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Wzywamy
do dialogu
2 grudnia 2016 roku Rada ZZPPM skierowała do prezesa Polskiej Miedzi Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego list
otwarty, w którym na przykładzie Pol-Miedź Transu poruszono problem zamierającego dialogu społecznego w KGHM.
W piśmie podkreślono, iż ZZPPM ma świadomość, że po ośmiu latach szkodliwego i nieodpowiedzialnego zarządzania spółką przez poprzednią ekipę znajduje się ona w bardzo złej kondycji.
Konieczne działania naprawcze nie będą należały do łatwych. Zwrócono również uwagę na konieczność przeanalizowania pogarszającego się
stanu bezpieczeństwa pracy oraz nagminne łamanie praw pracowniczych i norm czasu pracy.
Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny osobiście wręczył prezesowi KGHM wspomniany
dokument. Podczas spotkania uzyskał z jego strony zapewnienie, że w najbliższym terminie zarząd
spółki będzie chciał przedyskutować z liderami
naszej organizacji zasygnalizowane problemy.
Najbliższą do tego okazją może być posiedzenie
Rady ZZPPM zaplanowane na 31 stycznia.
Pełna treść listu str. 2-3

W uznaniu
zasług
Z satysfakcją informujemy, iż na wniosek ZZPPM
minister energii w uznaniu
zasług dla rozwoju polskiego górnictwa nadał 17 naszym członkom honorowe
odznaczenia „Zasłużony
dla Górnictwa RP”. Są to:
Damian Barcz – ZG Polkowice-Sieroszowice
Grzegorz Brukarczyk – KGHM Zanam
Maciej Dubiel – KGHM Zanam
Tadeusz Dulat – ZG Rudna
Zbigniew Fąferek – ZG Lubin
Andrzej Kędzia – ZG Polkowice-Sieroszowice
Krzysztof Marut – ZG Rudna
Krzysztof Nowek – INOVA
Zenona Pruchnik – KGHM Zanam
Dariusz Rydzanicz – ZG Rudna
Ireneusz Sitarek – ZG Rudna
Mirosław Skoczek – ZWR
Mariusz Sokalski – ZG Rudna
Krzysztof Stawowczyk – ZG Lubin
Mateusz Wąsik – ZG Polkowice-Sieroszowice
Wiesław Woźniak – ZG Rudna
Marek Ząbczyk – ZWR
Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje!

Niech Nowy Rok
idzie w parze z pomyślnością
w każdym aspekcie naszego życia.
Niech da nam spełnienie zawodowe,
stabilność finansową i miłość,
która zawsze uskrzydla.
Niech nam nie braknie zdrowia,
pogody ducha i wzajemnej życzliwości.
Łatwiej wtedy będzie nam
pokonać trudne czasy,
jakie niestety nadchodzą.
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„Dobra zmiana” w Pol-Mied
ź Transie
na dobre spółce nie wychod
zi
Rozmowa z Tomaszem Jasnosem,
byłym pracownikiem Spółki Pol-Miedź Trans
Zaniedbanie obowiązków służbowych,
nieprawidłowy nadzór nad pracami
podległego działu, narażenie firmy
na straty finansowe – tak poważne zarzuty
postawił Panu 29 sierpnia 2016 roku
zarząd PMT, wręczając wypowiedzenie
pracy. Czy były one oparte na prawdzie?
Były całkowicie bezpodstawne. Najlepiej o tym świadczy fakt, że na początku
rozprawy przed Sądem Pracy pełnomocnik pracodawcy wystąpił z propozycją
ugody.
Jednak niewiele wcześniej przed Komisją
Pojednawczą zarząd spółki nie wykazywał
woli kompromisu. Co się stało,
że w sądzie zmienił zdanie? Czyżby
w ten sposób chciał nie dopuścić
do ogłoszenia wyroku?
Niech każdy sam wyciągnie wnioski.
Dla mnie najważniejsze jest, że odzyskałem dobre imię w hermetycznej branży
specjalistów przedsiębiorstw kolejowych. Zdołałem też udowodnić, że
wszystkie zarzuty były nieprawdzie.
Mało tego – wypowiedzenie zawierało
oświadczenia pracodawcy niezgodne
z prawdą, które firmował swoim podpisem prezes zarządu. Sroce spod ogona
nie wypadłem i znam swoją wartość.
Mam za sobą prawie 27-letni staż pracy
w rzadkiej i poszukiwanej na rynku specjalności transportu kolejowego. Do
PMT zostałem przyjęty prawie trzy lata
temu. Nigdy z mojego powodu firma nie
była narażona na straty finansowe.
Wręcz odwrotnie. Uchroniłem ją przed

karami, które mogły być nałożone przez
Urząd Transportu Kolejowego za eksploatację wagonów niezgodnie z obowiązującym prawem.
Czy to poważne naruszenie przepisów?
Niezgodności przeze mnie zdiagnozowane to m.in.: brak rejestracji wagonów
w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych (NVR), a w konsekwencji brak Europejskich Numerów Kolejowych (EVN)
oraz brak dokumentacji potwierdzającej
zgodność wagonów z dopuszczonym do
eksploatacji typem pojazdu kolejowego.
Za to firma mogła zostać obciążona mandatem o wysokości do 2 proc. rocznego
przychodu i mieć czasowo wstrzymane zezwolenia na transport. Zarówno
ten świadczony klientom zewnętrznym,
jak i przewozy pomiędzy zakładami
KGHM!!!
Przecież to by groziło paraliżem całej linii
technologicznej Polskiej Miedzi.
Zgadza się. Konsekwencje poniosłaby
nie tylko PMT, ale i cała Grupa Kapitałowa. Na czas odzyskania przez PMT certyfikatu bezpieczeństwa musiałaby, w celu
utrzymania ciągłości produkcji, korzystać z usług innego przewoźnika, co z powodów technicznych byłoby trudne do
realizacji. Nabieram coraz większego
przekonania, że zarząd KGHM nie do
końca zdaje sobie sprawę ze strategicznego znaczenia PMT dla zachowania ciągłości produkcji oraz ogólnie pojętego
bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej.

Natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości związanych z oznakowaniem
pojazdów było dla mnie priorytetem. Podobnie do problemu podszedł poprzedni
zarząd spółki. Dzięki temu numery EVN
dla 73 wagonów zostały pozyskane, pojazdy zostały zarejestrowane w Krajo-

Tylko poprzez
protest i walkę
z niesprawiedliwością
można sprawić,
iż ten świat dla nas
wszystkich będzie
troszkę lepszy.
wym Rejestrze Pojazdów NVR. Dokonano też odpowiednich korekt w Rejestrze
Pojazdów Kolejowych PMT. Naniesiono
korekty w dokumentacji odbiorczej wagonów. Naniesiono odpowiednie numery
EVN na wagonach. Wszystkie ww. operacje wykonano bez uszczerbku dla płynności realizowanych transportów dla
KGHM.
Dobrze, że się jakoś udało, ale aż trudno
uwierzyć, że doszło do takiej sytuacji.
To nie najlepiej świadczy o profesjonalizmie kierownictwa PMT.

Pozostawiam to bez komentarza. Przed
przejęciem przeze mnie obowiązków kierownika Wydziału Utrzymania Wagonów
skala problemów w obszarze utrzymania
wagonów w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych była szokująca.
Moi poprzednicy, którzy dzisiaj w spółce
piastują odpowiedzialne funkcje kierownicze i dyrektorskie, tolerowali przez
długie lata ww. stan zagrożenia dla funkcjonowania całej Grupy KGHM.
Faktem jest, że przepisy transportowe
są bardzo skomplikowaną materią i mało
kto w całości je ogarnia.
Potwierdzam. Kolej jest opisana najliczniejszą ilością nakazów, zakazów, zasad
oraz reguł i nie ma sobie równych wśród
innych środków transportu. Wszystko to
w imię prawidłowo pojmowanego bezpieczeństwa systemu kolejowego.
…ale w takiej spółce jak PMT powinni
chyba być zatrudniani ludzie, dla których
to nie jest nieznana materia.
Sądzę, że właśnie dlatego, gdy poprzedni zarząd dowiedział się, że jestem skłonny podjąć pracę w PMT, stworzono dla
mnie specjalny etat głównego specjalisty
ds. wagonów, chociaż aplikowałem na zupełnie inne stanowisko. W całym okresie
zatrudnienia nigdy nie nałożono na mnie
żadnej kary dyscyplinarnej oraz nikt i nigdy nie powiedział, że traci bądź utracił
do mnie zaufanie. Wręcz przeciwnie, pracodawca powierzył mi, obok pełnionych
obowiązków, funkcję kierownika wdrażanego komputerowego projektu stanowią-

Wzywamy zarząd kghm do dialogu
2 grudnia 2016 r.
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
Szanowny Panie Prezesie!
Dialog społeczny, jak Pan zapewne wie, jest sumą
wzajemnych interakcji pomiędzy grupami ludzkimi mającymi różne, często przeciwstawne cele. Oparty jest
między innymi na przejrzystej informacji, partnerskiej
dyskusji, negocjacjach i konsultacjach prowadzonych
pomiędzy stronami. Jest to bowiem najbardziej skuteczna forma zapobiegania wszelkiego rodzaju napięciom
społecznym oraz konfliktom pomiędzy pracownikami
a pracodawcami.
W Polsce rangę dialogu społecznego podkreśla Konstytucja RP. W jej preambule istnieje odniesienie do
dialogu społecznego jako podstawowej zasady, którą

rządzi się całe nasze państwo. Na tej ogólnej zasadzie
opiera się również praca Rady Dialogu Społecznego.
Tworzą ją na partnerskich zasadach przedstawiciele rządu RP, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, którzy podejmują trud odbudowy dialogu społecznego, którego istota została wynaturzona we
wcześniej funkcjonującej Komisji Trójstronnej.
O ile jednak w wymiarze ogólnokrajowym i wojewódzkim powolne przywracanie wzajemnego zaufania daje
pozytywne rezultaty, o tyle na płaszczyźnie niektórych
zakładów pracy jest wciąż wiele do zrobienia. Są też takie środowiska, w których nie tylko nie ma zmiany na
lepsze, ale wręcz problem staje się coraz bardziej nabrzmiały. Niestety, z przykrością musimy stwierdzić, iż
właśnie z takim przykładem mamy do czynienia w kilku
miejscach na terenie grupy kapitałowej Polskiej Miedzi.
Od wielu miesięcy dialog społeczny w Pol-Miedź Transie, strategicznej spółce KGHM, faktycznie nie istnieje.

Zarząd PMT jawnie kwestionuje niezależność związkową.
Ignoruje wnioski reprezentacji pracowniczej o udzielenie
informacji na temat stanu i kondycji firmy. Odrzuca zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach z liderami
wiodącej organizacji pracowniczej działającej w spółce
(ZZPPM PMT). Odmawia też przystąpienia do rokowań
w trybie prawidłowo zgłoszonego sporu zbiorowego.
Uważamy, że nie można dłużej tolerować tak karygodnego łamania prawa, lekceważenia zapisów ustawy
o związkach zawodowych i niszczenia demokratycznych
obyczajów.
Liczymy, że w ramach nadzoru właścicielskiego podejmie Pan w tej sprawie stosowną interwencję. Jeśli do
tego dojdzie, uznamy za bezzasadne przygotowane przez
ZZPPM zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 k.k.
w związku z art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, w związku z art.
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cego skuteczne i unikatowe wsparcie dla
zarządzania wszystkimi etapami realizowanych procesów biznesowych w kolejnictwie, co potraktowałem jako przejaw
zaufania poprzedniego zarządu do moich
kompetencji.
Może więc prawdziwych przyczyn zwolnienia należy doszukiwać się
w zwykłej ludzkiej zawiści – zgodnie
z zasadą, by eliminować wszystkich
mądrzejszych, bo na ich tle własna
niekompetencja jest bardziej widoczna.
Nie chcę spekulować na ten temat. Nie
uważam się również za mądrzejszego od
innych. Faktem jednak jest, iż wdrażany
projekt został wstrzymany przez obecny

zarząd. Tymczasem ukończenie systemu
dałoby możliwość monitoringu wykorzystania w czasie rzeczywistym całego potencjału przewozowego. PMT mogłaby natychmiast reagować w przypadku problemów
związanych z ładunkami, stanem wagonów
i lokomotyw, czasem pracy maszynistów
czy też płatnościami za usługi. W procesie
zarządzania większą wartość ma wiedza
operacyjna, a tą można uzyskać poprzez
digitalizację kluczowych procesów.
W dobrze zarządzanej firmie nie do
pomyślenia jest sytuacja, w której nie ma
bieżącego podglądu, jaki jest stan
wykorzystania parku maszynowego
czy też potencjału produkcyjnego.

