ZZ
NS

Nr 9/2008 (12.V.2008)

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ
14 - 15 MAJA 2008r.

MASZ PRAWO WYBRAÆ
TRZECH KANDYDATÓW
G£OSUJ NA:
1.
2.
BUDZIAK MAREK
3.
4.
CZYCZERSKI JÓZEF
5.
6.
7.
8.
SZAREK BOGUS£AW
9.
10.

WYBORCO! Chcesz: podwy¿ek p³ac, inwestycji
w Polsk¹ MiedŸ, powstrzymania i rozliczenia
afer nara¿aj¹cych KGHM na miliardowe straty
- czyli rzetelnej ochrony twoich interesów?!

G³osuj na 3 kandydatów

Ju¿ od 9 kwietnia 2008r. wiadomym jest kogo typuje
NSZZ Solidarnoæ, na cz³onków Rady Nadzorczej
KGHM Polska Mied S.A. z wyboru za³ogi

Wyboru dokonaj¹ pracownicy
Spó³ki 14 i 15 maja

W trosce o teraniejszoæ i przysz³oæ naszych stanowisk pracy
musimy wzi¹æ udzia³ w wyborach i wybraæ 3-ch najlepszych sporód wszystkich kandydatów.
Ka¿dy pracownik Spó³ki ma prawo do g³osowania na 3-ch kandydatów, tzn. ¿e stawia znak X przy trzech nazwiskach. Wskazanie
mniejszej iloci kandydatów z listy ni¿ 3 jest g³osem wa¿nym, ale
powoduje oddanie innym prawa do decydowania o wyborze. Wrzucenie listy bez skreleñ lub z wiêksz¹ iloci¹ skreleñ ni¿ 3 powoduje
uznanie g³osu za niewa¿ny.
Tylko postawienie znaku przy 3-ch nazwiskach naszych kandydatów daje gwarancjê w³aciwego wyboru.
Podejmuj¹c decyzjê o g³osowaniu lub nie, bierzemy odpowiedzialnoæ za losy naszej firmy i co za tym idzie mo¿liwoæ zatrudniania
siê w niej z godziwym wynagrodzeniem.
Nie wolno nam zapominaæ o przesz³oci, aby uczyæ siê z niej w
celu unikniêcia b³êdów w przysz³oci. Pryzmat mo¿e przypomi-

