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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Barbórka 2014

Z okazji górniczego wiêta  dnia w. Barbary  dziêkujemy naszej Patronce
za opiekê, któr¹ nas otacza, za jej wstawiennictwo
i szczêliwe powroty z pracy do domu.

w. Barbaro  miej w opiece wszystkich górników!
Jednoczenie ca³ej Braci Górniczej, Emerytom i Rencistom górniczym
oraz Cz³onkom Ich Rodzin sk³adamy serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomylnoci,
zdrowia, szczêcia i spe³nienia marzeñ.
¯yczymy Wam równie¿ samych sukcesów w ¿yciu zawodowym, bezpiecznej
i spokojnej pracy oraz wszystkiego co najlepsze.
Niech Was prowadzi wiat³o górniczej lampki, g³êboka wiara w Boga
i nadzieja na lepsze jutro.
¯yczenia sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ
Redakcja Pryzmatu

Szczêæ Bo¿e!

Stanowisko ws.
proponowanych zmian
zapisów ZUZP
Strona zwi¹zkowa Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla
pracowników KGHM Polska Mied S.A. odnosz¹c siê do proponowanych przez Zarz¹d Spó³ki zmian w Uk³adzie, zaproponowa³a
wydzielenie trzech wa¿nych kwestii do rozpatrzenia w pierwszej
kolejnoci w prowadzonych rozmowach, jeszcze w tym roku. Tak
jak informowalimy w ostatnim numerze Pryzmatu Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ zaproponowa³, ¿eby w pierwszej kolejnoci zaj¹æ siê sprawami, które s¹ obecnie najbardziej istotne
dla pracowników i powinny obowi¹zywaæ ju¿ od 1 stycznia 2015
roku. Organizacje zwi¹zkowe obecne na spotkaniu popar³y tê
propozycjê i przedstawi³y Zarz¹dowi wspólne stanowisko na pimie. Oto jego treæ:

W zwi¹zku z obszernym zakresem oraz bardzo du¿¹ iloci¹ istotnych zmian w treci ZUZP, strona zwi¹zkowa proponuje, aby w pierwszym etapie wprowadziæ nastêpuj¹ce zmiany:
1) W za³¹czniku nr 1 (tabela miesiêcznych p³ac zasadniczych) dokonaæ podwy¿ki p³ac zasadniczych o 5% tak by miesiêczna p³aca zasadnicza w I kategorii zaszeregowania nie by³a ni¿sza ni¿ 1750 z³,
2) W za³¹czniku nr 11 pkt 2 przebudowaæ tabelê uzale¿niaj¹c¹ wysokoæ nagrody od wysokoci zysku tak by przedzia³y powy¿ej 1 mld z³
zysku netto ustalaj¹ce przyrost nagrody o 0,5% budowane by³y co
50 mln z³ (dotyczy to tak¿e nagrody za 2014 rok obrotowy),
3) W paragrafie 61 punkt 2l - wpisaæ postanowienie, ¿e wysokoæ
dodatkowego odpisu na Zak³adowe Fundusze wiadczeñ Socjalnych w poszczególnych Oddzia³ach w 2015 roku powiêkszone zostan¹ o 250 z³ na ka¿d¹ uprawnion¹ do tego odpisu osobê.
Po podpisaniu porozumienia wprowadzaj¹cego proponowane zmiany deklarujemy dalszy udzia³ w pracach nad ZUZP dla Pracowników
KGHM Polska Mied S.A.
W odpowiedzi Prezes Zarz¹du Herbert Wirth wys³a³ do organizacji
zwi¹zkowych zaproszenie na spotkanie 9 grudnia w celu kontynuacji dalszych rozmów. O ich wynikach poinformujemy pracowników
niezw³ocznie po odbyciu tego spotkania.

