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Nowy Rok to czas Wielkich Pragnieñ i Nadziei.
Ka¿dy z nas ma nadziejê, ¿e wraz z jego nastaniem nadejd¹ lesze czasy.

Rok 2009, by³ dla pracowników zatrudnionych w KGHM
Polska MiedŸ S.A. kolejnym chudym rokiem, je¿eli chodzi o p³ace.

Udzia³ podstawowej p³acy w wynagrodzeniu uleg³ obni¿eniu,
pomimo zapowiadanego ponad dwu miliardowego zysku netto.

Jaki bêdzie ten przysz³y - 2010 rok?
G³ówny w³aœciciel Skarb Pañstwa zapowiada dalsz¹ prywatyzacjê Spó³ki,

a Zarz¹d KGHM uchyla siê od negocjacji podwy¿ek p³acowych
i z jego upowa¿nienia pe³nomocnicy strasz¹ pozbawieniem pracowników 14-pensji.

Istniej¹ca sytuacja i wyj¹tkowoœæ pierwszych dni 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 zapowiedzi

Skarbu Pañstwa i Zarz¹du KGHM, a pracownicy otrzymali podwy¿ki
p³ac oraz utrzymali stabilnoœæ zatrudnienia w Polskiej Miedzi.

¯yczymy spe³nienia marzeñ, realizacji podjêtych postanowieñ, zdrowia, szczêœcia
 i samych radosnych dni - oby ka¿dy nastêpny dzieñ by³ dla Pañstwa
lepszy od poprzedniego. Aby rozpocz¹³ siê okres normalnego ¿ycia,

w którym jest czas na pracê, wypoczynek,
a zw³aszcza na ¿ycie rodzinne.

Do Siego Roku !



W KGHM Polska MiedŸ S.A. trwaj¹ negocjacje nad wpro-
wadzeniem zmian do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy.

… A na koñcu katastrofa
Zarz¹d wydaje miliony na ró¿ne - jego zdaniem super opraco-

wania, które okazuj¹ siê ca³kowicie nieprzydatne do zastosowania
w Oddzia³ach.

Prowadzone w ostatnim czasie negocjacje nad zmianami w Za-
k³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy pokaza³y bardzo wyraŸnie nie-
szczere dotychczasowe zapewnienia Zarz¹du KGHM o rzekomej do-
brej woli i powa¿nym traktowaniu partnerów spo³ecznych.

Zarz¹d z jednej strony odmawia pracownikom wprowadzenia ko-
rzystniejszych dla nich zmian w ZUZP, z drugiej zaœ wydaje potê¿ne
pieni¹dze – liczone w milionach - na zatrudnianie wielu firm konsultin-
gowo-doradczych, które nie znaj¹c z³o¿onoœci specyfiki funkcjonowa-
nia Polskiej Miedzi przygotowuj¹ ró¿ne materia³y, w tym równie¿ doty-
cz¹ce kwestii funkcjonowania Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowni-
ków. Firmy te tworz¹ przeró¿ne opracowania, które w ¿aden sposób
nie przystaj¹ do realiów Polskiej Miedzi - i przede wszystkim nie roz-
wi¹zuj¹ spraw najistotniejszych dla pracowników, dlatego nie s¹ ak-
ceptowane przez za³ogê KGHM Polska MiedŸ S.A.

SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿a, ¿e rozwi¹zania proponowane
przez firmy doradczo-konsultingowe i aprobowane przez Zarz¹d KGHM,
a które nastêpnie trafiaj¹ na stó³ negocjacyjny ze stron¹ zwi¹zkow¹ –
przypominaj¹ niestety XIX-wieczne skrajnie liberalne rozwi¹zania kapi-
talistyczne – w myœl zasady: jak najwiêcej wycisn¹æ z pracownika i osku-
baæ go do cna. Zarz¹d w XXI wieku „uwsteczniania siê” - zamiast two-
rzyæ coraz lepszy klimat do zwiêkszenia wydajnoœci pracy i wynagro-
dzenia pracowniczego, na czym powinno zale¿eæ pracodawcy i zwi¹z-
kom zawodowym. W Spó³ce gie³dowej takiej wielkoœci i znaczeniu na
rynku producentów miedzi i srebra obowi¹zuj¹ pewne standardy. Wia-
domo, ¿e wdra¿anie korzystniejszych rozwi¹zañ w ZUZP dla pracowni-
ków, to lepiej pracuj¹cy pracownicy, którzy pomna¿aj¹ dobra swojej
firmy.

