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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
najserdeczniejsze ¿yczenia spokojnych, zdrowych
i radosnych dni oraz spe³nienia najskrytszych
marzeñ i pe³nych pokoju chwil spêdzonych
w rodzinnym gronie, wszystkim pracownikom
KGHM Polska MiedŸ S.A.
i spó³ek z ni¹ wspó³pracuj¹cych
oraz emerytom i rencistom z Polskiej Miedzi
¿ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
Komisje Miêdzyzak³adowe
i Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
oraz Redakcja „Pryzmatu”

Szczêœæ Bo¿e!

KOSZTOWNY ROK - Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. tworzy kolejne stanowiska w departamencie public relations
i rozpoczyna wydawanie kolejnej gazety skierowanej do
pracowników Spó³ki.

Zgodnie z postanowieniami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A. 30 listopada 2009r. rozpoczê³y siê negocjacje.

Czarny pijar Spó³kê staæ
na podwy¿kê
w KGHM

Zamiast rozwi¹zywaæ sporne problemy zawsze wystêpuj¹ce w zak³adzie pracy pomiêdzy pracodawc¹, a pracobiorc¹ - Zarz¹d KGHM
Polska MiedŸ S.A. pod prezesur¹ Herberta Wirtha uchyla siê od rozmów i prowadzi politykê dezinformacji, szkalowania i obrzucania b³otem dzia³aczy zwi¹zkowych.
Kiedy w kwietniu 2009r. przedstawiciele za³ogi upomnieli siê o wynagrodzenia pracownicze, pakiet medyczny i wzrost sk³adki na Pracowniczy Program Emerytalny nast¹pi³ pierwszy przeciek kontrolowany od
pracodawcy, mówi¹cy o niebotycznych zarobkach osi¹ganych przez dzia³aczy zwi¹zkowych w KGHM. Przeszed³ on niezauwa¿alnie rozmydlaj¹c
siê w zmasowanej ogólnopolskiej akcji szkaluj¹cej zwi¹zki zawodowe i w
sukcesie uzyskanych œwiadczeñ i 5 tys. nagrody.
Dlatego zaraz po dwugodzinnej akcji protestacyjnej wydawane przez
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. czasopismo „Miedziak” manipuluj¹c
faktami i rzeczywistoœci¹ próbowa³o poderwaæ autorytet przedstawicieli
pracowniczych ubolewaj¹c z jednej strony nad pracownikami, którzy nie
otrzymaj¹ wynagrodzenia za 2 godziny strajku, z drugiej zaœ pokazuj¹c
jak to ci Ÿli zwi¹zkowcy otrzymuj¹ wynagrodzenie w pe³nej wysokoœci.
Prawie w ka¿dym kolejnym numerze Miedziaka ukazywa³ siê artyku³
strasz¹cy pracowników, którzy brali udzia³ w strajku, np. jak to pracodawca nie wyp³aci im 14 pensji (chocia¿ Zarz¹d KGHM w ¿adnym znanym za³odze oficjalnym stanowisku nie wyrazi³ takiego stwierdzenia). Za
ka¿dym razem, kiedy zwi¹zki zawodowe zwraca³y siê do pracodawcy o
podjêcie rozmów w celu wyjaœnienia zapisu w Za³¹czniku nr 10 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A. mog¹cego stanowiæ ewentualne podstawy do pomniejszenia wynagrodzenia pracowniczego o 14 pensjê, Zarz¹d Spó³ki nie podj¹³ rozmów.
