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Pierwsze spotkanie stron ZUZP
w 2017 roku

Po raz pierwszy w bie¿¹cym roku strony Zak³adowego Uk³adu Zbioro-
wego Pracy spotka³y siê w dniu 25 stycznia. Zarz¹d reprezentowa³
Prezes Rados³aw Domagalski-£abêdzki. Na spotkaniu poruszono czte-
ry sprawy:
· przedstawienie informacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
· prognoza sytuacji Spó³ki na 2017 rok,
· rozmowy o wzro�cie p³ac,
· etatyzacja w hutach.

Prezes przekaza³ informacjê o nagrodzie rocznej z zysku za 2016 r., która
najprawdopodobniej wyniesie 16,5% wynagrodzeñ za ubieg³y rok. �red-
nia p³aca w 2016 r. wzros³a o 1,18% w porównaniu do ubieg³ego roku
przy deflacji na poziomie -0,6%. Zatrudnienie w KGHM nieznacznie wzro-
s³o o 20 osób do 18176 zatrudnionych, przy czym w Zak³adach Górni-
czych wzros³o o 45 zatrudnionych, a w Hutach zmala³o o 29 osób. Do
Pracowniczego Programu Emerytalnego nale¿y 16989 pracowników
(93,08%). �rednio ka¿dy z pracowników ma zgromadzone w trzecim
filarze ok. 52 tys. z³. £¹cznie od pocz¹tku funkcjonowania programu prze-
kroczono ju¿ 1 mld z³.

Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowi-

Zmiany w sk³adzie Zarz¹du
Z uwagi na trudn¹ sytuacjê finansow¹ spó³ki i rosn¹ce koszty funk-
cjonowania Zarz¹du przedstawiciel za³ogi w Radzie Nadzorczej z³o-
¿y³ wniosek o wprowadzenie na najbli¿sze posiedzenie Rady punktu
o tre�ci �Zmiany w Zarz¹dzie� � uznaj¹c, ¿e obecnie optymalny sk³ad
Zarz¹du powinien byæ zmniejszony z 5 do 4 osób z jednoczesn¹ likwi-
dacj¹ stanowiska cz³onka zarz¹du ds. Zarz¹dzania £añcuchami Do-
staw.

Po uzyskaniu informacji od przewodnicz¹cego Rady, ¿e ewentualne zwo-
³anie najbli¿szego posiedzenia Rady mo¿e siê odbyæ dopiero w marcu,
z³o¿y³ kolejny wniosek o zwo³anie Rady w trybie pilnym.

Posiedzenie odby³o siê w dniu 3 lutego i ju¿ na pocz¹tku przewodnicz¹cy
Rady poinformowa³, ¿e w³a�nie I Wiceprezes Zarz¹du Jacek Rawecki
z³o¿y³ rezygnacjê z zajmowanego stanowiska a wniosek o jego odwo³anie
staje siê bezprzedmiotowy. W zwi¹zku z tym, i¿ nie wyczerpywa³o to z³o¿o-
nego wniosku pod g³osowanie zosta³ poddany wniosek o zmniejszenie
sk³adu Zarz¹du do 4 osób. Wniosek nie uzyska³ akceptacji wiêkszo�ci i
zosta³ odrzucony (4 za, 5 przeciw). Prezes Zarz¹du mia³ przygotowan¹
kandydaturê Rafa³a Pawe³czaka Dyrektora Naczelnego ds. Badañ i Inno-
wacyjno�ci na funkcjê wiceprezesa Zarz¹du. Kandydat nie by³ obecny i
zosta³ przes³uchany telefonicznie. Mimo to zosta³ powo³any przy jedy-
nym g³osie przeciw Józefa Czyczerskiego. Pozostaje zadaæ pytanie - zmniej-
szamy koszty czy tylko sobie o tym gadamy?

Na koniec posiedzenia jeden z cz³onków Rady Nadzorczej z ramienia
Skarbu Pañstwa zaproponowa³, ¿eby Rada podziêkowa³a Prezesowi Ra-
weckiemu za jego �pracê�, Przewodnicz¹cy zaproponowa³ przyjêcie wnio-
sku poprzez aklamacjê, czemu sprzeciwi³ siê Przewodnicz¹cy Józef Czy-
czerski.

ce-Sieroszowice� Bogus³aw Szarek zwróci³ uwagê na ró¿nice we wzro�cie
�redniomiesiêcznego wynagrodzenia rok do roku na poszczególnych
Oddzia³ach. Zak³ady Górnicze �Polkowice-Sieroszowice� w 2016 r. spo-
�ród wszystkich Oddzia³ów osi¹gnê³y najni¿szy wzrost wynagrodzeñ w
wysoko�ci 1,18%, podczas gdy w przypadku innego Oddzia³u wzrost
wyniós³ 6,86%. Przewodnicz¹cy przekaza³ Prezesowi Zarz¹du pismo w
tej sprawie. Strony uzna³y za konieczne opracowanie nowej i jednolitej
metodologii ustalania dla wszystkich Oddzia³ów rocznych bud¿etów na
wynagrodzenia. Jednocze�nie uzgodniono, ¿e Dyrektor ds. Zarz¹dzania
Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami skompletuje niezbêdne doku-
menty, które dadz¹ odpowied� sk¹d wziê³a siê ubieg³oroczna dyskrymi-
nacja zarobkowa pracowników najwiêkszej kopalni.

