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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Radosnego Alleluja !
Spêdzenia w podnios³ej i radosnej atmosferze,
spokojnych oraz pe³nych nadziei i mi³oœci
Œwi¹t Wielkanocnych
B³ogos³awieñstwa Chrystusa Zmartwychwsta³ego
wszystkim zatrudnionym
w KGHM Polska MiedŸ S.A.
i w spó³kach z ni¹
wspó³pracuj¹cych,
ich rodzinom,
emerytom i rencistom
¯yczy
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ”,
dzia³aj¹ce w KGHM Komisje
Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe
NSZZ „Solidarnoœæ”
oraz Redakcja „Pryzmatu”

Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Lubin” w dobrej wierze, z poszanowaniem pracodawcy, przyst¹pi³y do rozmów o podwy¿kach pracowniczych w roku 2010.

Regulamin
do odrzucenia
Zg³oszone dyrekcji przez NSZZ „Solidarnoœæ” uzasadnione propozycje zmian w przed³o¿onym przez Zarz¹d Spó³ki projekcie Regulaminu Premiowania na szczeblu kopalni – okaza³y siê nie do przyjêcia.
Zgodnie z prowadzon¹ polityk¹ Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A.
pracownicy nie otrzymuj¹ ju¿ 3-ci rok z rzêdu podwy¿ek p³ac niweluj¹cych postêpuj¹c¹ inflacjê. Brak podwy¿ek jest najbardziej odczuwalny
przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, gdy¿
ich kategorie zaszeregowania znajduj¹ siê w dole tabeli i znacznie odbiegaj¹ od kategorii pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych. Szczególna przepaœæ p³acowa dzieli robotników do ponad
240 pracowników zatrudnionych w KGHM na kontraktach, które zosta³y
stworzone dla umo¿liwienia wy¿szego wynagradzania wybranych pracowników ni¿ maksymalne przewidziane w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy. (od red. Najwy¿sza stawka w tabeli 33 kategoria, a na stanowiskach robotniczych 15 kategoria).
NSZZ „Solidarnoœæ” i wiêkszoœæ organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w KGHM dostrzegaj¹c trudn¹ sytuacjê pracowników zatrudnionych na stawkach w pierwszej po³owie tabeli za¿¹da³y podniesienia pracownikom stawek zaszeregowania o 300 z³.

