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Pamiêtaj, na karcie do g³osowania oddaj 3 g³osy
na 3 kandydatów NSZZ �Solidarno�æ�

- numery 1, 4 i 5 na li�cie

59 lat, wykszta³cenie �rednie techniczne, 38 lat
pracy w O/ZG ,,Rudna� na stanowisku elektro-
monter pod ziemi¹. Przewodnicz¹cy Komisji Za-
k³adowej NSZZ ,,Solidarno�æ� O/ZG �Rudna�
oraz Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnic-
twa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarno�æ�. W 1999 r.
pracownicy wybieraj¹ go do Rady Nadzorczej
KGHM. Doceniaj¹c jego zaanga¿owanie na rzecz
pracowników uzyskuje mandat zaufania od
za³ogi na kolejne kadencje. Uczciwo�æ i bez-
kompromisowa walka o dobro pracowników i
KGHM wzbudzaj¹ szacunek nawet u przeciwni-
ków, którzy w kadencji 2005-2008 powierzyli
mu funkcje sekretarza Rady Nadzorczej i prze-
wodnicz¹cego Komisji do zbadania nieprawi-
d³owo�ci powsta³ych przy wynagradzaniu z ty-
tu³u wynalazczo�ci, racjonalizacji i wdro¿eñ.
Mimo wyboru przez pracowników na kolejn¹
kadencjê ministrowie Skarbu Pañstwa, ³ami¹c
ustawê, trzykrotnie nie powo³uj¹ go do sk³adu
Rady, co w konsekwencji pozwoli³o na sprze-
da¿ Polkomtela i Dialogu oraz wyprowadzenie
10 mld z³ ze Spó³ki na inwestycje w Kanadzie.
Jego dotychczasowa dzia³alno�æ w powi¹za-
niu ze zdobyt¹ wiedz¹ gwarantuje pracowni-
kom bezpieczeñstwo zatrudnienia i nale¿yt¹
kontrolê nad Spó³k¹. Dla niego dba³o�æ o inte-
resy pracowników jest to¿sama z interesem fir-
my, co zauwa¿aj¹ nawet jego przeciwnicy.

63 lata, wykszta³cenie zawodowe, 41 lat pracy
w Zak³adach Górniczych �Lubin� KGHM Pol-
ska Mied� S.A., z czego 11 lat jako górnik opera-
tor.  W 1989 r. zostaje wybrany na przewodni-
cz¹cego NSZZ �Solidarno�æ� przy O/ZG �Lu-
bin�. Od powstania Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� cz³onek Rady
Sekcji. Bardzo du¿e zaanga¿owanie na rzecz pra-
cowników zjedna³o mu przychylno�æ cz³onków
zwi¹zku, którzy wytypowali go na swojego kan-
dydata w pracowniczych wyborach do Rady
Nadzorczej. Posiada du¿¹ wiedzê na temat funk-
cjonowania spó³ki nabyt¹ podczas d³ugolet-
niej pracy w KGHM. Pozyskan¹ wiedzê dobrze
wykorzysta dla dobra pracowników i Spó³ki.
Widzi konieczno�æ d¹¿enia do wybrania i po-
wo³ania kandydatów NSZZ �Solidarno�æ�, bo
tylko w ten sposób mo¿na realnie wp³ywaæ na
to co dzieje siê w Polskiej Miedzi w kluczowych
sprawach. Za najwa¿niejsz¹ warto�æ uznaje so-
lidarno�æ w za³odze, pomaganie kolegom i nie
wystêpowanie jeden przeciw drugiemu. Obec-
nie pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji
Miêdzyzak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� w Za-
k³adach Górniczych �Lubin�, obejmuj¹cej dzia-
³alno�ci¹ zwi¹zkow¹ tak¿e spó³ki: Centrum Ba-
dañ Jako�ci, Lubinpex oraz Impel.