naæ o patologii i negatywnych postawach niektórych cz³onków Rady
Nadzorczej z wyboru za³ogi. Oceniaæ ich dzia³alnoæ musimy sami
i wyci¹gaj¹c stosowne wnioski odpowiednio poprzez g³osowanie
wybraæ.
Z faktami trudno dyskutowaæ, ale mo¿na je ró¿nie oceniaæ.
W organie ZZPPM pt. Zwi¹zkowiec mo¿emy przeczytaæ: - W
tych wyborach musimy postawiæ na kandydatów, którzy nigdy nas
nie zawiedli . Tak¹ ocenê wystawia swoim kandydatom organ
ZZPPM.
My natomiast musimy wystawiaj¹c im ocenê, cofn¹æ siê do ich
dotychczasowej dzia³alnoci w Radzie i wystawiæ im ocenê negatywn¹. Dlaczego?
Wszyscy pamiêtamy:
1. chybion¹ inwestycjê w Kongo, która przynios³a wielosetmilionowe straty Polskiej Miedzi  g³osowali za ni¹ aktywici ZZPPM i
powrót do jej kontynuacji w 2002, który przyniós³ kolejne dziesi¹tki milionów straty  i znowu aktywici (Kurek i Hajdacki) byli
za, przeciwny by³ Czyczerski, który wyranie widzia³ beznadziejnoæ tej inwestycji, wznawianej tylko po to, aby prokuratura nie
mog³a skierowaæ aktu oskar¿enia przeciw ekipie z politycznego
nadania SLD(ZZPPM),
2. zmianê regulaminów dotycz¹cych wp³at z tytu³u wynalazczoci,
racjonalizacji i wdro¿eñ, które umo¿liwi³y wyprowadzenie ze spó³ki
setek milionów z³otych do kieszeni i tak bardzo dobrze op³acanej
kadry mened¿erskiej KGHM  g³osowali za tym rozwi¹zaniem
Kurek i Hajdacki,
3. jak to pod nadzorem aktywistów ZZPPM wprowadzono w KGHM
i MCZ niewspó³miernie wysokie wynagrodzenia dla zarz¹dzaj¹cych przy miesznie niskich p³acach pracowniczych tworz¹c tzw.
kominy p³acowe,
4. jak to za rz¹dów SLD(ZZPPM) zrodzi³ siê pomys³ sprzeda¿y przez
Skarb Pañstwa wszystkich akcji KGHM z pozostawieniem 5%
pakietu mened¿erskiego dla Zarz¹du wybranego przez przedstawicieli ZZPPM w Radzie Kurka i Hajdackiego. Pomys³ by³ we wczesnym etapie bardzo przez nich popierany i dopiero zdanie odrêbne i nag³onienie sprawy przez cz³onka Rady J. Czyczerskiego tego naszym zdaniem z³odziejskiego pomys³u - wymusi³o na nich
zmianê stanowiska,
5. jak g³osowali za wygenerowaniem papierowej straty w 2001r.
poprzez utworzenie rezerw wielosetmilionowych (m.in. na poczet przysz³ych zobowi¹zañ wobec pracowników powsta³ych przy
likwidacji Oddzia³ów KGHM), która pozbawi³a za³ogê nagrody za
wypracowany zysk w 2001r.,
6. wniosek aktywisty prezesa W. B³¹dka o podwy¿kê wynagrodzenia Zarz¹du spó³ki o 230%, który spotka³ siê z du¿ym zrozumieniem aktywistów ZZPPM zasiadaj¹cych w Radzie w imieniu pracowników. Wniosek, który nie zosta³ przyjêty tylko dziêki determinacji J. Czyczerskiego i za³ogi, wyra¿onej w pikiecie centralnej
karczmy piwnej w G³ogowie,
7. wyrzuconych w b³oto milionach na realizacjê ró¿nych inwestycji
typu elektrownie gazowe, hydrotransport itd. za tymi inwestycjami dzielnie g³osowali aktywici,
8. o synekurach otrzymanych od Zarz¹du w radach nadzorczych
spó³ek grupy kapita³owej KGHM w podziêce za us³u¿ne g³osowania,
9. uprawnieniach emerytalnych nabytych przez R. Kurka jeszcze w
ubieg³ym wieku, który w swej chciwoci, nie chce dopuciæ innych do pracy w KGHM,
10. awansie L. Hajdackiego podczas pe³nienia obowi¹zków przewodnicz¹cego organizacji zwi¹zkowej i cz³onka Rady Nadzorczej - ze
stanowiska pracownika fizycznego na stanowisko z-cy g³ównego in¿yniera - ze wzrostem p³acy o kilkanacie stawek zaszeregowania.

Dzia³ania te ostro krytykowa³ cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru
za³ogi Józef Czyczerski i zg³asza³ odrêbne zdania do protoko³u, a jak
to nie przynosi³o efektu odwo³ywa³ siê do za³ogi, która wspieraj¹c
jego dzia³ania wielokrotnie skutecznie blokowa³a zapêdy tych panów.
My w Pryzmacie krytykujemy powy¿sze dzia³ania i punktujemy
jako z³e, a Zwi¹zkowiec, jako organ ZZPPM uwa¿a je za pozytywne.
Ró¿ne zdania
Jest oczywistym, ¿e w ka¿dej sprawie mo¿na mieæ odrêbne zdanie, mo¿na siê spieraæ, jednak w sprawach wymienionych powy¿ej, z
punktu widzenia interesu za³ogi, trzeba zaj¹æ stanowisko wy³¹cznie
negatywne.
Wykorzystywanie swojej pozycji dla uzyskania korzyci poprzez
za³atwienie sobie kilkunastu stawek kosztem kilkunastu pracowników, dla których braknie funduszu p³ac dla jednego jest dzia³aniem
negatywnym, a dla drugiego pozytywnym. Podobnie i z pozosta³ymi
sprawami.
Ocenê dotychczasowych dzia³añ i podstaw cz³onków Rady Nadzorczej pozostawiamy za³odze, to ona musi w wyborach zadecydowaæ, jakich przedstawicieli chce mieæ w Radzie.
My przekazalimy tylko niektóre dzia³ania tych panów naszym zdaniem szkodz¹ce za³odze. W naszej ocenie, swoj¹ dzia³alnoci¹ udowodnili, ¿e nie nadaj¹ siê do ponownego wyboru.
Dajmy mo¿liwoæ zatrudnienia m³odym ludziom, którzy czekaj¹
na pracê, nie blokujmy mo¿liwoci odejcia na emeryturê dziadkowi
Kurkowi, poprzez ponowny wybór.
Dajmy mo¿liwoæ wykazania siê swoimi umiejêtnociami i dowiadczeniem g³ównego in¿yniera Hajdackiemu  niech, chocia¿ u
schy³ku swojej pracy zawodowej popracuje, chocia¿ przez parê chwil
na stanowisku, z którego przez lata czerpie, naszym zdaniem, nieuzasadnione korzyci finansowe.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wybra³a sporód swoich dzia³aczy najlepszych, którzy s¹ jej kandydatami w najbli¿szych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. VII kadencji zarz¹dzonych na dzieñ 14 - 15 maja
2008 r.:

MARKA BUDZIAKA,
JÓZEFA CZYCZERSKIEGO
BOGUS£AWA SZARKA
Na nich mo¿na polegaæ, na pewno nie zawiod¹ s¹ godni zaufania i sprawdzeni w walce o dobro pracownicze.
Stanowi¹ zespó³, który reprezentuj¹c pracownicze sprawy bêdzie nie przekupny i konsekwentny w swych dzia³aniach na rzecz
wybieraj¹cych ich pracowników.

Jest odpowied z kancelarii Ministra Skarbu Pañstwa

Przedstawiciele za³ogi
KGHM u Ministra

Minister Skarbu Pañstwa w odpowiedzi na wniosek przedstawicieli za³ogi Polskiej Miedzi proponuje spotkanie.
Wypowied Ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada w/s propozycji skrelenia KGHM Polska Mied S.A. z listy spó³ek o strategicznym znaczeniu dla pañstwa wzburzy³a za³ogê Polskiej Miedzi.
Na te plany Rz¹du RP nie pozosta³ obojêtny NSZZ Solidarnoæ i
przewodz¹cy mu w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi Józef Czyczerski, który w imieniu Zwi¹zku wystosowa³ szereg protestów do
Prezydenta, Premiera, Marsza³ka Sejmu i Senatu oraz Pos³ów i Senatorów, nie zapomnia³ równie¿ o pomys³odawcy usuniêcia naszej
Spó³ki z listy Ministrze SP. W jednym ze swoich wyst¹pieñ, jako
cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi zwróci³ siê o spotkanie z
ministrem, w celu przedstawienia Ministrowi SP punktu widzenia
za³ogi KGHM, na powy¿sz¹ kwestiê.
Monity przewodnicz¹cego SKGRM NSZZ Solidarnoæ nie pozosta³y bez echa.
30 kwietnia br. dotar³a do siedziby SKGRM NSZZ Solidarnoæ z
Biura Ministra odpowied Radcy Ministra Beaty Kurbiel. Pani Radczyni informuje, ¿e w odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia br.

zaprasza na spotkanie z Ministrem 14 maja br. w siedzibie Ministerstwa Skarbu Pañstwa.
Wyznaczony na spotkanie termin koliduje z terminem wyborów
do Rady Nadzorczej.
Trwaj¹ca kampania wyborcza, podczas, której pada wiele k³amstw
w wykonaniu aktywistów ZZPPM, a szczególnie ze strony z³otoustego pos³a SLD Ryszarda Zbrzyznego, który chowaj¹c siê za immunitetem poselskim czuje siê bezkarny niby Lepper, wymaga sta³ej czujnoci i sprostowañ. Z tej przyczyny oraz z koniecznoci odpowiedniego przygotowania siê do niezmiernie wa¿nych dla Za³ogi KGHM
rozmów z Ministrem, Józef Czyczerski przeprosi³ Ministra i zwróci³
siê wyznaczenie innego terminu spotkania.
Zapytany przez Pryzmat Józef Czyczerski odpowiada: Sprawy
tej wagi jak przysz³oæ naszego zak³adu  KGHM Polska Mied S.A.
wymagaj¹ wnikliwej oceny i merytorycznej dyskusji, któr¹ jestem
wstanie przeprowadziæ z Ministrem, ale w tym celu muszê opieraæ
siê na dokumentach, które muszê odpowiednio posegregowaæ, a to
wymaga czasu. Interesuje mnie i na pewno ca³¹ za³ogê, jak¹ obra³o
Pañstwo Polskie strategiê wobec przemys³u miedziowego. Nie mo¿e
byæ tak, jak do tej pory za rz¹dów SLD, ¿e wypompowuje siê miliardy
do banków poprzez hedging lub chybione inwestycje w Kongo, elektrownie gazowe, hydrotransport itd. Nie mo¿e byæ te¿ tak, ¿e Pañstwo Polskie traktuje KGHM Polsk¹ Mied S.A. jak bank s³u¿¹cy do
zaspokajania ambicji ró¿nych polityków, ani jak dojn¹ krowê, któr¹
siê doi z zysków. Wypracowany zysk musi byæ zagospodarowany w
Spó³ce, w celu maksymalnego przygotowania jej do dekoniunktury.
I po chwili dodaje: Chcê o tym rozmawiaæ z Ministrem pokazuj¹c
twarde argumenty w postaci dokumentów.
Mamy nadziejê, ¿e spotkanie z Ministrem odbêdzie siê w nied³ugim czasie ju¿ z nowo wybranymi cz³onkami Rady Nadzorczej,
którzy tak jak Czyczerski bêd¹ rozmawiaæ z Ministrem rzeczowo o
Polskiej Miedzi.
Z pewnoci¹ nie mog¹ to byæ przedstawiciele ZZPPM, którzy
poprzez pos³a - zwi¹zkowca prowadz¹ kampaniê narcyzmu w stosunku do siebie oraz k³amstw i oszczerstw w stosunku do kontrkandydatów.

