachêca górników do korzystania z rehabilitacji zawodowej, której zadaniem jest doprowadzenie pracownika w zdrowiu do
emerytury.

Zawetowana ustawa przez Prezydenta, ponownie przyjêta g³osami PO, PSL i SLD, niezgodna z Konstytucj¹ 
twierdzi Solidarnoæ.

Pomostówki do Trybuna³u
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ zdecydowa³a 21 stycznia br. o skierowaniu do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosku o
zbadanie zgodnoci z Konstytucj¹ niektórych przepisów ustawy o
emeryturach pomostowych.
Wniosek zosta³ skierowany do Trybuna³u Konstytucyjnego 23
stycznia.
Za niezgodne z Konstytucj¹ Solidarnoæ uznaje:
1. Pominiêcie w wykazie szczególnych warunków (art.3 ust 2 ustawy o emeryturach pomostowych) prac wykonywanych w warunkach wystêpowania ha³asu, wykonywanych poza pomieszczeniami zamkniêtymi oraz pracy zmianowej nocnej;
2. Przyznanie prawa do emerytur pomostowych wy³¹cznie pracownikom, którzy wykonywali prace w warunkach szczególnych i
szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.
Praca wykonywana w warunkach ha³asu i praca zmianowa nocna
zosta³y uznane za prace w warunkach szczególnych w raporcie pt.
Prace wykonywane w szczególnych warunkach i prace o szczególnym charakterze przedstawionym w lutym 2000 r. przez Komisjê
Ekspertów do Spraw Uprawnieñ do Obni¿onego Wieku Emerytalnego Osób Zatrudnionych w Szczególnych Warunkach lub Szczególnym Charakterze powo³an¹ przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Zarówno wykaz szczególnych warunków pracy, jak i zestawienie
prac w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze,
których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej powinny
byæ ustalane z nale¿yt¹ starannoci¹, poniewa¿ podlegaj¹ one ocenie z punktu widzenia zgodnoci z zasad¹ równoci wobec prawa
oraz zakazu dyskryminacji (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).
Jak czytamy we wniosku o przys³ugiwaniu prawa do emerytur
pomostowych powinny decydowaæ szczególne warunki lub charakter pracy okrelone w oparciu o kryteria medyczne, a nie data
rozpoczêcia pracy. Zdaniem Komisji Krajowej ten przepis jest
sprzeczny z konstytucyjnymi zasadami równoci wobec prawa i
zakazu dyskryminacji w ¿yciu politycznym, spo³ecznym i gospodarczym.
Politycy SLD, w których szeregach s¹ przedstawiciele bran¿owych zwi¹zków zawodowych (pose³ Ryszard Zbrzyzny z ZZPPM),
buñczucznie zapowiadali, ¿e zaskar¿¹ ustawê do TK, do tej pory
tego nie zrobili. Dlaczego? Mo¿na spytaæ pos³a - zwi¹zkowca Ryszarda Z., gdy ponownie bêdzie mami³ ludzi przed wyborami.

Wzrost p³ac wyrównuj¹cy inflacjê nale¿y siê pracownikom Polskiej Miedzi

Utrzymaæ poziom p³ac

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. odmawia wzrostu p³ac pracowniczych rekompensuj¹cych postêpuj¹c¹ inflacjê!
Prowadzona przez Zarz¹d Polskiej Miedzi polityka p³acowa prowadzi do zrównania p³acy górników ze rednia p³ac¹ w kraju, która w
2009 roku ma wzrosn¹æ co najmniej o 8%.
Na takie dzia³ania nie ma i nie bêdzie zgody Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Kiedy prezes KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin zrozumie,
¿e górnicy - pracownicy KGHM Polska Mied S.A., to specyficzna
grupa zatrudnionych w Polsce, która z racji nara¿enia na utratê ¿ycia
i zdrowia musi byæ odpowiednio wy¿ej wynagradzana?
W prawie ka¿dym zak³adzie mo¿na wyeliminowaæ czynniki maj¹ce negatywny wp³yw na zdrowie pracownicze i zagro¿enia utraty ¿ycia.
S¹ jednak zawody, w których pomimo postêpu nauki i techniki oraz
przestrzegania wszelkich przepisów nie da siê wyeliminowaæ wszystkich zagro¿eñ. Do takich nale¿y górnictwo miedzi.
M¹dry pracodawca stara siê finansowo zrekompensowaæ nara¿enie zawodowe zatrudnionym pod ziemi¹, nie dopuszcza do
zrównania zarobków na ró¿nych stanowiskach. Dba aby w zarz¹dzanej przez niego firmie pracownicy otrzymywali sukcesywn¹
waloryzacjê p³acy. Zdaje sobie sprawê, ¿e dobrze wynagradzany
pracownik, to dobry pracownik.