56 lat, wykszta³cenie �rednie techniczne, 35 lat
pracy w KGHM � zatrudniony na stanowisku
�lusarz-mechanik. W 1992 r. zostaje wybrany
na Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ
,,Solidarno�æ� O/ZG ,,Sieroszowice�. Po po³¹-
czeniu kopalni Sieroszowice z kopalni¹ Polko-
wice od 1996 r. Przewodnicz¹cy Komisji Zak³a-
dowej NSZZ ,,Solidarno�æ� O/ZG ,,Polkowice-
Sieroszowice�. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Sek-
cji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Soli-
darno�æ�. Dziêki zaufaniu zwi¹zkowych delega-
tów wybrany na cz³onka i skarbnika Rady Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Soli-
darno�æ� w Katowicach. D³ugoletnie zatrudnie-
nie w KGHM i zajmowanie siê sprawami pra-
cowniczymi s¹ gwarantem du¿ej wiedzy o Pol-
skiej Miedzi, a jego funkcja skarbnika Rady SGiE
NSZZ �S� gwarancj¹ uczciwo�ci. D³ugoletnia
dzia³alno�æ na rzecz ludzi pracy w zwi¹zku za-
wodowym zosta³a nie raz pozytywnie ocenio-
na poprzez wybór na kolejne kadencje na funk-
cjê Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej i
cz³onka Rady Nadzorczej. W 2012 r. pracowni-
cy wybrali go na swojego przedstawiciela w
Radzie Nadzorczej, gdzie zabiega o interesy za-
³ogi. Powierzono mu funkcjê sekretarza Rady
Nadzorczej. Pozyskane do�wiadczenie i wyczu-
cie spraw pracowniczych wykorzysta dla dobra
za³ogi i Spó³ki.

KANDYDACI NSZZ

Józef Czyczerski Bogdan Nuciñski Bogus³aw Szarek



Odpowied� na propozycjê
zmian w tabeli p³ac

zasadniczych i premii C-1
Przedstawione przez pracodawcê dane dotycz¹ce kszta³-
towania wynagrodzeñ z ostatnich piêciu lat wykaza³y, ¿e
ma miejsce wiele niepokoj¹cych tendencji. W celu grun-
townej poprawy kszta³towania wynagrodzeñ i wyelimino-
wania naros³ych problemów w postaci, m.in. wysoko�ci
p³acy zasadniczej, która stanowi zaledwie pi¹t¹ czê�æ ca-
³ego wynagrodzenie czy dysproporcji miêdzy kopalniami,
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
postanowi³a wyj�æ z dwiema propozycjami dotycz¹cymi
zmian w tabeli p³ac zasadniczych oraz premii C-1.

Józef Czyczerski, Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�
napisa³ w powy¿szej sprawie do Prezesa Zarz¹du � poni¿ej
tre�æ pisma.

Bior¹c pod uwagê rozmowy i negocjacje na temat wzrostu
wynagrodzeñ w 2017 r. oraz po przeprowadzonej analizie
dostarczonych materia³ów ws. p³ac pracowniczych w imie-
niu Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ
domagamy siê:

1. Przygotowania porozumienia, którego celem bêdzie
�zwiniêcie� i �rozwiniêcie� o jedn¹ kategoriê stawek
osobistego zaszeregowania ujêtych w Za³. nr 1 ZUZP.

2. Przeniesienie �rodków finansowych z Premii C-1 i w³¹-
czenie ich do stawek osobistego zaszeregowania.

W naszej ocenie dalsze tolerowanie niepokoj¹cych tendencji
w wynagrodzeniach Spó³ki prowadzi do patologii i wymaga
oczywistych zmian.

Odpowiedzi w przedmiotowej sprawie udzieli³ Dyrektor Na-
czelny ds. zarz¹dzania kapita³em ludzkim Andrzej Zbróg: �W
nawi¹zaniu do pisma (...) oraz wcze�niejszych ustaleñ Zarz¹d
KGHM Polska Mied� S.A. podtrzymuje wolê rozmów w spra-
wie kszta³towania wynagrodzeñ w Spó³ce, w szczególno�ci
w kwestiach przed³o¿onych przez Zwi¹zek. Proponujemy, aby
dalsze rozmowy odby³y siê na bazie raportu o wynagrodze-
niach za lata 2012-2016, który przeka¿emy w najbli¿szych
dniach. Planujemy zorganizowanie spotkania stron ZUZP w
przedmiotowej sprawie w miesi¹cu maju br.� � o ustaleniach
po zaplanowanym na bie¿¹cy miesi¹c spotkaniu bêdziemy
informowaæ.

Jan M. pójdzie do ³ódzkiego
wiêzienia 25 maja

S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu wyznaczy³ Janowi M. nowy termin do
odbycia kary bezwzglêdnego pozbawienia wolno�ci. By³y milicjant
skazany prawomocnym wyrokiem w procesie Zbrodni Lubiñskiej musi
stawiæ siê w Zak³adzie Karnym nr 2 w £odzi, w czwartek, 25 maja. Ze
wzglêdu na swój stan zdrowia Jan M. bêdzie odbywa³ karê wiêzienia
w szpitalnym oddziale, w który wyposa¿ony jest ³ódzki zak³ad karny.

