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O wskaŸnikach i emeryturach….
W marcu br. strona spo³eczna i Zarz¹d naszej Kopalni ustali³y wysokoœæ
wskaŸnika przyrostu wynagrodzeñ w
2008 roku na poziomie 8,4%. W podpisanym wówczas porozumieniu ustalono równie¿, i¿ w przypadku zmian
wskaŸników w innych spó³kach BOT
GiE S.A. lub wzrostu inflacji strony
powróc¹ do negocjacji wysokoœci
wskaŸnika.
Okaza³o siê, ¿e marcowy wskaŸnik
nie zrekompensowa³ galopady wzrostu
cen ¿ywnoœci, paliwa i op³at. Spowodowa³o to znaczny wzrost kosztów
utrzymania ka¿dej rodziny. Rozpoczêto negocjacje i istnieje szansa na wiêkszy wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ.
Argumentów jest kilka. Coroczny przyrost wskaŸnika wynagrodzeñ nie pozwoli³ zmniejszyæ ró¿nicy p³ac przeciêtnego wynagrodzenia w spó³kach BOT
GiE.
Nasza Kopalnia od kilku ju¿ lat ma
w spó³ce BOT najni¿sz¹ przeciêtn¹
p³acê i jesteœmy na szarym koñcu.
Obserwuj¹c wysokoœæ przeciêtnych
wynagrodzeñ osi¹gniêtych w spó³kach
Grupy BOT w poprzednich latach, mo¿emy stwierdziæ, ¿e pomimo deklaracji podejmowania dzia³añ maj¹cych na
celu sta³e zmiejszanie dysproporcji a¿
do wyrównania zarobków Kopalniê
Turów dzieli coraz wiêkszy dystans.
Ci¹gle obiecuj¹ nam, ¿e dorównamy do innych. Ale koñczy siê tylko na
obiecankach. Je¿eli utrzyma siê takie
tempo wzrostu p³ac w naszej spó³ce,
to szanse s¹ mizerne, nawet w ci¹gu
kilkunastu lat. Dochodz¹ do nas wieœci od kolegów z Kopalni Be³chatów,
¿e prawdopodobnie u nich wskaŸnik
przyrostu p³ac na koniec 2008 wyniesie 15%.
Dlatego te¿ zaproponowane 250,00
z³ do ka¿dej grupy nie jest kwot¹ wygórowan¹, lecz tylko minimum i to za-

sadnym i koniecznym. Zwi¹zki zawodowe w naszym zak³adzie powinny nie
ustêpowaæ przy negocjacjach i czyniæ
starania, aby za³oga za godn¹ prace
otrzymywa³a te¿ godn¹ p³acê. Przecie¿
mamy w Zarz¹dzie Kopalni przedstawiciela Za³ogi, który wywodzi siê z szeregu zwi¹zkowców. Nie s¹ mu przecie¿
obce problemy pracowników. Uwa¿amy, ¿e wie co odczuwaj¹ pracownicy,
którzy ¿yj¹ w ubóstwie, bo tylko nieliczni p³awi¹ siê w luksusie. A prognozy s¹ na dodatek pesymistyczne! Rz¹d
zapowiada nam tylko podwy¿ki, ale niestety nie p³ac.
Pracownik gdy odchodzi na emeryturê jest rozczarowany, ¿e jego uposa¿enie jest tak niskie. Poniewa¿ jego

wskaŸnik indywidualny (jest to stosunek rocznego wynagrodzenia do przeciêtnego rocznego wynagrodzenia krajowego) w stosunku do p³acy krajowej
jest niekorzystny, a ma wp³yw na wysokoœæ emerytury. To znaczy, ¿e p³aca
krajowa roœnie. Ostatni wzrost jest bardzo dynamiczny. W ubieg³ym roku oko³o 10%, o tyle wzros³a tzw. baza do naliczania emerytury. W roku bie¿¹cym,
tylko w I pó³roczu, wzrost wyniós³ 11%.
Dlatego nasz kopalniany indywidualny wskaŸnik ma od kilku lat tendencjê
spadkow¹.
Jak to wszystko siê ma do has³a
godna praca to godna emerytura? Chyba nie ma u nas racji bytu…

O stanowisku NZZG w sprawie
sposobu podzia³u wskaŸnika wzrostu
wynagrodzeñ czytaj na stronie 3-ej.