Pozorowane negocjacje
W odpowiedzi Herbert Wirth prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A.
stwierdzi³, ¿e Zarz¹d nie zgadza siê na podwy¿ki p³ac wszystkim po równo i przekazuje projekt wzrostu p³ac do dyrektorów poszczególnych Oddzia³ów Spó³ki, celem wprowadzenia, w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi, dostosowanych do potrzeb poszczególnych zak³adów, podwy¿ek placowych (Regulaminu Premiowania). Zwi¹zkowcy szanuj¹c stronê pracodawcy przyst¹pili z dyrektorami do negocjacji.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ca przy KGHM
Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Lubin”, wierz¹c w dobre intencje pracodawcy,
przest¹pi³a do negocjacji ze zdwojon¹ energi¹, sk³adaj¹c wiele wniosków
poprawiaj¹cych i dostosowuj¹cych Regulamin Premiowania, spowodowa³a jego przybli¿enie do ucywilizowania, a szczególnie uczyni³a go jaœniejszym i przejrzystszym dla pracowników i w wiêkszym stopniu uprawdopodobniaj¹cym wzrost p³ac. W wyniku wielodniowych prac negocjacyjnych na szczeblu Oddzia³u powsta³a wersja Regulaminu Premiowania uwzglêdniaj¹ca s³uszne propozycje zg³oszone przez NSZZ
„Solidarnoœæ”. Na kolejnym posiedzeniu w/s Regulaminu Premiowania dyrektor kopalni Lubin poinformowa³ organizacje zwi¹zkowe,
¿e ¿adne zmiany w przedstawionej wersji premiowania nie mog¹
byæ dokonane – obowi¹zywaæ ma wersja Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ
S.A. - tylko w wersji pierwotnej i bez poprawek. Okaza³o siê, ¿e negocjowany w dobrej wierze i z poszanowaniem stron przez NSZZ „Solidarnoœæ” projekt jest nie do przyjêcia, a negocjacje fars¹, zaplanowan¹ odgórnie przez w³adze Spó³ki.
W tej sytuacji, 22 marca 2010r. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ
„Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin” postanowi³a:
1. Na koszt Zwi¹zku wydrukowaæ projekt Regulaminu Premiowania
przed³o¿ony przez pracodawcê i przekazaæ go wraz ze swoim stanowiskiem pracownikom kopalni do konsultacji.
2. Zaproponowaæ pozosta³ym organizacjom zwi¹zkowym dzia³aj¹cym
w kopalni spotkanie w dniu 6 kwietnia 2010r. celem wypracowania
wspólnego stanowiska w sprawie Regulaminu Premiowania.
Ponadto, Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy KM NSZZ „Solidarnoœæ”
od 23 marca br. spotyka siê z za³og¹ na ka¿dym rejonie kopalni informuj¹c pracowników o jego postanowieniach, przebiegu negocjacji, zagro¿eniach wynikaj¹cych z jego postanowieñ oraz stanowisku KM NSZZ
„Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin”.
Pytamy Marka Budziaka wiceprzewodnicz¹cego Komisji Miêdzyzak³adowej, jakie jest stanowisko Solidarnoœci i jakie g³ówne u³omnoœci wystêpuj¹ w Regulaminie Premiowania?
Od pocz¹tku rozmów nad R.P. zwracaliœmy uwagê pracodawcy, ¿e
proponowany regulamin pog³êbia i tak du¿e ju¿ dysproporcje p³acowe,
wystêpuj¹ce pomiêdzy wynagrodzeniami w poszczególnych grupach
zawodowych. Dokonuje podzia³u na pracowników przydatnych i mniej

przydatnych zak³adowi. Z tak¹ filozofi¹, jako zwi¹zek zawodowy siê nie
zgadzamy. Zanim koledzy mnie wybrali abym ich reprezentowa³ pracowa³em w oddziale pomocniczym (taœmowym) i wiem jak siê tam ciê¿ko
pracuje oraz w jakich warunkach za mniejsz¹ p³acê w kopalni. Proponowane przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A., za poœrednictwem dyrektorów, nowe zasady premiowania tê filozofiê czyni¹ jeszcze bardziej wyrazist¹ – oddzia³ poza przodkowy jest ma³o przydatny, a ludzie w nim zatrudnieni maj¹ zarabiaæ jeszcze mniej w porównaniu
do bardziej przydatnych.
Nowe zasady premiowania nie gwarantuj¹ podwy¿ek p³ac pracowniczych, wiêc nie waloryzuje siê p³ac pracowniczych w stosunku do postêpuj¹cej inflacji. Je¿eli pracownicy, pracownik, nie wykona za³o¿onego
zadania jego p³aca ulegnie obni¿eniu w stosunku do obecnej. Podwy¿ka
nast¹pi dopiero wtedy, gdy zadanie i to znacznie, zostanie przekroczone
i pracodawca uzna, ¿e premia wy¿sza siê nale¿y. Przy obecnej strukturze
wynagradzania, gdy stawka stanowi ledwie 20% ca³oœci wynagrodzenia
górnika wprowadzenie nowych zasad premiowania wg propozycji Zarz¹du Spó³ki, to dalsze obni¿enie udzia³u stawki (p³acy gwarantowanej)
w ca³oœci wynagrodzenia. A przypominam w ca³ym KGHM ponad 78%
pracowników jest zatrudnionych na stawkach od 1341 z³ do 2317 z³.
Trzeba podnieœæ, tak jak proponujemy, stawki po 300z³ waloryzuj¹c
p³acê w stosunku do wzrostu kosztów utrzymania, a póŸniej kombinowaæ z premi¹. Oczywiœcie regulamin premiowania musi jasno okreœlaæ:
kiedy, za co i w jakiej wysokoœci pracownik j¹ otrzyma. Musi mieæ te¿
mo¿liwoœæ odwo³ania siê od decyzji prze³o¿onego w przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoœci. Przedstawiona propozycja pracodawcy tych
elementów nie zawiera – kreuj¹c zasadê rób, rób a mo¿e dostaniesz –
prze³o¿ony podejmie decyzjê ostateczn¹.
Dlatego Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” jest przeciwna wprowadzeniu Regulaminu Premiowania propozycji Zarz¹du KGHM,
bez wynegocjowanych przez zwi¹zki poprawek – mówi Marek Budziak
wiceprzewodnicz¹cy KM NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin”.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin” jest
przekonana, ¿e konsultacje z za³og¹ potwierdz¹ jej stanowisko w sprawie odrzucenia proponowanego przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ
S.A. Regulaminu Pracy. A spotkanie miêdzyzwi¹zkowe 6 kwietnia
br. wypracuje wspólne stanowisko organizacji zwi¹zkowych, które
zostanie przed³o¿one pracodawcy.