Prowadzona obecnie przez Zarz¹d polityka konfliktu ze Zwi¹zka-
mi Zawodowymi oraz ograniczania p³ac pracowniczych i likwidacji
sta³ych elementów p³acowych na korzyœæ elementów uznaniowych
- jest drog¹ obliczon¹ na krótk¹ metê. W ocenie SKGRM NSZZ „So-
lidarnoœæ” takie dzia³ania w d³u¿szej perspektywie doprowadz¹ do
katastrofy.

Herbert Wirth Prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A.
twierdzi, ¿e jest Biurem Zarz¹du i z tego powodu nie
chce rozmawiaæ ze stron¹ spo³eczn¹.

Biuro Zarz¹du, to Prezes w

KGHM Polska MiedŸ S.A.?!
Zwi¹zek Zawodowy reprezentuj¹cy pracowników Spó³ki zwraca

siê do pracodawcy, a reprezentuj¹cy Spó³kê Prezes Zarz¹du uzna-
je, ¿e nie jest pracodawc¹ i spór zbiorowy nie dotyczy Spó³ki, któr¹
zarz¹dza.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” 16 grud-
nia 2009r. wystosowa³a pismo do kieruj¹cego pracami Zarz¹du KGHM
Polska MiedŸ S. A. Prezesa Herberta Wirtha.

Informuje w nim, ¿e wobec niespe³nienia zg³oszonych 30 listo-
pada 2009r. ¿¹dañ:
1. Zawarcia Porozumienia Zbiorowego – Umowy Spo³ecznej na oko-

licznoœæ prowadzenia dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A.,
zawieraj¹cej gwarancje zatrudnienia oraz utrzymania na niepogor-
szonym poziomie uprawnieñ i œwiadczeñ pracowniczych przez okres
20 lat dla wszystkich pracowników KGHM;

2. Wpisania do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracow-
ników KGHM Polska MiedŸ S.A. obowi¹zuj¹cego „Pakietu Medycz-
nego”;

3. Zaniechania naruszania przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym
praw i wolnoœci, w tym wynikaj¹cych z wewn¹trzzak³adowych ak-
tów prawa pracy, w szczególnoœci uprawnienia zwi¹zków zawodo-
wych do dokonywania wspólnie z pracodawc¹ wyjaœnieñ treœci po-
stanowieñ Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowni-
ków KGHM Polska MiedŸ S.A.

na dzieñ 06 grudnia 2009r. pomiêdzy wchodz¹cymi w sk³ad Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” Zak³adowymi i
Miêdzyzak³adowymi Organizacjami Zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi przy
KGHM Polska MiedŸ S.A. zaistnia³ spór zbiorowy.

Ponadto NSZZ „Solidarnoœæ” przypomnia³ Zarz¹dowi o ci¹¿¹-
cym na nim obowi¹zku niezw³ocznego wskazania pierwszego ter-
minu spotkania rozpoczynaj¹cego etap rokowañ i zawiadomienia
w³aœciwego Pañstwowego Inspektora Pracy o powstaniu sporu zbio-
rowego (art. 8 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych: Praco-
dawca podejmuje niezw³ocznie rokowania w celu rozwi¹zania sporu w
drodze porozumienia, zawiadamiaj¹c równoczeœnie o powstaniu spo-
ru w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy.)

W odpowiedzi Herbert Wirth Prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ
S.A. informuje Zwi¹zek, ¿e zaistnia³y: „spór zbiorowy nie dotyczy Biura
Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. lecz Oddzia³ów, które s¹ stron¹ w
ewentualnym sporze zbiorowym.”

NSZZ „Solidarnoœæ” nie zwraca³ siê do Biura Zarz¹du tylko do pre-
zesa Zarz¹du Spó³ki, jako kierownika statutowej w³adzy Spó³ki, gdy¿ w
rozumieniu przepisów prawa pracodawc¹ nie mo¿e byæ biuro – na-
wet jak obs³uguje Zarz¹d i œrednia p³aca w tym Oddziale wynosi
kilkanaœcie tysiêcy z³otych.