Kole¿anki i koledzy Pracownicy Polskiej Miedzi - tak
zaczynaj¹ siê wypociny pos³a na Sejm RP

Idea³y s¹ jedne, chocia¿ nie
dla wszystkich jednakowe

Moralnoæ mo¿na mierzyæ ró¿n¹ miar¹ w zale¿noci, kto i w
jakim rodowisku j¹ mierzy, ale jej ogólnie obowi¹zuj¹ce zasady okrela wiêkszoæ.
Nie mo¿na szukaæ kultury tam, gdzie jej nie ma. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e tam, gdzie jest z³odziej, to nas okradn¹, tam gdzie jest
oszust, to nas oszukaj¹, a tam gdzie jest k³amca - ok³ami¹. Takie
niestety s¹ regu³y, od których oczywicie mog¹ byæ odstêpstwa.
Jednak, gdy siêgamy po organ ZZPPM Zwi¹zkowiec lub wypociny pana R.Z. mo¿emy byæ pewni, ¿e jak nie bêdziemy uwa¿ni, to
zostaniemy wprowadzeni w maliny. A teraz, gdy toczy siê kampania
wyborcza do rady nadzorczej Polskiej Miedzi z³otousty aktywista 
pose³ przechodzi sam siebie - bij¹c rekordy Gineusa w mijaniu siê z
prawd¹, oszczerstwach, pomówieniach i narcyzmie.
Pomiesza³o mu siê ca³kowicie, gdy pisz¹c o przystêpowaniu do
zwi¹zku opisa³ czasy, gdy za lat komuny tworzono podwaliny pod
bran¿owe zwi¹zki. Tak rzeczywicie, podstawieni agenci PRL-owskiej
S³u¿by Bezpieczeñstwa wymuszali na pracownikach przystêpowanie do jedynego dopuszczonego do legalnej dzia³alnoci bran¿owego zwi¹zku zawodowego. Nie przebierali w rodkach i otrzymali
wszelk¹ pomoc od komunistycznej dyktatury. Jak wiemy tworzeniem prorz¹dowych zwi¹zków zawodowych na ZG Lubin, w tym
czasie, zajmowa³ siê niejaki Ryszard Zbrzyzny, który póniej, gdy
trzeba by³o oddaæ zagrabiony w stanie wojennym NSZZ Solidarnoæ maj¹tek zmieni³ nazwê zwi¹zku na ZZPPM i do tej pory go nie
odda³. Pewnie powsta³y stres, w wyniku drastycznego spadku poparcia dla stworzonej przez niego organizacji (w ZZPPM drastycznie spada liczba zwi¹zkowców, w niektórych Oddzia³ach ju¿ stanowi¹ 50% Solidarnoci), wynikaj¹ce z negatywnego postrzegania
przez za³ogê dzia³añ aktywistów ZZPPM spowodowa³, ¿e dzia³ania,
które sam prowadzi³ przypisuje teraz Solidarnoci. Wpad³ w taki