Cz³onkowie RN z wyboru za³ogi protestuj¹ ws. planowanego skrócenia nazwy spó³ki w celach wizerunkowych

Nowe logo
KGHM Polska Mied
Przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej, m.in. Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek z Solidarnoci, napisali do Prezesa Herberta Wirtha list protestacyjny, w którym sprzeciwiaj¹ siê wyrzuceniu
z nazwy Spó³ki s³ów Polska Mied. Wystosowane pismo wys³ano
do wiadomoci premiera rz¹du RP, ministra skarbu pañstwa i przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. Poni¿ej treæ
listu i odpowied Prezesa Herberta Wirtha.
My, ni¿ej podpisani przedstawiciele za³ogi w Radzie Nadzorczej KGHM
Polska Mied S.A. zdecydowanie protestujemy przeciwko pozbawieniu
Naszej firmy czêci nazwy zwi¹zanej 50-cio letni¹ histori¹. Z t¹ czêci¹
nazwy identyfikowa³o siê wiele pokoleñ buduj¹c przez lata markê pod
nazw¹ KGHM Polska Mied S.A. Teraz okazuje siê, ¿e po tylu latach Panu
Herbertowi Wirthowi przeszkadza dopisek Polska Mied i na dodatek
twierdzi, ¿e  nie jestemy rozpoznawalni na wiecie a jestemy firm¹
globaln¹ .
Absolutnie nie zgadzamy siê z t¹ tez¹!!! Przecie¿, to dziêki wieloletniej
pracy, powiêceniu wielotysiêcznej za³ogi oraz ca³ego spo³eczeñstwa na
terenie Rzeczpospolitej powsta³o to przedsiêbiorstwo. My pracownicy,
My Polacy jestemy dumni, ¿e mimo tylu zagro¿eñ marka KGHM Polska
Mied przetrwa³a i jest rozpoznawalna na mapie gospodarczej Polski,
Europy i wiata.
Nie rozumiemy dlaczego Panu przeszkadza ta nazwa i dlaczego nie mo¿na
dalej dbaæ o jej rozwój. Dlaczego pomin¹³ Pan Radê Nadzorcz¹ i pozbawi³
Nas mo¿liwoci wyra¿enia swojej opinii w tak wra¿liwym i istotnym temacie dla Nas pracowników oraz obywateli regionu i Polski. To jest skandal
- domagamy siê natychmiastowego zaprzestania niszczenia dorobku wielu
pokoleñ.
Jeli Pan nie uto¿samia siê z mark¹ KGHM Polska Mied S.A., to nikt Pana
tu nie trzyma. Okazuje siê, ¿e staæ Pana tylko na wydatkowanie ogromnych pieniêdzy na ca³¹ kampaniê wymazania ze zbiorowej wiadomoci
pracowników jak i ca³ego spo³eczeñstwa s³ów Polska Mied. Jestemy
przekonani ¿e, bylimy i bêdziemy pracownikami KGHM Polska Mied
S.A., a Pan w historiê Naszego przedsiêbiorstwa wpisuje siê czarnymi
zg³oskami.
Na ten sprzeciw przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej Prezes Zarz¹du przes³a³ pismo, w którym przedstawi³ motywy zmian identyfikacji
wizualnej Naszej Spó³ki. Na zarzut podejmowania kluczowych decyzji z
pominiêciem Rady Nadzorczej Prezes stwierdzi³, ¿e informowa³ o tym na
spotkaniach i w prasie od czerwca 2013 r. Jednak¿e czym innym jest
przedstawianie swoich wizji od wdra¿ania pomys³u w ¿ycie. Próby oswajania z tymi wizjami przez pó³tora roku nie s¹ przecie¿ równoznaczne z
akceptacj¹ zmiany. Szokuj¹ce jest wyt³umaczenie, ¿e zasady obowi¹zuj¹ce przy realizacji tego typu projektów wymagaj¹ jednak zachowania
poufnoci. Przez poufnoæ rozumiemy zatajanie faktów przez Rad¹ Nadzorcz¹ i akcjonariuszami? Wczeniej osi¹gniêto zamierzone cele (sprzeda¿ Polkomtela i Dialogu oraz zakup Quadry FNX) poprzez pozbycie siê
przedstawicieli za³ogi z Rady Nadzorczej, obecnie po prostu pomija siê
nadzór spó³ki z obowi¹zku informowania o bie¿¹cych dzia³aniach. Ostateczn¹ wersjê projektu zmian Zarz¹d ma zamiar oficjalnie przedstawiæ do
koñca 2014 r.
Prezes Herbert Wirth doda³, ¿e KGHM Polska Mied S.A. nie zmieni nazwy
i w dalszym ci¹gu bêdzie funkcjonowa³ na tych samych zasadach. Ró¿nica ma polegaæ na zmianie wizerunku - loga, które bêdzie to¿same dla
wszystkich spó³ek wydobywczych nale¿¹cych do KGHM  przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chile. Wizja Prezesa polega na
zbudowaniu One Company (po angielsku robi lepsze wra¿enie ni¿ polskie Jedna Spó³ka), globalnej firmy o miêdzynarodowych standardach.
Polskie standardy odrzucamy. Oprócz tego Prezes wspomina jeszcze w
pimie o wspólnych wartociach podzielanych przez pracowników spó³ki w Polsce i na wiecie oraz zabieganiu o pozwolenia na wydobycie.
Panaceum na wszystkie problemy ma byæ ujednolicenie wizerunku firmy.
Pisalimy ju¿ w poprzednich numerach Pryzmatu, ¿e jest wiele ogrom-