Dlaczego? OdpowiedŸ nasuwa siê sama: pracownicy w dniu dwugodzinnego strajku byli w pracy pozosta³¹ czêœæ dniówki, wiêc nie utracili uprawnieñ do wyp³aty 14 pensji. Nie ma podstaw do uznania, ¿e w tym dniu byli
nieobecni i wystêpuje przes³anka do jej potr¹cenia. Ale czarny pijar grzmi
i straszy jak jesienna burza.
Gdy Solidarnoœæ i pozosta³e zwi¹zki zawodowe wyst¹pi³y z uznanym
przez pracowników ¿¹daniem systemowej podwy¿ki p³acy o 300 z³ na
stawce - us³u¿ny Dziennik Gazeta Prawna przekraczaj¹c przewidziane dla
rzetelnego dziennikarstwa normy, w swym artykule pt. „Luksusowe ¿ycie
zwi¹zkowców w KGHM” snu³ niedorzeczne historie, manipuluj¹c faktami, reglamentuj¹c informacjê d¹¿y³ do zdyskredytowania dzia³aczy zwi¹zkowych w oczach opinii publicznej. Byæ mo¿e dziennikarze z dziennika
otrzymali nierzeteln¹ informacjê (powo³ywali siê na przeciek z KGHM),
która do tego stopnia ich zbulwersowa³a, ¿e nie sprawdzili jej prawdziwoœci u zwi¹zkowców. Byæ mo¿e otrzymali gotowy tekst do artyku³u,
który wykorzystali. Faktem jest, ¿e zatriumfowa³ czarny pijar. Kto i dlaczego zleci³ œwiadomie i zaplanowane dzia³ania informacyjne na szkodê zwi¹zkowców dzia³aj¹cych w KGHM Polska MiedŸ S.A.? Mo¿emy siê tylko domyœlaæ. Czy informacje p³acowe i inne dot. zobowi¹zañ pracodawcy wobec zwi¹zków zawodowych wynikaj¹cych z przepisów prawa mog³y w
sposób niekontrolowany wyciec z firmy? Wydaje siê ma³o prawdopodobne - w œwietle poprzednich dzia³añ Zarz¹du KGHM, zw³aszcza gdy
weŸmie siê pod uwagê zamieszczone wczeœniej informacje w „Miedziaku” gazecie wydawanej przez Zarz¹d Spó³ki w imieniu „3-ch” pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
Przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników wystêpuj¹ w ich interesie ze s³usznymi ¿¹daniami jak np. teraz: z postulatami - wprowadzenia
zabezpieczeñ pracowniczych w procesie dalszej prywatyzacji na wypadek redukcji zatrudnienia w KGHM Polska MiedŸ S.A., wzrostu stawek o
300 z³ i umocowania prawnego pakietu medycznego w ZUZP. W odpowiedzi Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. lekcewa¿¹c partnera spo³ecznego nie podejmuje negocjacji, podejmuj¹c jednoczeœnie medialne dzia³ania podrywaj¹ce autorytet dzia³aczom zwi¹zkowym. Mo¿e liczy, ¿e za³oga
siê odwróci od swych przedstawicieli i powierzy reprezentowanie swoich
interesów Zarz¹dowi Spó³ki?
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi jest przekonana, ¿e zamys³
zdyskredytowania i poró¿nienia pracowników z ich przedstawicielami siê nie powiedzie. A dalsze zaognianie sytuacji przez Zarz¹d KGHM
Polska MiedŸ S.A. nie tylko oœmiesza Spó³kê, ale doprowadziæ mo¿e
do katastrofy.