W kwestii rozmów p³acowych zgodnie z nowymi zapisami ka¿dy z pra-
cowników od 1 stycznia 2017 r. bêdzie mieæ wy¿sze wynagrodzenie po-
przez wzrost stawek osobistego zaszeregowania co najmniej o 2,3%.
Rozmowy o wy¿szym od gwarantowanego wzrostu wynagrodzeñ zosta-
³y jednak prze³o¿one ze wzglêdu na brak danych do projektu bud¿etu na
2017 r. Kolejne spotkanie odbêdzie siê w po³owie lutego.

Regionalna Sekcja Hutniczo-Przetwórcza Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� zg³o-
si³a problem z niedoborem pracowników zarówno w Hucie Miedzi G³o-
gów przy nowej inwestycji, jak i we wszystkich hutach. Z inicjatywy Prze-
wodnicz¹cego Andrzeja Kucharskiego z Huty Miedzi �G³ogów� Zarz¹d
zadeklarowa³, ¿e w najbli¿szym czasie dojdzie do spotkania, na którym
poruszony bêdzie problem z obsad¹ stanowisk.

Informacja z Ministerstwa
ws. podatku od miedzi i srebra

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi i Regionalna Sekcja Hutniczo-
Przetwórcza Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� wyst¹pi³y 3 stycznia 2017 r.
ze stanowiskiem ws. sytuacji w KGHM zwi¹zanej z konsekwencjami
obowi¹zywania podatku od wydobycia niektórych kopalin do Prezes
Rady Ministrów Beaty Szyd³o. Pod pismem podpisali siê Przewodni-
cz¹cy Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ �Solidarno�æ�
w Zak³adach Górniczych �Lubin�, �Rudna� i �Polkowice-Sieroszo-
wice�, PeBeKa, Zak³adów Wzbogacania Rud, Hut Miedzi �G³ogów�,
�Legnica� i �Cedynia� oraz Zak³adu Hydrotechnicznego. Przewodni-
cz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski otrzyma³ informa-
cjê zwrotn¹ z Kancelarii Premier Beaty Szyd³o.

Przedstawiciele NSZZ �Solidarno�æ� w�ród problemów, które zrodzi³ po-
datek od miedzi i srebra wskazywali:
1. Drastyczny wzrost kosztów dzia³alno�ci operacyjnej, a w konse-

kwencji oko³o 65% produkowanej na �wiecie miedzi jest wytwarza-
ne po ni¿szym koszcie ni¿ w KGHM Polska Mied� S.A.

2. Zdecydowane obni¿enie konkurencyjno�ci.
3. Powstanie dodatkowych obci¹¿eñ podatkiem CIT (w zwi¹zku z bra-

kiem uznania kosztów podatku od wydobycia niektórych kopalin,
jako kosztu uzyskania przychodów).

4. Spadek rentowno�ci bie¿¹cej dzia³alno�ci.
5. Spadek rentowno�ci planowanych inwestycji.
6. Wzrost zad³u¿enia do ok. 12,5 mld z³.

W podsumowaniu stanowiska czytamy:
�Pani Premier, jaka jest strategia wobec KGHM i jaki jest plan zwi¹zany z



trudna sytuacj¹ Spó³ki? Co jeszcze musi siê zdarzyæ, czy trzeba zamkn¹æ
kopalnie i zwolniæ pracowników?�.

Stanowisko uzyska³o rozg³os medialny we w³a�ciwym momencie, dziêki
czemu oprócz Premier Beaty Szyd³o temat podjêli Prezydent Andrzej Duda
oraz czo³owi politycy Prawa i Sprawiedliwo�ci.

Pismo z Kancelarii Premier Beaty Szyd³o
W pi�mie Minister Beaty Kempy z Kancelarii Prezes Rady Ministrów do
Wicepremiera i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego czytamy:
�Szanowny Panie Premierze, w za³¹czeniu przekazujê, wed³ug kompeten-
cji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szyd³o pismo z
dnia 3 stycznia 2017 r. przedstawicieli strony spo³ecznej KGHM Polska
Mied� S.A. w sprawie negatywnego wp³ywu podatku od niektórych ko-
palin na sytuacjê finansow¹ spó³ki.

Uprzejmie proszê Pana Premiera o spowodowanie udzielenia odpowiedzi
Zainteresowanym, ewentualnie w uzgodnieniu z innymi w³a�ciwymi or-
ganami, z kopi¹ do wiadomo�ci Prezesa Rady Ministrów�.

Prezydent Andrzej Duda i Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski
W ostatnim czasie Zag³êbie Miedziowe odwiedzi³ Prezydent Andrzej Duda
w zwi¹zku z uruchomieniem pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi �G³o-
gów�. Prezydent poruszy³ temat podatku i z³o¿onej w Lubinie obietnicy z
prezydenckiej kampanii wyborczej. �Bêdê czyni³ wszystko, aby KGHM
zosta³ odci¹¿ony w tym zakresie. Stopniowo, ale jednak zosta³ odci¹¿ony.
Zapewniam, ¿e bêdziemy na ten temat rozmawiali� � zadeklarowa³ na
spotkaniu z mieszkañcami Polkowic.