Kto i z kim chcia³ wydoiæ Fundusz Socjalny?
18 sierpnia Prezes KS Turów Zgorzelec S.A. wyst¹pi³ do Prezesa naszej
Kopalni z informacj¹ o terminie startu
rozgrywek koszykówki oraz propozycj¹
sprzeda¿y karnetów. W swoim piœmie
stwierdzi³ m.in.: „chc¹c wyró¿niæ Pañstwa, jako jednego z g³ównych sponsorów klubu, zapewniæ dostêpnoœæ
odpowiedniej liczby karnetów i u³atwiæ ich dystrybucjê wœród pracowników, uwa¿amy i¿ powinniœmy umo¿liwiæ Pañstwu kupiono karnetów w
pierwszej kolejnoœci, przed rozpoczêciem otwartej sprzeda¿y.”. Prezes Klubu poinformowa³ równie¿, ¿e ceny karnetów wynios¹ od 450,00 do 550,00 z³
w zale¿noœci od sektora hali.
W swoim Biuletynie – nr 4 (26) z
sierpnia 2008 roku – kopalniana „Solidarnoœæ” podaje do ogólnej wiadomoœci fakt, i¿ 19 sierpnia „… zwi¹zek
nasz zaproponowa³ wykorzystanie
dofinansowania z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych do karnetów i zmniejszenie tym samym kosztów ich zakupu dla pracownika o
50%” bez wzglêdu na wysokoœæ wynegocjowanej ceny. Dalej stwierdzaj¹:
„Niestety przedstawiciele dwóch
zwi¹zków zawodowych stanowczo
przeciwstawili siê naszej propozycji.
Pozosta³o pytanie – dlaczego? Czy ich
zwi¹zkowcy nie interesuj¹ siê koszykówk¹? A mo¿e wykorzystuj¹ dofinansowanie z ZFŒS na wyjazdy do operetki, do teatru, na Bielany itd. Kultura
wa¿niejsza od sportu? Byæ mo¿e. Turystyka chyba równie¿, bo tam te¿ siê
przeznacza niema³e œrodki z ZFŒS.”.
20 sierpnia ukaza³a siê informacja
o sprzeda¿y karnetów w hali wyp³at w
dniach 8-9 wrzeœnia w cenach: miejsca
siedz¹ce w sektorach B i E – 450,00 z³,
sektory, B i E I rz¹d – 350,00 z³, sektor
IV – 400,00 z³, sektory A, C, D, F – 350,00

z³, miejsca stoj¹ce – 250,00 z³.
20 sierpnia NZZG w swoim wyst¹pieniu do Zarz¹du KS Turów Zgorzelec S.A. stwierdzi³, i¿ „nie znajduje powodów do proponowanej drastycznej
podwy¿ki cen karnetów na mecze koszykówki. Jako pracownicy jednego z
g³ównych i wieloletnich sponsorów
¿¹damy utrzymania cen karnetów na
poziomie roku ubieg³ego”. W efekcie
wyst¹pienia NZZG, jeszcze tego samego dnia, ceny karnetów zosta³a ustalona na: miejsca siedz¹ce w sektorach
B i E – 300,00 z³, sektory, B i E rz¹d od
IV do VI – 250,00 z³, sektory A i F –
220,00 z³, miejsca stoj¹ce – 150,00 z³.
Bez ¿adnych dop³at z Zak³adowego
Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. Okazuje siê, ¿e wystarczy³o tylko napisaæ…
Z powy¿szych faktów wynika dla
nas kilka prawd ¿yciowych:
po pierwsze – okazuje siê, ¿e „kto szybko p³aci – dwa razy p³aci”. Mimo
takiego s³odzenia Kopalni - zaproponowane ceny karnetów dla jej
pracowników
by³y strasznie wysokie. Na szczêœcie NZZG nie
kupi³ dobrej woli
Prezesa KS Turów
Zgorzelec S.A.;
po drugie – nie swoje
pieni¹dze ³atwo
jest rozdawaæ
lekk¹ rêk¹, zw³aszcza te z ZFŒS;
po trzecie – to prawda, ¿e jednym z
tych dwóch zwi¹zków które nie wyrazi³y zgody na
dop³aty do karnetów z ZFŒS by³