26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych polegającego na złośliwym i uporczywym naruszaniu prawa pracowników Pol-Miedź Transu.
Panie Prezesie!
Mamy pełną świadomość, iż KGHM po ośmiu latach
szkodliwego i nieodpowiedzialnego zarządzania Spółką
przez poprzednią ekipę znajduje się w bardzo złej kondycji. Konieczne działania naprawcze nie będą należały do
łatwych. W tej sytuacji prawidłowo prowadzony dialog społeczny nabiera szczególnego znaczenia. Zamiast podziałów
i niepokojów społecznych potrzebujemy jedności.
Chcemy wierzyć, że znajdzie Pan w sobie mądrość
i siłę, by przywrócić w Polskiej Miedzi partnerskie relacje ze wszystkimi grupami pracowniczymi. Tylko wtedy
będziemy w stanie wspólnie stawić czoła licznym wyzwaniom i przeciwnościom, z jakimi przyjdzie się naszej
firmie zmagać w nadchodzących miesiącach. A wyzwań
tych jest bardzo wiele. Choćby ogromne zadłużenie i zadyszka inwestycyjna w części polskiej KGHM. Jednocze-

Uważam, że umiejętność odpowiedzenia na pytanie, jaka część taboru jest aktualnie wykorzystywana, a ile wagonów
można na przykład na jakiś czas wynająć,
powinna mieć kluczowe znaczenie. Przecież w ten sposób można mieć dodatkowy
zysk i obniżać koszty funkcjonowania.
Wdrażany pod moim nadzorem system
miał służyć właśnie permanentnej optymalizacji zarządzania procesami i zasobami PMT. Finalnie miał skutkować pełną
transparentnością powiązań z partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami.
Jednak po zwolnieniu z PMT poczucie
krzywdy pozostało.
Przyznam się, że chciałbym zapomnieć
o sprawie i wydarzeniach, które towarzyszyły mi od momentu wręczenia wypowiedzenia. Całkowicie utożsamiałem się
ze Spółką, a moim priorytetem było wykonywanie obowiązków z maksymalnym
poświęceniem. Zależało mi na rozwoju
firmy. Nie jest więc mi łatwo przejść do
porządku dziennego nad tym, jak zostałem potraktowany przez obecną dyrekcję
i zarząd PMT.
Najwyraźniej jednak dla obecnego zarządu
to nie miało znaczenia.
Niestety, już widać, że tak zwana „dobra zmiana” jest pojęciem subiektywnym. Czyli dla kogoś dobra, a dla kogoś
zła. Niestety, obawiam się, że spółce PMT
na zdrowie nie wyjdzie.
Oby się nie okazało, iż problem ten
dotyczy całej Polskiej Miedzi.
W obecnej rzeczywistości każdego
może spotkać podobny los, niezależnie
od codziennego zaangażowania w obowiązki, niezależnie od ilości pracy wykonanej w czasie pozanormatywnym. Czasami wystarczy, że działając w ochronie
interesów pracodawcy, ktoś narazi się
jakiemuś kontrahentowi i natychmiast
podpadnie nowej władzy.
…i tego właśnie ludzie się obawiają.
Każdy przecież chce pracować. Wielu
ma rodzinę na utrzymaniu i spore kredyty
do spłacenia.

śnie ogromne koszty i straty kreowane przez wątpliwej
jakości zagraniczne nabytki. Na to wszystko nakłada się
dramatycznie pogarszający się stan bezpieczeństwa pracy oraz nagminne łamanie praw pracowniczych i norm
czasu pracy.
Parafrazując jedną z zasad Sun Zin – chińskiego stratega wojennego i znawcy stosunków międzyludzkich żyjącego w V wieku p.n.e. – pragniemy podkreślić, iż „Zwyciężają ci, którzy wiedzą, z kim walczyć, a z kim nie”.
Niech ta zasada będzie osią wzajemnych relacji pomiędzy Zarządem Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź SA a naszą organizacją związkową. I taką ofertę
składamy. Zamierzamy być tutaj partnerem przy rozwiązywaniu narastających problemów, a nie wyłącznie odbiorcą podejmowanych decyzji. Los tysięcy pracowników i ich rodzin związany z kondycją i przyszłością
polskiego przemysłu miedziowego nie był i nie będzie
nam obojętny.
Za Radę ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
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Rozumiem to doskonale. Mnie też po
wręczeniu wypowiedzenia świat stanął na
głowie. Początkowo nie wiedziałem, co ze
sobą zrobić. Na szczęście szybko zrozumiałem, że zamiast rozpaczać, trzeba się
pozbierać. Utrata nadziei i wiary w siebie
to nie są za dobre rozwiązania. Tylko poprzez protest i walkę z niesprawiedliwością można sprawić, iż ten świat dla nas
wszystkich będzie troszkę lepszy. Natomiast nieuzasadniony strach wpędza nas
w narożnik, z którego już nie ma wyjścia.
Nie byłoby tego bez wsparcia najbliższych
i przyjaciół, którzy byli ze mną w najtrudniejszych chwilach po utracie pracy. Bez
ich wsparcia byłbym dzisiaj w zupełnie
innym miejscu.
Powoli kończą się czasy, że za bramą
zakładu czeka spora grupa chętnych
i kompetentnych. Na rynku pracy coraz
bardziej brakuje fachowców.
Mój przykład jest tego dowodem. Początkowo domagałem się przywrócenia do pracy. Jednak szybko znalazłem inną firmę,
gdzie potrafią mnie docenić. Ostatecznie
zamknąłem w swoim życiu rozdział pod
tytułem „Pol-Miedź Trans” i przystałem na
ugodę (odszkodowanie oraz zmianę przyczyny wypowiedzenia z „braku zaufania”
na porozumienie stron).
Korzystając z okazji, chciałbym gorąco
podziękować za wsparcie, z jakim się spotkałem ze strony ZZPPM PMT, któremu
szefuje Dorota Zielonko. Pomoc prawna,
jaką z jej strony otrzymałem oraz reprezentacja moich interesów przed Komisją
Pojednawczą pokazały, że prawdziwe
związki w zakładzie pracy są niezbędne.
W tej mojej walce o dobre imię również
życzliwą dłoń podało mi wiele innych
osób, których niestety dla ich dobra nie
mogę wymienić z imienia i nazwiska.
W nowym roku życzę wszystkim Kierownikom, Dyrektorom i Prezesom
w Grupie KGHM, aby wszystkie ich decyzje i polecenia były wydawane przy zachowaniu szacunku dla godności człowieka.
To ludzie stanowią o jakości i bezpieczeństwie organizacji.
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Rządowe propozycje zmian
w systemie emerytalnym
Od czerwca do września na zlecenie rządu ZUS przeprowadził 27 debat na temat możliwych zmian
w systemie emerytalnym. ZUS po odbyciu tych debat przygotował dwie publikacje:
Zieloną Księgę, czyli podsumowanie wypowiedzi wygłoszonych podczas tych debat, i Białą Księgę – rekomendacje zmian
w systemie emerytalnym wynikające z debat. Obie trafiły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i na ich podstawie przygotowano rządowe propozycje zmian w systemie emerytalnym.
Rząd uważa, że należy
tutaj rozważyć m.in.:
Kwestię nabycia prawa do
emerytury dopiero po przepracowaniu określonego okresu pracy, np. 5, 10 albo 15 lat
składkowych.