Pracownicy KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady
Górnicze „Rudna” 29 marca 2010 r. wypowiedzieli siê w
sonda¿u zorganizowanym przez dwie najwiêksze organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w tej kopalni.

Regulamin premiowania
do kosza
Podaj¹c pó³prawdê, wstrzymuj¹c przeszeregowania i nie waloryzuj¹c pracowniczej p³acy podstawowej oraz zmuszaj¹c do intensywniejszej pracy zwiêkszaj¹cej zagro¿enie wypadkowe, Zarz¹d Polskiej
Miedzi chce w 5 dni tygodnia zwiêkszyæ wydobycie.
W odpowiedzi na ¿¹danie pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
podwy¿szenia im wynagrodzeñ, koniecznych w zwi¹zku z zwiêkszaj¹cym siê kosztem utrzymania rodzin pracowniczych - postêpuj¹c¹ inflacj¹
- Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. postanowi³ nie wyraziæ zgody na
podwy¿kê wynagrodzeñ i chce wprowadziæ nowy system wynagradzania poprzez premiê motywacyjn¹ wyp³acan¹ uznaniowo. G³ównym za³o¿eniem nowo wprowadzanej premii jest likwidacja pracy w
dni wolne poprzez zwiêkszenie wydobycia rudy miedzi o 20% od poniedzia³ku do pi¹tku i przy utrzymaniu wysokoœci dotychczasowego
funduszu p³ac.
Najliczniej reprezentowane dwa zwi¹zki zawodowe w kopalni Rudna:
NSZZ „Solidarnoœæ” i ZZPPM zwróci³y siê do dyrekcji o wydrukowanie
projektu Regulaminu Premiowania i dowodów zarobkowych za miesi¹c
styczeñ i luty br. z symulacj¹ premii wg propozycji Zarz¹du. Dyrektor
kopalni odmówi³ wydrukowania symulacji uzasadniaj¹c sw¹ decyzjê wysokimi kosztami, które musia³by ponieœæ pracodawca.
Wobec powy¿szej decyzji obie pracownicze organizacje zwi¹zkowe sfinansowa³y wydruk regulaminu i przekaza³y za³odze do konsultacji. Postanowi³y o przeprowadzeniu 29 marca 2010r. sonda¿u wœród
za³ogi kopalni Rudna w celu uzyskania jej opinii o propozycji pracodawcy. Podjê³y akcjê informacyjn¹, której przekaza³y pracownikom
pe³n¹ informacjê na temat zamierzeñ pracodawcy ws. nowego Regulaminu Premiowania. W ramach akcji wyda³y komunikat, w którym informuj¹ m.in.¿e: przy obecnym funduszu p³ac nowy system premiowa-