Gdy firma ma trudnoœci pracodawca szuka oszczêdnoœci na p³acach pracowniczych, a gdy osi¹ga bardzo dobre wyniki pracownicy maj¹ prawo domagaæ siê od pracodawcy odpowiedniej gratyfikacji.
Zgodnie z §81 ZUZP dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
30 listopada br. odby³o siê spotkanie Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ
S.A. z przedstawicielami Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cymi w
spó³ce. Celem spotkania by³a okresowa ocena zakresu oraz funkcjonowania postanowieñ zawartych w ZUZP. W wyniku dokonanej przez
zwi¹zki zawodowe oceny, zosta³y opracowane i przekazane przedstawicielom Zarz¹du postulaty pracownicze, w sprawie:
1. wpisania do ZUZP pakietu medycznego, Pracowniczego Programu Emerytalnego i postanowieñ o corocznym negocjacyjnym
ustalaniu wskaŸnika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia oraz zmian dostosowuj¹cych treœæ ZUZP do postanowieñ Kodeksu Pracy,
2. podwy¿ek stawek osobistego zaszeregowania pracowników o 300
z³,
3. zwiêkszenia zakresu uprawniaj¹cego do otrzymywania przez pracownika ekwiwalentu na pokrycie wydatków szkolnych na dzieci
ucz¹ce siê do ostatniego roku szko³y wy¿szej, nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia 25 roku ¿ycia,
4. zwiêkszenia dodatkowego odpisu na ZFŒS przypadaj¹cego na 1
zatrudnionego do: 180% w O/JRGH; 170% w kopalniach i hutach; 140% w O/ZWR i O/Hydrotechnicznym; 130% w COPI i
Biurze Zarz¹du,
5. zrównania okresu pracy w przedsiêbiorstwie KGHM i spó³kach
zale¿nych od KGHM Polska MiedŸ S.A. z prac¹ w Spó³ce przy przyznawaniu odpraw emerytalno – rentowych.
Przedstawiciele Zarz¹du KGHM po zapoznaniu siê z otrzymanymi
postulatami stwierdzili, ¿e aby ustosunkowaæ siê do nich potrzebuj¹,
co najmniej 2 tygodnie.
Strona zwi¹zkowa zadeklarowa³a, ¿e przygotuje i przedstawi do
akceptacji Zarz¹dowi dokumenty wprowadzaj¹ce postulowane zmiany do ZUZP: bezkosztowe do 3 grudnia br. i kosztowe do 7 grudnia
br.
3 grudnia 2009r.
Odby³o siê kolejne spotkanie, podczas którego Strona Zwi¹zkowa
przekaza³a Prezesowi KGHM Polska MiedŸ S.A. Herbertowi Wirth projekt Protoko³u nr 13 do ZUZP zawieraj¹cy nowe zapisy wprowadzaj¹ce funkcjonuj¹ce obecnie poza ZUZP: pakiet medyczny, Pracowniczy
Program Emerytalny i postanowieñ o corocznym negocjacyjnym ustalaniu wskaŸnika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia oraz zmiany dostosowawcze do zapisów Kodeksu Pracy. Postulowane zapisy nie rozszerzaj¹ uprawnieñ pracowniczych jedynie przenosz¹ je do ZUZP, sankcjonuj¹c istotn¹ rolê, jak¹ w systemie Ÿróde³
prawa odgrywa uk³ad zbiorowy pracy.
Prezes po otrzymaniu projektu zadeklarowa³, ¿e Zarz¹d ustosunkuje siê do propozycji w terminie, do 14 grudnia br. Przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych podtrzymali swoj¹ propozycjê spotkania 7
grudnia 2009r.
7 grudnia 2009r.
Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami 7 grudnia 2009r. w Sali
negocjacyjnej Biura Zarz¹du zgromadzi³y siê zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ce wszystkich pracowników. Po kilkunastu minutach przyby³ jeden z wielu wysokop³atnych dyrektorów, który poinformowa³,
¿e na spotkanie w imieniu pracodawcy nikt nie przybêdzie. Zgromadzeni przedstawiciele pracowników wykorzystuj¹c fakt, ¿e s¹ wszyscy, przedyskutowali i dopracowali swoj¹ propozycjê projektu Protoko³u dodatkowego nr 14 do ZUZP, w którym zawarto:
1. now¹ tabelê zaszeregowañ uwzglêdniaj¹c¹ wzrost ka¿dej stawki
osobistego zaszeregowania pracowników o 300 z³,
2. nowy dodatkowy odpis na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych w wysokoœci: 180% w O/JRGH; 170% w kopalniach i
hutach; 140% w O/ZWR i O/Hydrotechnicznym; 130% w COPI i
Biurze Zarz¹du,
3. wyd³u¿enie czasu pobierania przez pracownika ekwiwalentu pie-