1

2

Rozszerzenie kręgu podmiotowego uprawnionych do
emerytury pomostowej albo
zmianę warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej
(możliwa jest po uzyskaniu zgody przez partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu
Społecznego na wzrost opłacanej składki na Fundusz Emerytur Pomostowych). Zgodnie
z prognozami ZUS już obecnie,
bez rozszerzenia kręgu osób
uprawnionych lub zmiany warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej, szacunkowa składka, bilansująca
prognozowane wpływy ze skła-

dek i prognozowane wydatki na
emerytury pomostowe, powinna wzrosnąć z obecnych 1,5 do
ok. 7%.

3

Proponuje się, by w przypadku podjęcia aktywności zawodowej przez emeryta (bez
względu na wiek) nastąpiło zawieszenie prawa do emerytury
lub zmniejszenie jej wysokości.
Obecnie obowiązujące limity
osiąganego przychodu (70%
i 130% przeciętnego wynagrodzenia) mające wpływ na
zmniejszenie wysokości i zawieszenie prawa mogłyby zostać
wyrażone kwotowo i nie podlegałyby zwiększaniu.

4

Wprowadzenie zasady przechodzenia na emeryturę tylko raz w życiu, co w praktyce
oznacza likwidację możliwości
korzystania z preferencyjnych
zasad składania ponownie

wniosków o emeryturę przez
osoby z dotychczasowego systemu.

5

Zmianę konstrukcji ryzyka
niezdolności, tj. wprowadzenie reguły, że po osiągnięciu
wieku emerytalnego nie byłoby
możliwości uzyskania prawa do
renty z tytułu niezdolności do
pracy.

6

Prawo do najniższego świadczenia emerytalnego, które
zgodnie z rekomendacjami powinno przysługiwać po osiągnięciu wieku emerytalnego
(60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna), gdy składka opłacana
jest przynajmniej od płacy minimalnej przez okres 20/25 lat.

7

Przekazanie środków z OFE
do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a kwoty środków
wynikających z wysokości akty-

Spotkanie ZUZP
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia (20 grudnia) odbyło się spotkanie stron
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jedyne uzgodnienie podczas tego
posiedzenia, które zakończyło się podpisaniem porozumienia, dotyczyło puli miejsc na
wczasy profilaktyczno-lecznicze dla pracowników. Podobnie jak w roku ubiegłym
skorzysta z tej formy odpoczynku 445 osób.
Niestety, pomimo wcześniejszych deklaracji
ze strony zarządu KGHM, nie doszło do
uzgodnień w sprawie zmiany formuły naliczania nagrody z tytułu wypracowanego zysku.
ZZPPM konsekwentnie dopomina się, by przy
wyliczaniu wysokości nagrody za wypracowany zysk nie był brany pod uwagę podatek
od kopalin. Zwracamy uwagę, iż utracone
dochody z tego tytułu w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. wynoszą około 3 proc. na każdego pracownika. Szacujemy też, że w 2017 r.
spadek ten jeszcze bardziej się pogłębi i będzie kształtował się na poziomie około 10
procent. Jest to więc problem, który koniecznie musi zostać rozwiązany.
Oczekujemy również od zarządu Polskiej
Miedzi pilnego rozpoczęcia debaty na temat

istotnych podwyżek stawek osobistego
zaszeregowania.
Ilość skierowań na wczasy profilaktyczno-lecznicze dla poszczególnych zakładów
KGHM:

ZG Lubin 
83
ZG Polkowice-Sieroszowice  117
ZG Rudna 
116
HM Głogów 
64
HM Legnica 
23
HM Cedynia 
3
Zakład Hydrotechniczny 
9
ZWR 
27
JRGH 
3
Razem: 445

wów zgromadzonych na indywidualnych rachunkach w OFE
zapisać na subkontach w ZUS.
(Warto zwrócić uwagę na
OFE. W OFE znajduje się jeszcze ok. 150 mld zł. Informacje,
ile zebraliśmy w OFE, mają zostać zapisane na naszym koncie w ZUS. Przeciętny Polak,
oszczędzający od 1999 roku
w funduszach emerytalnych,
zgromadził ok. 24,5 tys. zł. Gdyby w tej chwili przeszedł na
emeryturę, dostałby z OFE tylko 57 zł miesięcznie. To na
pewno nie wystarczyłoby na
wczasy pod palmami. Tymczasem OFE pobrały od członków
prawie 21 mld zł różnego rodzaju opłat (dot. lat 1999–2015).
Tylko w ostatnich trzech latach
łączny koszt opłat w OFE wyniósł prawie 3,5 mld zł. Tak
więc nie Polacy, ale instytucje
finansowe wygrały na OFE.
Trzeba dodać, że w ostatnich
dwóch latach koszty zarządzania PTE były ponad 80-krotnie
wyższe niż w przypadku Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Wyniki symulacji wskazują, że
dla wszystkich osób środki na
rachunku w ZUS byłyby wyższe
od łącznego stanu rachunku, tj.
średniego w OFE).