nia przewiduje spadek wynagrodzeñ dla 3/4 zatrudnionych, stwarzaj¹c
mo¿liwoœæ podniesienia p³acy 1/4 zatrudnionych; tak rozumiany system
motywacyjny – to nic innego jak oszukiwanie wiêkszoœci ciê¿ko pracuj¹cej za³ogi, której kolejny rok z rzêdu odmawia siê wzrostu wynagrodzeñ;
wypracowanie miliardowych zysków przez Spó³kê jest zas³ug¹ ca³ej za³ogi KGHM, a nie tylko jej 1/4 czêœci; nie przekazanie za³odze projektu
Regulaminu Premiowania przez pracodawcê i symulacji wynagrodzenia
za m-c styczeñ i luty br. jest prób¹ ukrycia przed pracownikami rzeczywistych skutków planowanej innowacji.
Dyrektor kopalni Piotr Walczak nie ¿a³owa³ pieniêdzy na wydrukowanie na koszt kopalni i rozprowadzenie po jej terenie olbrzymich iloœci
swojej odezwy do pracowników, z której jawnie przebija siê cynizm i hipokryzja. „Œciemnia siê w niej pracowników”, wmawiaj¹c im, ¿e nowe
zasady premiowania s¹ super podwy¿k¹ dla górników pracuj¹cych w
przodkach. Jak siê maj¹ te deklaracje do rzeczywistoœci, widzimy na co
dzieñ górnicy pracuj¹cy w oddzia³ach górniczych s¹ zatrudnieni na zani¿onych stawkach, a od maksymalnej kategorii w ich grupie zawodowej,
dzieli ich kilka stawek, pomimo kilkunastoletniego sta¿u pracy i wysokich kwalifikacji. Kadra posiadaj¹c czêsto maksymalne stawki nie dostrzega
mo¿liwoœci przeszeregowania podleg³ych im pracowników i na czele z
dyrektorem blokuje przeszeregowania. Dzieje siê tak nawet w sytuacjach,
gdy robotnik podniesie swoje kwalifikacje zawodowe przydatne pracodawcy. Niczym wyj¹tkowym jest powiedzenie kierownika do pracownika: (…) ja uwa¿am, ¿e stawka, któr¹ pan posiada jest wystarczaj¹ca.
Teraz, gdy chce siê wprowadziæ uznaniowe premie - mami siê
pracowników przodkowych, jakie kokosy dostan¹ i ukrywa fakt, ¿e
nowy system premiowania w rzeczywistoœci nie przynosi kokosów.
Gdyby dyrektor chcia³ uhonorowaæ robotników bezpoœrednio produkcyjnych, to przeszeregowa³by ich jak kadrê, na stawki maksymalne.
Szczytem ob³udy jest twierdzenie, ¿e przygotowywany jest program przeszeregowañ. NSZZ Solidarnoœæ ju¿ od pocz¹tku roku 2010
wystêpuje do Dyrekcji o przeszeregowanie co najmniej 20% stanu za³ogi
- dyrektor Piotr Walczak nie podj¹³ do dziœ decyzji, a teraz karmi za³ogê
obiecankami. Projekt nowego regulaminu nie ma nic wspólnego z przeszeregowaniami. Od 3 lat górnicy czekaj¹ na rekompensatê spadku si³y
nabywczej ich p³ac realnych.
Nie daj¹c siê zwieœæ pracodawcy, górnicy w sonda¿u w 93% powiedzieli zdecydowane - NIE nowemu Regulaminowi Premiowania.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Rudna wzywa do
natychmiastowego przyst¹pienia:
1. Dyrekcji kopalni Rudna do rozmów w celu niezw³ocznego przeszeregowania, co najmniej 20% zatrudnionych,
2. Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. do negocjacji skali wzrostu p³acy
zasadniczej w Spó³ce na rok 2010.

Kolejne Zebrania Delegatów cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” dokona³y wyboru wy³aniaj¹c spoœród siebie w³adze zwi¹zkowe.