Przekazanie uprawnieñ negocjacyjnych w sprawie sporu zbioro-
wego do Oddzia³ów zw³aszcza w sprawie wpisania „Gwarancji Pra-
cowniczych” i „Pakietu Medycznego”  do zapisów Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
budzi zdziwienie i zaniepokojenie. Czy przypadkiem Prezes Zarz¹du
podejmuj¹c decyzjê nie myli warunków pracy i œwiadczeñ socjalnych
dla pracowników KGHM, z Regulaminem Pracy dla pracowników po-
szczególnych Oddzia³ów? Gdy¿ na Oddzia³ach nie ma osobnych uk³a-
dów zbiorowych pracy. A jak widzimy na przyk³adzie Biura Zarz¹du -
prezes nawet nie rozró¿nia Biura Zarz¹du obs³uguj¹cego w³adzê spó³ki
od Zarz¹du, który jest organem w³adzy w spó³ce i pracodawc¹ w rozu-
mieniu art. 3 kodeksu pracy.

Pos³uszni dyrektywom Zarz¹du pe³nomocnicy (dyrektorzy) poszcze-
gólnych Oddzia³ów KGHM Polska MiedŸ S.A. zaprosili przedstawicieli
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” na 30 grudnia 2009r. do rozpoczêcia ro-
kowañ ( w ró¿nych godz. na  poszczególnych Oddzia³ach), w ramach
prowadzonego sporu zbiorowego prowadzonego przez NSZZ „Soli-
darnoœæ” z Zarz¹dem KGHM Polska MiedŸ S.A. o sprawy, które do-
tycz¹ ogó³u pracowników zatrudnionych w KGHM, a nie wy³¹cznie pra-
cowników poszczególnych Oddzia³ów.

Strona spo³eczna, któr¹ reprezentuje Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” dostrzega paradoks sytuacji, gdy
(w myœl przepisów zbiorowego prawa pracy) jedyny i kompetentny
organ w³adzy w spó³ce jakim jest Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A.
-  uchyla siê od uregulowania uprawnieñ pracowniczych w sposób
powszechny i jednolity w prawodawstwie Spó³ki, któr¹ zarz¹dza.

W KGHM Polska MiedŸ S.A. od wrzeœnia wzros³a sk³ad-
ka do 5%

Nie z³o¿yli
- strac¹

82% zatrudnionych w KGHM Polska MiedŸ S.A. pracowników
przyst¹pi³o do dobrowolnego programu emerytalnego tzw. III fila-
ra, a co z reszt¹?

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym 5 maja 2009r. przez
Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ w KGHM
Polska MiedŸ S.A. - od 1 wrzeœnia br. pracodawca odprowadza piêcio-
procentow¹ sk³adkê liczon¹ od wynagrodzenia pracownika. Po wy-
czerpuj¹cych negocjacjach wspartych przez za³ogê pikiet¹ zwi¹zkow-
cy wynegocjowali w maju jednorazow¹ premiê, pakiet medyczny i
wzrost sk³adki z 3% do 5% na Pracowniczy Program Emerytalny.

Pracowniczy Program Emerytalny w KGHM zosta³ wprowadzony
piêæ lat temu po d³ugich i trudnych negocjacjach. Pracodawca op³aca
sk³adki pracownikowi, pod warunkiem, ¿e z³o¿y³ deklaracjê o przyst¹-
pieniu do programu (PPE). Pracowniczy program emerytalny realizo-
wany jest we wszystkich Oddzia³ach KGHM Polska MiedŸ S.A. Przy-
st¹pi³o do niego ponad 82% za³ogi. Jest to spory sukces zatrudnio-
nych w Polskiej Miedzi, chocia¿ jeszcze 18% pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A. nie korzysta z dodatkowej sk³adki emerytalnej
p³aconej przez pracodawcê.



Wprowadzona przed jedenastoma latami reforma emerytalna mia³a
uratowaæ ZUS przed upadkiem. Upadkiem spowodowanym nadmier-
nymi wyp³atami. Celem tej reformy by³o przekazanie czêœci sk³adek do
funduszy (tzw. II filar), które poprzez inwestowanie zgromadzonych
œrodków pomna¿a³yby pieni¹dze zgromadzone na koncie przysz³ych
emerytów. Obok I filaru (ZUS) i II filaru (OFE) reforma emerytalna
umo¿liwi³a pracownikom – przysz³ym emerytom uczestniczenie w pro-
gramie dobrowolnego odk³adania na przysz³e emerytury w III filarze.
Ustawodawca tworz¹c reformê ju¿ przewidzia³, ze przysz³a emerytura
uzyskana z ZUS i OFE bêdzie zbyt ma³a i dlatego powo³a³ PPE, którego
zadaniem jest przerzucenie czêœci kosztów utrzymania przysz³ych eme-
rytów z ZUS i OFE na w³asn¹ zapobiegliwoœæ pracowników.