Według organizacji
związkowych zrzeszonych w OPZZ do najważniejszych elementów systemu emerytalnego, które wymagają
uregulowania, zaliczyć
należy m.in.:
wprowadzienie nowego sposobu wyliczania
emerytur – reforma systemu
doprowadziła do obniżenia
emerytur prawie o połowę.
Wysokość świadczenia jest
drastycznie niska z uwagi na
formułę jego wyliczania – podzielenie kwoty składek zewidencjonowanych na koncie
w ZUS przez dalsze średnie
trwanie życia obowiązujące



dla wieku danej osoby przechodzącej na emeryturę – i to
należy zmienić.
zlikwidowanie lub poważnie ograniczenie
deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na
16 mln pracujących zaledwie
9 mln jest na etatach i płaci
składki w pełnej wysokości.
Pozostałych 7 mln pozostaje
w szarej strefie.
postawienie bariery dla
wygaszania systemu
emerytur pomostowych.
Naszym zdaniem osoby pracujące w szczególnych warunkach nie mogą być tylko
dawcami składek na Fundusz
Emerytur Pomostowych. Nie
poprawiają się warunki ich
pracy, a potem mogą nigdy
nie otrzymać świadczenia.
Emerytury pomostowe z tych
i innych względów nie powinny mieć charakteru wygasającego.





Biorąc pod uwagę
powyższe, zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, do których zaliczyć można m.in.:
powrót do poprzedniego
systemu wyliczania emerytur (powrót do systemu zdefiniowanego świadczenia);
wprowadzenie obowiązku
opłacania składek od
wszystkich dochodów;
umożliwienie zwiększenia
emerytury o 25% emerytury zmarłego małżonka (wiadomo, że koszty utrzymania
jednoosobowego emeryckiego gospodarstwa domowego
są znacznie wyższe);
wreszcie wprowadzenie
możliwości
skorzystania z prawa do emerytury po przepracowaniu odpowiedniego okresu składkowego (35 lat kobiety i 40 lat
mężczyźni).







Ryszard Zbrzyzny
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Dyskusja o przeszeregowaniach w MCZ
„Z pewnością podziela Pan pogląd, że najwyższym dobrem jest człowiek, jego życie i zdrowie,
a szczególną wartością naszej spółki są jej pracownicy. W myśl tego poglądu zwracamy się do Zarządu spółki,
aby w ramach strategii swojego działania dążył do jeszcze większego poszanowania praw wszystkich
pracowników i ich godnego wynagradzania”.
W ten sposób rozpoczyna się pismo
ZZPPM MCZ skierowane (19 grudnia) do
zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia.
Zawarta jest w nim propozycja wprowadzenia zasady, aby oprócz systemowych podwyżek płac obejmujących wszystkich pracowników, zwyczajem w firmie stały się
coroczne przeszeregowania obejmujące
około 10 proc. załogi.
– Uważamy, iż w takiej spółce jak nasza,
wstydem jest, że przez długi czas znaczna
grupa pracowników zatrudnionych jest na
prawie najniższej stawce przewidzianej
dla danego stanowiska – wyjaśnia przewodnicząca ZZPPM MCZ Barbara Popie-

larz. – Jest to żenująca sytuacja, wręcz
mająca cechy wyzysku. Zwłaszcza że
w wielu przypadkach dotyczy to ludzi
o bardzo wysokich kwalifikacjach, dyspozycyjnych i zaangażowanych. Jestem przekonana, że poprawa polityki płacowej
w tym zakresie przyniesie wiele korzyści
również i spółce. Zwiększy poziom satysfakcji załogi oraz przyczyni się do jeszcze
silniejszej identyfikacji z interesami firmy. Proponujemy, aby przy tegorocznym
wzroście wynagrodzeń zasadniczych
wszystkich pracowników MCZ pomyśleć
o najniżej zarabiających, tak by ich podwyżki nie były niższe od wzrostu płacy mi-

nimalnej w 2017 r., która wynosi 8,1 proc.
(150 zł).
Wypada mieć nadzieję, że podczas zaplanowanego na styczeń spotkania zarządu
MCZ ze związkami zawodowymi inicjatywa
prezentowana przez Barbarę Popielarz spotka się ze zrozumieniem ze strony władz
spółki i zostanie wdrożona w życie.
Przy okazji tej informacji gratulujemy
też przewodniczącej skutecznego upomnienia się o utrzymanie wypłaty nagrody rocznej na zaplanowanym poziomie 1000 zł,
istniały bowiem pomysły zredukowania tej
kwoty o połowę.

Gdy ulga oznacza ciężar
Gdy politycy PiS ubiegali się o mandaty poselskie, zapowiadali
wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 8 tys. zł rocznie.
Gdy przejęli władzę, jest to już tylko 6,6 tys. zł.

Powiedzmy jednak sobie szczerze, że tylko
naiwni spodziewali się innego rozwiązania.
Rząd potrzebuje naszych pieniędzy, aby realizować swoje kosztowne obietnice wyborcze i móc
triumfalnie ogłosić, że nam coś dał.
Ustanowienie kwoty wolnej w wysokości
6600 zł jest rozwiązaniem pozornym i głównie
propagandowym. Formalnie realizuje wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. nakazujący podniesienie kwoty wolnej do wysokości
co najmniej minimum egzystencji, ale w rzeczywistości poprawia sytuację dochodową niewielkiej grupy obywateli. Zmniejszenie podatków odczują jedynie osoby, które zarobią do
6600 zł lub których roczna podstawa opodatkowania mieści się w przedziale pomiędzy
6600 a 11 000 zł (co oznacza miesięczny dochód między 550 a 917 zł). Będą to głównie
osoby dorabiające, pracujące dorywczo, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło, otrzymujący
rentę socjalną, a także mikroprzedsiębiorcy.
Czy w ten sposób rząd chce promować stabilne formy zatrudnienia i zmniejszać opodatkowanie pracy? Pozostali podatnicy nic nie zyskają lub wręcz stracą, tymczasem pani

premier zapowiedziała, że „dobrą zmianę”
odczują wszyscy. Tak się jednak nie stanie.
Jednocześnie, wbrew obietnicom wyborczym,
rząd komplikuje prawo podatkowe zamiast je
upraszczać.
Szczególnie pokrzywdzeni przez nowe prawo
są pracownicy etatowi, a także emeryci. Nawet
osoby, które otrzymają w 2017 roku minimalne
wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł
nie skorzystają z wyższej kwoty wolnej. Dla podatników z dochodem rocznym od 11 000 zł do
85 528 zł rząd utrzymał zamrożenie obecnej,
bardzo niskiej kwoty wolnej (3091 zł). Uwzględniając, że od wielu lat nie zmieniły się pracownicze koszty uzyskania przychodu, należy
stwierdzić, że nowe prawo nie poprawi kondycji finansowej pracowników.
Jedyną pociechą może być chyba tylko fakt,
że prezesi i dyrektorzy grupy kapitałowej
KGHM w ogóle nie będą mieli kwoty wolnej od
podatku.
Po zsumowaniu wszystkich podatków (ZUS,
PIT, VAT, akcyza i inne) pracujący legalnie na
etacie Polak oddaje państwu ponad połowę zarobionych pieniędzy. Co za to otrzymuje – jest
pytaniem godnym głębszego zastanowienia