Zwi¹zkowe Wybory
Delegaci obecni na Zebraniu Delegatów cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” dokonali wyboru spoœród siebie najlepszych na kolejn¹ 4- letni¹ kadencjê - zak³adowych w³adz NSZZ „Solidarnoœæ”.
25 marca 2010r. odby³o siê zebranie delegatów Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cej w Pol MiedŸ-Trans Sp. z o.o.,
które dokona³o wyboru:
Nowo wybrana Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” sk³ada
siê z 15 osób: przewodnicz¹cy Adam Januchta, Zdzis³aw Bielejczyk (DTT
Legnica), Marek Grajczyk (WPO Lubin), Antoni Hajkowicz (WEK Lubin),
Krzysztof Kamiñski (OOPN Polkowice), Anna Mazur (WTT Polkowice),
Agnieszka Nowaczyk (Biuro Zarz¹du), Jaros³aw Polowy (DNW G³ogów),
Marcin Po³uch WEK Legnica), Maria Ptak (WPO Lubin), Wies³aw Rzeczuch (WEK G³ogów), Katarzyna Sasim (WEK Lubin), Irena Sobieraj (Emeryci i Renciœci), Leokadia Szotek (Biuro Zarz¹du) i Zenon Szurlej (DNT
Polkowice), którzy spoœród siebie wybior¹ prezydium.
Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarnoœæ” do kontroli nad dzia³alnoœci¹ Komisji Zak³adowej wybrano piêcioosobow¹ Komisjê Rewizyjn¹: Andrzej Adamiec (WNT G³ogów), Krzysztof Ankutowicz (WEK
Lubin), Leokadia Siwak (Biuro Zarz¹du), Ryszard Wiœniowski (OOPN Polkowice) i Wies³aw Zawalski (WTTiS).
Przedstawiciele cz³onków wybrali spoœród siebie 5-ciu delegatów na
Walne Zebranie Delegatów Zarz¹du Regionu NSZZ „Zag³êbie Miedziowe” w Legnicy, którzy równie¿ s¹ delegatami na Kongres Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
27 marca 2010r. odby³o siê zebranie delegatów Komisji Zak³ado-

wej NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cej w KGHM Polska MiedŸ S.A. Zak³ady Górnicze „Rudna”, które dokona³o wyboru:
Nowo wybrana Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” sk³ada
siê z 25 osób: przewodnicz¹cy Józef Czyczerski, Zdzis³aw B³a¿ejewski
(T-10), Waldemar Brus, Miros³aw Drabczyk, Cezary Burzyñski (E-6), Rafa³
Ciesielski (C-5), Zbigniew Dembny (E-7), Jerzy Ewkowski (G-23), Jacek
Francuz (C-20), Marcin Kaczanowski (Gmi), Marek Kawêcki (G-5), Wies³aw Kryca (M-1), £ukasz Kuczyñski (T-7), Marek Mazur (C-11), Miros³aw Mêczyñski (RD), Witold Ortyñski (C-9), Pawe³ Petryszyn (C-17),
Jacek Piastowski (M-3), Jacek Poniedzielski (C-8), Tomasz Rogala (A1), Krzysztof So³oducha (C-20), Krzysztof Staniszewski (M-2), Artur Tymañski (M-6), Dariusz Waldman (M-5) i Micha³ Zientek (E-4), którzy
spoœród siebie wybior¹ prezydium.
Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarnoœæ” do kontroli nad dzia³alnoœci¹ Komisji Zak³adowej wybrano piêcioosobow¹ Komisjê Rewizyjn¹: Janusz Chabior (E-4), Mieczys³aw Gawroñski (PSA), Karol Kordylewski (C-19), Jaros³aw Paw³owski (C-9), Wies³aw Œwierszcz (E-7).
Przedstawiciele cz³onków wybrali spoœród siebie 13-tu delegatów na
Walne Zebranie Delegatów Zarz¹du Regionu NSZZ „Zag³êbie Miedziowe” w Legnicy, którzy równie¿ s¹ delegatami na Kongres Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cy w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” przeprowadzi³
sonda¿ wœród za³ogi.