W mediach przewinê³a siê informacja o wypowiedzi Jaros³awa Kaczyñ-
skiego rzekomo odwo³uj¹cego podjêcie dzia³añ zwi¹zanych z odci¹¿e-
niem KGHM. Jak mo¿na by³o us³yszeæ w Radiu Wroc³aw, Prezes Jaros³aw
Kaczyñski nie potwierdzi³, ¿e lada dzieñ zostanie spe³niona deklaracja
przedwyborcza o zawieszeniu podatku, ale te¿ nie wycofa³ siê z przepro-
wadzenia zapowiadanych zmian: �(...) Takie sprawy mog¹ byæ za³atwione,
ale nie od razu tylko w ci¹gu jakiego� czasu, a poza tym ja przypominam,
¿e je¿eli chodzi o KGHM, to jest to dobro narodowe i powinno funkcjono-
waæ tak, aby s³u¿yæ ca³emu spo³eczeñstwu. I podatek miedziowy, który
mo¿e nie jest najlepszym pomys³em, ale jednak jako� temu s³u¿y. Proszê
pamiêtaæ o tym, ¿e nasze wielkie spó³ki s¹ pañstwowe - nie zosta³y spry-
watyzowane w³a�nie dlatego, ¿e ich zadaniem jest s³u¿enie ca³o�ci pol-
skiego spo³eczeñstwa.�

Na pytanie czy pomys³ zostanie odsuniêty w czasie, odpowiedzia³: �To
jest pytanie do Pani premier, nie do mnie, ale ja w ka¿dym razie podkre-
�lam, ¿e my naprawdê wykonujemy nasze zobowi¹zania, ale nikt nie jest
w stanie wykonaæ wszystkich zobowi¹zañ i to w szczególno�ci w kraju,
który przez lata, przez osiem lat by³ rz¹dzony nie �le, tylko fatalnie, tragicz-
nie. Przedstawiciele tego rz¹du sami mówili, ¿e to kupa kamieni itd.�

Dziennikarz dopyta³, czy w tej sytuacji byæ mo¿e nale¿a³oby zmieniæ spo-
sób naliczania podatku, na co Jaros³aw Kaczyñski odpar³: �Pan mówi
tutaj o szczegó³ach. Mia³em takie pytanie podczas spotkania z aktywista-
mi Prawa i Sprawiedliwo�ci z Lubina, oni proponowali to, o czym pan w
tej chwili mówi. To jest do rozwa¿enia, kiedy bêdê mia³ okazjê porozma-
wiaæ z Pani¹ premier, zapytam j¹ o to.�

Wielko�æ zad³u¿enia KGHM Polskiej Miedzi sprawia, ¿e jest to sprawa
niecierpi¹ca zw³oki, dlatego rz¹d prêdzej czy pó�niej bêdzie zmuszony
podj¹æ decyzjê w tej sprawie. NSZZ �Solidarno�æ� bêdzie przypominaæ o
tym rz¹dz¹cym. O dalszej korespondencji ze strony Wicepremiera Mate-
usza Morawieckiego bêdziemy informowaæ.

Pismo  do Prezesa Zarz¹du
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³ Za-
k³ady Górnicze �Polkowice-Sieroszowice� Bogus³aw Szarek 25 stycz-
nia zwróci³ siê do Prezesa Zarz¹du Rados³awa Domagalskiego-
£abêdzkiego z pismem dotycz¹cym nierównomiernego wzrostu wy-
nagrodzeñ w poszczególnych Oddzia³ach KGHM Polska Mied� S.A. w
2016 roku.

W pi�mie nawi¹zano do og³oszonej informacji dotycz¹cej wzrostu wska�-
nika p³ac za 2016 rok w poszczególnych Oddzia³ach KGHM. Jednocze-
�nie zwrócono siê z pro�b¹ o przeanalizowanie wska�ników i zdiagnozo-
wanie przyczyn stosowania niejednolitej metodologii ustalania rocznych
bud¿etów na wynagrodzenia w poszczególnych Oddzia³ach Spó³ki.

W ocenie Komisji Zak³adowej praktykowana w KGHM metodologia usta-
lania rocznych bud¿etów na wynagrodzenia dla poszczególnych Oddzia-
³ów KGHM jest niew³a�ciwa i od d³u¿szego czasu nie sprawdza siê. Jak
argumentuje Komisja Zak³adowa niepodwa¿alnym potwierdzeniem tego
stanu s¹ wska�niki wzrostu �rednich p³ac bez nagród rocznych i godzin
nadliczbowych za ostatnie lata. W szczególno�ci za 2016 rok, poniewa¿
wzrosty wynagrodzeñ w poszczególnych Oddzia³ach zawieraj¹ siê w prze-
dziale od 1,18% do 6,86%, podczas gdy u�redniony wska�nik w ca³ej
firmie wynosi 3,10%.

Na podstawie og³oszonych wska�ników za 2016 rok mo¿na stwierdziæ,
¿e nie ma spójnej i jednolitej polityki p³acowej co doprowadzi³o do za-
chwiania równowagi w �rednich wynagrodzeniach pomiêdzy Zak³adami
Górniczymi, a pozosta³ymi Oddzia³ami Spó³ki, co zdaniem Komisji Zak³a-
dowej nale¿y jak najszybciej naprawiæ.

W zwi¹zku z poruszonym problemem Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek
zwróci³ siê do Prezesa z wnioskiem o:
- pilne przygotowanie prognozy �redniego wynagrodzenia dla poszcze-

gólnych Oddzia³ów na 2017 rok w uk³adzie przyjêtym w KGHM (za³o-
¿enia do prognozy - ustalone przez Zarz¹d parametry: a) roczne �rodki
na wynagrodzenia ogó³em bez nagród z zysku, b) przeciêtne zatrud-
nienie, c) wynagrodzenia na godziny nadliczbowe);

- przyznania dodatkowych �rodków na wynagrodzenia na 2017 rok
dla Oddzia³ów, które nie osi¹gnê³y wska�nika wzrostu p³ac bez na-
gród rocznych i godzin nadliczbowych w Spó³ce tj. 3,10%, w wyso-
ko�ci rekompensuj¹cej nieosi¹gniêcia tego wska�nika - w naszej oce-
nie dzia³anie takie jest niezbêdne i odbuduje równowagê p³acow¹ w
KGHM w 2017 roku;

- opracowanie nowej i jednolitej dla wszystkich Oddzia³ów metodolo-
gii ustalenia rocznych bud¿etów na wynagrodzenia.