nych spó³ek z ca³ego wiata, które wchodz¹ na obce rynki przy zachowaniu swoich rodzimych nazw, m.in. firmy niemieckie. W czym polskoæ
przeszkadza Prezesowi Zarz¹du KGHM Herbertowi Wirthowi? Czy promowanie od 50 lat marki KGHM Polska Mied S.A. jest czym z³ym?

Organizacje zwi¹zkowe w
PMT pisz¹ do premier rz¹du
W zwi¹zku z zagro¿eniem prywatyzacji Spó³ki i redukcj¹ zatrudnienia
zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w Pol-Mied Trans napisa³y list otwarty
do premier rz¹du RP, w którym sprzeciwiaj¹ siê polityce firmy. Poni¿ej
treæ listu.
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w Spó³ce Pol-Mied Trans Sp. z o.o. w
Lubinie, wyra¿aj¹ ogromne zaniepokojenie ostatnimi decyzjami podejmowanymi przez Zarz¹d Pol-Mied Trans oraz w³aciciela jakim jest KGHM
Polska Mied S.A. w sprawie restrukturyzacji naszej firmy. Pol-Mied Trans
to przedsiêbiorstwo transportowe bêd¹ce w³asnoci¹ holdingu KGHM
Polska Mied, powsta³e w 1997 roku na bazie Zak³adu Transportu KGHM.
Spó³ka z powodzeniem prowadzi dzia³alnoæ w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, handlu produktami naftowymi oraz remontów taboru kolejowego.
Pol-Mied Trans w ostatnich latach przesz³a ju¿ gruntown¹ restrukturyzacjê w obszarach, które przynosi³y straty, zmniejszaj¹c jednoczenie zatrudnienie z oko³o 1500 (w 2005 roku) do 1000 pracowników obecnie.
Dzia³aj¹ce w Spó³ce organizacje zwi¹zkowe zrzeszaj¹ce oko³o 70% za³ogi
rozumiej¹c potrzebê zmian nigdy nie mówi³y nie bo nie i zasiada³y do
sto³u negocjacyjnego. Zgadzano siê na utratê pewnej czêci przywilejów
maj¹c na wzglêdzie dobro Spó³ki i zatrudnionych w niej pracowników. W
2009 roku przyjêto nowy Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy, w którym po
okresie przejciowym strony odst¹pi³y od wyp³aty nagród jubileuszowych. Niejednokrotnie to przedstawiciele zwi¹zków zawodowych t³umaczyli dzia³ania zarz¹du przed za³og¹ powstrzymuj¹c pracowników przed
wybuchem niezadowolenia. Nie sprzeciwialimy siê wydzieleniu w 2009
roku czêci zak³adu i utworzeniu spó³ki córki PMT Linie Kolejowe, która z
powodzeniem dzia³a w obszarze utrzymania infrastruktury kolejowej.
Obecny Zarz¹d opracowa³ strategiê dla Spó³ki na lata 2014-2019, która
zosta³a zaakceptowana przez w³aciciela. Strategia nastawiona by³a na
powolny, lecz sta³y wzrost firmy, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego stanu zatrudnienia. W drugiej po³owie 2014 roku, decyzja, co do
kierunków rozwoju zosta³a diametralnie zmieniona i rozpoczêto prace
nad podzia³em Spó³ki. Co siê takiego wydarzy³o, ¿e Zarz¹d Spó³ki i W³aciciel KGHM radykalnie zmienili front dzia³ania? Postanowiono przekazaæ
czeæ samochodow¹, paliwow¹ oraz zarz¹dzanie i utrzymanie infrastruktur¹ kolejow¹ do innych Spó³ek KGHM, a 49 % udzia³ów w czêci kolejowej zbyæ na rzecz PKP CARGO S.A. co rozumiane jest przez nas jako
likwidacja Spó³ki.
Zwi¹zki Zawodowe szanuj¹ prawo w³aciciela do podejmowania decyzji
biznesowych. Jednak w naszym przypadku, sprzeda¿ nie jest podyktowana koniecznoci¹ ratowania upadaj¹cej firmy. Sytuacja finansowa naszej firmy jest bardzo dobra. Firma dobrze radzi sobie na rynku, przynosz¹c zyski w ka¿dym obszarze dzia³alnoci. Jest to zas³uga nie tylko managmentu, ale przede wszystkim dowiadczonej za³ogi, która przez ostatnie lata podnios³a efektywnoæ pracy.
Dzisiaj nikt nie daje gwarancji, w³¹cznie z obecnym Zarz¹dem, ¿e planowane zmiany zakoñcz¹ siê sukcesem. Przekazanie transportu samochodowego oraz oddzia³u paliwowego do spó³ek, które nie maj¹ ¿adnego
dowiadczenia w prowadzeniu takich bran¿ mo¿e skoñczyæ siê niepowodzeniem i utrat¹ miejsc pracy dla oko³o 30% obecnej za³ogi Pol-Mied
Trans.
Przedstawione za³odze za³o¿enia zaanga¿owania PKP CARGO w Pol-Mied
Trans wygl¹daj¹ bardzo efektownie na wykresach i danych liczbowych.
Ale tylko tam. Pojawiaj¹ce siê w przestrzeni medialnej wypowiedzi przedstawicieli PKP CARGO budz¹ obawy pracowników Pol-Mied Trans. Mówi
siê, ¿e 49% udzia³ów to na razie. Nowy udzia³owiec chce traktowaæ
nasz¹ spó³kê wy³¹cznie jako ród³o nowych sta³ych przychodów oraz
mo¿liwoæ poprawy rentownoci. Strategia akwizycji mniejszych firm
przewozowych z bran¿y kolejowej nie jest jednak lekarstwem na wszyst-