NIE dla nowej premii
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ca w KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” domaga siê od pracodawcy wycofania z zamiaru wprowadzenia nowego Regulaminu
Premiowania.
Do Jaros³awa KuŸniara dyrektora kopalni Polkowice-Sieroszowice 26
marca 2010r. KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
wystosowa³a pismo informuj¹ce, ¿e w dniach 22-25 marca 2010r. przeprowadzony zosta³ na kopalni sonda¿ w sprawie wprowadzenia do
stosowania w kopalni nowych zasad premiowania. W sonda¿u wziê³o udzia³ 2 tysi¹ce 800 pracowników, którzy jednoznacznie – g³osami
98% odrzucili proponowany przez dyrekcjê Regulamin Premiowania.
W zwi¹zku z jednoznacznym stanowiskiem pracowników, NSZZ „Solidarnoœæ” domaga siê wstrzymania dzia³añ wprowadzaj¹cych Regulamin w ¿ycie oraz przyst¹pienia do konkretnych, niepozorowanych rozmów w celu wypracowania korzystnych dla pracodawcy i pracobiorców
zasad premiowania w kopalni Polkowice-Sieroszowice.
Mamy nadziejê, ¿e pracodawca nie zlekcewa¿y g³osu za³ogi. Naszym zdaniem tylko zaakceptowane przez pracowników zasady premiowania mog¹ przynieœæ rzeczywiste efekty produkcyjne, w zamian
za konkretne pieni¹dze.

Niepowa¿ne, a mo¿e tylko niekompetentne zachowanie
przewodnicz¹cego organizacji zwi¹zkowej reprezentuj¹cej czêœæ pracowników kopalni Polkowice – Sieroszowice stanowi zagro¿enie nie tylko dla jednoœci zwi¹zkowej,
ale przede wszystkim dzia³a na szkodê pracowników.

Niezdecydowany
Dzia³aj¹cy w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „PolkowiceSieroszowice” ZZPPM oœwiadcza, ¿e podpisze siê pod wspólnym stanowiskiem, ale nie mo¿e, bo ...
Po zapoznaniu siê NSZZ „Solidarnoœæ” z proponowanym przez dyrektora zak³adu nowym Regulaminem Premiowania, Solidarnoœæ przygotowa³ pisemn¹ opiniê w tej sprawie ju¿ 1 marca 2010r. przygotowan¹
propozycjê przed³o¿y³ wszystkim dzia³aj¹cym w kopalni organizacjom
zwi¹zkowym, celem zajêcia stanowiska i wspólnego wyst¹pienia do dyrektora. Pod wyst¹pieniem podpisa³o siê 6 organizacji zwi¹zkowych, gdy
zbli¿a³ siê 30 dniowy termin przekazania stanowiska, a pozosta³e organizacje nie podpisy dokumentu zosta³ on przekazany dyrektorowi kopalni
26 marca 2010r.
W tym te¿ dniu Mieczys³aw Grzybowski przewodnicz¹cy ZZPPM wyda³
Oœwiadczenie, w którym twierdzi, ¿e jego zwi¹zek „podpisze siê pod ka¿-