Prawdziwa Solidarno�æ
Tragiczna sytuacja mieszkaniowa pani Haliny i jej córki otworzy³a
serca. Ludzie Solidarno�ci zbudowali im nowy dom.

�Solidarno�æ � to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemiê, to brzemiê nie-
sione razem, we wspólnocie. A wiêc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni
przeciw drugim�. Te s³owa �wiêtego Jana Paw³a II stanowi¹ najlepsze
podsumowanie tego, co na Podkarpaciu zrobili ludzie �S�.

Standardy XXI wieku
Ponad rok temu pracownicy i cz³onkowie �S� z Lear Corporation Poland
II Sp. z o.o. Oddzia³ w Jaros³awiu zaczêli siê zastanawiaæ, jak pomóc.
Halina Iwaneczko i jej córka £ucja mieszka³y w rozwalaj¹cej siê, starej,
drewnianej chacie. Córka choruje na astmê, a jej pokój by³ nieogrzewany.
£azienka? Nie by³o. XXI wiek�

� Skromno�æ � s³owo to oddaje postawê pani Haliny Iwaneczko. Nie
prosi³a, nie narzuca³a siê nikomu, wrêcz przeciwnie � stara³a siê ukryæ
sytuacjê i realia, w jakich przysz³o jej i córce ¿yæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
marzenia o poprawie bytu, pomimo starañ, by³y dla niej nie do spe³nienia
� mówi dzi� Szymon Wawrzyszko, szef Zarz¹du Regionu Ziemia Przemy-
ska NSZZ �S�. Problem dostrzegli jej koledzy i kole¿anki z pracy. Dziêki
zaanga¿owaniu przewodnicz¹cego organizacji zwi¹zkowej �S� w Lear An-
drzeja Salwy uda³o siê doprowadziæ do tego, ¿e dzi� pani Halina i jej córka
maj¹ nowy dom.

Wielkie serca
Z organizacji zwi¹zkowej do zarz¹du regionu pop³ynê³y apele o pomoc,
nag³o�nienie sprawy i wsparcie. Region podj¹³ siê zadania.
� Tylko dziêki wielu ludziom, do których siê zwrócili�my, mogli�my pod-
j¹æ to nie³atwe wyzwanie � opowiada Szymon Wawrzyszko. � Sama idea
pomocy, a tak¿e sposób, w jaki j¹ organizowali�my, ujê³a grono zacnych
i szanowanych osób o wielkim sercu i dobrej woli. Niew¹tpliwie efekt
prowadzonej przez nas akcji charytatywnej �Mam takie marzenia�� jest
wynikiem wsparcia materialnego i finansowego, bez którego nie wybu-
dowaliby�my domu, oraz godzin pracy spo³ecznej wykonanej przez wiele
osób, pomocy w³adz lokalnych, urzêdników, ludzi dobrej woli, dobrego
s³owa i modlitwy � dodaje.

Pani Halina pracuje w Learze od wakacji 2014 r. Firma jest wielka, zatrud-
nia ponad 2000 osób. Bieda i k³opoty matki i córki znika³y w nat³oku
innych spraw. W koñcu pani Halina nie da³a sobie ze wszystkim rady i o
swoich problemach powiedzia³a kole¿ankom z pracy. Zaczê³a siê zbiórka.
Kupili piecyk, kilka rzeczy do domu. Pomog³a firma, która kupi³a opa³, da³a



Kryterium sta¿owe po³¹czmy
z emeryturami pomostowymi

�Chcemy kryterium sta¿owe, które jest dla ludzi, którzy ciê¿ko praco-
wali, po³¹czyæ z emeryturami pomostowymi, wygaszanymi na mocy
ustawy przyjêtej przez rz¹d PO-PSL. I bêdziemy nad tym pracowaæ� -
mówi dla Tygodnika Solidarno�æ (nr 4/2017) Piotr Duda, przewodni-
cz¹cy Solidarno�ci, w rozmowie z Ew¹ Zarzyck¹.

� Kiedy podczas kryzysu sejmowego przedstawiciele Solidarno�ci
nie pojawili siê na posiedzeniu RDS, na które zaproszono pos³ów
Nowoczesnej i PSL, po raz kolejny podniós³ siê krzyk, ¿e Solidarno�æ
jest ramieniem PiS, a Leszek Balcerowicz nazwa³ Pana wprost pisow-
skim bojowcem.
� Do s³ów pana Balcerowicza nie bêdê w ogóle siê odnosi³. On ma swoj¹
�renomê� i szkoda na ³amach �Tygodnika Solidarno�æ�, tak poczytnego
pisma, du¿o o nim mówiæ. Ka¿dy ma o nim wyrobione zdanie.

� A co Pan odpowie na zarzut, ¿e zwi¹zek jednoznacznie zaanga¿owa³
siê politykê?
� Je�li kto� s¹dzi, ¿e zwi¹zek zawodowy Solidarno�æ jest apolityczny, to
jest w b³êdzie. Zwi¹zek zawodowy Solidarno�æ nigdy nie by³ apolityczny.
W 1989 roku wspierali�my w wyborach prezydenckich Lecha Wa³êsê,
próbowali�my sami wej�æ do parlamentu, potem anga¿owali�my siê w
Akcjê Wyborcz¹ Solidarno�æ, która by³a wielkim sukcesem, ale maj¹c za
koalicjanta takiego w³a�nie szkodnika jak Leszek Balcerowicz, przyp³aci-
li�my to trudn¹ sytuacj¹ w kolejnych latach. Nie mówmy wiêc, ¿e jeste-
�my zwi¹zkiem apolitycznym, bo to po prostu nieprawda. Nie jeste�my
natomiast zwi¹zkiem partyjnym.