Kiedy ceny towarów i us³ug rosn¹, a zarobki zatrudnionych nad¹¿aj¹ za tym wzrostem, pracownicy utrzymuj¹ si³ê nabywcz¹ swych
pensji, a gdy nie nad¹¿aj¹ nastêpuje spadek wartoci ich pracy. Tak
by³o w KGHM w roku 2008 i tak ma byæ w roku 2009, bo chce tego
Zarz¹d Spó³ki.
Ka¿dy kto dokonuje comiesiêcznych op³at za mieszkanie, gaz, pr¹d
i codziennych zakupów podstawowych artyku³ów z pracowniczej
pensji górnika, hutnika i przeróbkarza doskonale orientuje siê, co to
jest inflacja.
Trwaj¹ rozmowy pomiêdzy zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w KGHM Polska Mied S.A., a Zarz¹dem tej Spó³ki powo³anym
z politycznej rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Czy Zarz¹d
spe³ni finansowe oczekiwania za³ogi i przeskoczy poprzeczkê postawion¹ przez reprezentuj¹ce pracowników Zwi¹zki Zawodowe?

Mia³ byæ cud
dobrobytu, a jest ...

Starsi pracownicy pamiêtaj¹ jak za komuny wszelkie z³o wg w³adzy kwit³o na zachodzie i w USA, a w Polsce by³a praworz¹dnoæ,
spokój i porz¹dek.
Jak na Polskich polach z ziemniakami pojawi³a siê stonka, to komunistyczna propaganda wmawia³a ludziom, ¿e winê za to ponosi
amerykañski imperializm.
Powtórka z rozrywki
Teraz s³uchaj¹c premiera RP, jego ministrów i ca³ego zaplecza
politycznego zastanawiam siê gdzie koñczy siê realna rzeczywistoæ,
a zaczyna og³upiaj¹ca propaganda.
Na ca³ym wiecie rozpêta³ siê kryzys, a premier i rz¹d zapewnia,
¿e w Polsce jest dobrze i kryzys j¹ ominie. Spadaj¹ dochody w zak³adach i rozpoczynaj¹ zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, a
polska w³adza zapewnia: gospodarka ma mocne podstawy i ¿aden
kryzys jej nie grozi, to tylko spowolnienie.
Premier zamiast wzi¹æ siê powa¿nie do roboty, buja w ob³okach 
on na razie wie, ¿e jemu utrata pracy nie grozi. A nawet, gdyby j¹
utraci³, to i tak z miernej pensyjki polityka zd¹¿y³ dorobiæ siê maj¹tku, wiêc przetrwa kryzys bez problemów.
Rz¹dy innych krajów, ratuj¹c swoj¹ gospodarkê przeznaczaj¹ coraz to nowe rodki finansowe z bud¿etu. Dla nich ratowanie rodzimego przemys³u, to zachowanie stanowisk pracy i podstawy egzystencji obywateli oraz pañstwa.
A nasz polski rz¹d wraz z wspieraj¹c¹ go koalicj¹ poselsk¹ PO i
PSL zamiast ratowaæ miejsca pracy, dopasowuje ustawy do dalszej
liberalizacji gospodarki, planuj¹c kolejne prywatyzacje firm pañstwowych (12 miliardów w 2009r.). Koszty tej prywatyzacji jak zwykle
ponios¹ najni¿ej uposa¿eni, a skorzystaj¹ najbogatsi, którym otworzy siê furtkê do wy¿szych zarobków poprzez likwidacjê ograniczeñ
maksymalnych p³ac dla kadry zarz¹dczej w przedsiêbiorstwach pañstwowych (tzw. ustawa kominowa).
Zastanawiam siê, kogo ta w³adza reprezentuje? W czyim interesie
obecny rz¹d i parlament dzia³a? Jestem pewien, ¿e nie w interesie
szerokiej rzeszy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
Kiedy nasi królowie dla dobrego humoru i uciechy gawiedzi zatrudniali b³aznów. Okazuje siê, ¿e dzisiaj obecna ekipa ma na swoich
us³ugach te¿ takie osoby. Co raz, gdy pojawia siê problem, s³ychaæ
b³azenadê w wykonaniu pos³a Pali, który poprzez ró¿ne swe zachowanie lub wypowiedzi ma intrygowaæ i odci¹gn¹æ spo³eczeñstwo od
problemu.
Problemy jednak pozostaj¹ nierozwi¹zane i nie ma siê z czego
miaæ. Produkcja spada, ludzie trac¹ pracê, a z³otówka bije kolejne
rekordy spadku wartoci w stosunku do euro i dolara. Tylko patrzeæ
jak powróci galopuj¹ca inflacja, wywo³ana coraz s³absz¹ si³¹ nabywcz¹
naszego pieni¹dza. Wywijasy pos³a Pali wcale mnie nie miesz¹, bo
czas i sytuacja nie napawa do miechu, a i nie ma siê co miaæ, ¿e
wybieramy kretynów na swoich przedstawicieli do najwy¿szej izby.
Jak mamy za pos³ów os³ów, to mo¿emy oczekiwaæ od nich tylko
b³azenady, a nie dzia³añ naprawczych i konstruktywnej pracy na rzecz
pañstwa oraz spo³eczeñstwa.
Premier i jego ministrowie nie wspominaj¹ ju¿ o cudzie gospodarczym i drugiej Irlandii. Z g³êbok¹ trosk¹ i wspó³czuciem patrzê na
naszych obywateli, którzy odwa¿nie wyjechali na obczyznê za chlebem i zamiast dorobiæ siê, nie maj¹ za co wróciæ. A tu w Polsce