Czym jest PPE?
Pracowniczy program emerytalny jest form¹ zorganizowanego, gru-

powego oszczêdzania na przysz³¹ emeryturê. Uczestnikiem programu
mo¿e byæ ka¿dy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracê,
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, je¿eli jest ona objêta ubezpie-
czeniem spo³ecznym z tego tytu³u. Do PPE mog¹ byæ wnoszone dwa
rodzaje sk³adek:
· obowi¹zkowa, podstawowa (negocjowana przez zw. zw.) - odpro-

wadzana przez pracodawcê z pieniêdzy zak³adowych pod warun-
kiem podpisania umowy przez pracownika o przyst¹pieniu do PPE,

· sk³adka dodatkowa (po przyst¹pieniu do podstawowej) - odpro-
wadzana przez pracodawcê z wynagrodzenia pracownika – po
uprzednim zadeklarowaniu dowolnej kwoty przez pracownika.

Kto dodatkowo nie ubezpieczy siê, to po przejœciu na emeryturê
bêdzie klepa³ biedê. Tak bêdzie przy pracy mê¿czyzny do 65 lat i kobiety
do 60 lat.

Jak¹ bêdzie mia³ emeryturê górnik po 25 latach pracy pod zie-
mi¹?

Przewiduje siê, ¿e po 45 latach pracy wysokoœæ emerytury z ZUS i
OFE nie przekroczy 40% zarobków pracownika przed przejœciem na
emeryturê. Emerytura pomostowa (której nie uchwalono) jest przewi-
dywana tylko na okres od wczeœniejszego przejœcia na œwiadczenie do
osi¹gniêcia wieku emerytalnego – 65 lat mê¿czyzna i 60 lat kobieta.

Wyp³ata œrodków zgromadzonych w PPE nastêpuje automatycznie
po przejœciu przez uczestnika na emeryturê. Na wniosek uczestnika
wyp³ata mo¿e nast¹piæ po ukoñczeniu przez niego 60 lat, uzyskaniu
wczeœniejszych uprawnieñ emerytalnych oraz w przypadku uzyskania
uprawnieñ do œwiadczenia rentowego z tytu³u niezdolnoœci do pracy.
W razie œmierci uczestnika PPE wyp³ata zebranej kwoty (powiêkszonej
o odsetki i zyski funduszu) nastêpuje na rzecz osoby uposa¿onej lub
spadkobierców.

Co póŸniej? Obecnie obowi¹zuj¹ wywalczone w 2005r. przez Soli-
darnoœæ górnicz¹ na SLD korzystne dla górników postanowienia eme-
rytalne, które wyp³aca ZUS. Jak d³ugo? Co rusz siê s³yszy o zapêdach
nieznaj¹cych specyfiki pracy górniczej rz¹dz¹cych, którzy chc¹ likwi-
dacji s³usznych uprawnieñ emerytalnych górników.

Nawet gdyby przepisy emerytalne nie uleg³y zmianie, to dlaczego
pracownik ma zrezygnowaæ z 5% swojego wynagrodzenia, które otrzy-
ma, gdy nabêdzie uprawnieñ?

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” ape-
luje do wszystkich pracowników KGHM, którzy jeszcze nie przyst¹-
pili do PPE, szczególnie zatrudnionych w warunkach wymuszaj¹-
cych wczeœniejsze zaprzestanie pracy, o zmianê swego stanowiska
i przyst¹pienie do wynegocjowanego przez zwi¹zki, przed laty, pro-
gramu.

Górniku pamiêtaj, ¿e przyjdzie czas, gdy ciê¿ka górnicza praca
odciœnie piêtno na twym zdrowiu i bêdziesz musia³ przejœæ na za-
s³u¿on¹, wypracowan¹ w górniczym trudzie emeryturê. Zadbaj o
swoj¹ przysz³oœæ - my daliœmy ci tylko narzêdzie, a od Ciebie zale¿y
czy z niego skorzystasz.

Pracodawca chce wprowadziæ kolejn¹ reorganizacjê cza-
su pracy.