� Chyba nigdzie na �wiecie nie ma apolitycznych zwi¹zków zawodo-
wych. I nikt tego siê po nich nie spodziewa.
� OPZZ zawsze ma okre�lon¹ liniê. W ostatnich wyborach Solidarno�æ
80� wspiera³a ruch Kukiz 15�. Zwi¹zek zawodowy Sierpieñ 80� na czas
wyborów przekszta³ca siê w Polsk¹ Partiê Pracy. I nikt, my te¿, nie robimy
z tego sprawy. To jest normalne. Tylko Solidarno�æ jest z tego powodu
krytykowana, tak siê przyjê³o w naszym kraju. Dlatego siê tym nie przej-
mujemy. A dla mnie najwa¿niejsze jest to, by byæ przewodnicz¹cym sku-
tecznym. Z tego bêdzie mnie rozliczaæ Komisja Krajowa.

Wniosek o ujednolicenie
systemu wynagradzania

Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� w
Oddziale Zak³ady Górnicze �Lubin� Bogdan Nuciñski wystosowa³ do
Prezesa Zarz¹du Rados³awa Domagalskiego-£abêdzkiego pismo w
sprawie dysproporcji we wzro�cie wynagrodzeñ w Oddzia³ach KGHM
Polska Mied� S.A. Pismo jest skutkiem spotkania stron Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy, na którym przedstawiono dane dotycz¹ce
wysoko�ci i wzrostu wynagrodzeñ za 2016 rok w porównaniu do 2015
roku.

Jak czytamy w pi�mie Komisja Miêdzyzak³adowa zwróci³a siê do Prezesa
z wnioskiem o przeanalizowanie wska�ników p³acowych oraz przedsta-
wienie stanowiska poruszaj¹cego problem rozbie¿no�ci w dynamice
wzrostu wynagrodzeñ w kopalniach od 1,18% do 3,51% wed³ug kryte-
rium �redniej p³acy bez nagród rocznych i godzin nadliczbowych. Jedno-
cze�nie nast¹pi³o pog³êbienie dysproporcji zarobków w O/ZG �Lubin� na
tle pozosta³ych kopalñ.

Dane wskazuj¹, ¿e jeszcze w 2015 roku �rednie wynagrodzenie bez na-
grody rocznej i godzin nadliczbowych wynios³o -1,97%, tj. -127,60 z³ w
stosunku do najlepiej wynagradzanego wówczas Oddzia³u ZG �Polkowi-
ce-Sieroszowice�. W 2016 roku dysproporcja pog³êbi³a siê do -2,64%, tj.
-174,64 z³ w stosunku do najlepiej wynagradzanej kopalni �Rudna�.

W podsumowaniu pisma Komisja Miêdzyzak³adowa wnioskuje o zlece-
nie pog³êbionych analiz p³acowych za 2016 rok, ¿eby poznaæ przyczyny
wystêpuj¹cych dysproporcji p³acowych w kopalniach, a w konsekwencji
podj¹æ dzia³ania, które w 2017 roku ujednolic¹ system wynagradzania w
Oddzia³ach KGHM �Polska Mied�� S.A.

Patologia? Nie! zdegenerowana
tabela ze stawkami zaszeregowania

W naszej porz¹dnej firmie dochodzi do wielu paradoksów. Nad wieloma
spokojnie przechodzimy do porz¹dku dziennego, niewielu chce udosko-
nalaæ toksyczne sytuacje, szczególnie te maj¹ce niewielki wp³yw na nasz¹
codzienn¹ pracê. S¹ jednak takie, które wprost pozbawiaj¹ nas chêci do
pracy. Piszê o tabeli stawek osobistego zaszeregowania. Przez 9 ostat-
nich lat niewiele siê ona zmienia³a, a przez ostatnie oko³o 7 jedynie drga³a.
Doprowadzi³o to do skrajnie wkurzaj¹cej sytuacji, w której grupy 10, 9, 8
i wcze�niejsze s¹ w praktyce na takim samym poziomie, bo przecie¿
kilkana�cie z³otych czy nawet kilkadziesi¹t s¹ z matematycznego punktu
widzenia zwyczajnie pomijalne. Rozmawiam z wieloma kolegami i trudno
im powstrzymywaæ rosn¹c¹ z³o�æ. Nowo przyjêty kolega dostaje grupê
10 a pracuj¹cy ju¿ 7 czy 8 lat pracownik pozostaje na grupie 9, bo prze-
cie¿ nie ma systemowych przeszeregowañ. Co powiedzieæ o sytuacji
kolegi, który pracuje niemal 10 lat, je�dzi ciê¿k¹ maszyn¹ górnicz¹ na
przodki, robi produkcjê i ma 11 grupê czyli ledwo 116 z³ wiêcej ni¿ nowo
zatrudniony. Jak ma to widzieæ pracownik z 20 letnim sta¿em, który jest
niejednokrotnie podpor¹ �swojego odcinka� produkcyjnego i czêsto
przekazuje swoj¹ wiedzê tym w³a�nie nowo zatrudnionym pracowni-
kom, je�li ma A¯ 12 stawkê i A¯ o 237 z³ wiêcej?! Jak wielu w koñcu
pracowników odchodzi na emerytury dopracowuj¹c siê grupy 13 (choæ
nie wszystkim siê to udaje), gdy nowo przyjêty ma jedynie 356 z³ mniej?
Czy powy¿sze kwoty naprawdê oddaj¹ wiedzê, do�wiadczenie i profesjo-
nalizm pracowników � tak wyceniane przez prezesów � przez 25 lat pra-
cy?!