czeka na nich obojêtnoæ w³adzy i bezrobocie, beznadziejnoæ jutra.
Zastanawia mnie fakt  dlaczego obecna ekipa odpowiedzialna za
brak reakcji na zwiastuny i postêpuj¹ca recesjê otrzymuje jeszcze
tak wysokie notowania w sonda¿ach? Czy¿by mo¿na by³o poprzez
medialny przekaz, a¿ tak og³upiæ?
A mo¿e, to w³anie, ten cud mia³ na myli Donald Tusk obiecuj¹c
spo³eczeñstwu przys³owiowe gruszki na wierzbie.
Dociekliwy

spodziewa siê w roku 2009 zmniejszenia zysku Spó³ki, a co za tym
idzie braku wyp³aty zaliczek z tytu³u nagrody rocznej - jest dzia³aniem na szkodê pracowników.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a
równie¿, ¿e pobranie ze Spó³ki dywidendy, bez wzglêdu na jej wysokoæ jest dzia³aniem na szkodê Spó³ki i powinno byæ cigane.

Rz¹d Polski wzorem rz¹dów innych krajów powinien
dzia³aæ, a nie staæ z boku

Solidarnoæ
Co z zyskiem? na kryzys

Wyp³ata dywidendy za 2008r. z zysku wypracowanego
przez za³ogê KGHM Polska Mied S.A. zale¿y od Ministerstwa Skarbu Pañstwa