amok, ¿e wykorzystywanie pe³nionej etatowej funkcji zwi¹zkowej
i nadzorczej dla osi¹gniêcia w³asnych korzyci materialnych nazywa uczciwoci¹. Mo¿e i takie pojêcie istnieje w jego rodowisku, ale wiêkszoæ ludzi uwa¿a inaczej i nie chce przynale¿eæ do
zwi¹zku o takiej moralnoci.
Zgadzamy siê z jego twierdzeniem, ¿e dotychczasowi reprezentanci ZZPPM w radzie nadzorczej sprawdzili siê i okazali skuteczni i wielokrotnie udowadniali wiernoæ idea³om ZZPPM. Ale
te idea³y nie s¹ wierne idea³om, które przywiecaj¹ wiêkszoci
za³ogi. Pracownicy chc¹ przeszeregowañ sprawiedliwych dla ka¿dego zatrudnionego, a nie dla jednego aktywisty o kilkanacie stawek, chc¹, aby w radach nadzorczych zasiadali ludzie kompetentni, którzy bêd¹ nadzorowaæ spó³ki dla dobra firm i w nich zatrudnionych, a nie dla dodatkowego wynagrodzenia, chc¹, aby dbali o
ich zarobki, a nie forsowali podwy¿ek p³ac o 250% dla zarz¹dzaj¹cych.
Takie maj¹ idea³y pracownicy i jak¿e odmienne od idea³ów
krzewionych przez aktywistów ZZPPM. Dlatego odchodz¹ ze
Zwi¹zku, którym kieruj¹ ludzie pokroju pana R.Z., R.K, L.H.,
A.C. itd.
Dlatego w nadchodz¹cych wyborach nie bêd¹ g³osowaæ na
skompromitowanych przedstawicieli ZZPPM.

W spó³ce Polkomtel S.A. KGHM Polska Mied S.A. posiada znaczne udzia³y i w zwi¹zku z tym prawo desygnowania do Rady Nadzorczej tej spó³ki 2-ch przedstawicieli.

Nowa jakoæ PO

To ju¿ ich druga synekura otrzymana po objêciu w³adzy przez
Platformê Obywatelsk¹.
Jak zapowiadali dzia³acze Platformy Obywatelskiej w Polsce jest
wprowadzana nowa jakoæ!
Wdziêcznoæ
Jak do tej pory w ciep³ych fotelach Rady Nadzorczej Polkomtela
S.A. zasiadali w imieniu jednego z g³ównych akcjonariuszy KGHM prezesi lub wiceprezesi tej spó³ki. Czym mog³o to byæ podyktowane?
Mo¿na siê tylko domylaæ. Najbardziej szczytne mo¿e byæ twierdzenie, ¿e podyktowane jest koniecznoci¹ fachowego i na wysokim
szczeblu nadzoru w³acicielskiego. A najbardziej przyziemnym jest
twierdzenie, ¿e jest to synekura dla zarz¹dzaj¹cych, która ma za zadanie wywindowanie w górê ich dochodów (kilkanacie tysiêcy z³/
m-c).
Wprowadzanie nowej jakoci w zarz¹dzaniu maj¹tkiem bezporednio zale¿nym, a w tym wypadku porednio, w du¿ym stopniu zale¿nym od pañstwa - przybra³a postaæ maksymalnej gratyfikacji dla dzia³aczy PO, bêd¹cej wyrazem wdziêcznoci za ich dzia³alnoæ na rzecz
tej partii.
Nowi cz³onkowie rady Polkomtela
Zgodnie z przewidywaniami, NWZA Polkomtela wymieni³o dwóch
cz³onków rady nadzorczej z ramienia KGHM. Arkadiusz Giera³t i Marek Trawiñski zast¹pili Maksymiliana Bylickiego i Ireneusza Reszczyñskiego.
Arkadiusz Gierat  przed objêciem w³adzy przez PO pracowa³ w
Centrum Badawczo-Projektowym Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. spó³ce
zale¿nej od KGHM, w PO pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego lubiñskiej
organizacji powiatowej PO. W ostatnim czasie powo³any zosta³ do
rad nadzorczych spó³ek ZANAM  LEGMET Sp. z o. o. oraz Polkomtel SA.
Marek Trawiñski - przed objêciem w³adzy przez PO pracowa³ jako
prezes MPWiK Sp. z o.o., powo³any do rad nadzorczych KGHM Polska Mied S.A. i Polkomtel S.A.
Konflikt interesów
Do tej pory w radzie nadzorczej Polkomtelu zasiadali cz³onkowie
zarz¹du KGHM. Sytuacja, w której cz³onek organu nadzoruj¹cego
zarz¹d bêdzie wykonywaæ jego polecenia, zasiadaj¹c w radzie nadzorczej spó³ki zale¿nej, budzi podejrzenie konfliktu interesów.  twierdzi Józef Czyczerski
Nie ma ¿adnego konfliktu interesów.  mówi Marek Trawiñski.
Przychylamy siê bardziej do diagnozy przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józefa
Czyczerskiego i to nie z sympatii, ani z obowi¹zku, to jest po prostu fakt. Rozumiemy jednak stanowisko prezesa MPWiK i zarazem