Skazany prawomocnym wyrokiem s¹du na 3,5 roku bezwzglêdnego wiê-
zienia, Jan M. pierwotnie mia³ stawiæ siê do odbycia kary w zak³adzie
karnym przy Kleczkowskiej we Wroc³awiu. S¹d wyznaczy³ termin na 27
kwietnia.

� Jednak 20 kwietnia s¹d otrzyma³ informacjê od dyrektora zak³adu kar-
nego, ¿e jednostka ta nie dysponuje takimi warunkami bytowymi, jakie s¹
wymagane w stosunku do tego skazanego na podstawie opinii wydanej
przez bieg³ego lekarza. W zwi¹zku z tym kolejnego dnia, tj. 21 kwietnia s¹d
zwróci³ siê do dyrektora Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej o wska-
zanie, który zak³ad w kraju dysponuje takimi odpowiednimi warunkami.
Po uzyskaniu informacji od CZSW, ¿e takim zak³adem z oddzia³em szpital-
nym jest Zak³ad Karny w £odzi, wezwa³ skazanego do odbycia kary w

tym¿e zak³adzie karnym na dzieñ 25 maja � mówi Radiu Elka sêdzia Marek
Poteralski, rzecznik prasowy S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu.

Skazany Jan M. z³o¿y³ w ostatnim czasie kolejny wniosek o odroczenie
kary, jednak nie ma wp³ywu na wstrzymanie kary pozbawienia wolno�ci.

Mieszkaj¹cy dzisiaj w jednej z podlubiñskich miejscowo�ci Jan M., pod-
czas pokojowej manifestacji z 31 sierpnia 1982r. dowodzi³ oddzia³ami
ZOMO. Od kul milicjantów zginêli wówczas: 28-letni Micha³ Adamowicz,
dwa lata m³odszy Mieczys³aw Po�niak i najstarszy z nich wszystkich, 32-
letni Andrzej Trajkowski. W stan oskar¿enia ³¹cznie postawiono siedmiu
wysokich rang¹ funkcjonariuszy MO. Czterech z nich objê³a amnestia,
ostatecznie przed s¹dem stanê³o tylko trzech. By³y zastêpca komendanta
wojewódzkiego MO w Legnicy, Bogdan G., us³ysza³ wyrok 15 miesiêcy
wiêzienia, dowódca plutonu ZOMO, Tadeusz J. dosta³ 2,5 roku pozbawie-
nia wolno�ci.

Najwy¿szy wymiar kary zas¹dzono natomiast Janowi M., który za kiero-
wanie akcj¹ ZOMO otrzyma³ 3,5 roku wiêzienia. Wyrok ten zapad³ 17 lipca
2007r., ale do dzi� by³y milicjant skutecznie unika³ wiêziennej celi. Za
ka¿dym razem obroñcy skazanego milicjanta przedstawiali w s¹dzie do-
kumenty potwierdzaj¹ce jego liczne schorzenia lub ciê¿k¹ chorobê. Jan
M. powo³ywa³ siê m.in. na schorzenie krêgos³upa, zanik miê�ni w lewej
nodze, chorobê serca i wrzody.

TJ, miedziowe.pl

OSTATECZNE PRZEDS¥DOWE WEZWANIE



Komunikat dla pracowników
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w KGHM Polska Mied�
S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Polkowice-Sieroszowice� infor-
muje pracowników o podpisaniu przez wszystkie Organizacje
Zwi¹zkowe porozumienia dotycz¹cego zmian w Regulaminie pre-
miowania.

Nastêpuj¹ce zmiany wesz³y w ¿ycie z dniem 1 maja 2017 r.:
1) Wprowadzenie akordu indywidualnego.
2) Roboty na oddziale eksploatacyjnym rozliczane wed³ug �redniej

premii akordowej pracownika dotycz¹:
- wiercenia otworów strza³owych przy likwidacji,
- odstawy i za³adunku urobku przy likwidacji.