niê¿nego na pokrycie wydatków szkolnych na jego ucz¹ce siê dzieci
z 21 do 25 lat,
4. przy ustalaniu odprawy emerytalno-rentowej równe traktowanie
czasu pracy wszystkich podmiotów gospodarczych wchodz¹cych
w sk³ad przedsiêbiorstwa pañstwowego KGHM i spó³ki KGHM
Polska MiedŸ S.A.
Pod przyjêtym, przez wiêkszoœæ organizacji zwi¹zkowych, projektem nie podpisali siê tylko przedstawiciele Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór” oraz Zw. Zawodowego Pracowników Do³owych (z siedzib¹ w ZG „Rudna”).
Ze wzglêdu na brak pracodawcy, zwi¹zkowcy podpisany Protokó³
dodatkowy nr 14 do Uk³adu przekazali Zarz¹dowi za poœrednictwem
sekretariatu.
O komentarz do zaistnia³ej sytuacji, gdy na rozmowy przybywa
strona spo³eczna w komplecie, a strona pracodawcy nie pojawia siê,
aby wnieœæ chocia¿by uwagi do przygotowanego projektu protoko³u
nr 13 i wspó³pracowaæ w tworzeniu protoko³u nr 14, prosimy przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” Józefa Czyczerskiego oraz Waldemara Brusa wiceprzewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Rudna:
„Niestety do negocjacji nie dosz³o, poniewa¿ na spotkanie nie przyby³ ¿aden z Prezesów Zarz¹du KGHM PM S.A. Takie zachowanie w³adz
Spó³ki odbieramy, jako lekcewa¿enie za³óg Polskiej Miedzi, co bez
w¹tpienia potwierdza brak dobrej woli i nieprzygotowanie pracodawcy
do prowadzenia merytorycznej dyskusji na temat zmian w Uk³adzie
Zbiorowym Pracy. W dalszym ci¹gu oczekujemy od Zarz¹du KGHM
PM S.A., ¿e wyka¿e siê dobr¹ wol¹ odrobi lekcje i zasi¹dzie przygotowany do prowadzenia merytorycznych negocjacji, w sprawach tak
wa¿nych dla pracuj¹cych ciê¿ko i w zagro¿eniu za³óg Polskiej Miedzi.” – mówi Józef Czyczerski.
„Zarz¹d z pe³n¹ premedytacj¹ unika rozmów ze stron¹ spo³eczn¹,
wprost j¹ bojkotuje. Miêdzy bajki nale¿y w³o¿yæ dotychczasowe nieszczere zapewnienia prezesa Zarz¹du Spó³ki o traktowaniu z nale¿yt¹
powag¹ strony spo³ecznej. Zaistnia³a sytuacja bez w¹tpienia potwierdza fakt lekcewa¿enia – wrêcz nale¿y rzec „olewania” za³ogi Polskiej
Miedzi. Wszelkie t³umaczenia prezesa Zarz¹du o nie przygotowaniu
do rozmów i potrzebie wiêkszej iloœci czasu do rozpatrzenia zg³oszonych propozycji zmian w ZUZP – to nic innego jak wy³¹cznie gra na
czas, to powtórka roku ubieg³ego, gdy pracodawca wykrêci³ siê sianem w imiê koniecznych inwestycji w rozwój Spó³ki i zagro¿enie dekoniunktur¹. Puszczaj¹c pracowników bez premii rekompensuj¹cej
postêpuj¹c¹ inflacjê, aby potem wyprowadziæ t³ust¹ dywidendê do
kieszeni akcjonariuszy zapominaj¹c o interesie Spó³ki i zatrudnionych
w niej pracownikach. Wszelkie dotychczasowe zapewnienia prezesa
Zarz¹du KGHM o szacunku dla ciê¿kiej pracy górników uwa¿am za
go³os³owne, które obna¿y³o siê dzisiaj.” – mówi Waldemar Brus.
Obecny Zarz¹d pod prezesur¹ Herberta Wirtha, realizuje w
KGHM Polska MiedŸ S.A. przyjêt¹ po objêciu w³adzy przez PO strategiê nie waloryzowania p³acy pracowniczej, co skutkuje sta³ym
jej obni¿aniem w stosunku do pozosta³ych zawodów. W tym celu
stosuje ró¿ne sposoby - od zastraszania pracowników projekcj¹
katastroficznych wizji, pozbawieniem 14 pensji i uchylaniem od
negocjacji, po dezinformacjê poprzez czarny pijar. Nie podejmowanie merytorycznych rozmów (zas³aniaj¹c siê m.in. nieprzygotowaniem) w sprawach istotnych dla pracowników, nie jest nowoœci¹ w dzia³aniach tego Zarz¹du.

Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. wydaje górniczo-hutnicze pieni¹dze.

Na co i ile?
Pyta Rada Nadzorcza
Przedstawiciele za³ogi w Radzie Nadzorczej KGHM Polska
MiedŸ S.A. ¿¹daj¹ przedstawienia informacji.
Do Marka Trawiñskiego przewodnicz¹cego RN KGHM Polska
MiedŸ S.A. zwrócili siê 25 listopada br. trzej cz³onkowie Rady z wyboru za³ogi. Chc¹ przedstawienia przed najbli¿szym posiedzeniem
RN informacji na temat wykonywanej na zlecenie Zarz¹du Spó³ki us³ugi przez firmê MDI z siedzib¹ w Warszawie. W wyst¹pieniu uœciœlaj¹:
„W ramach wniosków prosimy o przedstawienie umowy wraz z kosztami jej realizacji oraz zakresem rzeczowym i podmiotowym. Ponadto wnioskujemy o przedstawienie na piœmie: Jakie czynnoœci zosta³y

zrealizowane przez MDI oraz planuje siê zleciæ w najbli¿szym czasie?”
Wyst¹pienie cz³onków RN zasiadaj¹cych w tym organie z rekomendacji zwi¹zków zawodowych i wyboru pracowniczego by³o podyktowane trosk¹ o dobro naszej Polskiej Miedzi i co za tym idzie
zatrudnionych w niej pracowników.
Jeszcze na rêce przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” reprezentuj¹cego za³ogê w RN KGHM nie
wp³ynê³a informacja od Zarz¹du KGHM, a ju¿ 7 XII 2009r. wp³ynê³o
pismo z agencji MDI w Warszawie, w którym dwóch przedstawicieli
tej firmy t³umaczy siê: (…) Nie zajmujemy siê „czarnym PR” i dzia³aniami, które mia³yby „stawiaæ w z³ym œwietle wybrane osoby, czy firmy” (…).
Przedstawiciele reprezentuj¹cy pracowników w RN czêsto wystêpuj¹ z ¿¹daniami przedstawienia informacji o dzia³alnoœci KGHM, gdy¿
takie uprawnienia, jako cz³onkom Rady Nadzorczej im przys³uguj¹, a
chc¹c dobrze dzia³aæ na rzecz pracowników, musz¹ posiadaæ wiedzê
na temat Spó³ki, w której w³adzach zasiadaj¹.
Zarz¹d KGHM szuka obni¿enia kosztów funkcjonowania Spó³ki w
ró¿ny sposób, co rusz s³yszymy i po pewnym czasie s¹ wdra¿ane
nowe pomys³y maj¹ce je obni¿yæ. Najchêtniej s¹ wdra¿ane pomys³y
restrukturyzacyjne w produkcji, jak np. WSP, zmiany godzin rozpoczêcia i zakoñczenia pracy przez ró¿ne grupy zawodowe (kotwiarzy i
wiertaczy), wydzielanie z oddzia³ów górniczych strza³owych. Wydatki Zarz¹du KGHM na doradztwo i konsulting, które podnosz¹ znacznie koszty funkcjonowania firmy s¹ przez Zarz¹d przemilczane. W
Oddziale Biuro Zarz¹du KGHM zatrudnia siê wielu specjalistów, których obowi¹zkiem jest obs³uga Zarz¹du Spó³ki. Departament zajmuj¹cy siê propagand¹ i mediami (public relations) w KGHM nigdy nie
by³ tak rozbudowany jak w chwili obecnej. Czy mo¿na siê dziwiæ przedstawicielom za³ogi w Radzie Nadzorczej, ¿e pytaj¹ o koszty i cel zatrudnienia firmy konsultingowej public relations MDI z Warszawy?
Jak widaæ zainteresowanie za³o¿on¹ przez by³ych reporterów œledczych agencj¹ public relations MDI z Warszawy bardzo zaniepokoi³o
jej w³adze. Dlaczego…?
Naszym czytelnikom nale¿¹ siê s³owa wyjaœnieñ: co oznacza „czarny PR”?
Niektóre firmy zajmuj¹ce siê public relations inspiruj¹ aferalne teksty prasowe, dostarczaj¹ redakcjom i znajomym dziennikarzom gotowe materia³y - kopie dokumentów, a nawet projekty artyku³ów przedstawiaj¹ce w z³ym œwietle wybrane firmy czy osoby. Czarny PR
to œwiadome wykorzystywanie informacji, fa³szywych lub zmodyfikowanych, do podwa¿enia reputacji wybranego podmiotu poprzez
poderwanie zaufania i autorytetu.