Warto wiedzieæ i pamiêtaæ
Byæ mo¿e czêœæ z pracowników nie
zdaje sobie sprawy z ró¿nic miêdzy urlopem wypoczynkowym, a czterema dniami urlopu na ¿¹danie. Ten ostatni jest
przywilejem pracownika wynikaj¹cym
z art. 167 Kodeksu Pracy. Prze³o¿ony
nie mo¿e odmówiæ jego udzielenia.
Zg³oszenie w pierwszym dniu tego urlopu musi byæ uwzglêdnione. Urlop na
¿¹danie mo¿na zg³osiæ osobiœcie, tele-

fonicznie, faksem, a nawet przesy³aj¹c
szefowi SMS.
Pracodawca nie uwzglêdnia tych
czterech dni w planie urlopowym. Je¿eli nie wykorzystamy urlopu na ¿¹danie
lub skorzystamy w mniejszej iloœci, to
pozosta³e dni przechodz¹ na rok nastêpny, ale ju¿ jako normalne dni urlopu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art.
168 k.p. , pracownik mo¿e go po³¹czyæ i

NZZG i wcale siê tego nie wstydzimy;
po czwarte – ju¿ dawno minê³y czasy,
gdy jedynie s³uszna i przoduj¹ca
si³a Narodu wybiera³a i dyktowa³a
co dla tego Narodu jest najlepsze.
Powinien o tym pamiêtaæ zw³aszcza
zwi¹zek, który w swojej nazwie ma
s³owo oznaczaj¹ce szczególn¹ wiêŸ
miêdzyludzk¹;
po pi¹te – NZZG nie chce rozstrzygaæ
co jest wa¿niejsze sport czy kultura. Wybory chcemy pozostawiæ samym pracownikom. Dlatego te¿ od
wielu ju¿ lat staramy siê o wynegocjowanie tzw. „Indywidualnej Karty Socjalnej. Wtedy o s³usznoœci
wyborów bêd¹ decydowali sami
pracownicy”. Niestety nie wszystkie kopalniane zwi¹zki zawodowe
do Karty dojrza³y;
po szóste – na wszystko jest czas i do
wszystkiego trzeba dorosn¹æ, i do
koszykówki, i do Bielan, a zw³aszcza do teatru i operetki;
po siódme – o swoje trzeba walczyæ.

wykorzystaæ w dowolnym terminie z
obecnym urlopem wypoczynkowym.
Maj¹c na uwadze te wyjaœnienia,
nale¿y stwierdziæ, ¿e pracownicy maj¹
obowi¹zek wykorzystaæ do 31 marca dni
urlopu zaleg³ego „zwyk³ego”. Natomiast dni niewykorzystanego w 2008
roku urlopu na ¿¹danie „przechodz¹”
na rok 2009 jako „normalny”, ale pracodawca nie mo¿e domagaæ siê wykorzystania ich do koñca pierwszego
kwarta³u.