przewodnicz¹cego RN KGHM, pana M.T. Kto nie chcia³by otrzymywaæ, co miesi¹c na konto kilkunastu tysiêcy z³otych dodatkowej diety
z rady?
Inna sprawa, to ta nowa jakoæ PO, po tylko dwuletnich rz¹dach PiS. Wczeniej wszyscy pamiêtamy jak aktywista  pose³
Ryszard Zbrzyzny trzyma³ siê kurczowo diety rady nadzorczej, któr¹
dopiero ustaw¹ trzeba by³o mu utr¹ciæ. Trudno nie wspomnieæ o
innych etatowych aktywistach ZZPPM, którzy jak paj¹ki pajêczyn¹
opletli spó³ki zale¿ne od Polskiej Miedzi obejmuj¹c synekury w
radach.
Czy wobec powy¿szego wynagradzanie swoich synekurami w
radach stanowi dla Platformy- która po raz pierwszy rz¹dzi - now¹
jakoæ?

Z NSZZ Solidarnoæ w wiat

Wiedeñ dla ka¿dego

Ka¿dy, kto przynale¿y do NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Rudna
ma prawo do wyjazdu.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Rudna organizuje dla swoich cz³onków 2 razy w miesi¹cu, 3 dniowe wycieczki
do Wiednia z odp³atnoci¹ 175 z³ od osoby.
Program wycieczki obejmuje:
Pierwszy dzieñ  wyjazd do Morawskiego Krasu i zwiedzanie parku
Krajobrazowego po³o¿onego na obszarze 100 km2 z ponad 1000 jaskiñ, przejazd kolejk¹ do Jaskini Punkavni ora przep³yniêcie ³odziami
podziemn¹ rzek¹ Punkv¹ poprzez malownicze groty, przejazd do hotelu obiadokolacja i nocleg w pokojach 2-osobowych z pe³nym wêz³em sanitarnym.
Drugi dzieñ  niadanie i wyjazd do Wiednia, zwiedzanie Wiednia
z przewodnikiem, obiadokolacja i nocleg w pokojach 2-osobowych z
³azienkami na przedmieciu Wiednia.
Trzeci dzieñ  niadanie i dalsze zwiedzanie Wiednia, powrót do
Polski przez Czechy, gdzie spo¿ywamy obiad.
Zapisy s¹ przyjmowane w siedzibie KZ NSZZ Solidarnoæ mieszcz¹cej siê w kopalni Rudna obok szybu RG. Informacje s¹ udzielane
pod tel. 0 76 748 57 30.
W chwili obecnej mo¿na siê zapisaæ na miesi¹ce lipiec i nastêpne, gdy¿ maj i czerwiec zosta³ ju¿ zarezerwowany. Jak zapewnia nas przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski, ka¿dy chêtny na wyjazd cz³onek Zwi¹zku
bêdzie móg³ skorzystaæ z wyjazdu.

Dyrektor wyst¹pi³ z wnioskiem, a Komisja po jego zmodyfikowaniu, go popar³a.