Ma³o tego, jak pracownik, który zaczyna pracê w naszej firmie ma siê
staraæ i rozwijaæ skoro ju¿ na starcie widzi, ¿e podstawowe zasady wyna-
gradzania s¹ tak mocno wypaczone? Jak zwykli pracownicy maj¹ mieæ
motywacjê do podwy¿szania umiejêtno�ci skoro jest tak niesprawiedli-
wa tabela stawek zaszeregowania? Tak¹ patologiê systemu wynagra-
dzania wprowadza³ oczywi�cie Prezes Wirth, zreszt¹ nie tylko wprowa-
dza³, ale te¿ twórczo rozwija³, wprowadzaj¹c antymotywacyjne systemy
premiowania. Niestety nastêpca niczego nie zrobi³ dla ucywilizowania
coraz bardziej sp³aszczonej drabinki awansu p³acowego pracowników.
O ile Pan Herbert i ca³a ekipa z PO rz¹dz¹ca nasz¹ firm¹, znana by³a z
prostackiego olewania pracowników pracuj¹cych na stawkach robotni-
czych, o tyle nowa ekipa mówi o szacunku i poszanowaniu nas wszyst-
kich. Jedn¹ z podstawowych praktyk w �wiatowych koncernach jest
zasada przejrzystej �cie¿ki awansu, równie¿ p³acowego. Pytanie, które
dzi� wielu z nas sobie zadaje brzmi: czy nowi szefowe zdo³aj¹ naprawiæ tê
szkodz¹c¹ firmie sytuacjê? Czy s¹ w stanie, ale przede wszystkim, czy
naprawdê chc¹ posprz¹taæ tê przys³owiow¹ �stajniê Augiasza� pozosta-
wion¹ przez poprzedników? To bêdzie dobry test dla Panów Prezesów i
Dyrektorów. Pytanie czy bêd¹ akceptowaæ zdegenerowan¹ tabelê kate-
gorii zaszeregowania? A mo¿e bêdzie to nowym pasowaæ? Poczekamy,
zobaczymy, tylko ile mo¿na czekaæ?

Poza tym uwa¿am, ¿e premia dodatkowa powinna byæ zlikwidowana, a
�rodki z niej przeznaczone na tzw. grupy dla pracowników do 15 stawki
osobistego zaszeregowania!

Tomasz Wiecheæ

pani Halinie umowê o pracê, a córce komputer. Pojawi³y siê pierwsze
my�li o remoncie domu. Kosztorys opracowano za darmo w gminie Ra-
dymno. Wychodzi³o 50 tys. z³. To ju¿ lepiej zbudowaæ nowy�

Ludzkie odruchy
Pomoc by³a ró¿norodna. Nie tylko pieniê¿na. Ludzie pomagali, jak mogli.
Sami koledzy i kole¿anki z zak³adowej �S� pracowali na budowie. Pewna
firma, chc¹ca pozostaæ anonimowa, wyburzy³a stary dom. Kto� z okolic
Bia³egostoku u¿yczy³ przyczepy campingowej na czas budowy.

� To dzie³o jest przyk³adem, ¿e ca³kowicie oddolna inicjatywa, bez zbêd-
nych formalizmów, jest mo¿liwa. Nie mo¿na tu pomin¹æ wsparcia ducho-
wego, które by³o dla nas si³¹ do pokonywania problemów, udzielonego
przez Jego Ekscelencjê Arcybiskupa Adama Szala metropolitê przemy-
skiego � mówi Szymon Wawrzyszko. � Nam, cz³onkom NSZZ Solidarno�æ
Regionu Ziemia Przemyska, pozostaje duma i rado�æ z tego dzie³a, ale
przede wszystkim podziêkowania dla tak wielu osób, których nie sposób
tu wymieniæ, a dziêki którym razem osi¹gnêli�my to, co na samym pocz¹t-
ku by³o tylko marzeniem � dodaje.

Maciej Chudkiewicz, Tygodnik Solidarno�æ nr 6/2017
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� Gdy do w³adzy dosz³a neoliberalna PO, Solidarno�æ, która jako
zwi¹zek zawodowy nie mog³a byæ zadowolona z wyniku wyborów, nie
wyprowadza³a ludzi na ulice. Bo to nie by³oby skuteczne?
� Zawsze staramy siê szukaæ w rz¹dz¹cych partnera do rozmów. By³em
nawet przez niektóre moje kole¿anki i kolegów pos¹dzany o kolaboracjê
z Platform¹. Lecz po tym, co PO i PSL zrobili z wiekiem emerytalnym, sta³o
siê jasne, ¿e nie bêdzie dialogu, ¿e jeste�my dla nich pêtakami, nie partne-
rami. Szukali�my wiêc innych rozwi¹zañ. W czasie tak¿e i naszej �opozy-
cji� bardzo wpiera³o nas Prawo i Sprawiedliwo�æ. Np. poprzez debaty
referendalne.