¿e wskaŸnik w Be³chatowie za 2008 r.
ma wynosiæ 15%. Dlaczego zawsze my
mamy iœæ na samym koñcu tego orszaWszyscy wiemy, ¿e s¹ prowadzone najwiêksze pole do dzia³ania ma przed- ku? Czy¿ mamy inne ¿o³¹dki? Praca dla
rozmowy zwi¹zków zawodowych z za- stawiciel pracowników w zarz¹dzie ko- idei upad³a wraz z komun¹, wszyscy
rz¹dem kopalni, rozmowy nad wielko- palni. S¹dzimy, ¿e wyka¿e on siê du¿¹ pracujemy dla pieniêdzy, a czêsto zdaœci¹ i sposobem podzia³u „dodatkowe- determinacj¹ i zaanga¿owaniem dopro- rzaj¹ siê takie sytuacje, ¿e pracownik z
go” wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ wadzaj¹c do wype³nienia wczeœniej- 25 letnim sta¿em jest zatrudniony na VII
spowodowanego wiêksz¹ ni¿ zak³ada- szych pozwoleñ na równanie œrednich grupie!!!! Czy to jest prawid³owe??
no inflacj¹ w kraju. Zwi¹zki zawodowe dochodów w zak³adach tworz¹cych Odpowiedzmy sobie sami na to pytastoj¹ przed trudnym zadaniem jak
nie. W tej chwili za³oga oczekuje
Niezale¿ny Zwi¹zek Zawodowy Górników wy- od swoich przedstawicieli tych
to zrobiæ w rzetelny, a w odczust¹pi³ ju¿ 14 lipca 2008 roku do Zarz¹du naszej zwi¹zkowych jak, i w zarz¹dzie
ciu pracowników – w najbardziej
Kopalni z wnioskiem o uruchomienie z dniem 1 kopalni, i radzie nadzorczej, ¿e zrosprawiedliwy sposób. Tutaj oczewrzeœnia br. regulacji p³acowej polegaj¹cej na pod- bi¹ wszystko, aby te dzielone „inkiwania s¹ ró¿ne, inny sposób powy¿szeniu indywidualnej stawki osobistego zasze- flacyjne” pieni¹dze by³y wliczodzia³u dodatkowych pieniêdzy
regowania wszystkich pracowników Spó³ki o kwo- ne w równej wielkoœci do podstawidziany jest przez zarz¹d, a inny
tê 250,00 z³.
jest oczekiwany przez za³ogê.
wy wynagrodzenia ka¿dego praZnaczna czêœæ za³ogi kopalnianej
cownika.
uwa¿a, ¿e skoro dodatkowa kwota bê- grupê BOT. Dlaczego my jako jedyni
Zwi¹zek umotywowa³ swoje stanod¹ca do podzia³u wynika z wiêkszej in- nie mo¿emy nigdy osi¹gn¹æ nic ponad wisko o wiele wy¿szym wzrostem koszflacji ni¿ zak³adano, to pieni¹dze te po- to, co nam oferuje zarz¹d kopalni? Mo¿e tów utrzymania ni¿ przewidywa³y
winny byæ przypisane w równej wiel- mamy s³abe, Ÿle wspó³pracuj¹ce ze sob¹ wskaŸniki makroekonomiczne oraz rokoœci do podstawy wynagrodzenia ka¿- zwi¹zki zawodowe, mo¿e mamy kiep- sn¹cym niezadowoleniem za³ogi wynidemu pracownikowi. Jako pracownicy skich przedstawicieli z ramienia za³ogi, kaj¹cym z pogorszenia warunków ¿ycia
tego zak³adu oczekujemy, ¿e zwi¹zki za- którzy nie dbaj¹ o godne dochody na- co mo¿e prowadziæ do niepokojów spowodowe stan¹ na wysokoœci zadania i szych pracowników? Wiadomo jest, ¿e ³ecznych.
wyjd¹ naprzeciw oczekiwaniom za³ogi. wskaŸnik zosta³ przekroczony w ElekUwa¿amy równie¿, ¿e tutaj du¿e, jak nie trowni Opole, mamy równie¿ sygna³y,

Co ze wskaŸnikiem??

O co tak naprawdê
walczymy dla Za³ogi?
W drugiej dekadzie czerwca przewodnicz¹cy NZZG wyst¹pi³ do Prezesa naszej Kopalni z wnioskiem o jak najszybsze przyst¹pienie do rozmów m.in.
w sprawach:
- wprowadzenia w ZUZ zmian w czêœci
dotycz¹cej wykazu stanowisk zaliczanych do pracy górniczej, które w
sposób szczególnie korzystny mog¹
wp³yn¹æ na uposa¿enie emerytalne
naszych pracowników. Znaczna korzyœæ finansowa wynika³aby z objêcia bardzo du¿ej grupy pracowników
Kopalni – a przez zastosowanie wiêkszego przelicznika – do wyliczenia
emerytury czy renty przez Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych w³aœnie
dziêki wprowadzeniu zmian zaproponowanych przez NZZG. Taka zmiana
nie obci¹¿y finansów zak³adu, a zyska za³oga. Trzeba zaznaczyæ, i¿ stosowne zmiany w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy dotycz¹ce wykazu stanowisk wprowadzono w
KWB Be³chatów oraz podpisano
gwarancje podwy¿szenia kategorii