Wed³ug oficjalnej prognozy za 2008 rok Polska Mied osi¹gnê³a 2,9 miliarda z³ zysku netto.
19 grudnia 2008r., zgodnie z zawartym porozumieniem wyciszaj¹cym spór zbiorowy NSZZ Solidarnoæ z Zarz¹dem i oddalaj¹cym
przed Spó³k¹ widmo strajku, odby³o siê spotkanie zwi¹zkowców z
pracodawc¹. Spotkanie mia³o na celu dokonanie oceny osi¹gniêtego poziomu wynagrodzeñ pracowników KGHM oraz utraty ich
wartoci realnej. W wyniku dokonanej oceny ustalono, ¿e redniomiesiêczna p³aca pracownicza w KGHM Polska Mied S.A. wros³a
tylko o 2,9%. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego za
11 m-cy 2008r. 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%).
Na tym spotkaniu prezes Miros³aw Krutin w imieniu zarz¹du twierdzi³, ¿e premii rekompensuj¹cej spadek realnej p³acy pracowniczej
za³odze KGHM nie mo¿na wyp³aciæ, gdy¿ te pieni¹dze s¹ niezbêdne
do ratowania Spó³ki podczas spodziewanego w 2009r. kryzysu. Na
twierdzenia zwi¹zkowców, ¿e je¿eli za³odze nie wyp³aci siê premii
rekompensuj¹cej, to pieni¹dze zostan¹ zabrane ze Spó³ki poprzez
dywidendê dla akcjonariuszy, prezes stwierdzi³, ¿e zarz¹d zrobi
wszystko, aby tak siê niesta³o. Na to stwierdzenie przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef
Czyczerski stwierdzi³: Wbrew protestom Solidarnoci i potrzebom
Polskiej Miedzi, by³y wyp³acane akcjonariuszom sowite dywidendy.
W ci¹gu ostatnich trzech lat to w sumie ponad 7 miliardów. Jak Skarb
Pañstwa postanowi o wyp³acie dywidendy za 2008r., to zarz¹d Spó³ki bêdzie móg³ siê, co najwy¿ej podaæ do dymisji. Niebêd¹cy na
spotkaniu redaktor Pryzmatu myl¹c, ¿e prezes Miros³aw Krutin
dba o zarz¹dzan¹ przez siebie Spó³kê i pozbawia premii pracowników, rzeczywicie dla dobra Spó³ki, napisa³: ¿e prezes M. Krutin w
przypadku pobrania przez Skarb Pañstwa dywidendy poda siê do
dymisji. Przypisane prezesowi przez Pryzmat s³owa spotka³y siê z
natychmiastow¹ reakcj¹ ze strony prezesa. Dlatego Pryzmat umieci³ w ostatnim nr Pryzmatu sprostowanie, ¿e prezes nie ma zamiaru
podaæ siê do dymisji. Zastanawia³ nas fakt ostrej reakcji prezesa,
wszak¿e zachowania siê honorowego mo¿na oczekiwaæ i po mened¿erach.
Jak poda³a Rzeczpospolita 29 stycznia br. artykule pt.:
KGHM: dywidenda tak, podwy¿ki nie
Chcemy dywidendy. Trudno siê spodziewaæ innej decyzji resortu
skarbu. Mo¿liwe, ¿e to ostatni tak du¿y zysk w najbli¿szych latach mówi Rz osoba zbli¿ona do najwiêkszego akcjonariusza KGHM (jest
nim w³anie Skarb Pañstwa, który ma 41,79 proc. akcji spó³ki).
Rzecznik resortu skarbu nie chcia³ komentowaæ tej informacji.
Maciej Wewiór powiedzia³, ¿e ostateczna decyzja zapadnie po og³oszeniu wyników za 2008 rok (27 lutego).
Pawe³ Puchalski, analityk DM BZ WBK, uwa¿a, ¿e akcjonariusze
spó³ki mogliby otrzymaæ, co najmniej 1,4 miliarda z³ (7 z³ na akcjê).
Wed³ug innych analityków mo¿e to byæ nawet 1,7-1,8 miliarda z³.
( )
Teraz ju¿ wiemy, ¿e powiedzenie o zrobieniu wszystkiego dla pozostawienia zysku w Polskiej Miedzi by³o tylko wybiegiem, dla poparcia decyzji zarz¹du odmawiaj¹cej nale¿nej pracownikom premii
niweluj¹cej skutki inflacji w 2008r. Zarz¹d chcia³ pozbawiæ premii
nale¿nej pracownikom, bez wzglêdu na to, co siê stanie z zaoszczêdzonymi pieniêdzmi.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e nie wyp³acenie premii rekompensuj¹cej wzrost cen i us³ug w
2008 roku, po to, aby pieni¹dze zosta³y przekazane na dywidendê zw³aszcza w sytuacji, gdy prezes z Zarz¹dem blokuje wzrost p³ac i

