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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Kompromitacji rz¹du PO-PSL ci¹g
dalszy: s¹d przyzna³ prawo do
koncesji kanadyjskiej spó³ce
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie uchyli³ decyzjê Ministerstwa rodowiska dotycz¹c¹ cofniêcia prawa do koncesji na poszukiwanie z³ó¿ na obszarze Bytomia Odrzañskiego kanadyjskiej spó³ce
Miedzi Copper Corporation (MCC) bêd¹cej czêci¹ konsorcjum Lumina Copper Corporation. Wyrok jest nieprawomocny a po uzyskaniu
uzasadnienia wyroku s¹du tym razem Ministerstwo najprawdopodobniej odwo³a siê od decyzji i sprawa zapewne trafi do s¹du wy¿szej
instancji. A czas ucieka!
Ca³a sytuacja ma pocz¹tek w styczniu 2014 r., gdy¿ nie wiadomo czemu
Ministerstwo rodowiska przyzna³o koncesjê dotycz¹c¹ Bytomia Odrzañskiego kanadyjskiej spó³ce MCC, prowadzonej przez by³ego prezesa KGHM
Stanis³awa Speczika. O prawo do tej koncesji wyst¹pi³ równie¿ KGHM
Polska Mied S.A., ale urzêdnicy polskiego rz¹du podjêli decyzjê wbrew
interesom narodowym. Oburzenie ró¿nych rodowisk, w tym samego
KGHM-u, przy jednoczesnym odwo³aniu siê doprowadzi³o w konsekwencji do cofniêcia decyzji przez Ministerstwo rodowiska. W tej sytuacji
MCC zaskar¿y³o decyzjê Ministerstwa do s¹du administracyjnego i jak siê
okazuje wygra³o sprawê w s¹dzie pierwszej instancji. Oznacza to przywrócenie stanu sprzed pó³tora roku, do pocz¹tku 2014 r., czyli momentu
wy³onienia firmy z prawem do rozpoznania z³o¿a Bytom Odrzañski. Pozostaje czekaæ na przygotowane wraz z KGHM odwo³anie Ministerstwa od
decyzji Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie do Naczelnego S¹du Administracyjnego.
Sporny teren z³o¿a Bytom Odrzañski s¹siaduje bezporednio z terenami
obecnie eksploatowanymi przez KGHM  G³ogowem G³êbokim Przemys³owym. KGHM z tym z³o¿em wi¹¿e swoj¹ dalsza eksploatacjê i przysz³oæ. Wystêpuj¹ce tam z³o¿a gwarantuj¹ wydobycie rud miedzi na nastêpne ponad 20 lat. Tym bardziej dziwi pierwsza absurdalna decyzja
polskiego Ministerstwa pomijaj¹ca prawo do eksploatacji wspomnianych z³ó¿  przecie¿ Skarb Pañstwa to akcjonariusz KGHM-u. Czy¿by ministrowie podêli decyzjê umylnie maj¹c w tym jaki ukryty cel? Jaki jest
sens oddawania z³o¿a obcej firmie maj¹c pod rêk¹ polsk¹ spó³kê? Przecie¿ obca firma, przy obecnie obowi¹zuj¹cym podatku od wydobycia
niektórych kopalin, nie wybuduje infrastruktury od podstaw, gdy¿ s¹ to
dla niej zbyt du¿e koszty. Celem jej dzia³alnoci bêdzie szybki zarobek, a
taki jest mo¿liwy tylko przy rozpoznaniu z³o¿a i odsprzedaniu go Polskiej
Miedzi  oczywicie po odpowiednio wy¿szej cenie. To przypadek ³udz¹co podobny do rz¹dowego przetargu na mig³owce. Wy³oniono francusk¹ firmê, która dopiero raczy wybudowaæ fabrykê w Polsce a po³owa
mig³owców zapewne powstanie poza Polsk¹. Polskie Zak³ady Lotnicze
w Mielcu w³anie zwalniaj¹ blisko 500 osób  w taki sposób w³anie
polski rz¹d troszczy siê o swoich obywateli.
Przypominaj¹c sobie wczeniejsze pisma z Ministerstwa Skarbu Pañstwa
uwagê zwróci³y stwierdzenia urzêdników mówi¹ce o zwolnieniu z podatku w przypadku eksploatacji nowych z³ó¿. Byæ mo¿e urzêdnicy MSP mieli
w³anie na myli koncesjê przyznan¹ kanadyjskiej spó³ce, która zgodnie z
ich za³o¿eniami ma zacz¹æ funkcjonowaæ na lepszych warunkach ni¿ polskie spó³ki. Oznacza to wprost: dobry start dla obcokrajowców, podczas
gdy polskie przedsiêbiorstwa gnêbi siê dodatkowymi podatkami. Tak
rz¹d dba o polskie przedsiêbiorstwa? Dok³adnie ten sam schemat funkcjonuje w przypadku stref ekonomicznych. Obowi¹zuj¹ zwolnienia z po-

