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Nie chcemy och³apów
Zarz¹d PGE KWB Turów S.A. nie
chce zgodziæ siê na podwy¿ki p³ac.
Proponuje nam och³apy. Chcemy
uczciwego wynagrodzenia za pracê.
Od miesi¹ca sierpnia trwaj¹ negocjacje podczas których szlimy na ustêpstwa. Ale nie zgadzamy siê na to, aby
zamiast podwy¿ek by³a jednorazowa
wyp³ata nagrody liczona procentowo.
W tym roku sprzeda¿ wêgla jest wysoka, zyski spó³ki wiêksze od planowanych. rednia wynagrodzeñ w spó³kach PGE Górnictwo i Energetyka
Spó³ka Akcyjna plasuje nas na

ostatnim miejscu tej listy. Rosn¹ca
inflacja drastycznie zwiêkszy³a koszty
utrzymania. Jeszcze w tym roku maj¹
wzrosn¹æ ceny gazu i energii elektrycznej, co uruchomi kolejn¹ lawinê
podwy¿ek. W najgorszej sytuacji jak
zwykle znajduj¹ siê zatrudnieni na najni¿szych stawkach, dlatego uwa¿amy
podwy¿kê kwotow¹ za najbardziej
s³uszn¹. Propozycja podwy¿ki Zarz¹du Kopalni jest nie do przyjêcia. Domagamy siê wzrostu p³acy zasadniczej
o 250 z³ od miesi¹ca padziernika dla
ka¿dego zatrudnionego i wyp³aty na-

Kolesiostwo czy rzetelnoæ
Jak zawsze w naszym zak³adzie
podzia³ stawek zaszeregowania budzi wiele emocji, niezadowolenia i
podejrzeñ. Nie jest to bez przyczyny, gdy¿ od wielu lat kadra zarz¹dzaj¹ca d¹¿y do znacznego pomniejszenia roli zwi¹zków zawodowych, które powinny aktywnie
uczestniczyæ w typowaniu, czuwaæ
nad prawid³owym i rzetelnym rozdzia³em przeszeregowañ. W skuteczny sposób pomija siê niewygodne, maj¹ce odmienne zdanie ni¿
prze³o¿ony zwi¹zki zawodowe, ograniczaj¹c siê tylko do powiadomienia ich o zaistnia³ym fakcie  kto
dosta³ podwy¿kê, ale nie zawsze
dlaczego i czy przy okazji nie krzywdzi siê bardzo równie dobrego, a
czêsto lepszego pracownika. Na
pewno i do tego by nie dochodzi³o
gdyby nie by³ potrzebny podpis osoby upowa¿nionej z ramienia zwi¹zków zawodowych do opiniowania
stawki. Na niektórych oddzia³ach
przydzia³ stawek jest bardzo niejasny, nie maj¹cy nic wspólnego z
rzeteln¹ ocen¹ pracownika, lat jego
pracy, dat¹ ostatniego przeszeregowania. Odbywa siê w to zaciszu biura kierownika, okryte wielk¹ tajem-

nic¹, niejednokrotnie w gronie przychylnych z uk³adu. Wyró¿nia siê
pracownika, a stawka takim namacalnym wyró¿nieniem jest, nie za
pracê, a za to, kto go popiera, z jakiego uk³adu siê wywodzi. Czêsto
stawka jest form¹ nacisku (szanta¿em), argumentem do zwiêkszenia uzwi¹zkowienia rodzimej organizacji. Widaæ to bardzo klarownie,
wystarczy obejrzeæ listê pracowników przeszeregowywanych, czêsto
co roku, i tych co maj¹ po 17 lat
(pracownik z nz-5) nienagannej pracy i siedem lat jest pomijany w
awansach finansowych. Jest przyk³ad pracownika (kierowcy), który
otrzyma³ zegarek na 25-lecie, posiada najwiêksze uprawnienia w zawodzie i jest zatrudniony na 7 grupie!
A ilu takich pracowników jeszcze
jest - nie wiem. Za taki stan rzeczy
próbuje siê obarczyæ zwi¹zki zawodowe zapominaj¹c, ¿e ca³a wina
le¿y po stronie poszczególnych kierowników rozdzielaj¹cych podwy¿ki. Sposób takiego dzia³ania nasili³
siê jeszcze bardziej w momencie,
gdy negocjacje p³acowe przeci¹ga³y siê, a przysz³oroczny wskanik
stan¹³ pod znakiem zapytania. Wów-

grody pieniê¿nej jeszcze w tym roku,
równie¿ kwotowo, jednakowej dla ka¿dego zatrudnionego. Jeli nie dojdziemy do porozumienia bêdziemy musieli
zwróciæ siê do woli za³ogi w referendum i zapytamy, czy jeste za przeprowadzeniem akcji protestacyjnostrajkowej w celu wprowadzenia od
miesi¹ca padziernika kwotowej podwy¿ki p³acy zasadniczej o 250z³ dla
wszystkich pracowników i czy jeste
za uzyskaniem wskanika wzrostu wynagrodzeñ 2008 roku na poziomie
15%.
Nie chcemy wiele. Chcemy
uczciwej p³acy za uczciw¹ pracê.