kie bol¹czki i niedoskona³oci. PKP Cargo skupia siê na przejêciach i
zmonopolizowaniu rynku przewozów kolejowych, a nie rozwi¹zuje problemu braku konkurencyjnoci wzglêdem innych rodków transportu.
Ponowne zmonopolizowanie rynku us³ug kolejowych w Polsce przez
jednego przewonika, mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu cen i obni¿enia
konkurencyjnoci.
Stoimy na stanowisku, ¿e nale¿y równaæ do lepszego a nie gorszego.
Pomimo wejcia na gie³dê papierów wartociowych PKP CARGO na dzieñ
dzisiejszy nie jest przedsiêbiorstwem, które mo¿e przynieæ naszej spó³ce
wartoæ dodan¹. Ci¹gle jest jeszcze na etapie wewnêtrznej restrukturyzacji, a zarz¹dzanie jest ma³o efektywne. Stale pojawiaj¹ce siê informacje o
likwidacji kolejnych zak³adów, sporach i protestach sprawiaj¹, ¿e wiarygodnoæ PKP CARGO jest bardzo ma³a. Udzia³owiec czy mo¿e nowy w³aciciel, który nie potrafi rozwi¹zaæ problemów na w³asnym podwórku, nie
jest wiarygodnym gwarantem rozwoju naszego przedsiêbiorstwa. Jestemy zdecydowanie lepsi od PKP CARGO, co ma odzwierciedlenie we
wskanikach ekonomicznych. Dla porównania wskaniki rentownoci
wynosz¹: PKP CARGO - 1,86; Pol Mied Trans - 4,12.
Maj¹c na uwadze dobro Spó³ki oraz los pracowników wyra¿amy stanowczy sprzeciw takiej formie zmian i likwidacji dobrze dzia³aj¹cego przedsiêbiorstwa. Mamy uzasadnione obawy o miejsca pracy pracowników PolMied Trans. Niejednokrotnie s¹ to pracownicy, którzy tej firmie powiêcili ca³e ¿ycie zawodowe. Ka¿dy cz³owiek zas³uguje na to, aby mieæ pracê
i godn¹ p³acê. Ka¿dy Polak ma konstytucyjne prawo do pracy i godnego
¿ycia. Nie chcemy w najbli¿szym czasie zasiliæ rzeszy bezrobotnych i obci¹¿aæ Skarbu Pañstwa.
Apelujemy, aby zajê³a siê Pani spraw¹, która staje siê dzisiaj problemem
dla nas, dla naszych rodzin a w nied³ugim czasie mo¿e byæ barier¹ do
normalnego ¿ycia, pracy i przysz³oci. W przeddzieñ wiêta naszej patronki wiêtej Katarzyny serdecznie zapraszamy Pani¹ do odwiedzin w
Pol-Mied Trans Spó³ka z o.o. w Lubinie i zapoznania siê z naszymi problemami.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ zgodnoæ z Konstytucj¹ podatku od wydobycia miedzi i srebra