datków dla firm z obcym kapita³em w wiêkszoci p³ac¹ce pracownikom
mieciowe pensje, jednoczenie uciekaj¹c z zyskiem za granicê. Obecnie
rz¹dz¹ca koalicja PO-PSL przez osiem lat realizowa³a ten swój program i
czyni z Polski pañstwo istniej¹ce tylko w teorii. Skutki ich rz¹dów s¹ coraz
bardziej namacalne.

Przeszeregowania dla
tysi¹ca pracowników!
W ostatnim numerze Pryzmatu opisywalimy sprawê zaniedbañ Zarz¹du KGHM w sprawie przeszeregowañ pracowników. Nawet 4150
pracowników z ok. 18 tys. zatrudnionych osób jest na najni¿szej lub
prawie najni¿szej stawce osobistego zaszeregowania przewidzianej
na danym stanowisku pracy. Po naciskach ze strony NSZZ Solidarnoæ 9 lipca odby³o siê kolejne spotkanie, tym razem z udzia³em
Prezesa Zarz¹du. Jak na razie uda³o siê podpisaæ porozumienie (skan
na kolejnej stronie), zgodnie z którym pracodawca zobowi¹za³ siê do
przeszeregowania o 1 kategoriê pracowników na stanowiskach robotniczych pod ziemi¹ zaszeregowanych do kategorii 7 lub 8 bêd¹cych minimalnymi kategoriami dla danego stanowiska. Warunkiem
jest minimum rok sta¿u i pozytywna opinia prze³o¿onego. Zgodnie z
wyliczeniami podwy¿ki obejm¹ ³¹cznie ok. 1000 pracowników od 1
sierpnia br. Nowe Porozumienie nie zmienia poprzednich ustaleñ z 6
lutego br., które gwarantuj¹ przeszeregowanie do 10% za³ogi w 2015
r. i jest to dodatkowa pula przeszeregowañ nie wchodz¹ca w limit
10%.
Rozró¿niaj¹c wspomniane 4150 pracowników na stanowiska nierobotnicze, na niskich stawkach trzymane s¹ 232 osoby a na stanowiskach
robotniczych pracuje 3918 osób. Po przeszeregowaniu ok. 1000 osób
na najni¿szych lub prawie najni¿szych stawkach pozostanie jeszcze 3150
pracowników. Dla przypomnienia: wielu pracowników trzymanych jest
na tych samych kategoriach zaszeregowania od bardzo d³ugiego czasu.
Poród dyskryminowanych pracowników znalaz³o siê np. 125 osób z
anga¿em górnika, gdzie u 110 osób redni sta¿ pracy wynosi 20 lat!!
Du¿a czêæ z nich po 25 latach ciê¿kiej pracy mo¿e przejæ na emeryturê
z najni¿sz¹ stawk¹ na swoim stanowisku.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski domaga³ siê przeszeregowania pracowników z
najni¿szych kategorii na swoim stanowisku poprzez zwiniêcie dwóch
pierwszych kategorii i rozwiniêcie o dwie powy¿ej obecnie obowi¹zuj¹cej
maksymalnej stawki przy jednoczesnym przeszeregowaniu pracowników zatrudnionych pod ziemi¹ (ze stanowisk: elektromonter, górnik, górnik operator samojezdnych maszyn przodkowych, górnik operator samojezdnych maszyn górniczych, górnik strza³owy, operator maszyn i urz¹dzeñ, operator samojezdnych maszyn górniczych, lusarz mechanik samojezdnych maszyn i urz¹dzeñ górniczych) o jedn¹ kategorie, je¿eli nie
byli przeszeregowywani przez ostatnie 3 lata. Ze strony Zarz¹du nie by³o
woli do rozmów na temat tych pracowników. Wp³yw na to mia³o pewnie
te¿ m.in. niejednolite stanowisko zwi¹zków zawodowych i wysuwany
przez organizacje zwi¹zkowe postulat tzw. wartociowania stanowisk
pracy. Zgodnie z deklaracj¹ strony pracodawcy kolejne spotkanie stron
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy odbêdzie siê w sierpniu. NSZZ
Solidarnoæ ponowi swoje postulaty i bêdzie d¹¿yæ do zawarcia porozumienia gwarantuj¹cego podwy¿ki dla pracowników od lat pomijanych
przy przeszeregowaniach.