Pracownicy i Samorz¹dy LGOM protestuj¹, a Skarb Pañstwa jedzie dalej…

Statut zatwierdzony
- bez trzymanki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska MiedŸ, zwo³ane na wniosek Skarbu Pañstwa na 9 grudnia 2009r. zatwierdzi³o zaproponowane przez SP wszystkie uchwa³y.
O proponowanych przez Skarb Pañstwa zmianach w Statucie
KGHM Polska MiedŸ S.A. ju¿ pisaliœmy w poprzednim Pryzmacie.
Zosta³y one, jak mo¿na by³o siê spodziewaæ, zatwierdzone bez problemu przez w³aœciciela posiadaj¹cego 42% akcji. Po ich wprowadzeniu (zarejestrowaniu w S¹dzie) Skarb Pañstwa bêdzie mia³ prawo
zwo³ywania walnych zgromadzeñ KGHM Polska MiedŸ S.A. bez wzglêdu na liczbê posiadanych akcji. Do wa¿noœci podjêtych uchwa³ przez
WZA wystarczy, gdy bêdzie na nich reprezentowane, co najmniej 1/4
kapita³u zak³adowego. Na podstawie zmienionego statutu Zarz¹d po
uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej KGHM bêdzie móg³ wyp³aciæ
zaliczkê na poczet dywidendy.
„Widaæ wyraŸnie, ¿e Skarb Pañstwa nie przejmuje siê g³osem
zatrudnionych w KGHM i Samorz¹dów dzia³aj¹cych w regionie Polskiej Miedzi. Realizuje swój scenariusz: na pocz¹tku roku po wykonanym audycie doprowadzi do wyp³aty zaliczki na poczet dywidendy, a póŸniej sprzeda zaplanowan¹ iloœæ akcji. Nie interesuje
go przysz³oœæ Polskiej Miedzi tylko liczy dochody, jakie osi¹gnie.”
– mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.

Sk¹d bierze siê œrednia p³aca pracownicza w KGHM, któr¹
Zarz¹d przekazuje do mass mediów?

Przek³amaæ
rzeczywistoœæ
Gdy pracownicy zaczynaj¹ siê upominaæ o podwy¿ki swojej p³acy
w KGHM Polska MiedŸ S.A., to jak z magicznego kapelusza pojawia
siê bulwersuj¹ca wszystkich wysoka œrednia.
Ostatnia rewelacyjna œrednia, to ponad 8200 z³/m-c - i to w ca³ym
KGHM. Jak ona siê ma do œredniej p³acy zasadniczej w kopalniach, która
kszta³tuje siê na poziomie 1713 z³? Czy jest mo¿liwe, aby tak wyci¹gn¹æ
œredni¹ p³acê przy takich stawkach? Je¿eli uwzglêdni siê w œredniej p³acy
wszystkie wyp³aty jak np.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno–
rentowe, dodatki dla ratowników, dodatek na pomoce szkolne, ekwiwalent za urlop, zegarki za 25 lat pracy pod ziemi¹, mundury górnicze, dodatki uci¹¿liwe i szkodliwe itp. - to i tak jeszcze braknie ponad 500z³/m-c,
ale jak siê do tego doliczy odprawy dyrektorskie – to i owszem œrednia
wyjdzie.
Gdy pracodawcy brak³o taryfy dla wybranych pracowników, to stworzy³ ponad 170 stanowisk kontraktowych, które wydatnie zawy¿aj¹ œredni¹. Ile zarabiaj¹? Zarz¹d ukrywa ten fakt boj¹c siê spo³ecznego oburzenia. Jaki wp³yw na œredni¹ p³acê w KGHM maj¹ wynagrodzenia pracowników, których Zarz¹d specjalnie potraktowa³ wy³¹czaj¹c poza tabelê p³acy zawart¹ w ZUZP dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.?
Ostatnio np. Zarz¹d wyp³aci³ odszkodowanie w wysokoœci ok. jednego miliona z³otych jednemu z odchodz¹cych dyrektorów i ju¿ œrednia w Spó³ce roœnie o ponad 50 z³ w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. I tak zmanipulowana œrednia idzie w Polskê i …szokuje.