Zmiany w

Regulaminie Pracy
Po wprowadzeniu czterech zmian na dobê w ramach Wielozmia-

nowego Systemu Pracy ma ruszyæ pi¹ta zmiana.
Dyrektor Oddzia³u Zak³ady Górnicze „Rudna” 20 listopada 2009r.

zwróci³ siê do Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w tym Oddziale o
uzgodnienie zmian w Regulaminie Pracy. Zmiany proponowane przez
pracodawcê polegaj¹ na wprowadzeniu do RP Protoko³em Dodatko-

wym nr 12 nowego czasu pracy dla pracowników zatrudnionych przy
wykonywaniu robót kotwi¹co-wierc¹cych. Innowacja ma opóŸniæ o 40
minut czas zjazdu i wyjazdu operatorów obs³uguj¹cych maszyny za-
budowuj¹ce wyrobiska górnicze i wierc¹ce otwory strza³owe. Wed³ug
pracodawcy proponowana reorganizacja ma przynieœæ efekty ekono-
miczne poprzez lepsze wykorzystanie czasu pracy maszyn wierc¹co-
kotwiacych, gdy¿ operatorzy po przybyciu na oddzia³ wydobywczy bêd¹
mieli ju¿ przygotowane do kotwienia i wiercenia przodki.

W zwi¹zku z przedstawion¹ propozycja zmiany w RP Komisja Za-
k³adowa wyst¹pi³a do dyrektora o przedstawienie zwi¹zkowi szczegó-
³owych wyjaœnieñ nowej organizacji pracy w szczególnoœci: jak plano-
wany jest dowóz pracowników do pracy i z pracy po wprowadzeniu
nowego czasu pracy dla ograniczonej liczbowo za³ogi, przy równocze-
snej rezygnacji z indywidualnych dop³at do przejazdów dla pracowni-
ków?

Po przeanalizowaniu propozycji dyrekcji Komisja Zak³adowa
NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” uzgodni³a z pozosta³ymi zak³a-
dowymi Zwi¹zkami Zawodowymi wspólne, negatywne stanowisko
w stosunku do proponowanych zmian, które zosta³o przekazane pra-
codawcy.

Jedna organizacja kierowana przez Adama Kulbackiego nadsztyga-
ra górniczego kierownika oddzia³u TKJ wy³ama³a siê ze wspólnego sta-
nowiska. Taka podstawa nie mo¿e dziwiæ, gdy¿ do tego zwi¹zku nale¿y
4 pracowników kopalni Rudna, w tym przewodnicz¹cy Miêdzyzak³a-
dowego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników LGOM nie maj¹cy nic
wspólnego z operatorami. Na ca³e szczêœcie przepisy prawa pracy po-
zbawiaj¹ nieznaczne organizacje zwi¹zkowe uprawnieñ zgodnie ustaw¹
o zwi¹zkach zawodowych: Art. 25 ustêp 1 Uprawnienia zak³adowej
organizacji zwi¹zkowej przys³uguj¹ organizacji zrzeszaj¹cej, co najmniej
10 cz³onków bêd¹cych pracownikami i Art. 30 ust 5 dajacy uprawnie-
nia do zajmowania wspólnego stanowiska w sprawie ustalenia regula-
minu pracy - organizacjom zwi¹zkowym reprezentatywnym w rozu-
mieniu art. 24125a Kodeksu pracy tj. zrzeszajacym 10% ogólu pracow-
ników zatrudnionych w zakladzie.

Jednoznaczne stanowisko zwi¹zkowe wskazuje jednoznacznie,
¿e efekty ekonomiczne osi¹gniête w wyniku planowanej reorgani-
zacji s¹ w¹tpliwe, a koszty i uci¹¿liwoœæ dla pracowników znaczne.
Wobec powy¿szego wspólne stanowisko organizacji zwi¹zkowych
reprezentatywnych dzia³aj¹cych w kopalni Rudna jest wi¹¿¹ce dla
pracodawcy i uniemo¿liwia wprowadzenie kolejnej zmiany w Re-
gulaminie Pracy.

Panowie prezesi zejdŸcie na ziemiê!

System Okresowej
Oceny Pracowników

Wydawa³oby siê, ¿e wciskany z uporem godnym wy¿szej sprawy,
parali¿uj¹cy pracê system wspierania zakupów (swz) jest najwiêkszym
nieszczêœciem, jakie zafundowa³o nam ostatnio Biuro Zarz¹du. A tu
jak grom z jasnego nieba spada kolejna bomba. Od stycznia 2010 roku
ma ruszyæ pe³n¹ par¹ System Okresowej Oceny Pracownika ( SOOP).