dym wspólnym stanowiskiem odrzucaj¹cym Regulamin Premiowania w
wersji zaproponowanej przez dyrektora naczelnego. Jedynym warunkiem
podpisania powy¿szego stanowiska jest dostêp do niego.” Pan M. Grzybowski chce przekonaæ pracowników, ¿e prawie miesiêczna zw³oka jego
organizacji zwi¹zkowej w/s nie wyra¿enia na piœmie stanowiska odrzucaj¹cego zaproponowany przez dyrektora zak³adu Regulaminu Premiowania, jest win¹ Bogus³awa Szarka przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”.
Dlaczego tak twierdzi?
Jesteœmy przekonani, ¿e chce ukryæ prawdziwe powody braku jego
podpisu pod wspólnym stanowiskiem niewyra¿aj¹cym zgodê na wprowadzenie w ¿ycie nowego regulaminu. Potwierdza to wydane Oœwiadczenie Tadeusza Lechowskiego przewodnicz¹cego ZZPF KGHM Polska
MiedŸ S.A., w którym czytamy, ¿e M. Grzybowski mija siê z prawd¹, gdy¿
Solidarnoœæ zaproponowa³a wszystkim zwi¹zkom podpisanie siê pod
wspólnym dokumentem wyra¿aj¹cym stanowisko zwi¹zkowe i nie by³o
jakichkolwiek przeszkód w jego podpisaniu.
Tak te¿ z pewnoœci¹ by³o, gdy¿ t³umaczenie siê przewodnicz¹cego
ZZPPM M. Grzybowskiego, to dziecinada typu boli mnie g³ówka, bo dzisiaj klasówka.
Ka¿dy zwi¹zek zawodowy ma prawo przygotowaæ dokument i zaproponowaæ innym zwi¹zkom zawodowym jego podpisanie. Móg³ to zrobiæ
ZZPPM, ale nie zrobi³. Ka¿dy zwi¹zek ma te¿ prawo nie podpisaæ siê pod
wspólnym dokumentem i swoje zdanie wyraziæ dyrektorowi na osobnym dokumencie. Nawet nie podejrzewamy, ¿e przewodnicz¹cy ZZPPM
z Polkowic-Sieroszowic nie potrafi pisaæ, gdy¿ …k³amliwe Oœwiadczenie
napisa³.
Sk¹d siê wziê³o niezdecydowanie przewodnicz¹cego M. Grzybowskiego przewodnicz¹cego ZZPPM dzia³aj¹cego w kopalni Polkowice
– Sieroszowice, ¿e przez prawie miesi¹c nie podpisa³ siê pod wspólnym stanowiskiem organizacji zwi¹zkowych odrzucaj¹cych propozycjê Regulaminu Premiowania? Na pewno nie z braku dostêpu do
dokumentu, gdy¿ dokument le¿a³ i czeka³ na podpisy przedstawicieli
za³ogi uczciwie reprezentuj¹cych swych cz³onków.

Dobro za³ogi nie wszystkim po drodze

Regulamin oceniony
negatywnie
Interes pracodawcy ponad wszystko - uwa¿aj¹ w³adze w KGHM
Polska MiedŸ S.A.
Szeœæ organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w kopalni PolkowiceSieroszowice, po wnikliwym zapoznaniu siê z treœci¹ proponowanego Regulaminu Premiowania dla pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, szanuj¹c
wolê za³ogi wyra¿on¹ w przeprowadzonym sonda¿u oœwiadczy³o dyrektorowi kopalni „Polkowice-Sieroszowice”, ¿e opiniuj¹ negatywnie
przed³o¿ony projekt.
Uzasadniaj¹c sw¹ decyzjê pisz¹:
W ocenie organizacji zwi¹zkowych proponowany przez pracodawcê nowy system premiowania nie spe³nia oczekiwañ pracowników zatrudnionych w naszym Oddziale i stanowi przejaw próby
narzucenia rozwi¹zañ p³acowych uwzglêdniaj¹cych wy³¹cznie interesy i cele pracodawcy.
Pod dokumentem nie podpisa³o siê 5 organizacji zwi¹zkowych.