Lepsze świadczenia
statutowe
Członkom ZZPPM o/ZG Lubin, o/JRGH przysługują bardziej
korzystne świadczenia statutowe. Zmianie uległ
zarówno ich zakres, jak i wysokość. Jest to konsekwencja
podpisania w ubiegłym roku przez związek specjalnej
umowy ubezpieczeniowej z PZU.
Ś
 mierć ubezpieczonego spowodowana
wypadkiem komunikacyjnym w pracy*

20 000 zł

Ś
 mierć ubezpieczonego spowodowana
wypadkiem komunikacyjnym*

15 000 zł

Ś
 mierć ubezpieczonego spowodowana
wypadkiem przy pracy*

15 000 zł

Ś
 mierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem*

10 000 zł

Ś
 mierć ubezpieczonego spowodowana
przyczyną naturalną

5000 zł

 Śmierć współmałżonka

2500 zł

 Śmierć dziecka (do 25. roku życia)

800 zł

 Śmierć rodziców, rodziców małżonka (teściów)

450 zł

 Urodzenie dziecka

550 zł

 Urodzenie dziecka martwego

1100 zł

U
 szczerbek na zdrowiu spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem
• za 1% trwałego uszczerbku
• za 100% trwałego uszczerbku

100 zł
10 000 zł

Pozostałe świadczenia statutowe (zawarcie związku
małżeńskiego, przejście na emeryturę i świadczenie dla
chorych) pozostają na niezmienionych zasadach.
* kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń.
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Nie daj się wyprzedzić rakowi
Dzięki kolonoskopii 85% przebadanych ma szansę ustrzec się raka jelita grubego
Od września 2016 r. w MIEDZIOWYM CENTRUM ZDROWIA SA realizowane są dwa programy bezpłatnych badań kolonoskopowych. Ich celem jest profilaktyka wczesnego wykrywania raka
jelita grubego. Zgodnie z założeniami potrwają
one przez około 2 lata i obejmą 5,5 tys. mieszkańców okręgu legnicko-głogowskiego, którzy spełnią
m.in. kryteria wiekowe.
Ich darmowa realizacja jest możliwa dzięki dotacjom uzyskanym ze środków Ministerstwa
Zdrowia oraz unijnych.
Program ministerialny adresowany jest do osób
między 50. a 65. rokiem życia, a także tych, które
mają minimum 40 lat, a w ich rodzinie stwierdzono zachorowania na raka jelita grubego.

W ramach projektu unijnego z bezpłatnej kolonoskopii mogą skorzystać czynni zawodowo
mieszkańcy subregionu legnicko-głogowskiego
(miasta: Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów
i Góra oraz powiaty: legnicki, lubiński, polkowicki, głogowski, górowski) w wieku 55–64 lata. W ramach tego badania zagwarantowane są m.in. bezpłatne środki do czyszczenia jelita, znieczulenie,
badanie endoskopowe na wysokiej klasy sprzęcie
medycznym, usunięcie pojedynczych polipów
stwierdzonych podczas badania oraz transport
zbiorowy zorganizowany z miejscowości o utrudnionym dojeździe do ośrodków, w których wykonywane są badania.

Dlaczego warto się zbadać?
Rak jelita grubego jest trzecim z kolei najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn i drugim wśród kobiet.
Większość zachorowań obserwuje się po 50. roku życia, a ryzyko wystąpienia choroby wzrasta wraz z wiekiem.
Jakie objawy powinny niepokoić?
 bóle brzucha,
 zmiana rytmu wypróżnień,
 krew w stolcu,
 ogólne osłabienie,
 niedokrwistość bez innych objawów ze strony przewodu
pokarmowego,
 utrata masy ciała.
A więc profilaktyka? Jeżeli tak, to jaka?
 dieta bogata w błonnik i wapń, niskokaloryczna z ograniczeniem spożycia tłuszczów i cukrów redukuje możliwość
rozwoju raka jelita grubego,
 utrzymywanie właściwej masy ciała przez całe życie (nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko rozwoju raka jelita grubego),
 aktywność fizyczna i regularne uprawianie sportu,
 ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, słodzonych
oraz palenia,
 regularna kontrola stanu zdrowia.
Należy jednak pamiętać, że:
 żadna dieta ani styl życia nie gwarantują ochrony przed
rozwojem choroby
Alternatywa?

Kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania
histopatologicznego, która jest najdokładniejszą
metodą rozpoznaniu raka jelita grubego.
Badanie kolonoskopowe uważane jest za najskuteczniejszą
metodę w rozpoznaniu raka jelita grubego. W populacji osób
w wieku 55–64 lata ponad 25% ma polipy, które są stanem przednowotworowym. Wykonanie kolonoskopii ze względów profilaktycznych u osób pomiędzy 55. a 64. rokiem życia statystycznie
zmniejsza o 85% ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.
Należy podkreślić, że pacjentowi, który zdecyduje się na badanie kolonoskopowe, zapewniamy intymne warunki badania
– mówi dr n. med. Marek Ścieszka, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterolog w MCZ S.A. – A w razie potrzeby otaczamy dalszym nadzorem w ramach oddziałów szpitalnych oraz
poradni przyszpitalnych. Warto skorzystać z bezpłatnych badań
kolonoskopowych, bo jak wynika z praktyki, tylko wczesne wykrycie raka daje szanse na pełny powrót do zdrowia.

Nie daj szans rakowi, wyprzedź go
i zarejestruj się już dzisiaj.
Jak się rejestrować?
Można rejestrować się osobiście lub telefonicznie w:
 Pracowni Endoskopowej przy Oddziale Gastroenterologicznym Szpitala MCZ S.A. w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 54, budynek D – 40, piętro V; tel. 76/84 60 321
 Pracowni Endoskopowej w Przychodni Lekarskiej MCZ S.A.
w Legnicy przy ul. Okrzei 14A; tel. 76/74 39 540
 Pracowni Endoskopowej w Przychodni Lekarskiej MCZ S.A.
w Głogowie przy ul. Sportowej 1 B; tel. 76/72 76 740
 Centralnej Rejestracji Endoskopowej – tel. 76 84 382.
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Na ich dobre serce zawsze można liczyć
Udział ZZPPM ZWR w Wigilii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu jest już
wieloletnią tradycją. Program tej wzruszającej wizyty też się nie zmienia – najpierw Jasełka w wykonaniu wychowanków Ośrodka, później wspólna kolacja wigilijna, no i na koniec prezenty!!!