Polityczny Trybuna³
Dwa i pó³ roku trzeba by³o czekaæ a¿ Trybuna³ Konstytucyjny raczy³
rozpatrzyæ skargê kilkudziesiêciu pos³ów PiS i SLD ws. podatku od
kopalin. 18 listopada br. Trybuna³ orzek³, ¿e niszcz¹cy i zad³u¿aj¹cy
KGHM Polsk¹ Mied podatek jest zgodny z Konstytucj¹. Tym samym
Platforma Obywatelska zaciera rêce na kolejne miliardy z³otych wyprowadzone z miedziowej spó³ki. Okazuje siê, ¿e wa¿niejsze jest zachowanie równowagi bud¿etowej, nawet kosztem problemów finansowych spó³ki i zagro¿eniem tysiêcy miejsc pracy.
Trybuna³ Konstytucyjny nie widzia³ nic niepokoj¹cego w ekspresowym
tempie wprowadzania w ¿ycie ustawy. Po dwóch tygodniach od uchwalenia wprowadzono podatek w ¿ycie. Zdaniem Trybuna³u okres wprowadzania podatku powinno siê odliczaæ ju¿ od momentu zapowiedzi wprowadzenia podatku przez premiera Tuska w swoim expose! Innymi s³owy
w³adze KGHM powinny wywró¿yæ z fusów, ¿e pos³owie koalicji PO-PSL z
Zag³êbia Miedziowego maj¹ gdzie swoich wyborców i zag³osuj¹ przeciw interesom w³asnego regionu. W cywilizowanych krajach takie sprawy s¹ ustalane w cywilizowany sposób. Ka¿da spó³ka wydobywcza robi
plany na kolejne kilka lat a KGHM nie doæ, ¿e zosta³ zaskoczony i musia³
szybko kupiæ sprzêt niezbêdny do wa¿enia koncentratu, to w dodatku od
razu zacz¹³ p³aciæ po ok. 7 mln z³ dziennie za surowce, które s¹ sprzedawane du¿o póniej. Opodatkowanie Spó³ki tym haraczem dotyczy koncentratu, a nie gotowego produktu.
Problemem dla Trybuna³u nie by³ równie¿ fakt, ¿e ustawa dotyczy wy³¹cznie jednego podmiotu, bo w Polsce tylko KGHM wydobywa mied i srebro. Jako przyk³ad podano cz³owieka, który jako jedyny w kraju ma psa i
p³aci od niego podatek  to przecie¿ kpina i skandal. To tak jakby na³o¿yæ
podatek na osoby, które nale¿¹ do Platformy Obywatelskiej i nazywaj¹ siê
Ewa Kopacz. Zapewne chodzi tylko o jedn¹ osobê, ale przecie¿, id¹c
tokiem rozumowania Trybuna³u, nie musi to dotyczyæ wy³¹cznie konkretnej osoby. Mo¿na przecie¿ zmieniæ imiê lub nazwisko, a nawet pójæ w
lady pana/pani Bêgowskiego vel Grodzka i zmieniæ p³eæ.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia braku mo¿liwoci zaliczenia podatku
w koszty przedsiêbiorstwa, co jest równoznaczne z podwójnym opodatkowaniem poprzez odprowadzanie podatku CIT od miedziowej daniny.
Ogl¹daj¹c transmisjê z posiedzenia Trybuna³u Konstytucyjnego nie da³o
siê nie zauwa¿yæ sposobu, w jaki sêdziowie zadawali poszczególne pytania. Mieli ju¿ ukszta³towany pogl¹d na temat podatku. Wyrok uwiadczy³
s³uchaj¹cych w przekonaniu, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny jest polityczny i
bardziej interesuje go bud¿et pañstwa ni¿ przedsiêbiorstwo, które wkrótce mo¿e staæ siê nieop³acalne. Ca³a Rada Nadzorcza powinna zwróciæ siê
do rz¹du o zmianê ustawy i sposobu naliczania podatku. W przeciwnym
wypadku KGHM bêdzie zaraz mieæ takie same problemy jak kopalnie
wêgla kamiennego  powiedzia³ Józef Czyczerski, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Nie mo¿na zapomnieæ kto podj¹³ decyzjê ws. podatku. Trybuna³ Konstytucyjny orzeka³ w sk³adzie: Maria Gintowt-Jankowicz, Zbigniew Cielak,
Stanis³aw Biernat, Miros³aw Granat i Piotr Tuleja. Dwa i pó³ roku zapoznawali siê ze spraw¹, ¿eby stwierdziæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Mia³
racjê Bart³omiej Sienkiewicz mówi¹c o pañstwie polskim, które istnieje
tylko teoretycznie. Wyrok Trybuna³u by³ ostatni¹ desk¹ ratunku dla Polskiej Miedzi i najprawdopodobniej jedynym sposobem uratowania firmy. Pozostaje nam liczne uczestnictwo w wyborach parlamentarnych w
przysz³ym roku i odsuniêcie od w³adzy koalicji PO-PSL.