czas posypa³y siê jak z rêkawa
stawki dla kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników umys³owych. Takie aroganckie zachowanie decydentów
jest delikatnie mówi¹c naganne i
wo³a o pomstê do nieba. Nie by³o
takich dysproporcji i takiej niesprawiedliwoci w czasach gdy zapisy
w ZUZie by³y bardziej rygorystycznie przestrzegane, a zdanie zwi¹zków zawodowych bardziej siê liczy³o. Przecie¿ za ca³y ten ba³agan
kto odpowiada (na pewno nie zwi¹zki zawodowe), miejmy nadziejê, ¿e
wreszcie krytyczne s³owa pe³ne ¿alu
i rozczarowania p³yn¹ce z ust za³ogi zostan¹ wys³uchane, a uk³ady i
uk³adziki przerwane, i wszystko wróci do normalnoci. A gierki i rozgrywki z nikn¹ wreszcie z ¿ycia codziennego naszego zak³adu pracy. Chyba, ¿e bez tego pracodawca nie
potrafi siê obejæ, byæ mo¿e bêdzie
za nudno, za cicho, za spokojnie

Zarz¹d NZZG wnioskuje,
aby w ZUZ-ie dokonaæ takich
zmian, które zagwarantowa³yby
ka¿demu pracownikowi przeszeregowania co dwa lata, tak
jak to jest zagwarantowane w innych spó³kach Grupy PGE.

Czy w kopalni
ka¿dy mo¿e siê uczyæ?
Odpowied na to pytanie jest prosta  tak ka¿dy  tyle tylko, ¿e jedni
wy³¹cznie za swoje pieni¹dze i to niezale¿nie jaki kurs, szko³ê czy
kierunek studiów wybior¹.
Od czego i od kogo to zale¿y?
Od czego  niewiadomo, bo nigdzie nie ma jasno okrelonych warunków jakie ma spe³niæ pracownik,
ani to w jakiej formie lub czy w ogóle
jakiekolwiek wsparcie ze strony zak³adu otrzyma. Od kogo  wy³¹cznie od
Zarz¹du. Podnoszenie kwalifikacji
przez pracowników, kontynuowanie
nauki czy studiowanie jeli ma byæ
dofinansowywane przez zak³ad to ma
oczywicie temu zak³adowi s³u¿yæ i byæ
w nim wykorzystane.
Jednak coraz czêciej wród pracowników s³ychaæ, ¿e to nie te kryteria
s¹ najwa¿niejsze ani nawet nie to kto
ile lat i gdzie pracuje leczy kto jak siê
nazywa, do jakiego zwi¹zku nale¿y, kto
kogo popiera itp. I chyba co w tym
jest bo trudno zrozumieæ odmowê uzasadnion¹ tym, ¿e kierunek studiów
nie jest zgodny z wykonywan¹ prac¹
. Przecie¿ z jednej strony skoro np.
spawacz* do koñca ¿ycia chcia³by byæ
spawaczem to po co szed³by na studia, a z drugiej strony po co kopalni
spawacz po studiach, ale jeli ten spawacz chce zrobiæ studia o np. specjal-

noci analityk gie³dowy* to oczywicie,
¿e nie jest to zgodne z wykonywan¹
obecnie prac¹, ale przecie¿ wkrótce
nasze akcje wejd¹ na gie³dê i dobrze
by³oby mieæ kogo wykszta³conego w
tym kierunku. Czêæ osób decyduje siê
na kontynuowanie nauki, podnoszenie kwalifikacji czy studiowanie z uwagi na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia i
wiek, aby móc zmieniæ pracê trzeba
mieæ do niej odpowiednie kwalifikacje.
Rozwój pracownika to nie tylko
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
(kolejny stopieñ czy wy¿sze uprawnienia w danej dziedzinie) to równie¿
zdobywanie nowych umiejêtnoci z innych zakresów wiedzy, przecie¿ jeli
np. in¿ynier mechanik* zdobêdzie dodatkowe wykszta³cenie z zakresu np.
zarz¹dzania to niew¹tpliwie wiedza
nie jest zwi¹zana z dotychczas wykonywan¹ prac¹, ale z pewnoci¹ pozytywnie wp³ynie na jej jakoæ lub mo¿e
byæ wykorzystana na innym stanowisku. Wiêksze umiejêtnoci i wiedza to
wiêksze mo¿liwoci dla obu stron, czyli
dla pracownika i dla zak³adu (bo bê-