� Dlatego zwi¹zek popar³ kandydata na prezydenta Andrzeja Dudê?
� Nie widzia³em w poparciu jego kandydatury nic zaskakuj¹cego, bo
przecie¿ przez te wszystkie lata zawsze wspierali�my jakiego� kandydata
w wyborach prezydenckich. Novum by³o to, co zaproponowa³em � ¿eby
zawrzeæ z kandydatem Andrzejem Dud¹ porozumienie programowe.
Uwa¿am, ¿e podpisanie tego porozumienia i wsparcie Solidarno�ci znacz-
nie przyczyni³o siê do tego, ¿e Andrzej Duda wygra³. Przy tym nie byli�my
koniunkturalistami. OPZZ czy Forum nie wspar³y ¿adnego kandydata, a
spotyka³y siê i z Komorowskim, i z Dud¹. My postawili�my jednoznacznie
na Andrzeja Dudê. Gdyby�my przegrali, przegraliby�my wszystko.

� Jak by Pan wiêc okre�li³ relacje z PiS?
� Nie podpisywali�my ¿adnej umowy z Prawem i Sprawiedliwo�ci¹. Nie
uwa¿am, ¿e rz¹d PiS jest naszym narzêdziem, tak jak my nie jeste�my ich
ramieniem zbrojnym. Nie. Jeste�my dla siebie partnerami i to przynosi
wymierne efekty. D³ugo ¿e�my na to czekali.

� Ale nie bezczynnie.
� Oczywi�cie. Nasze kampanie dotycz¹ce umów �mieciowych � bo prze-
cie¿ to nie by³o tak, ¿e wszyscy w Polsce wiedzieli, ¿e jest taki problem �
czy emerytur by³y przygotowaniem przedpola dla obecnego rz¹du. Przez
ostatnie cztery lata rz¹dów PO zasiali�my ziarno. Teraz zbieramy ¿niwa.
Oczywi�cie ¿e mamy niedosyt, szczególnie w sprawach bran¿owych, ka-
drowych. Chodzi nam o sprawy merytoryczne, nie o konkretne nazwiska.
Ale systemowo rok 2016 by³ dla nas bardzo dobrym rokiem. O tym ludzie
nie wiedz¹, a my bêdziemy jak mantrê powtarzaæ: zmiana ustawy o prawie
zamówieñ publicznych, tak zwana klauzula spo³eczna. Syndrom pierw-
szej dniówki � tego nie uda³o siê za rz¹dów Platformy za³atwiæ, a to taka
prosta sprawa.

� Najpierw umowa, potem praca.
� W³a�nie. Stawka godzinowa i minimalna p³aca. Z waloryzacj¹ i nienali-
czaniem do p³acy minimalnej dodatku nocnego. Dzisiaj, gdy przychodzê
do jakiej� instytucji i spotykam tam ochroniarzy czy panie sprz¹taczki,
dziêkuj¹ mi. Niekiedy dostali podwy¿ki wiêksze ni¿ 100 proc. Kolejna
sprawa � wiek emerytalny. Od pa�dziernika wracamy do poprzedniego. W
2013 r. mówi³em � I tak wygramy! I wygrali�my. Umowy na czas okre�lo-
ny � spraw trafi³a a¿ do Komisji Europejskiej. A kilka dni temu Rada
Ministrów zaakceptowa³a wniosek RDS dotycz¹cy zmian w Kodeksie pra-
cy � w przypadku rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia pra-
cownik bêdzie mia³ nie 7, jak dotychczas, a 21 dni na odwo³anie siê do
s¹du pracy. Zmiana ustawy o agencjach pracy tymczasowej jest ju¿ na
koñcowym etapie. Chodzi o to, by praca tymczasowa nie trwa³a kilka,
kilkana�cie lat. To wszystko by³oby nierealne za rz¹dów Platformy Oby-
watelskiej. Kolejny etap przed nami to handel w niedzielê � projekt oby-
watelski ustawy ten handel ograniczaj¹cy ju¿ przeszed³ g³osami PiS do
pierwszego czytania.

� PO i Nowoczesna by³y przeciw.
� Te partie g³osowa³y przeciwko wszystkim rozwi¹zaniom propracowni-
czym. G³osowa³y za� za skierowaniem do drugiego czytania pierwszej
ustawy, jak¹ przygotowa³a Nowoczesna. Ustawy, która faktycznie zmie-
rza³a do likwidacji zwi¹zków zawodowych. Wiêc czy zwi¹zek zawodowy
Solidarno�æ ma jak¹� alternatywê? Pewnie, ¿e je�li zajdzie taka potrzeba,
je�li rz¹d bêdzie zbacza³ z kierunku spo³ecznego, to my bêdziemy nie tylko
ostro go krytykowaæ, ale podejmowaæ dzia³ania. Ale póki co traktowani
jeste�my po partnersku, rozmawiamy. Rozmawiamy o sprawach syste-
mowych, takich jak np. zmiany w edukacji.

� Ta sprawa budzi wiele obaw. Tak¿e w Solidarno�ci.
� Mój syn przeszed³ podstawówkê i technikum, córka podstawówkê,
gimnazjum i liceum profilowane. Jako rodzic uwa¿am, ¿e syn wyszed³ na

tym lepiej. Natomiast jako przewodnicz¹cy zwi¹zku zawodowego powie-
dzia³em jasno � je�li gdziekolwiek dojdzie, w zwi¹zku z reform¹ o�wiaty,
do prób zwolnienia z pracy cz³onka naszego zwi¹zku, bêdziemy go broni-
li. To jest jasne. Ale nie mo¿emy broniæ wszystkich pracowników. Trybu-
na³ Konstytucyjny wyrazi³ siê jasno � zwi¹zki zawodowe mog¹ broniæ
tylko swoich cz³onków. A 60 proc. nauczycieli nie jest zrzeszona w ¿ad-
nym zwi¹zku zawodowym.