§ Znaj swoje prawa §

Urlop na żądanie
To prawo pracownicze budzi wiele wątpliwości i kontrowersji.
Aby korzystać z niego zgodnie z przepisami, warto zapoznać się
z zasadami regulującymi tę formę urlopu wypoczynkowego

Dary od ZZPPM
Pod choinką Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych znalazły się prezenty
przywiezione przez przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego, występującego
w roli Świętego Mikołaja. Dzięki temu zbiory Towarzystwa wzbogaciły się o obszerną
kolekcję kufli z karczm piwnych ZZPPM, pamiątkowe figurki św. Barbary oraz egzemplarze „Monografii ZZPPM”wydanych z okazji 15-lecia i 25-lecia naszego związku.
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych powstało w 1999 roku z inicjatywy
kilkunastu entuzjastów, byłych pracowników kopalni miedzi „Lena” i zakładów
powiązanych ze Starym Zagłębiem Miedziowym.
Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie tradycji górniczych, zarówno tych sięgających wieków średnich, jak i tych odwołujących się do lat świetności kopalń miedzi
„Lena” w Wilkowie, „Nowy Kościół” w Nowym Kościele i „Konrad” w Iwinach.
O tym wszystkim mają przypominać mieszkańcom regionu i turystom coroczne Dymarki
Kaczawskie w Leszczynie oraz grudniowe obchody święta Barbórki w Złotoryi i Wilkowie.

Prawo do urlopu na żądanie ma każdy
pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, który nabył prawo do urlopu
wypoczynkowego. W ciągu roku przysługują pracownikowi 4 dni urlopu na żądanie, niezależnie od liczby pracodawców
oraz liczby należnych dni urlopowych.
Urlop na żądanie można wykorzystać
w formie 4 dni następujących po sobie
lub pojedynczo w różnym odstępie czasu.
Przysługujące dni urlopu na żądanie
w ciągu roku są częścią urlopu wypoczynkowego, a nie dodatkowego! Niewykorzystany urlop na żądanie nie przechodzi na
kolejny rok kalendarzowy, czyli nie może
być takiej sytuacji, w której ktoś zamiast
4 dni w roku będzie chciał wziąć 8 dni
wolnego na żądanie.
Urlop na żądanie należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Kodeks pracy jednak nie określa, czy musi
to być w godzinie planowanego rozpoczęcia pracy, czy np. godzinę przed. Pracodawcę można poinformować o chęci
wykorzystania takiej formy urlopu w dowolny, ale skuteczny sposób, np. ustnie,

e-mailowo, telefonicznie, faksem czy
nawet SMS-em.
Teoretycznie pracodawca zawsze powinien udzielić pracownikowi urlopu na
żądanie, jednak w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych może odmówić.
Wynika to z przepisów ogólnych artykułu 8 Kodeksu pracy: Nie można czynić
ze swego prawa użytku, który byłby
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie
jest uważane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony. Takim powodem
może być przerwanie toku pracy zakładu (w przypadku braku możliwości zastępstwa danego pracownika).
Urlop na żądanie jest bezpodstawny
również wówczas, gdy pracownik od
dłuższego czasu wie o swojej nieobecności w danym dniu, tzn. przyczyna jego
nieobecności nie jest nagła i losowa.
W takim przypadku pracownik może
skorzystać z innych form usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy.
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Uwaga – pozory mylą
co tam słychać w polityce
Lokalny patriota, wrażliwy na ludzką
krzywdę, ciężko pracujący dla dobra
całego kraju oraz naszego regionu. Prawdomówny, szczery i zaangażowany społecznik – taki wizerunek stara się zaprezentować w mediach poseł PiS Krzysztof
Kubów. Najmłodszy parlamentarzysta
z Zagłębia Miedziowego.
Często mówi o swoim zaangażowaniu
na rzecz zniesienia podatku od kopalin.
Nie kryje też radości z faktu, że również
dzięki jego aktywności Rada Ministrów
wydała rozporządzenie w sprawie objęcia
KGHM ochroną przed wrogim przejęciem. Podkreśla też swoje zaangażowanie
w prace parlamentarne, podejmowanie
licznych interwencji poselskich oraz utrzymywanie stałego i bliskiego kontaktu
z wyborcami.

Skrzecząca rzeczywistość
Niestety, wiele wskazuje na to, że pozory mylą. Aktywność poselska na rzecz
poprawienia sytuacji Polskiej Miedzi i mieszkańców naszego zagłębia nie jest udokumentowana w parlamentarnym archiwum. Od początku kadencji poseł
Krzysztof Kubów wystąpił na sejmowej

mównicy zaledwie osiem razy. W tym
dwa razy jako poseł sprawozdawca – przy
procedowaniu ustaw o: zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi spółkami oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Jego
najbardziej rozbudowane przemyślenia

dzi oraz zabezpieczenia spółki przed wrogim przejęciem. Przypomina to sytuację,
w której gdy konia kują, żaba nogę podstawia.
Również kontrowersyjne są zapewnienia
posła Kubowa o tym, iż dzięki regulacjom
wprowadzonym przez PiS, Polska Miedź

Wrogie przejęcie oznacza przejęcie kontroli nad spółką wbrew woli zarządu i wiodącego akcjonariusza (w przypadku KGHM jest nim Skarb Państwa).
Nowy właściciel powołuje własną radę nadzorczą, narzuca własny zarząd
i zaczyna realizować własną strategię. Dążąc do maksymalizacji zysków,
może na przykład zamknąć nierentowną kopalnię miedzi w Lubinie lub hutę
w Legnicy, nie bacząc na społeczne skutki takich decyzji.
Obecnie do kontrolowania KGHM Skarbowi Państwa wystarcza niespełna
64 z 200 milionów akcji (31,79 proc.). Resztę udziałów (136 mln – 68,21 proc.)
mają akcjonariusze z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji oraz innych państw.