£amanie prawa na Rudnej
Po ostatnich wydarzeniach zwi¹zanych z podrabianiem dokumentów
i prób¹ odwo³ania Marcina Kaczanowskiego, jednego z Oddzia³owych Spo³ecznych Inspektorów Pracy w ZG Rudna, wracamy do
sprawy Rejonowego SIP Paw³a Petryszyna, kolejnego utrapienia
dla pracodawcy i proktologa samouka Piotra Trempa³y.
Pomimo wyboru 20 czerwca br. Paw³a Petryszyna, cz³onka NSZZ Solidarnoæ, na Rejonowego SIP przez za³ogê, ca³y czas podejmowane s¹ próby
zdyskredytowania i utrudnienia mu pracy  co jest zauwa¿ane przez zwi¹zki
zawodowe i pracowników. Miêdzy innymi mowa o próbie odwo³ania go
przez Komisjê Wyborcz¹ SIP, choæ Pawe³ Petryszyn zosta³ prawomocnie
wybrany Spo³ecznym Inspektorem Pracy. Sama ingerencja w wynik wyborów jest sprzeczna z Regulaminem Wyborów SIP.
Pracownicy oddzia³u C-17 jednoznacznie stwierdzaj¹, ¿e wyra¿aj¹ dezaprobatê wobec dzia³alnoci niektórych organizacji zwi¹zkowych, podpisuj¹cych siê pod absurdalnymi pomys³ami i poleceniami przeprowadzenia ponownych wyborów w oddziale i apeluj¹ o zaprzestanie dzia³añ
polegaj¹cych na ograniczaniu swobody za³ogi i ingerencji w prawo do
zachowania dokonanego wyboru Spo³ecznego Inspektora Pracy. Dodatkowo informuj¹, ¿e zapoznali siê przed wyborami z Regulaminem i zgodnie z jego treci¹ do zadañ Komisji Wyborczej po wyborach nowej kadencji nie nale¿y podejmowanie czynnoci i dialogu z pracodawc¹ w sprawie
organizacji wyborów na podstawie wymylonych i nierzetelnie interpretowanych informacji. Decyzjê o odwo³aniach, czy innych czynnociach
dotycz¹cych Spo³ecznej Inspekcji Pracy podejmuj¹ Przewodnicz¹cy
wszystkich Organizacji na Rudnej, a nie Komisja Wyborcza, która nie
jest cia³em powo³anym do podejmowania takich decyzji. Oddzia³owi Spo³eczni Inspektorzy Pracy stwierdzili, ¿e nie odwo³ali Paw³a Petryszyna z
funkcji Rejonowego SIP co oznacza, ¿e pozostaje na stanowisku, na
które zosta³ wybrany.
Jeli do³o¿ymy do tego spreparowanie stanowiska z 20 padziernika
2014 roku i do³¹czanie do niego podpisów osób, które rzekomo maj¹ byæ
sygnatariuszami tego pisma w okolicznociach, gdy swoje podpisy sk³adali pod zupe³nie innym pismem, tak naprawdê zachodzi koniecznoæ
zbadania czy nie dosz³o do pope³nienia przestêpstwa. Z pewnoci¹ spraw¹
powinny zainteresowaæ siê organy cigania.