W KGHM Polska MiedŸ S.A. w³adze nie dostrzegaj¹ istotnej roli, jak¹ w systemie prawa odgrywaj¹ uk³ady zbiorowe pracy.

Zarz¹d mówi
pracownikom nie
Kolejne negocjacje stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. odby³y siê 14 grudnia
2009r.
30 listopada 2009r. podczas pierwszego spotkania stron ZUZP w/s
okresowej oceny zakresu oraz funkcjonowania postanowieñ zawartych
w ZUZP zwi¹zki zawodowe przedstawi³y swoje uwagi pracodawcy.
Podczas kolejnego spotkania 3 grudnia br. zwi¹zkowcy przekazali
Prezesowi KGHM Polska MiedŸ S.A. Herbertowi Wirth projekt Protoko³u nr 13 do ZUZP zawieraj¹cy postanowienia obowi¹zuj¹ce teraz w Spó³ce
poza uk³adem i dostosowuj¹ce go, do zmieniaj¹cego siê kodeksu pracy.
Ich wpisanie nie spowoduje jakichkolwiek skutków finansowych dla pracodawcy.
Na nastêpnym spotkaniu stron 7 grudnia br., na które nie stawi³a siê
strona pracodawcy, przedstawiciele pracowników przekazali projekt protoko³u nr 14 zawieraj¹cy w swej treœci unormowania kszta³tuj¹ce szerzej
i korzystniej uprawnienia pracownicze pracodawcy za poœrednictwem
sekretariatu.
Spotkanie 14 grudnia 2009r. rozpoczê³o siê od deklaracji Zarz¹du,
¿e: Po dok³adnym przeanalizowaniu postulatów zg³oszonych przez organizacje zwi¹zkowe Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. dostrzega piln¹
potrzebê przegl¹du i nowelizacji dotychczasowego uk³adu zbiorowego.
Nastêpnie Zarz¹d stwierdzi³, ¿e jest gotów do negocjacji uk³adu w
zakresie zmian id¹cych w kierunku zwiêkszenia motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników. Uzale¿niaj¹c p³acê od efektywnoœci i
wydajnoœci pracy.
Odnosz¹c siê bezpoœrednio do postulatów pracowniczych wpisania
do ZUZP nowych uregulowañ, Zarz¹d Spó³ki stwierdzi³:
1. nie widzi potrzeby wpisania corocznego negocjacyjnego ustalania
wskaŸnika wzrostu p³acy pracowniczej,
2. wpisanie abonamentu medycznego, PPE i rozszerzenie przyznawa-