Bezpieczeñstwo i Higiena
Pracy w KGHM
 nie dotyczy 300
pracowników PeBeKi
Razem bezpieczniej, ABC Bezpieczeñstwa, Kodeks
Etyki Grupy Kapita³owej KGHM Polska Mied S.A., Zero
Harm, Stop wypadkom w pracy. Wystarczy chcieæ, B¹d
zdrowy z wyboru, TPM (skuteczne utrzymanie ruchu) 
tylko od czytania tytu³ów przeró¿nych programów tworzonych na polecenie Zarz¹du KGHM i Dyrektora Oddzia³u pracownik czuje siê zdrowszy i bardziej bezpieczny. Sytuacja
w PeBeKa jest jednak zgo³a odmienna. Dobrym, choæ dramatycznym przyk³adem s¹ Zak³ady Górnicze Rudna szyb
R-IX. W postawionej szatni/³ani kontenerowej przebieraj¹
siê pracownicy PeBeKi. Warunki tam panuj¹ce s¹ tak fatalne, ¿e trzymanie zwierz¹t by³oby niehumanitarne, a my
mówimy o pracownikach.
Wszechobecna wilgoæ, zbutwia³a odzie¿ robocza, prowizoryczne druciane suszarki zrobione przez pracowników, nieschn¹ce w³asne ubrania  tak wygl¹da codzienne przygotowanie do
pracy i powrót do domu. Przy panuj¹cych tam warunkach z
szatni i ³ani maksymalnie mog³oby korzystaæ 100 osób, podczas gdy obecnie u¿ytkowana jest przez 300 pracowników!
Czy co w tej sprawie siê robi? Nic. £aniê i szatniê przy szybie
R-IX postawi³a firma, która nie ma odpowiedniego dowiadczenia. PeBeKa akurat ten przetarg przegra³a (ju¿ wiadomo
dlaczego), ale przyk³ad innych zrealizowanych projektów np.
przy szybie SW-4 lub GG pokazuje, ¿e infrastrukturê kontenerow¹ mo¿na tak dostosowaæ, aby warunki nie odbiega³y od
normy, a pracownicy nie mieli zastrze¿eñ.

To ju¿ pewne  rozwalaj¹
Pol-Mied Trans
Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.
pozytywnie zaopiniowa³a wniosek Zarz¹du dotycz¹cy restrukturyzacji
spó³ki z grupy kapita³owej Pol-Mied Trans. Restrukturyzacja oznacza
rozparcelowanie Pol-Miedzi na kilka czêci i przeniesienie pracowników
do ró¿nych firm z grupy kapita³owej. Ze spó³ki PMT Linie Kolejowe zajmuj¹cej siê infrastruktur¹ kolejow¹ i nale¿¹cej do Pol-Mied Trans, zostanie
wydzielona czêæ pracowników i utworzona kolejna spó³ka PMT Linie
Kolejowe 2 ju¿ jako spó³ka córka KGHM. W samym Pol-Mied Transie
pozostanie jedynie czêæ kolejowa. Oddzia³ Obrotu Produktami Naftowymi przejdzie do Energetyki, Wydzia³ Transportu Towarowego i Spedycji
do Zanamu a Wydzia³ Przewozów Osobowych do Mercusa.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i cz³onek Rady Nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi Józef Czyczerski
g³osowa³ przeciwko wnioskowi Zarz¹du. Decyzjê Rady Nadzorczej, w której
wiêkszoæ ma Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Przewodnicz¹cy uwa¿a za
nieracjonaln¹: Pol-Mied Trans z perspektywy KGHM jest kluczow¹ spó³k¹
dla sprawnego funkcjonowania przemys³u miedziowego. Jej rozbiórka
jest pomys³em absurdalnym i ma s³u¿yæ jedynie utworzeniu dodatkowych stanowisk w postaci Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz spe³niæ rozkaz
z góry w sprawie ³¹czenia kolejowej czêci Pol-Mied Trans z PKP Cargo,
bo od tego wszystko siê zaczê³o. W najbli¿szych miesi¹cach bêd¹ prowadzone rozmowy w sprawie warunków na jakich pracownicy Pol-Mied
Trans przejd¹ do pozosta³ych spó³ek o czym bêdziemy informowaæ.