Zobowi¹zanie do okresowej oceny podw³adnych pracowników wg pro-
ponowanego schematu i zasad opisanych w instrukcji wype³niania for-
mularzy wskazuje na to, ¿e obecny Zarz¹d KGHM tkwi w b³ogim prze-
œwiadczeniu o istnieniu na oddzia³ach nieograniczonych rezerw czasowo-
ludzkich, a zwierzchnicy wszystkich szczebli oczekuj¹ tylko na wytyczne
jakby te rezerwy zagospodarowaæ.

Podobnie jak w przypadku wczeœniejszych nieudanych przedsiêwziêæ
typu SAP, CUK, SOD, CBZ SWZ, które funkcjonuj¹ tylko we fragmenta-
rycznej i karykaturalnej formie tak i teraz przy SOOP pope³niany jest kary-
godny b³¹d zaniechania. Przed podjêciem decyzji o wprowadzaniu kolej-
nych „polepszaczy” organizacji pracy nikt nie pokusi³ siê o zdiagnozowa-
nie mo¿liwoœci ich realizacji w oparciu o istniej¹ce zasoby kadrowe. Nie
przeprowadzono oceny stopnia obci¹¿enia obowi¹zkami s³u¿bowymi. In-
wentaryzacja schematów organizacyjnych poszczególnych oddzia³ów win-
na byæ pierwsz¹ czynnoœci¹ przygotowuj¹c¹ do wprowadzania jakichkol-
wiek nowinek.

Biuro Zarz¹du w przeœwiadczeniu o swej nieomylnoœci i ca³kowitym
oderwaniu od rzeczywistoœci podejmowanymi decyzjami szkodzi firmie.
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ Zarz¹dowi, ¿e KGHM Polska MiedŸ
S.A. to wielooddzia³owe przedsiêbiorstwo wydobywaj¹ce g³ównie miedŸ,
a g³êbinowa technologia wydobycia nak³ada na kadrê in¿ynieryjno-tech-
niczn¹ wielorakie obowi¹zki i bardzo du¿y zakres odpowiedzialnoœæ za wyniki
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produkcyjne oraz bezpieczeñstwo pracy podleg³ych pracowników. O skali
g³upoty zwi¹zanej z SOOP niech œwiadcz¹ przyk³adowe liczby. Oceniaj¹cy
pracownika musi mu poœwiêciæ min 30 min., a w KGHM zatrudnionych
jest ponad 18 tys. ludzi. To znaczy, ¿e na same rozmowy wypadnie ponad
9000 godzin. A do tego obowi¹zek sporz¹dzenia i wydrukowania wielo-
stronicowych formularzy. Potem analizy, wnioski, zalecenia itd.

Dziwi przy tym postawa dyrekcji oddzia³ów, które bez jakichkolwiek
form sprzeciwu przyjmuj¹ do realizacji kolejne dezorganizacyjne po-
mys³y narzucane przez Biuro Zarz¹du.

Z drugiej strony, jeœli ju¿ decyduj¹ siê na ich wprowadzenie, to brakuje
konsekwencji w dzia³aniu. W œlad za uchwa³ami nie podejmuj¹ jakichkol-
wiek zmian organizacyjnych, maj¹cych na celu ich wprowadzenie w ¿ycie.
Samo wskazanie osoby odpowiedzialnej (najczêœciej swojego zastêpcê)
niczego nie zmienia. Prawda jest jedna i oczywista. Nie da siê bez koñca
obci¹¿aæ, dodatkowymi czynnoœciami o charakterze administracyjnym
osób, dla których ju¿ teraz odpowiedzialne wywi¹zanie siê z podstawo-
wych obowi¹zków w ruchu zak³adów górniczych jest nierealne. Praca do-
zoru staje siê fikcj¹. Wszystko wskazuje na to, ¿e obna¿enie bylejakoœci
zarz¹dzania nast¹pi po jakieœ tragedii. Wtedy to specjalne komisje, NIK,
WUG, PIP, prokuratura i inne organy zgodnie stwierdz¹ o wystêpuj¹cych
nieprawid³owoœciach. Znajd¹ siê zapewne winni, oczywiœcie na najni¿szych
szczeblach. I tak do nastêpnego nieszczêœcia.