Jak co roku Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
wystawi¹ swoje pi³karskie reprezentacje

Turniej o Puchar
17 kwietnia 2010r., odbêdzie siê, po raz kolejny, halowy turniej pi³ki no¿nej o Puchar Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
Cz³onkowie Zwi¹zku mog¹ swoje uczestnictwo zg³osiæ w siedzibach Komisji Zak³adowych lub Miêdzyzak³adowej. Komisje maj¹ prawo do zg³oszenia nie wiêcej ni¿ jednej dru¿yny, po 10-ciu zawodni-

ków, w terminie do 8 kwietnia br.
Jak mo¿na siê spodziewaæ rywalizacja miêdzy dru¿ynami bêdzie
przebiega³a, jak co roku, w sportowej atmosferze. A jest o co powalczyæ – przygotowano wiele cennych nagród, g³ówn¹ bêdzie stanowiæ
puchar Przewodnicz¹cego SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”.
Puchar bêdzie wrêcza³ ustêpuj¹cy przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ
„Solidarnoœæ” Józef Czyczerski (rok 2010 jest rokiem koñca kadencji
i ju¿ nied³ugo delegaci bêd¹ decydowaæ, kto przez nastêpne 4 lata
bêdzie przewodzi³ Sekcji).
Rozgrywki pi³karskie bêd¹ odbywa³y siê w Hali Sportowej GOS
w G³ogowie przy ul. Wita Stwosza od godz. 800.
Organizatorzy zapraszaj¹ cz³onków „Solidarnoœci” do czynnego kibicowania (tr¹bki i gwizdki mile widziane). ¯yczymy udanej
zabawy!

Czas na analizê funkcjonowania nowych oddzia³ów
strzelniczych w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG
„Polkowice-Sieroszowice

Strza³owi osobno
Pomimo ubieg³orocznej - marcowej deklaracji i sprzeciwu
strza³owych zmiany organizacyjne zosta³y wprowadzone.
Podczas spotkania strza³owych z dyrektorem kopalni PolkowiceSieroszowice w ubieg³ym roku - 25 marca 2009r. dyrektor podj¹³
zobowi¹zanie, ¿e bez zgody strza³owych nie zostan¹ przeprowadzone przeniesienia strza³owych z oddzia³ów górniczych na oddzia³
strzelniczy.
Kolejne spotkanie ze strza³owymi, które odby³o siê 21 paŸdziernika 2009r. potwierdzi³o niechêæ strza³owych do zmian organizacyjnych. Podczas nin. spotkania strza³owi wskazali dyrektorowi na u³omnoœci nowego rozwi¹zania i mo¿liwoœci poprawienia efektywnoœci
ich pracy w obowi¹zuj¹cej strukturze.
Pomimo sprzeciwu strza³owych dyrektor kopalni „Polkowice-Sieroszowice podejmuje decyzjê organizacyjn¹ - od 1 stycznia 2010r.
pracownicy zatrudnieni przy robotach strza³owych zostali przyporz¹dkowani do oddzia³ów strzelniczych. Zarazem deklaruje, ¿e po I
kwartale 2010r. dokona wraz z NSZZ „Solidarnoœæ” analizy funkcjonowania nowej organizacji pracy.
W zwi¹zku z koñcz¹cym siê I kw. Komisja Zak³adowa NSZZ
„Solidarnoœæ” O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” wyst¹pi³a do Jaros³awa KuŸniara dyrektora kopalni o spotkanie 12 kwietnia br.
w celu dokonania planowanej analizy funkcjonowania Dzia³u
Techniki Strzelniczej oraz uzyskanych efektów ekonomicznych i
spo³ecznych. Natomiast do strza³owych kieruje apel o zg³aszanie do 9 kwietnia br. uwag na temat pracy w nowej strukturze. (w
siedzibie zwi¹zku na SW-1 lub tel. 40-70)

Po d³ugotrwa³ej chorobie, 23 marca 2010r.,
odszed³ nasz kolega cz³onek NSZZ „Solidarnoœæ”
kopalni Lubin oraz dzia³acz Regionalnej Sekcji
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarnoœæ”
przy Regionie Zag³êbie Miedziowe.

œp. Mieczys³aw Balik
Czeœæ Jego Pamiêci!
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu dla rodziny,
znajomych i kolegów z pracy sk³adaj¹ Komisja
Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG
„Lubin” oraz Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ” i redakcja „Pryzmatu”
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