¯ycie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas najwy¿szym priorytetem  g³osi punkt BEZPIECZEÑSTWO w specjalnie przygotowanej broszurce z Wartociami KGHM. W
innym materiale Razem bezpieczniej czytamy: (...) wa¿nym
elementem programu jest zacienienie wspó³pracy z zewnêtrznymi podmiotami gospodarczymi wykonuj¹cymi prace na terenie naszego Oddzia³u  czy zacienienie wspó³pracy polega na upakowaniu 300 pracowników w miejscu umo¿liwiaj¹cym funkcjonowanie
trzykrotnie mniejszej iloci osób?
Jednoczenie w ulotce ABC Bezpieczeñstwa mo¿na przeczytaæ, ¿e pracownik ma obowi¹zek Utrzymaæ porz¹dek i dbaæ o w³aciwe zabezpieczenie swojego miejsca pracy  tego wymaga siê tego od pracownika.
Pracodawca o swoich obowi¹zkach zwi¹zanych z utrzymaniem porz¹dku
ju¿ nie wspomnia³. Nie zapomnia³ za to o ostentacyjnym umieszczeniu
skrzynki wraz z formularzami kontaktowymi, aby pracownik móg³ zg³osiæ
problemy i uwagi w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Niestety nie
ma odpowiedzi albo po prostu listy nie dochodz¹, trzeba nakleiæ znaczek?
Jak na ironiê KGHM Polska Mied, PeBeKa, Zanam i Inova 30 czerwca
2015 r. podpisa³y list intencyjny dotycz¹cy wspó³pracy przy projekcie
Zero Harm i Stop wypadkom w pracy. W licie czytamy: Jestemy
przekonani, ¿e podjête dzia³ania s³u¿yæ bêd¹ utrzymaniu i dalszemu doskonaleniu wysokiej kultury bezpieczeñstwa pracy oraz budowaniu zaufania naszych wspó³pracowników. Szkoda tylko, ¿e te postanowienia
nie s¹ przestrzegane. Poza tym do dbania o bezpieczeñstwo i higienê
pracy nie trzeba podpisywaæ ¿adnych listów, wystarczy sugerowaæ siê
wskazaniami pracowników oraz spo³ecznych inspektorów pracy i wzi¹æ
siê do roboty.
KGHM i PeBeKa nie chc¹ zaj¹æ siê problemem. Widocznie oszczêdnoci
s¹ wy¿ej w hierarchii od bezpieczeñstwa czy utrzymania zak³adu w czystoci. Niech pracodawca nie zapomina jednak do czego zdolna jest
sfrustrowana grupa trzystu pebekoli, podobnie jak w filmie 300 o Sparcie. Prezes powie: - Postawiæ kolejne szatnie i ³anie? To jest szaleñstwo!
Na co pracownicy odpowiedz¹: - Szaleñstwo?! To... jest... PeBeKa! Na
szybie R-IX mamy g³êboki dó³, wiêc miejsce idealne. ¯eby unikn¹æ takiego obrotu spraw strona spo³eczna wysz³a do pracodawcy z konkretn¹
propozycj¹ rozwi¹zania problemu. Dodatkowo zg³osimy sprawê do Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zarz¹dzenie Dyrektora ZG Rudna
 kolejny straszak na pracowników!
Dyrektor Oddzia³u Zak³ady Górnicze Rudna wyda³ Zarz¹dzenie w
sprawie postêpowania w przypadkach niedyspozycji organizmu pracownika Oddzia³u oraz przeprowadzania badañ lekarskich przed terminami kolejnych badañ okresowych. Sam dokument zawiera kilka
elementów, które bezporednio uderzaj¹ i szkodz¹ pracownikom, stawiaj¹ ich w niekorzystnym wietle zmuszaj¹c do pracy pomimo zbyt
trudnych warunków w miejscu wykonywania pracy. Przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Rudna wyst¹pi³ 14 lipca br. do Pañstwowej Inspekcji Pracy z
wnioskiem o interwencjê a spraw¹ ma siê zaj¹æ PIP Oddzia³ w Legnicy.
Przede wszystkim pracodawca w sposób niezgodny z prawem obci¹¿y³
pracownika obowi¹zkiem wykazania przyczyn zdarzenia poprzez dostarczenie dokumentu stwierdzaj¹cego przyczynê niedyspozycji i udzia³ pracodawcy w jej powstaniu. Wymaganie od pracownika takiej dokumentacji jest absurdalne. Pracownik zgodnie z Kodeksem Pracy ma prawo powstrzymaæ siê od wykonywania pracy a nawet oddaliæ siê z miejsca pracy.
Taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce, gdy wykonywana praca grozi niebezpieczeñstwem innych pracowników lub warunki pracy nie odpowiadaj¹
przepisom bezpieczeñstwa i higieny pracy, stwarzaj¹c bezporednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia za³ogi. Pracownik sam podejmuje decyzjê o
zaprzestaniu pracy i ewentualnie wycofaniu siê z miejsca pracy, prze³o¿onego jedynie informuje o zaistnia³ej sytuacji. Pracodawca ma sprawdziæ
miejsce pracy oraz stan zdrowia pracownika. Nie ma podstaw do weryfikowania ka¿dorazowo stanu zdrowia z jednoczesnym podjêciem decyzji
o dopuszczeniu do pracy.
Absurdalny jest równie¿ zapis Zarz¹dzenia mówi¹cy o ponoszeniu konsekwencji zaniechania pracy. Pracownik zawsze zachowuje pe³ne wynagrodzenie w takiej sytuacji  tak¿e za nieprzepracowany czas. Nie mo¿e
byæ mowy o usprawiedliwionej nieobecnoci niep³atnej lub nieusprawiedliwionej nieobecnoci niep³atnej. Takie Zarz¹dzenie od razu nasuwa
na myl celowe dzia³anie maj¹ce zastraszyæ i wymusiæ pracê w warunkach zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu pracownika pod rygorem
póniejszego niedopuszczenia do pracy.
Karygodne jest tak¿e kompletne pomijanie zapisów Dzia³u X Kodeksu
Pracy przez pracodawcê, w tym równie¿ zapisów mówi¹cych o obligatoryjnych konsultacjach ze zwi¹zkami zawodowymi wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, czyli podjêciem inicjatywy
dojcia do porozumienia. Identyczna sytuacja mia³a miejsce w 2012 r.,
jak na ironiê równie¿ w sprawie przepisów prawa pracy dotycz¹cych
przypadków niedyspozycji organizmu.