My ju¿ dzisiaj o tym mówimy i przestrzegamy. Panowie prezesi zejdŸ-
cie na ziemiê, a od czasu do czasu by³oby dobrze zobaczyæ na czym
polega praca pod ziemi¹.

Pozostaje jeszcze zadaæ fundamentalne pytania. Jaki jest koszt wpro-
wadzenia Systemu Okresowej Oceny Pracowników? Kto i ile na tym
pomyœle zarobi? Czy w Biurze Zarz¹du powstanie nowy wieloosobowy
pion do monitorowania i analiz SOOP?

Zarz¹d notowanej na gie³dzie Warszawskiej Spó³ki
prowadzi bezprawne dzia³ania.

Kpiny z prawa
Czy w Polsce prezesi najwiêkszych spó³ek gie³dowych stoj¹

poza prawem i mog¹ czuæ siê bezkarni?
Dzia³aj¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”, jak inne dzia³aj¹ce w KGHM Pol-

ska MiedŸ S.A. zwi¹zki zawodowe, wyst¹pi³y przeciw zamiarom pra-
codawcy pogorszenia warunków pracy i p³acy oraz zagro¿eniu miejsc
pracy, w zwi¹zku z dalsz¹ prywatyzacjê Spó³ki. Wobec obojêtnoœci
pracodawcy - nie spe³nienia postulatu pracowniczego – og³osi³y,
zgodnie z prawem, 2 godzinn¹ akcjê protestacyjn¹ polegaj¹c¹ na
wstrzymaniu siê od œwiadczenia pracy. Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ
S.A. nie posiadaj¹c uprawnieñ do rozstrzygania o legalnoœci pro-
testu, uzna³ go jako nielegalny. A dzia³aj¹cy z upowa¿nienia Zarz¹-
du KGHM Polska MiedŸ S.A. Pe³nomocnicy kieruj¹cy Oddzia³ami tej
gie³dowej spó³ki zadecydowali o przekwalifikowaniu 2 godzinnej
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy podczas sierpniowego straj-
ku, w nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹.

Zwi¹zki zawodowe wyst¹pi³y do Pañstwowej Inspekcji Pracy z
zawiadomieniem o naruszeniu prawa przez pracodawcê. PIP po-
twierdzi³a, ¿e zgodnie z:

1. Ustaw¹ z dnia 23 maja 1991r. o rozwi¹zywaniu sporów zbio-
rowych (Dz.U. z 1991r. Nr 55, poz. 236 z póŸ. zm.) Art. 23: ust 1 -
Udzia³ pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami
ustawy nie stanowi naruszenia obowi¹zków pracowniczych; Ust 2 -
W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy
pracownik zachowuje prawo do œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecz-
nego oraz uprawnieñ ze stosunku pracy, z wyj¹tkiem prawa do wy-
nagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza siê do okre-
su zatrudnienia w zak³adzie pracy.

2. Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996r., w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoœci
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnieñ od pracy §1 - Przy-
czynami usprawiedliwiaj¹cymi nieobecnoœæ pracownika w pracy s¹
zdarzenia i okolicznoœci okreœlone przepisami prawa pracy, które unie-
mo¿liwiaj¹ stawienie siê pracownika do pracy i jej œwiadczenie, a tak-
¿e inne przypadki niemo¿noœci wykonywania pracy wskazane przez
pracownika i uznane przez pracodawcê za usprawiedliwiaj¹ce nie-
obecnoœæ w pracy.

Kontrola PIP w KGHM Polska MiedŸ S.A. potwierdza, ¿e praco-
dawca czas strajku uzna³ za nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹.
Pañstwowy Inspektor Pracy nie podejmuje dzia³añ przymuszaj¹-
cych pracodawcê do respektowania prawa. Za powód podaje brak
kompetencji do rozstrzygniêcia o legalnoœci strajku. Pozostawia
tê sprawê do rozstrzygniêcia s¹dowi pracy, gdyby pracodawca nie
wyp³aci³ pracownikom nagrody rocznej „14 pensji”.