W sytuacji kryzysu gospodarczego NSZZ Solidarnoæ oczekuje od rz¹du m.in. utrzymania zatrudnienia poprzez stymulowan¹
pomoc dla firm i pracowników, utrzymania popytu wewnêtrznego
poprzez ochronê poziomu wynagrodzeñ i przyspieszenie wykorzystania funduszy europejskich.
Podczas spotkania Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ, która
zakoñczy³a siê 21 stycznia br. w Gdañsku zwi¹zkowcy zastanawiali
siê nad dzia³aniami, które powinien podj¹æ rz¹d w walce z kryzysem.
Solidarnoæ deklaruje wolê wspó³pracy i dialogu. Do takiego dialogu Zwi¹zek wzywa równie¿ rz¹d i pracodawców.
Zdaniem zwi¹zkowców dotychczasowe dzia³ania rz¹du wobec kryzysu s¹ niewystarczaj¹ce. Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ,
odwo³uj¹c siê do za³o¿eñ przyjêtych przez Komisjê Europejsk¹, uwa¿a, ¿e podstaw¹ dzia³añ pañstwa powinny byæ:
1. ochrona miejsc pracy,
2. pomoc dla najubo¿szych i najbardziej poszkodowanych
3. utrzymanie si³y nabywczej wp³ywaj¹cej na popyt wewnêtrzny
4. realizowane w praktyce zasady solidarnoci i sprawiedliwoci spo³ecznej umo¿liwiaj¹ce odbudowanie zaufania w oparciu o dialog miêdzy partnerami.
Komisja Krajowa domaga siê od rz¹du i pracodawców pilnego
podjêcia dialogu z partnerami spo³ecznymi w nastêpuj¹cych obszarach:
1. Utrzymania zatrudnienia poprzez stymulowan¹ pomoc dla firm i
pracowników. Wszelkie dzia³ania w tym zakresie powinny byæ
wynegocjowane z przedstawicielami pracowników w drodze dialogu i wsparte systemow¹ pomoc¹ pañstwa.
2. Utrzymania popytu wewnêtrznego poprzez ochronê poziomu
wynagrodzeñ, systematyczny wzrost p³acy minimalnej, zmniejszanie rozwarstwienia dochodów, a tak¿e wzrost nak³adów na
inwestycje publiczne.
3. Przyspieszenie i zwiêkszenie efektywnoci wykorzystania funduszy europejskich do dzia³añ antykryzysowych na rynku pracy.
4. Opracowania systemu pomocy dla najubo¿szych i najbardziej
poszkodowanych w wyniku kryzysu.
5. Odbudowy zaufania i solidarnoci poprzez dialog od szczebla
zak³adowego pocz¹wszy, prawa do informacji i konsultacji pozwalaj¹ce unikn¹æ podejrzeñ o wykorzystywanie kryzysu do dzia³añ antypracowniczych i maksymalizacji zysku.
Wszelkie dzia³ania w tym zakresie powinny byæ wynegocjowane z
przedstawicielami pracowników w drodze dialogu i wsparte systemow¹ pomoc¹ pañstwa.
Solidarnoæ przestrzega przed dalsz¹ liberalizacj¹ rynku pracy i
nieuzasadnionymi u³atwieniami zwolnieñ pracowników, w tym osób
w wieku przedemerytalnym, czy ograniczaniu uprawnieñ pracowniczych. Bêdziemy takim dzia³aniom stanowczo przeciwni, poniewa¿
naruszaj¹ one poczucie bezpieczeñstwa i w praktyce pog³êbi¹ kryzys
i zwielokrotni¹ jego negatywne oddzia³ywania - czytamy w uchwale
Komisji Krajowej.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ postanawia rozpocz¹æ równie¿ kampaniê Solidarnoæ na kryzys, której celem jest mo¿liwie
najwiêksza ochrona pracowników przed negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego, zmniejszenie ryzyka bezrobocia, a co za
tym idzie utraty wynagrodzenia, ponadto - zachêcenie pracowników do wstêpowania do NSZZ Solidarnoæ i tworzenia nowych
organizacji, by zapewniæ sobie wiêksze poczucie bezpieczeñstwa i
mo¿liwoci wp³ywu na sytuacjê w zak³adzie pracy.