nia pomocy szkolnej na dzieci studiuj¹ce do wieku 25 lat powoduje
wzrost kosztów Spó³ki. Œwiadczenia te s¹ niezwi¹zane z œwiadczon¹
prac¹ i ich finansowanie pomniejszy³oby mo¿liwoœci wzrostu wynagrodzeñ, w ocenie Zarz¹du wpisanie ich do ZUZP jest nieuzasadnione,
3. postulowany przez organizacje zwi¹zkowe wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 300z³, jest nie do przyjêcia dla Zarz¹du Spó³ki z
powodu ca³kowitego rozmijania siê z ide¹ lansowan¹ przez Zarz¹d
uzale¿nienia wysokoœci p³acy od systemu motywuj¹cego pracownika do bardziej efektywniejszej i wydajniejszej pracy,
4. wykreœlenie z uk³adu postanowieñ zawieraj¹cych art. 1131 wykreœlonego z kodeksu pracy, jest dla Zarz¹du nie do przyjêcia. (od red.: art.
1131 zabezpiecza³ pracowników przed podwójnym karaniem – pozostawienie zapisów w ZUZP bez jego treœci, umo¿liwia podwójne
karanie pracownika za jedno przewinienie, np. upomnienie i pozbawienie 14 pensji)
Przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych próbowali przez prawie 3
godziny negocjowaæ z Zarz¹dem zmianê swego stanowiska – bezskutecznie.
Zarz¹d deklaruje co spotkanie dobr¹ wolê i chêæ traktowania partnerów spo³ecznych z poszanowaniem i godnoœci¹. Ale tylko na deklaracjach siê koñczy. Widaæ wyraŸnie, ¿e Zarz¹d z wiadomych dla
siebie tylko powodów prowokuje pracowników d¹¿¹c do konfliktu z
za³og¹. Czym taka dzia³alnoœæ siê skoñczy? – mówi i pyta Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
„Solidarnoœæ”

Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. czuje siê niekompetentny do podejmowania decyzji w imieniu Spó³ki.

Zarz¹d KGHM
siê zagubi³ i b³¹dzi
W odpowiedzi na zg³oszone 30 listopada 2009r. do Zarz¹du KGHM
Polska MiedŸ S.A. postulaty, Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
otrzyma³y odpowiedŸ, ¿e Zarz¹d Spó³ki przes³a³ postulaty do prokurentów poszczególnych Oddzia³ów.
Wszystkie decyzje strategiczne niezastrze¿one dla Rady Nadzorczej
dotycz¹ce dzia³alnoœci Spó³ki ma obowi¹zek podejmowaæ jej Zarz¹d.
Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy dla pracowników KGHM zosta³ zawarty przez: Zarz¹d w imieniu pracodawcy, a w imieniu strony spo³ecznej
przez Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce na poszczególnych Oddzia³ach. St¹d
Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” skierowa³y swe wyst¹pienie z
postulatami: zawarcia pakietu gwarancji pracowniczych na okolicznoœæ
likwidacji miejsc pracy w wyniku zapowiedzianej dalszej prywatyzacji
KGHM Polska MiedŸ S.A.; wpisania pakietu medycznego do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.;
zaniechania naruszania przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym praw i
wolnoœci - do Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. Pe³nomocnicy poszczególnych Oddzia³ów, w sprawach dotycz¹cych uregulowañ zbiorowych
dla pracowników KGHM nie s¹ stron¹ dla zwi¹zków zawodowych, gdy¿
mog¹ decydowaæ tylko w zakresie spraw wewn¹trz oddzia³owych i tylko
w zakresie posiadanych mocowañ prawnych – udzielonych przez Zarz¹d Spó³ki.
Odes³anie przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. do dyrektorów
Oddzia³ów wyst¹pieñ NSZZ „Solidarnoœæ” mo¿na by potraktowaæ,
jako ¿art, gdyby nie powaga sytuacji – nie spe³nienie postulatów w
ci¹gu 5 dni zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów wszczyna spór zbiorowy Komisji Zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Rudna”, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, O/Hydrotechniczny, O/ZWR i Komisji Miêdzyzak³adowej O/ZG „Lubin”. A zgodnie z
Art. 8 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów: „Pracodawca podejmuje niezw³ocznie rokowania w celu rozwi¹zania sporu w drodze porozumienia,
zawiadamiaj¹c równoczeœnie o powstaniu sporu w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy.”
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” koordynuj¹ca dzia³ania komisji wyst¹pi do Pañstwowej Inspekcji Pracy z
powiadomieniem, ¿e Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. ³amie przepisy, gdy¿ nie podj¹³ niezw³ocznie rokowañ z Solidarnoœci¹ i z zapytaniem: Czy Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. zg³osi³ do PIP powstanie sporów zbiorowych?
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