Czy Zarz¹dowi
zale¿y na konfrontacji?
M³odsi sta¿em pracownicy pewnie
ju¿ nie pamiêtaj¹, ¿e kiedy, w latach
90-tych, by ograniczyæ wzrost wynagrodzeñ strona rz¹dowa wprowadzi³a
tzw. popiwek  wspó³czynnik wzrostu wynagrodzeñ, którego przekroczenie o z³otówkê powodowa³o obowi¹zek zap³aty podatku wynosz¹cego kilka z³otych. Tak rz¹d kszta³towa³ wówczas p³ace, których wzrost przesta³ zale¿eæ od jakoci pracy. Tak siê te¿
wówczas z³o¿y³o, ¿e to Elektrownia
Turów jako ostatnia podnios³a p³ace
swoim pracownikom. Od tej pory wynagrodzenia mog³y wzrastaæ tylko procentowo, co przy wy¿szej podstawie
naliczania w Elektrowni powodowa³o
powstawanie coraz wiêkszej ró¿nicy
w naszych rednich wynagrodzeniach.
Taka sytuacja zasta³a nas, gdy p³ace rosn¹ w miarê wynegocjowanego
wspó³czynnika wzrostu wynagrodzeñ.

Tylko co z tego. Matematyka staje siê
nieub³agana. Je¿eli przyjmiemy redni¹ p³acê w elektrowni na poziomie
5.000 z³ i w kopalni 4.400 z³ to:
- uzgodnienie wspó³czynnika wzrostu
wynagrodzeñ na poziomie 10% pozwala podnieæ redni¹ p³acê w
Elektrowni o 500 z³, a w Kopalni o
440 z³.;
- podniesienie redniej p³acy w Elektrowni o 200 z³ powoduje wykonanie wspó³czynnika wzrostu na poziomie 4%, a taka sama podwy¿ka

dzie mia³ z kogo wybieraæ). Ci¹gle
przecie¿ s³yszy siê, ¿e brakuje nam
fachowców i specjalistów i trzeba
kogo nowego zatrudniæ (byæ mo¿e o
to tu chodzi ?). Wielu pracowników
dziwi te¿ fakt, ¿e zarz¹d znacznie
³atwiej wyra¿a zgodê na finansowanie dokszta³cania pracowników z krótkim sta¿em pracy (których siê zatrudnia jako fachowców i specjalistów) ni¿
pracowników, którzy od lat w kopalni
pracuj¹.
Powo³ywanie siê na slogan, ¿e tam
gdzie s¹ pieni¹dze zawsze bêdzie kto
niezadowolony mo¿e stanowi³by jaki
argument ale niezadowolonych jest
zbyt du¿o, ¿eby nie zacz¹æ traktowaæ
tej sprawy powa¿nie.
Mo¿e najwy¿szy czas, aby zarz¹d
przesta³ traktowaæ finansowanie dokszta³cania jako przywilej dla wybranych (ten dostanie urlop szkolny, ten
czesne, ten bêdzie mia³ finansowane
dojazdy, a ten nic), a zacz¹³ traktowaæ
jako normalne narzêdzie polityki kadrowej. Wyranie okreli³ kryteria jakie maj¹ spe³niaæ osoby zainteresowane dokszta³caniem, formy i zakres
finansowania oraz specjalnoci i kierunki dla których przewidziane jest finansowanie.
(*spawacz, analityk gie³dowy,
in¿ynier mechanik  nazwy u¿yte
jako przyk³ad)

w Kopalni podnosi wspó³czynnik do
poziomu blisko 4,55%.
Nale¿y jeszcze przy tym pamiêtaæ,
¿e rok ma dwanacie miesiêcy, a w
obu zak³adach jest trzynacie wyp³at.
St¹d wnioski nasuwaj¹ siê same 
dot¹d, dopóki bêdziemy dostawali
podwy¿ki kwotowo na równym lub ni¿szym poziomie ni¿ w Elektrowni, dot¹d ró¿nice w naszych wynagrodzeniach bêd¹ wzrasta³y na nasz¹ niekorzyæ.
Nie zd¹¿ylimy wyrównaæ w Grupie BOT. Po propozycjach Zarz¹du nie
zapowiada siê, ¿e zaczniemy ten proces w PGE. Czy zawsze to my musimy
pozostawaæ na koñcu tego ogonka

Rynek energii elektrycznej przestaje byæ sterowany przez Pañstwo.
Powoli powstaje w miarê rynkowa konkurencja w produkcji i
dystrybucji. Od pewnego czasu mo¿na ju¿ sobie wybraæ od kogo
chcemy kupiæ energiê elektryczn¹. Ciekawe ilu pracowników
Kopalni, Elektrowni czy ca³ego PGE kupuje energiê
wyprodukowan¹ przez nasz¹ Grupê? Które spó³ki Grupy kupuj¹
w³asny produkt? Czy doczekamy siê na hali wyp³at osób, które
u³atwi¹ nam dokonanie zmiany dystrybutora i producenta? Komu
winno zale¿eæ na sprzeda¿y naszego produktu?