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym przez
Zwi¹zki Zawodowe KGHM Polska Mied S.A. przekazuje na konto emerytalne pracownika 3% - pod jednym
warunkiem

Pracownik musi
z³o¿yæ deklaracjê

Tylko 70% zatrudnionych w Polskiej Miedzi pracowników korzysta z dobrodziejstwa przyst¹pienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego.
Czym jest PPE?
Pracownicze programy emerytalne s¹ form¹ zorganizowanego,
grupowego oszczêdzania na przysz³¹ emeryturê (tzw. III filar). S¹
tworzone dobrowolnie przez pracodawcê, który chce zapewniæ swoim pracownikom wy¿sz¹ emeryturê (wysokoæ emerytury w du¿ej
mierze od 2009r. uzale¿niona od okresu sk³adkowego). Uczestnikiem
programu mo¿e byæ ka¿dy pracownik zatrudniony na podstawie
umowy o pracê, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, je¿eli jest
ona objêta ubezpieczeniem spo³ecznym z tego tytu³u. Do PPE mog¹
byæ wnoszone dwa rodzaje sk³adek:
- obowi¹zkowa, podstawowa (negocjowana przez zw. zw.) op³acana przez pracodawcê pod warunkiem podpisania umowy przez
pracownika o przyst¹pieniu do PPE,
- sk³adka dodatkowa (po przyst¹pieniu do podstawowej) - dobrowolnie deklarowana przez pracownika (pochodz¹ca z jego wynagrodzenia).
Co to jest sk³adka podstawowa?
To sk³adka ustalona przez pracodawcê i zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w firmie (tzw. umowa pracowniczego programu emerytalnego)
Jej wysokoæ jest okrelana procentowo od wynagrodzenia uczestnika, jednolicie dla wszystkich uczestników programu  w KGHM
3% wynagrodzenia osi¹ganego przez pracownika. Nie mo¿e ona
przekraczaæ 7 % wynagrodzenia pracownika. Nie stanowi te¿ podstawy ustalenia obowi¹zkowych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
Co to jest sk³adka dodatkowa?
Ustala j¹ pracownik i finansowana jest przez uczestnika PPE z jego
wynagrodzenia. Deklarowana mo¿e byæ w dowolnej wysokoci. Stanowi czêæ wynagrodzenia i wchodzi do podstawy ustalenia obowi¹zkowych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Wysokoæ sk³adki
deklaruje uczestnik w specjalnej deklaracji przyst¹pienia do pracowniczego programu (minimalna, mo¿liwa do zadeklarowania wysokoæ sk³adki jest okrelona w zak³adowej umowie emerytalnej).
Wyp³ata rodków zgromadzonych w PPE nastêpuje automatycznie po przejciu przez uczestnika na emeryturê. Na wniosek uczestnika wyp³ata mo¿e nast¹piæ po ukoñczeniu przez niego 60 lat, uzyskaniu wczeniejszych uprawnieñ emerytalnych oraz w przypadku
uzyskania uprawnieñ do wiadczenia rentowego z tytu³u niezdolnoci do pracy. W razie mierci uczestnika PPE wyp³ata zebranej kwoty
(powiêkszonej o odsetki i zyski funduszu) nastêpuje na rzecz osoby
uposa¿onej lub spadkobierców.
Musimy jeszcze przypomnieæ wszystkim, ¿e wprowadzona 10 lat
temu reforma mia³a na celu odci¹¿enie ZUS, któremu nieustannie
brakuje pieniêdzy i jest dotowany z bud¿etu pañstwa.
Jak¹ bêdzie mia³ emeryturê górnik po 25 latach pracy pod ziemi¹?
Wed³ug nowych rozwi¹zañ przewiduje siê, ¿e po 45 latach pracy
zatrudnionego, wysokoæ jego emerytury nie przekroczy 40% zarobków pracownika.
Górnik, po przejciu na w³aciw¹ emeryturê otrzyma 28% zarobków, które otrzymywa³ podczas pracy. Czy za to da siê ¿yæ? Pewnie
nie. Górnik (zatrudniony w warunkach szczególnych) bêdzie na emeryturze ¿ebrakiem.
Kto sam dodatkowo siê nie ubezpieczy, to po przejciu na emeryturê bêdzie klepa³ biedê.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e pracodawca musi ponosiæ koszty niemo¿noci zapewnienia:
1. warunków pracy nieuprawniaj¹cych pracowników do skróconego czasu pracy ze wzglêdu na szczególne warunki pracy,