Pismo do Prezesa Wirtha ws.
przetargu na ochronê

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin z niepokojem obserwuje kolejne poczynania Centralnego Biura Zakupów, które po
przeprowadzonych przetargach firmê kosztuj¹ dro¿ej, co wcale nie oznacza, ¿e zakupiono wy¿szej klasy maszynê, czy lepiej wiadczon¹ us³ugê.
Z takim w³anie przypadkiem mamy teraz do czynienia przy wyborze firmy
na centraln¹ ochronê obiektów, gdzie us³uga ma kosztowaæ prawdopodobnie kilka milionów dro¿ej, z tym ¿e wykonywana ma byæ t¹ sam¹
iloci¹ pracowników ochrony i tym samym sprzêtem. Pikanterii ca³ej sprawie dodaje fakt, ¿e firma której to zlecenie przyznano, nie jest przygotowana do realizacji tego zadania.
Ze zg³aszanych nam przez pracowników ochrony spraw ju¿ na starcie
ok³amano ich na wynagrodzeniach. Có¿ z tego, ¿e dano im umowy o
pracê, skoro ich wyjciowe wynagrodzenie to 2 tysi¹ce brutto, a pracuj¹
po 10 godzin dziennie na obiekcie bez dnia wolnego i ¿adnych nadgodzin, co najwy¿ej za mieszne pieni¹dze umowy zlecenia. Poprzedni pracodawca nie wyda³ im wcale wiadectw pracy, a swoich roszczeñ bêd¹
dochodziæ na drodze s¹dowej. Obecny pracodawca te¿, jak twierdz¹ sami
pracownicy, tymi samymi pracownikami chce chroniæ kilka obiektów na
raz. By³y problemy z przejêciem ochrony huty i te same, a mo¿e i jeszcze

dodatkowe piêtrz¹ siê ponoæ na Kopalni Rudna, gdzie termin przesuniêto
o miesi¹c.
Panie Prezesie, oczekujemy, ¿e wszyscy pracownicy w tej firmie bêd¹
traktowani bardzo powa¿nie i uczciwie. Mamy nadziejê, ¿e okres niewolnictwa siê skoñczy³, a nierzetelni pracodawcy na terenie KGHM nie powinni i nie bêd¹ otrzymywaæ zleceñ.
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski

Guzikowy

Czy pan Prezes, po tryumfalnym naciniêciu guzika otwieraj¹cego
w b³ysku fleszy eksploatacjê poni¿ej g³êbokoci 1200m, by³ choæ
raz na oddziale G-25? Czy mo¿e po zakoñczeniu wielkiej medialnej
imprezy zapomnia³ Pan o górnikach, którzy w temperaturze siêgaj¹cej nierzadko 40 stopni Celsjusza i wilgotnoci bliskiej 100%, w
nieludzkich warunkach pracowali jeszcze ponad rok nim uruchomiono now¹ stacje klimatyzacyjn¹? Czy nie nale¿a³o jednak zastosowaæ odwrotn¹ kolejnoæ - najpierw oddaæ do u¿ytku centraln¹
klimatyzacjê a potem obwieszczaæ wiatu wielki sukces o rekordowej g³êbokoci eksploatacji?
Obserwator

Wniosek o interwencjê do
G³ównego Inspektoratu Pracy
Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek w imieniu Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice zwróci³ siê
do G³ównej Inspektor Pracy Iwony Hickiewicz o interwencjê w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy dotycz¹cych czasu pracy
operatorów podziemnych maszyn górniczych (wozów typu SWW).
Poni¿ej treæ przes³anego pisma.
Zwracamy siê do Pani z wnioskiem o interwencjê w trybie nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów prawa pracy w zakresie wymiaru czasu pracy
operatorów podziemnych maszyn górniczych - wozów typu SWW w
kopalni rud miedzi KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze
Polkowice-Sieroszowice.
W¹tpliwoci dotycz¹ niestosowania przez pracodawcê skróconego czasu pracy w stosunku do operatorów ww. wozów. Operatorzy wozów
SWW wiadcz¹ pracê w oddzia³ach wydobywczych w podziemnych wyrobiskach górniczych, gdzie ze wzglêdu na temperaturê powietrza przekraczaj¹c¹ 28 stopni Celsjusza co do zasady obowi¹zuje czas pracy skrócony do 6 godzin. Wozy SWW wyposa¿one s¹ w kabiny klimatyzowane,
niemniej operatorzy nie przebywaj¹ w tych kabinach przez ca³¹ zmianê,
poniewa¿ do ich obowi¹zków nale¿y tak¿e szereg czynnoci na zewn¹trz,
w bezporednim nara¿eniu na dzia³anie podwy¿szonej temperatury (podklinowanie maszyny, rozwiniêcie wê¿a, wpiêcie, kontrola pomiarów przodka
wysokoci i oznakowanie otworów, zwiniêcie mechaniczne kabla, oglêdziny, sprawdzenie niewypa³ów i obrywka przodka). Pracodawca przyj¹³,
¿e skoro operatorzy wozów SWW przebywaj¹ w bezporednim nara¿eniu
na podwy¿szon¹ temperaturê jedynie dorywczo w wymiarze do dwóch
godzin, to nie przys³uguje im skrócony do 6 godzin wymiar czasu pracy.
W naszej ocenie postêpowanie pracodawcy budzi powa¿ne w¹tpliwoci,
poniewa¿ nie znajduje uzasadnienia w obowi¹zuj¹cych przepisach. W
wietle par. 239 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach górniczych (Dz.U. z 2002 L, Nr 139, poz. 1169 ze zm.)
Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczaæ 28
stopni Celsjusza przy wykonywaniu pomiaru termometrem suchym, a
intensywnoæ ch³odzenia nie powinna byæ mniejsza od 11 katastopni
wilgotnych (Kw). Z kolei w wietle ust. 2 tego paragrafu w przypadku
gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym w miejscu
pracy jest wiêksza od 28 stopni Celsjusza, a nie przekracza 33 stopni
Celsjusza, lub intensywnoæ ch³odzenia jest mniejsza od 11 katastopni
wilgotnych, stosuje siê odpowiednie rozwi¹zania techniczne dla obni¿enia temperatury powietrza lub ogranicza czas pracy do 6 godzin, liczony
³¹cznie ze zjazdem i wyjazdem, dla pracowników przebywaj¹cych ca³¹
zmianê robocz¹ w miejscu pracy, gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone. W kolejnych ustêpach jest mowa o tym, ¿e: W przypadku gdy