zaszeregowania dla pracowników,
których przenosi siê do pracy jednozmianowej. Nie widzimy powodów,
dla których podobnymi zapisami i
gwarancjami nie mo¿e byæ objêta nasza Za³oga.
- podpisanie porozumienia gwarantuj¹cego pracownikom zdejmowanym
z pracy zmianowej podwy¿szenia
stawki osobistego zaszeregowania o
dwie kategorie wy¿ej. Uwa¿amy, i¿
podejmowanie decyzji przez pracodawcê w kwestii likwidacji pracy zmianowej – zarówno stosunku do ca³ego oddzia³u jak i jednego pracownika, powoduje du¿e i niekorzystne
zmniejszenie zarobku pracowniczego. Podpisanie
porozumienia w wersji zaproponowanej eliminuje
drastyczne pogorszenie
sytuacji finansowej pracownika zdejmowanego z
pracy zmianowej.
- wprowadzenie zapisów w
Regulaminie Funduszu

œwiadczeñ Socjalnych przez wprowadzenie tzw. „Indywidualnej Karty Socjalnej” na podobieñstwo zasad
obowi¹zuj¹cych w Elektrowni Turów
czy te¿ Kopalni Be³chatów. Za³oga
od kilku lat w sposób wyraŸny okreœli³a siê za wprowadzeniem takiego
zapisu.
- wprowadzenie bonów ¿ywieniowych,
którymi objêta zostanie ca³a za³oga
Kopalni. Po raz kolejny wnosimy propozycjê wprowadzenia bardzo korzystnej formy zabezpieczenia pracowniczego poprzez wprowadzenie
bonów ¿ywieniowych dla ca³ej za³ogi. Takie rozwi¹zania wprowadzane
s¹ wielu zak³adach w Polsce, do czego zachêca ustawodawca zwalniaj¹c
pracodawcê od kosztów pochodnych.

Z Kroniki Zwi¹zkowej…
Jak donosi Tymoteusz Staniucha w Kronice Zwi¹zkowej
OPZZ nr 161 z 8 wrzeœnia br. Zwi¹zek Zawodowy Górników
zwróci³ uwagê na nieodpowiedzialn¹ polityk¹ pañstwa wobec górnictwa. ZZG twierdzi, i¿ obni¿enie mocy produkcyjnych polskich kopalñ doprowadzi³o do zapóŸnienia ca³ego
sektora o ca³e lata. Zmiany tej polityki nie widaæ, wydobycie
ci¹gle spada, spada tak¿e kalorycznoœæ wêgla, gdy¿ nie otwiera siê nowych pok³adów tylko wykorzystuje stare, ceny od
d³ugiego czasu winduj¹ do góry. Dla górnictwa jest to jednoznaczny sygna³ do rozpoczêcia inwestycji w sektorze, gdy¿
polskiego wêgla nie wystarcza na popyt generowany przez
krajow¹ energetykê. Mimo za³o¿eñ budowy 1 GW mocy ka¿dego roku realizuje siê tylko jeden projekt bloku energetycznego w Be³chatowie o mocy 880 MW w ci¹gu nastêpnych 5
lat, co mo¿e nie wystarczyæ nawet na utrzymanie obecnego
poziomu produkcji energii. ZZG domaga siê publicznej informacji rz¹du o stanie polskiego górnictwa i energetyki oraz
przedstawienia planu na dzia³anie w tych obszarach, rozpoczêcia publicznej debaty w mediach o wêz³owych problemach górnictwa i elektroenergetyki oraz rozpoczêcia dyskusji z przedstawicielami górnictwa, elektroenergetyki i zwi¹zkami zawodowymi na kszta³t „Energetycznego Okr¹g³ego
Sto³u”.