WRZ przedstawia za³o¿enia
do Regulaminu
Wspólna Reprezentacja Zwi¹zkowa dzia³aj¹ca w O/ZG Polkowice-Sieroszowice w pimie do Dyrektora Oddzia³u przedstawi³a za³o¿enia strony

spo³ecznej do nowego Regulaminu Premiowania. Na wstêpie wskazuj¹,
¿e realizacja celów systemu premiowania, tj. zwiêkszenie motywacyjnej
funkcji p³acy, powi¹zanie wynagrodzeñ z efektywnoci¹ pracy w³asnej
oraz szczególnym zaanga¿owaniem pracowników wymaga rezygnacji z
za³o¿eñ i rozwi¹zañ uniemo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie ww. celów, jak równie¿ rezygnacji z za³o¿eñ i rozwi¹zañ wywo³uj¹cych w¹tpliwoci co do ich
zgodnoci z prawem. Ponadto system premiowy powinien realizowaæ
tak¿e inne cele, w tym:
· realizowaæ zasadê godziwego wynagrodzenia za pracê wykonan¹,
uwzglêdniaj¹c¹ osobiste zaanga¿owanie pracownika w granicach
zakresu obowi¹zków wynikaj¹cego z treci stosunku pracy,
· zapewniaæ równe traktowanie pracowników, w tym w zakresie wynagradzania,
· kszta³towaæ zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w zak³adzie pracy, w tym
w zakresie wspó³zawodnictwa,
· pos³ugiwaæ siê przejrzystymi i zrozumia³ymi dla adresatów regu³ami,
umo¿liwiaj¹cymi weryfikacjê decyzji pracodawcy o przyznaniu, nieprzyznaniu lub zmniejszeniu premii.
St¹d te¿ nowy system premiowania w szczególnoci wymaga:
· rezygnacji z powi¹zania wynagrodzeñ pracowników z wynikami osi¹ganymi przez Kopalniê, Oddzia³ oraz jednostki organizacyjne (zespo³y, rejony) jako podstawowej przes³anki do uzyskania premii,
· rezygnacji z obowi¹zuj¹cego obecnie systemu ocen pracowniczych,
tak co do kryteriów ocen, jak i co do sposobów dokonywania ocen
oraz wp³ywu tych ocen na uprawnienie do premii,
· rezygnacji z rozwi¹zania polegaj¹cego na przerzuceniu na pracowników obowi¹zków zwi¹zanych z organizowaniem procesu pracy i ryzykiem ekonomicznym z tym zwi¹zanym,
· rezygnacji z uzale¿nienia wiadczenia premiowego od zdarzeñ od
pracowników niezale¿nych,
· rezygnacji z przyjêtego systemu obliczania premii.
W konsekwencji nowy Regulamin premiowania powinien:
1) okrelaæ procentow¹ wielkoæ funduszu premiowego w stosunku
do funduszu wynagrodzeñ,
2) okrelaæ inn¹ (ni¿sz¹) wartoæ procentow¹ realizacji planu zadañ do
wykonania, od osi¹gniêcia której mo¿liwe bêdzie uzyskanie premii,
3) zawieraæ mechanizm ustalania planu zadañ do wykonania za okres,
za który premia bêdzie naliczana, z uwzglêdnieniem zadañ do wykonania przez poszczególnych pracowników, jak równie¿ powinien zawieraæ procedurê zapoznawania z nim pracowników,
4) ustalaæ zasady premiowania wszystkich pracowników,
5) ustalaæ konkretne, indywidualne przes³anki nabycia premii przez ka¿dego z pracowników, z uwzglêdnieniem osobistego wk³adu pracy
pracownika w oparciu o odpowiednia normê pracy lub zaanga¿owanie w realizacjê powierzonego zadania,
6) okrelaæ zale¿ne od pracownika, konkretne, zindywidualizowane i
weryfikowalne przez pracownika przes³anki obni¿enia premii lub odmowy jej wyp³aty,
7) ustalaæ konkretne, zindywidualizowane przes³anki nabycia nagrody,
8) okrelaæ tryb odwo³awczy w przypadku obni¿enia premii jak i odmowy jej wyp³aty,
9) przewidywaæ wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ pracodawcy za prawid³owe organizowanie procesu pracy, w tym takie jego organizowanie,
aby pracownicy mogli spe³niæ przes³anki do uzyskania premii.
Strona spo³eczna uwa¿a, ¿e realizacjê tych za³o¿eñ zapewni system premiowy oparty na podstawowych wiadczeniach premiowych i premiowych wiadczeniach uzupe³niaj¹cych. Podstawowe wiadczenia premiowe to:
a) premia akordowa - w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych przy pracach wykonywanych pod ziemi¹ lub na powierzchni (w przypadku prac na powierzchni - je¿eli uzasadnia to
rodzaj tych prac). System akordowy by³by stosowany na zasadzie
dobrowolnoci, tj. za zgod¹ zainteresowanych pracowników. Podstaw¹ tego systemu by³by akord indywidualny. Pracownicy, którzy
wyra¿¹ zgodê na objêcie akordem indywidualnym otrzymywaliby
premiê za przekroczenie norm pracy, ustalonych z uwzglêdnieniem
odpowiedniego stopnia realizacji planu zadañ. Wysokoæ premii
by³aby uzale¿niona od stopnia przekroczenia planu.
b) premia procentowa - w wysokoci uzale¿nionej przede wszystkim od
osobistego zaanga¿owania w realizacjê powierzonego zadania, przy