temperatura powietrza mierzona termometrem suchym przekracza 33
stopnie Celsjusza, mo¿na zatrudniæ ludzi tylko w akcji ratowniczej (ust.
3) oraz W zak³adach górniczych stosuj¹cych maszyny samojezdne dopuszcza siê okrelenie warunków klimatycznych pracy, wyznaczaj¹c temperaturê zastêpcz¹ klimatu w sposób okrelony w Polskiej Normie (ust.
4). Powo³ane przepisy dotycz¹ warunków pracy w rozumieniu prawa
pracy, mimo ¿e ich podstaw¹ ustawow¹ jest ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Zarz¹dzeniem Nr KR/126/2015 Kierownika Ruchu Zak³adu Górniczego z
7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustaleñ dotycz¹cych przewietrzania wyrobisk górniczych w O/ZG Polkowice-Sieroszowice pracodawca wprowadzi³ regulacjê, zgodnie z któr¹ Ograniczenie czasu pracy do 6-ciu
godzin liczone ³¹cznie ze zjazdem i wjazdem mo¿e dotyczyæ tylko tych
pracowników, którzy przebywaj¹ ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy,
gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników, którzy przez ca³¹ zmianê robocz¹ przebywaj¹ na stanowiskach pracy w pomieszczeniach klimatyzowanych (np. klimatyzowane
kabiny) a przebywanie poza tymi pomieszczeniami ma charakter dorywczy i nie przekracza dwóch godzin (par. 3 ust. 11). Ponadto w zakresie
okrelania warunków wentylacyjno-klimatycznych w miejscach pracy za³óg
górniczych pracodawca przewiduje, ¿e Zgodnie z Polsk¹ Norm¹ PN-G03100:2014, stanowisko pracy to przestrzeñ pracy, ograniczona kabin¹
lub bez ograniczenia w wyrobisku górniczym, wraz z wyposa¿eniem w
rodki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespól pracowników
wykonuje pracê (par. 3 ust. 1).
Powo³ane przepisy rozporz¹dzenia wskazuj¹ na pogorszone warunki klimatyczne w miejscu pracy, nie za na stanowisku pracy. Wed³ug
przewa¿aj¹cego pogl¹du doktryny i orzecznictwa s¹dów pracy przez
pojêcie miejsca pracy rozumie siê b¹d sta³y punkt w znaczeniu geograficznym, b¹d pewien oznaczony obszar, strefê okrelon¹ granicami jednostki administracyjnego podzia³u kraju lub w inny, dostatecznie wyrany sposób, w którym ma nast¹piæ dope³nienie wiadczenia pracy (...).
Miejsce pracy, które nale¿y uto¿samiaæ z wyrobiskiem, nie jest wiêc
pojêciem to¿samym ze stanowiskiem pracy, za które pracodawca przyjmuje, kieruj¹c siê Polsk¹ Norm¹ PN-G-03100:2014, kabinê wozu SWW.
Bezsprzecznie zatem operatorzy wozów SWW przebywaj¹ ca³¹ zmianê
robocz¹ w miejscu pracy (oddzia³ wydobywczy / podziemnie wyrobisko
górnicze), gdzie parametry klimatyczne s¹ przekroczone, mimo ¿e ich
stanowisko pracy (kabina) wyposa¿one jest w klimatyzacjê. Rozwi¹zania
techniczne, o których mowa w par. 239 ust. 2 cytowanego rozporz¹dzenia powinny zatem dotyczyæ miejsc pracy, a nie samych stanowisk pracy.
Ponadto, jak wyjanilimy na wstêpie, przez znaczn¹ czêæ czasu pracy
operatorzy wozów SWW przebywaj¹ poza klimatyzowan¹ kabin¹ wykonuj¹c opisane na wstêpie obowi¹zki (przy czym wg naszych ustaleñ okres
przybywania poza kabin¹ przekracza 2 godziny, natomiast ze wzglêdu na
zapobie¿enie szokowi termicznemu, temperatura w kabinie tylko nieznacznie odbiega od temperatury na zewn¹trz). W zwi¹zku z powy¿szym, nawet
przyjmuj¹c, ¿e wobec operatorów maszyn SWW pracodawca stosuje
odpowiednie rozwi¹zania techniczne dla obni¿enia temperatury powietrza poprzez zastosowanie kabin klimatyzowanych, to obni¿enie to nie
nastêpuje przez ca³¹ zmianê robocz¹ w miejscu pracy. Stan taki jest niezgodny z powo³anym par. 239 ust. 2 rozporz¹dzenia, poniewa¿ przepis
ten przewiduje, ¿e rozwi¹zania techniczne maj¹ chroniæ pracownika przed
podwy¿szon¹ temperatur¹ przez ca³¹ zmianê robocz¹.
Istotne pozostaje równie¿ i to, ¿e powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy nie
przewiduj¹ ¿adnego przedzia³u czasowego przebywania w nara¿eniu na
wysokie temperatury ani minimalnego okresu zapewnienia ochrony przed
takim nara¿eniem. W par. 239 ust. l rozporz¹dzenia jest bowiem mowa
ogólnie o temperaturze powietrza w miejscu pracy bez wskazania jakiegokolwiek okresu, a w ustêpie 2 jest mowa o ca³ej zmianie roboczej.
Przyjêty przez pracodawcê okres do dwóch godzin, nawet dorywczo, nie
ajduje oparcia w powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach.
W naszej ocenie zasadny jest zatem wniosek, ¿e skoro rozporz¹dzenie
przewiduje obowi¹zek zapewnienia pracownikom ochrony przed nara¿eniem na niekorzystne czynniki klimatyczne przez ca³¹ zmianê robocz¹, to
wobec pracowników, którym nie zapewniono takiej ochrony poprzez
zastosowanie odpowiednich rozwi¹zañ technicznych przez ca³a zmianê
robocz¹ a jedynie przez jej czêæ, to w takiej sytuacji pracodawca powinien stosowaæ drugie z przewidzianych przez przepisy rozwi¹zañ, a mianowicie skrócony wymiar czasu pracy.