      Powy¿sze prace bêd¹ wchodziæ w zakres premii B1.
Bogus³aw Szarek

Przewodnicz¹cy KZ NSZZ �Solidarno�æ�
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�

Zarz¹d prowadzi analizy w sprawie
systemu pracy w zak³adach

górniczych
W tegorocznym numerze Pryzmatu z 22 marca pisali�my o wyj�ciu na
�wiat³o dzienne informacji dotycz¹cej prowadzonych prac w sprawie
zerwania Porozumieñ jastrzêbskich � wchodz¹cych w sk³ad Porozu-
mieñ sierpniowych � dotycz¹cych pracy górników od poniedzia³ku do
pi¹tku. Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
�Solidarno�æ� wyst¹pi³ w tej sprawie do Prezesa i otrzymali�my ju¿
odpowied� z Zarz¹du.

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski uzyskawszy informacjê o prowadzo-
nych pracach wyst¹pi³ do Prezesa Zarz¹du z wnioskiem o szybk¹ odpo-
wied�, poni¿ej pismo Przewodnicz¹cego.

W zwi¹zku z docieraj¹cymi do nas informacjami oraz po przeprowadzonej
rozmowie z Dyrektorem Naczelnym Oddzia³u Zak³ady Górnicze Rudna w
imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ KGHM Polska Mied� S.A.
zwracam siê z pro�b¹ o przedstawienie pe³nej informacji czy prowadzone
s¹ prace w kopalniach i na poziomie Centrali nad zmian¹ systemu pracy w
zak³adach górniczych KGHM Polska Mied� S.A.

Jednocze�nie zwracamy uwagê, ze w wyniku strajków 1980 i podpisa-
nych Porozumieñ Jastrzêbskich wprowadzono w Polsce zasadê, ¿e w
kopalniach g³êbinowych praca wykonywana jest od poniedzia³ku do pi¹t-
ku, za� soboty i niedziele s¹ dniami wolnymi i praca mo¿e siê odbywaæ
tylko na zasadach dobrowolno�ci. Bior¹c pod uwagê wa¿no�æ i skalê
problemu prosimy o szybk¹ informacjê w tej sprawie.

Porozumienie
w PeBeKa

W toku negocjacji Organizacji Zwi¹zkowych z Zarz¹-
dem PeBeKa zawarto Porozumienie p³acowe, którego
podstaw¹ by³o wspólne stanowisko NSZZ �Solidar-
no�æ� i ZZPD. Porozumienie mog³oby wej�æ w ¿ycie
wcze�niej, jednak dopiero 9 maja br. Przewodnicz¹cy
ZZPPM z opó�nieniem podpisa³ stosowne dokumenty.

Zgodnie z zapisami Porozumienia wszystkim pracowni-
kom wzrosn¹ stawki osobistego zaszeregowania o 50 z³,
co ma równie¿ wp³yw na pozosta³e sk³adniki wynagro-
dzenia. Dodatkowo o 400 z³ na pracownika wzro�nie od-
pis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych z prze-
znaczeniem na bony wydawane przed �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia.

Obecnie nadal trwaj¹ rozmowy dotycz¹ce zapisu w Zak³a-
dowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy o gwarantowanym wzro�nie stawek
osobistego zaszeregowania w przypadku nie osi¹gniêcia Porozumienia.
Proponowany zapis jest identyczny jak ten wprowadzony w KGHM, mó-
wi¹cy o wzro�cie stawek p³ac zasadniczych o wska�nik obliczony jako
0,8 wska�nika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiêbiorstw bez nagród zysku w czwartym kwartale roku
ubieg³ego og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
w stosunku do analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego.

Z odpowiedzi mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e:
(...) prowadzone s¹ prace analityczne dotycz¹ce systemu
pracy w zak³adach górniczych. Na obecnym etapie szcze-
gó³owej analizie poddane zosta³y obowi¹zuj¹ce obecnie
regulacje w �wietle postanowieñ Kodeksu pracy, przepi-
sów unijnych oraz wewnêtrznego prawa pracy. Wstêpne
analizy wskazujê, ¿e musz¹ byæ podjête przedsiêwziêcia
maj¹ce na celu likwidacjê wystêpuj¹cych naruszeñ prze-
pisów o czasie pracy. Rozwi¹zanie przedmiotowego za-
gadnienia jest du¿ym wyzwaniem. Strona spo³eczna zo-
stanie poinformowana o wypracowanych wnioskach i
propozycjach.

SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� zdecydowanie nie wyra¿a
zgody na zmiany w systemie pracy górników. O otrzyma-
niu odpowiedzi od pracodawcy ws. wypracowanych pro-
pozycji zmian bêdziemy informowaæ.

DO SPROSTOWANIA K£AMSTW I MANIPULACJI
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