2. nie mo¿noci rezygnacji ze stanowisk wymagaj¹cych szczególnych predyspozycji psychologiczno - ruchowej.
Musi to sobie wliczyæ w koszty dzia³alnoci. Pracownicy wci¹¿
otrzymuj¹ zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do obowi¹zuj¹cych cen, aby samemu dwign¹æ ciê¿ar dodatkowej sk³adki emerytalnej. Dlatego podczas negocjacji wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na rok 2009, Zwi¹zek chce
wynegocjowaæ podniesienie od stycznia br. o 1% sk³adki na PPE.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ apeluje do wszystkich pracowników KGHM, którzy jeszcze nie przyst¹pili do PPE, szczególnie zatrudnionych w warunkach wymuszaj¹cych wczeniejsze zaprzestanie pracy, o zmianê swego stanowiska i przyst¹pienie do wynegocjowanego przez Zwi¹zki, przed
laty, programu.
Górniku pamiêtaj, ¿e przyjdzie czas, gdy ciê¿ka górnicza praca
odcinie piêtno na twym zdrowiu i bêdziesz musia³ przejæ na
zas³u¿on¹, wypracowan¹ w górniczym trudzie emeryturê. Zadbaj
o swoj¹ przysz³oæ - my dalimy ci tylko narzêdzie, a od Ciebie
zale¿y czy z niego skorzystasz.

Po d³ugotrwa³ej chorobie, nagle - podczas
pracy - 27 stycznia 2009r. odszed³ nasz kolega
d³ugoletni wiceprzewodnicz¹cy
KZ NSZZ Solidarnoæ ZUW URBEX Sp. z o.o.

p. Zenon Sanocki
Czeæ Jego Pamiêci!
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny,
znajomych i kolegów z pracy sk³adaj¹:
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ
ZUW URBEX Sp. z o.o.
oraz Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ i redakcja Pryzmatu

Gdzie id¹ pieni¹dze z Polskiej Miedzi?

Sponsoring w kryzysie
X Turniej KGHM Dialog Polish Indoors Wroc³aw 2009
Zawsze, gdy brakuje pieniêdzy w Polskiej Miedzi wraca sprawa
ich wydatkowania na ró¿nego rodzaju sponsoring.
W tym roku, który wg zapowiedzi prezesa Zarz¹du M. Krutina i
jego wiceprezesów zapowiada siê, jako wyj¹tkowo trudny, KGHM
Polska Mied S.A. jest g³ównym sponsorem Halowego Turnieju
Tenisa Mê¿czyzn Challenger ATP Polish Indors Wroc³aw 2009.
Ile setek tysiêcy z³otych wypracowanych prze za³ogê Polskiej
Miedzi zasili t¹ imprezê? Jakie korzyci z Wroc³awskiego turnieju
bêd¹ mieli pracownicy KGHM PM S.A.? Ile dodatkowych kontraktów na sprzeda¿ miedzi zawrze Polski monopolista w produkcji
miedzi? Pozostawiamy odpowied prezesowi Miros³awowi Krutinowi. Ciekawe czy tak ochoczo odpowie na te pytania, jak straszy
pracowników widmem kryzysu?
Udzielaj¹c odpowiedzi, nale¿y wa¿yæ decyzje Zarz¹du KGHM
odmawiaj¹ce wzrostu p³acy w Spó³ce, z powodu trudnej sytuacji
ekonomicznej zwi¹zanej z obecnym kryzysem.
Wroc³aw ma swój piêkny tenisowy jubileusz. A pracownicy
nie dostali premii maj¹cej zrekompensowaæ im spadek wartoci
ich pensji z powodu inflacji w 2008r. W 2009r. wg planów Zarz¹du Spó³ki ich p³aca realna ma ulec obni¿eniu z powodu braku
wyp³aty zaliczek na poczet nagrody rocznej i planowanej inflacji. Czy tak powinno byæ?
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