Minê³y miesi¹ce i zbli¿a siê czas wyp³aty nagrody rocznej „14 pen-
sji”, któr¹ pracodawca mo¿e pozbawiæ pracownika w przypadku m.in.
nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Od jakiegoœ czasu nasi-
li³a siê presja pracodawcy na pracowników, by kalali siê przed praco-
dawc¹, celem usprawiedliwienia nieobecnoœci w pracy z powodu
udzia³u w dwugodzinnych masówkach jakie mia³y miejsce 11 sierp-
nia 2009r. Dosz³o nawet do tego, ¿e w jednym z Oddzia³ów praco-
dawca zawiadamia pisemnie pracowników, ¿e nie otrzymaj¹ nagrody
z tego powodu. Jest to kolejne ³amanie prawa przez pracodawcê,
gdy¿ jak wynika z wy¿ej cytowanych przepisów prawa pracy praco-
dawca z mocy prawa ma obowi¹zek usprawiedliwiæ pracownikom
nieobecnoœæ w pracy z powodu zorganizowanej przez zwi¹zki za-
wodowe akcji protestacyjnej.

Bezprawne dzia³ania pracodawcy, zosta³y skoordynowane we
wszystkich Oddzia³ach i maj¹ charakter przestêpstwa zamierzonego.
Czy Pañstwowa Inspekcja Pracy zareaguje? A mo¿e prokurator, któ-
ry powinien staæ na stra¿y przestrzegania w Polsce prawa, zajmie siê
grup¹ przestêpcz¹, która kpi z prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce?

Wobec trudnoœci rozpoznawczych pracodawcy, powoduj¹cych
w¹tpliwoœci po jego stronie i prób poni¿enia pracowników bior¹cych
udzia³ w s³usznym proteœcie - proponujemy pracownikom (upomi-
naj¹cym siê o zaprzestanie dalszej wysprzeda¿y akcji KGHM Polska
MiedŸ S.A.) z³o¿enie na piœmie oœwiadczenia, ¿e 11 sierpnia wziêli
udzia³, na wezwanie zwi¹zku zawodowego, w legalnym strajku i zwi¹z-
ku z powy¿szym ¿¹daj¹ uznania przez pracodawcê 2 godzin nieobec-
noœci za usprawiedliwion¹. Z³o¿enie stosownego oœwiadczenia roz-
wieje wszelkie w¹tpliwoœci i usunie zakusy pracodawcy do pozba-
wienia pracowników, troszcz¹cych siê o dobro swojej firmy, nagrody
rocznej.

W przypadku pozbawienia pracowników nagrody rocznej „14
pensji”, z powodu uznania przez pracodawcê 2 godzin za nieobec-
noœæ nieusprawiedliwion¹, w zwi¹zku z udzia³em w proteœcie 11
sierpnia 2009r. - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „So-
lidarnoœæ” zapewni ka¿demu pracownikowi bezp³atne zastêpstwo
procesowe (adwokata).

Kiedy lubiñski S¹d wyda wyrok w/s zorganizowanego
okradania za³ogi przez dzia³aj¹cy na kopalni Polkowi-
ce-Sieroszowice zwi¹zek zawodowy?

Opiesza³y S¹d
Kiedy siê pok³ócili, sprawa wysz³a na wierzch.
Przed Sadem Rejonowym w Lubinie stanê³o 19 cz³onków Zwi¹z-

ku Zawodowego Pracowników Do³owych dzia³aj¹cego przy kopal-
ni Polkowice-Sieroszowice. Dziesiêciu przyzna³o siê do pobierania
pieniêdzy na fikcyjne dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowni-
ków i S¹d wymierzy³ im odpowiednie kary. Chocia¿ prokurator przed-
stawi³ S¹dowi materia³ dowodowy, dziewiêciu nie przyznaje siê do
winy. Na czele tej listy znajduje siê za³o¿yciel i przewodnicz¹cy ZZPD
Jan M.

Sprawa ci¹gnie siê ju¿ od 2005r., kiedy prokurator rozpocz¹³ do-
chodzenie i aresztowa³ przewodnicz¹cego ZZPD J.M. Z przyczyn
obiektywnych kolejny raz S¹d Rejonowy w Lubinie odroczy³ rozpra-
wê w/s wy³udzenia pieniêdzy z Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych O/
ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Kiedy przestêpcy ponios¹ zas³u¿on¹ karê za przyw³aszczenie
sobie pieniêdzy, które nale¿a³y siê uczciwym pracownikom za-
trudnionym w kopalni Polkowice-Sieroszowice? – Tego nie wie-
my.

Sprawiedliwoœæ w Polsce jest nierychliwa, ale mamy nadzie-
jê, ¿e oka¿e siê sprawiedliwa i fa³szywi zwi¹zkowcy ponios¹ za-
s³u¿on¹ karê, ku przestrodze innym cwaniakom.