� Czy to, ¿e ZNP planuje strajk nauczycieli, nie jest rys¹ na skuteczno-
�ci Rady Dialogu Spo³ecznego?
� Brak porozumienia zawsze jest pewn¹ rys¹. Nie bêdê komentowa³ dzia-
³añ pana przewodnicz¹cego Broniarza, ale uwa¿am, ¿e jego obnoszenie
siê z Komitetem Obrony Demokracji i pos³ami opozycji jasno mówi, ¿e w
tym wiêcej jest polityki ni¿ merytoryki. A co do strajku, to jako przewodni-
cz¹cy zwi¹zku zawodowego wiem i pan Broniarz o tym wie, ¿e zanim do
niego dojdzie, trzeba najpierw wej�æ w spór zbiorowy, przej�æ ca³¹ proce-
durê. A w spór zbiorowy w tym przypadku mo¿na wej�æ tylko z dyrektora-
mi szkó³. Zwi¹zki zawodowe nie mog¹ wchodziæ w spór zbiorowy z rz¹-
dem, tak stanowi ustawa o zwi¹zkach zawodowych.

� PO i Nowoczesna chc¹ referendum w sprawie reformy o�wiaty. Co
Pan na to?
� To jest chichot historii: referendum domagaj¹ siê ci, którzy zaciekle
zabijali obywatelsko�æ. Gdy zebrali�my pod wnioskiem o referendum
emerytalne prawie 3 miliony podpisów, powiedzieli, ¿e to nie jest wa¿ne,
¿e to parlament, a wiêc wiêkszo�æ z PO i PSL bêdzie o tym decydowaæ. A
teraz pan przewodnicz¹cy Broniarz wspólnie z tymi hipokrytami bêdzie
zbiera³ podpisy? Zreszt¹ na to jest ju¿ za pó�no, ustawy ju¿ zosta³y pod-
pisane przez prezydenta. Owszem, Solidarno�æ walczy o referenda oby-
watelskie, ale trzeba by³o wcze�niej zbieraæ podpisy, a nie lataæ z KOD-em
po ulicach.

� Czy Solidarno�æ zrezygnowa³a z walki o wprowadzenie kryterium
sta¿owego przy emeryturach?
� Sprawa nie jest dla nas zamkniêta. Chcemy kryterium sta¿owe, które
jest dla ludzi, którzy ciê¿ko pracowali, po³¹czyæ z emeryturami pomosto-
wymi, wygaszanymi na mocy ustawy przyjêtej przez rz¹d PO-PSL. I bê-
dziemy nad tym pracowaæ.

� W Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest dziura. Niektórzy ekono-
mi�ci krzycz¹, ¿e powrót do poprzedniego wieku emerytalnego jesz-
cze j¹ powiêkszy.
� Tym, którzy g³osz¹, ¿e trzeba d³u¿ej pracowaæ, bo inaczej emerytury
bêd¹ ¿a³o�nie niskie, mówiê: wszyscy musz¹ lepiej zarabiaæ, a sk³adki
musz¹ byæ odprowadzane od pe³nego dochodu, a nie od minimalnego
wynagrodzenia. Z badañ, które posiadamy, wynika, ¿e je�li kto� praco-
wa³by ca³e ¿ycie za p³acê minimaln¹, to nawet uwzglêdniaj¹c jej waloryza-
cjê, by osi¹gn¹æ pu³ap minimalnej emerytury, czyli od 1 stycznia 2017 r.
1000 z³otych, musia³by pracowaæ 55 lat. Chodzi wiêc nie o to, by ludzie
jak najd³u¿ej pracowali, a o to, by sk³adki by³y regularnie odprowadzane
od wszystkich dochodów. A dzisiaj tylko pracownicy, którzy pracuj¹ na
umowy o pracê, p³ac¹ sk³adki w pe³nej wysoko�ci. I tu jest problem.

� Wróæmy do minimalnego wynagrodzenia godzinowego � 13 z³otych
za godzinê. Ju¿ s³ychaæ, ¿e niestety nie wszêdzie pracodawcy do tej
stawki siê dostosowali. Znale�li furtki, by to omijaæ.
� Spodziewali�my siê tego. Zawsze znajd¹ siê pseudopracodawcy (bo
pracodawcy to s¹ ci, którzy postêpuj¹ zgodnie z prawem), którzy dla
wiêkszego zysku gotowi s¹ na wiele. Dlatego rozpoczynamy akcjê z Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy. Bo my wiemy, gdzie takie zjawiska wystêpuj¹,
jak siê obchodzi prawo. PIP bêdzie przeprowadza³a masowe kontrole. To
nie jest ³atwe, bo tu mamy dwa obszary � Kodeksu pracy i Kodeksu
cywilnego. Przecie¿ umowa-zlecenie nie jest umow¹ kodeksow¹. Byæ
mo¿e trzeba bêdzie zmieniæ Kodeks pracy, by inspektorów uzbroiæ w
odpowiednie narzêdzia.

� Niektórzy id¹ dalej i postuluj¹, by umowy cywilnoprawne w ogóle
zlikwidowaæ. Pan to popiera?
� Nie. One musz¹ byæ, bo s¹ przecie¿ ró¿ne sytuacje. Ciê¿ko pracowali�my
w Radzie Dialogu Spo³ecznego, by ustawê o zmianie stawki godzinowej
tak zoptymalizowaæ. I nawet je�li dzisiaj nie wszyscy, ale 70-80 proc.
zatrudnionych na umowie-zleceniu dostanie 13 z³otych za godzinê, to
jest sukces. To jest w³a�nie zbieranie owoców wieloletnich dzia³añ Soli-
darno�ci.