dotyczyły żołnierzy wyklętych. Również
temu zagadnieniu poświęcił swoją jedyną
jak dotychczas interpelację poselską. Nigdy natomiast na plenarnym forum nie
wypowiedział się na temat KGHM, Zagłębia Miedziowego, podatku od kopalin czy
też warunków pracy i płacy górników i hutników. Zupełnie, jakby były to zakazane
lub wstydliwe tematy. W tym kontekście
wydaje się informacją mocno przesadzoną jego rzekome lobbowanie na rzecz
szeroko pojętych interesów Polskiej Mie-

jest chroniona przed wrogim przejęciem.
Niestety, nie broni firmy przed zmową
kilku mniejszych akcjonariuszy. Bez problemu bowiem mogą oni, wspólnie głosując,
przeciwstawić się woli ministra skarbu,
który ma zaledwie 32-proc. pakiet.
Trzeba też mieć świadomość, że rozporządzenie Rady Ministrów z czerwca
2016 roku, mające wzmocnić pozycję
Skarbu Państwa w akcjonariacie KGHM,
było jedynie aktem wykonawczym do
ustawy autorstwa koalicji PO/PSL, która

weszła w życie w sierpniu 2015 roku.
W ten sposób Platforma Obywatelska,
starając się o głosy wyborcze, chciała
naprawić swój własny błąd polegający
na skreśleniu w 2010 roku KGHM z listy
spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, czyli spółek z tzw. złotą akcją.
W wykazie tym Polska Miedź figurowała
na mocy ustawy uchwalonej w 2005 roku
przez rząd SLD.
„Złota akcja” to specjalne przywileje,
jakie Skarb ma w tych firmach, w tym
prawo weta w podejmowaniu strategicznych decyzji. Może mimo posiadania
w spółce jednej akcji lub pakietu mniejszościowego zablokować przejęcie danej
firmy przez zagraniczny podmiot, wyrazić
sprzeciw w walnym zgromadzeniu wobec najważniejszych decyzji dotyczących
spółki (zmiany statutu, zmiany zarządu,
podziału zysku, znacznych rozporządzeń
majątkiem spółki, zmiany siedziby spółki,
przedmiotu jej produkcji itp.).
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Sąd sądem, a sprawiedliwość
musi być po naszej stronie
okiem związkowca
Taką zasadę prezentowała rodzina Pawlaków w kultowym filmie „Sami swoi”.
Oczywiście stała ona w jawnej sprzeczności
z ustanowionym prawem, ale daleko nie
odbiegała od praktyki dnia codziennego.
Zgodnie z zapisami Konstytucji RP
wszyscy jesteśmy wobec prawa równi.
Nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Jednak te jasne i oczywiste dla każdego
zapisy w zderzeniu teorii z praktyką mają
więcej wspólnego z myśleniem życzeniowym niż realnie funkcjonującymi zasadami. W naszej działalność związkowej
bardzo często spotykamy się z takimi
przypadkami. Zazwyczaj dotyczy to
spraw, w których konieczne jest dochodzenie na drodze sądowej poszanowania
praw pracowniczych. Po jednej stronie
barykady stoi wtedy poszkodowany pracownik, często zagubiony w gąszczu
trudnych do zrozumienia przepisów i ich
niespójnych interpretacji. Po drugiej stro-

nie jest pracodawca, uzbrojony po zęby
w drogie i renomowane kancelarie adwokackie swobodnie żonglujące szeroką
gamą różnych kruczków prawnych
i szczegółów proceduralnych.
Trudno w takiej sytuacji mówić o realnej równości wobec prawa. Jak bowiem
takiej potędze podskoczyć? Jak nie dać
się zakrzyczeć i zastraszyć? Skąd wziąć
pieniądze na dobrego i rzetelnego prawnika? Jak rozważyć wszelkie możliwe
opcje postępowania i nie dać się paragrafem nabić w butelkę.
Jedyną szansą na wygranie przez szarego człowieka sprawy jest oparcie się
na profesjonalnej strukturze związkowej
oraz wsparcie ze strony szerokiej opinii
społecznej. Istnieje wtedy szansa, że
pracodawca w obawie przed utratą swojego dobrego wizerunku i wejściem
w konflikt z organizacją pracowniczą
przemyśli swoje postępowanie, naprawi
szkody lub zaprzestanie represji.
Poruszam ten temat, gdyż w ostatnim
czasie w Polskiej Miedzi coraz więcej
mamy przykładów, w których zarządy
spółek lub dyrekcje zakładów KGHM,

zamiast dążyć na drodze dialogu do porozumienia w konfliktowych sprawach,
wybierają konfrontację opartą na kancelariach adwokackich.
O tym, że nie jest to dobra droga, niedawno mogłem się osobiście przekonać.
Sprawa dotyczyła grupy pracowników,
którzy po niesłusznym ich zdaniem ukaraniu przez pracodawcę, postanowili szukać sprawiedliwości na drodze sądowej.
Jako przewodniczący związku chciałem
im towarzyszyć podczas rozprawy. Prawnik reprezentujący dyrekcję Huty Miedzi
Legnica, gdy mnie zobaczył, złożył wniosek o wyłączenie jawności postępowania
z uwagi na ważny interes pracodawcy.
Gdy sąd nie uznał tego wniosku za konieczny, natychmiast mecenas zapowiedziała, iż zamierza powołać mnie na
świadka, co wyklucza moją obecność
podczas pierwszego etapu postępowania
sądowego. Ten wybieg prawny jednak na
niewiele się zdał, gdyż na kolejnej wokandzie będę powołany jako świadek pracowników. Oczywiście pod warunkiem,
że w międzyczasie nie dojdzie do podpisania z dyrekcją ugody. Mam nadzieję, że

tak się stanie. Powszechnie bowiem wiadomo, że zgoda buduje, a kłótnia rujnuje.
Warto jest też się zastanowić, co zrobić,
by ta mądra maksyma stała się mottem,
na którym w całej grupie kapitałowej
Polskiej Miedzi oparte będą wzajemne
relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Uruchomienie zakładowych
Komisji Pojednawczych może w tym być
bardzo pomocne. Wszyscy w ten sposób
zaoszczędzimy sporo pieniędzy i nerwów.
Apeluję też do pracowników, by jeśli
zostali niesprawiedliwie potraktowani przez
pracodawcę, nie chowali się po kątach, ale
przychodzili do naszego związku. Nawet
jeśli nie są jego członkami. Każdemu podamy pomocną dłoń i wspólnie zastanowimy
się nad najbardziej skutecznym sposobem
walczenia o należne prawa.

kazimierz
kraska
Przewodniczący
ZZPPM HML