Zapraszamy
do Czeskiej Pragi
NZZG organizuje
jesieni¹ br. wycieczkê autokarow¹ do
czeskiej Pragi. W programie wyjazd ok.
godz. 8.30, Hradczany (katedra œw. Vita,
Zamek Praski, Pa³ac
Prezydencki, Z³ota
Uliczka, ogrody zamkowe, Mala Strana - Most Karola, Stare
Miasto (rynek i Ratusz) Plac Vaclawa, ok. godz. 19.00 spektakl „Graj¹ce Fontanny” (pokaz œwiat³o i dŸwiêk). Planowany powrót ok. godz. 21.30, przyjazd do Zgorzelca ok. 0.30.
Konieczne jest posiadanie paszportów lub dowodów osobistych. Szczegó³y (termin i
koszt wycieczki uzale¿niony od iloœci chêtnych) zostan¹ podane w oddzielnych komunikatach. Chêtnych prosimy o kontakt z
biurem Zwi¹zku, tel. 5-687,
6-100.

Warto wiedzieæ…

Czy niespe³nienie oczekiwañ pracodawcy
mo¿e byæ przyczyn¹ wypowiedzenia?
Wypowiedzenie umowy o pracê
zawartej na czas nieokreœlony dokonywane przez pracodawcê musi byæ uzasadnione. Przepisy prawa pracy nie precyzuj¹ przyczyn, które mog¹ uzasadniaæ wypowiedzenie umowy o pracê.
Ich konkretyzacja nastêpuje w orzecznictwie s¹dowym. Czy niespe³nienie
oczekiwañ pracodawcy jest uznawane
za wystarczaj¹c¹ przyczynê wypowiedzenia umowy o pracê?
W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego uznaje siê, ¿e pracodawca mo¿e zasadnie wypowiedzieæ umowê o pracê,
je¿eli pracownik samodzielnie organi-

zuj¹cy wykonywanie swoich obowi¹zków nie osi¹ga wyników porównywalnych z innymi pracownikami, a pracodawca mo¿e przewidywaæ, ¿e zatrudnienie nowych pracowników pozwoli na
osi¹gniêcie lepszych rezultatów pracy.
Pracodawca w ramach realizacji zasady
doboru pracowników w sposób zapewniaj¹cy najlepsze wykonywanie realizowanych zadañ ma bowiem prawo do
zatrudniania pracowników, którzy daj¹
najlepsz¹ gwarancjê wykonywania
obowi¹zków w sposób przez niego
oczekiwany. Wysokie wymagania stawiane s¹ w szczególnoœci pracownikom
zatrudnianym na
stanowiskach
kierowniczych
lub samodzielnych, którzy powinni wykazywaæ
siê wiêksz¹ inicjatyw¹ i operatywnoœci¹ w prawid³owym organizowaniu pracy.
Co do zasady
obojêtne jest, czy
brak oczekiwa-

nych wyników pracy spowodowany
jest niestarannym wykonywaniem obowi¹zków pracownika czy przyczynami
obiektywnymi, le¿¹cymi po stronie pracownika, np. nieudolnoœci¹ w dzia³aniu. Je¿eli pracownik nie osi¹ga oczekiwanych wyników wskutek swojej bezczynnoœci i biernoœci, wypowiedzenie
umowy nie powinno byæ uznane za
przerzucenie na pracownika ryzyka
osi¹gniêcia efektu dzia³ania. Je¿eli jednak brak wyników spowodowany jest
przyczynami obiektywnymi, niele¿¹cymi po stronie pracownika, wypowiedzenie nie bêdzie uzasadnione.
Przyczyna wypowiedzenia powinna byæ prawdziwa i konkretna. Konkretnoœæ przyczyny wymaga jej sprecyzowania, co oznacza, ¿e nie wystarczy
ogólnikowy zwrot - niespe³nienie oczekiwañ pracodawcy - konieczne jest
wskazanie konkretnych okolicznoœci,
które uzasadniaj¹ tezê, ¿e pracownik nie
spe³nia tych oczekiwañ. Pracownik powinien równie¿ wiedzieæ, jakie s¹ oczekiwania pracodawcy. Kryterium oceny
pracy nie mog¹ stanowiæ oczekiwania,
o których pracownik nie wie, zawieraj¹c umowê o pracê, i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy.
Na podst. Gazety Prawnej,
autor: Agnieszka Lechman-Filipiak,
radca prawny, Kancelaria Linklaters