Ze wzglêdu na to, ¿e problem dotyczy bezporednio kwestii bezpieczeñstwa i higieny pracy, która wiadczona jest przez znaczn¹ grupê pracowników w niezwykle trudnym rodowisku, z niniejszym wnioskiem zwracamy siê bezporednio do Pani Inspektor.
za Komisjê Zak³adow¹
Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek

Pismo do Premier Kopacz
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied
S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Lubin zwraca siê do Pani o podjêcie
szybkich dzia³añ, które spowoduj¹ na obecnym etapie zablokowanie dziwnych dzia³añ pseudo restrukturyzacyjnych, mog¹cych w niedalekiej przysz³oci spowodowaæ kolejn¹ utratê miejsc pracy nie tylko w kopalniach,
ale i w zak³adach grupy kapita³owej oraz tzw. zaplecza.
Wprowadzony podatek miedziowy, który jest potê¿nym obci¹¿eniem dla
firmy, sprawia, ¿e Zarz¹d szukaj¹c oszczêdnoci próbuje w ró¿ny sposób
przerzuciæ je na pracowników zmniejszaj¹c zatrudnienie, co powoduje w
przypadku kopalñ ³amanie zasad BHP. Stara siê te¿ powo³aæ do ¿ycia
nowy twór pod nazw¹ Centrum Wiedzy, w sk³ad którego ma byæ wrzuconych do jednego worka odrêbnie dzi funkcjonuj¹cych kilka spó³ek i
zak³adów czêsto o ró¿nym profilu dzia³alnoci. Naszym zdaniem wydaje
siê olbrzymie pieni¹dze na ró¿nego rodzaju opracowania i projekty, które
niczemu nie s³u¿¹. Udaje siê w firmie, ¿e prowadzi siê dialog ze stron¹
spo³eczn¹, ale ten g³os i odmienne zdanie jest ignorowane. W ostatnim
okresie niektóre dzia³ania Zarz¹du zwi¹zane z realizacj¹ tego projektu
nabra³y szczególnego przypieszenia, to tym bardziej budzi niepokój o
nasze miejsca pracy.
Mamy cich¹ nadziejê, ¿e spowoduje Pani swoimi decyzjami, i¿ z wiêksz¹
trosk¹ i odpowiedzialnoci¹ bêd¹ podejmowane decyzje dotycz¹ce ogromnych rzesz pracowników i stabilnoci miejsc pracy zarówno na szczeblu
rz¹dowym (kwestia podatku od miedzi i srebra), jak i Zarz¹du spó³ki KGHM
Polska Mied S.A.
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski

Solidarnoæ z Nadi¹
Zwracamy siê do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w leczeniu i
rehabilitacji 3-letniej Nadii Hanuli choruj¹cej na dzieciêce pora¿enie mózgowe pod postaci¹ niedow³adu czterokoñczynowego. Miesiêczny koszt
rehabilitacji wielokrotnie przekracza mo¿liwoci finansowe rodziców wychowuj¹cych czwórkê dzieci.
Pomimo realizowania jedynie ma³ej czêci zalecanego leczenia i rehabilitacji s¹ pierwsze efekty. Dlatego prosimy Was o przekazanie pomocy
finansowej na poni¿szy numer konta:

Nadia Hanula 28 1050 1575 1000 0092 1139 6370
Tytu³em: Pomoc dla Nadii
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