zastosowaniu obiektywnych kryteriów oceny - w przypadku pracowników na ww. stanowiskach, którzy nie wyra¿¹ zgody na objêcie
akordem, a tak¿e w przypadku pracowników wykonuj¹cych prace,
których charakter wyklucza zastosowanie systemu akordowego.
Wspólna Reprezentacja Zwi¹zkowa oczekuje, ¿e pracodawca do dnia 10
grudnia 2014 r. przedstawi model Regulaminu premiowania uwzglêdniaj¹cy ww. za³o¿enia, natomiast do dnia 20 grudnia 2014 r. odbêdzie siê
spotkanie stron w tej sprawie.

KZ wnioskuje o docenienie
pracy elektryków
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice wyst¹pi³a z pismem do Prezesa Zarz¹du Herberta Wirtha o wpisanie
do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w wykazie prac preferencyjnych zapisu w brzmieniu: prace elektryczne przy usuwaniu awarii i napraw w oddzia³ach górniczych. Komisja uwa¿a, ¿e prace wykonywane
przez pracowników oddzia³ów elektrycznych w przodkach i bezporednim zagro¿eniu ¿ycia i zdrowia powinny byæ odpowiednio gratyfikowane.
Liczymy na to, ¿e strona Uk³adu przychyli siê do naszej propozycji. Komisja Zak³adowa poinformuje o dalszych dzia³aniach w sprawie.

Pomoc prawna dla cz³onków
S O/ZG Lubin
Wszyscy cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied SA O/ZG
Lubin maj¹ mo¿liwoæ skorzystania z porad prawnych dotycz¹cych
m.in. prawa pracy, rodzinnego, spadkowego, cywilnego, karnego, administracyjnego i ubezpieczeñ spo³ecznych. W zakresie us³ug jest równie¿
pomoc w sporz¹dzeniu pism, podañ i innych potrzebnych dokumentów.
Dostêp do wiêkszoci us³ug finansowany jest przez zwi¹zek. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Solidarnoci przy ZG Lubin
G³ówny.

Komisje NSZZ Solidarnoæ przy ZG Rudna i ZG Lubin przypominaj¹ o wi¹tecznej akcji charytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i O/ZG Lubin apeluj¹
do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW
¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników. Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹, mog¹
przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych do 18 grudnia 2014 r. w
biurach Solidarnoci ZG Rudna G³ówna lub ZG Lubin G³ówny.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!
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