Chc¹ premii dla wszystkich
W kopalni Rudna Dyrektor oraz Solidarnoæ wspólnie chc¹
zmian Regulaminu Tworzenia i Wykorzystania Funduszu Premiowego.
Marek Marzec dyrektor naczelny O/ZG Rudna zwróci³ siê Zwi¹zków Zawodowych z wnioskiem o wprowadzenie zmian RT i WFP
kopalni Rudna, w tym Za³¹cznika nr 3. Zaproponowane zmiany dotyczy³y zmian nazewnictwa i symboli organizacyjnych wynikaj¹cych
z koniecznoci dostosowania ich do obowi¹zuj¹cego schematu Oddzia³u oraz podniesienia o 3 % premii na stanowiskach pracowników fizycznych jednej grupy zawodowej.
W odpowiedzi Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ KGHM
Polska Mied S.A. Oddzia³u ZG Rudna wyrazi³a zgodê na wprowadzenie zmian nazewnictwa i symboli organizacyjnych i podniesienie o 4 % premii na wszystkich stanowiskach pracowników
fizycznych wymienionych w Za³¹czniku nr 3.
Stoimy na stanowisku, ¿e podniesienie o 4% premii wszystkim pracownikom bêdzie bardziej celowe, ze wzglêdów motywacyjnych, jak i bardziej sprawiedliwe, gdy¿ nie zachwieje ju¿ wczeniej wynegocjowan¹ równowag¹ pomiêdzy poszczególnymi grupami zawodowymi. Dlatego proponujemy podniesienie premii
wszystkim. - Mówi przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ O/
ZG Rudna Józef Czyczerski

j¹ce k³amstwa, pomówienia i oszczerstwa s¹ przemylanym i celowym dzia³aniem maj¹cym przynieæ
okrelony efekt. Polegaj¹cy z regu³y na nobilitowaniu ZZPPM lub jej aktywistów poprzez oczernienie
Solidarnoci lub osoby Józefa Czyczerskiego. Ostatni artyku³ zamieszczony w Zwi¹zkowcu pt. Kandydaci Solidarnoci s¹ w rejestrze skazanych jest
tego kolejnym jaskrawym przyk³adem. Napisany w
celu zdyskredytowania w oczach za³ogi kandydatów Solidarnoci, w maj¹cych nast¹piæ za parê dni
wyborach cz³onków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A., przy pomocy k³amstwa.
W dowód publikujemy obok - wniosek o wykazanie niekaralnoci Józefa Czyczerskiego wraz z
zawartym na nim powiadczeniem Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Józefa Czyczerskiego w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru
Karnego.
Niech ka¿dy rozwa¿y w swoim sumieniu, czy
chce przyj¹æ k³amstwa pos³a na Sejm RP Ryszarda
Zbrzyznego za dobr¹ monetê i g³osowaæ na proponowanych przez niego kandydatów.
Kandydatów, którzy pe³ni¹c etatowe funkcje w
ZZPPM, wykorzystuj¹c swoje funkcje, za³atwili sobie przeszeregowania, przed³u¿enie zatrudnienia
pomimo nabycia przed wielu laty uprawnieñ emerytalnych, t³uste synekury w radach nadzorczych i
swoim bliskim intratne zatrudnienie.
Pracownicy musz¹ odpowiedzieæ na pytania:
Czy wybieraj¹c swojego przedstawiciela oczekuj¹, ¿e bêdzie ich reprezentowa³ dla dobra ca³ej
za³ogi?
Czy chc¹, aby ludzie, którzy nie bacz¹c na innych zadbali o swoje interesy maj¹ ich reprezentowaæ?
Odpowied nasuwa siê sama: wybieramy przedstawicieli za³ogi do Rady Nadzorczej, aby w interesie za³ogi pilnowali jej spraw, a nie jak to czynili proponowani w tych wyborach przez ZZPPM
kandydaci, za³atwiali sobie stawki i dodatkowe
wynagrodzenia z synekur.
Nie spe³niaj¹ oni wymogów oczekiwanych przez
za³ogê  na nich nie mo¿na g³osowaæ!

Czy pose³ SLD Ryszard Zbrzyzny ma honor i zrzeknie siê immunitetu na czas rozprawy S¹dowej?

K³amstwa ZZPPM

W Sejmie trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ immunitetu poselskiego, który w chwili obecnej ca³kowicie chroni pos³a przed
odpowiedzialnoci¹ karn¹ za przestêpstwa i wykroczenia.
Mamy nadziejê, ¿e projekt popierany przez PiS i PO zostanie
szybko uchwalony i bêdzie mo¿na poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci pos³ów za ich przestêpstwa.
Nowelizacja sta³a siê koniecznoci¹, gdy¿ pos³owie zamiast
wieciæ przyk³adem nieskazitelnoci i wysokiej kultury moralno
 etycznej, daj¹ wprost przyk³ad jej braku.
Wielokrotnie bylimy i jestemy wiadkami jak lubiñski pose³
z SLD Ryszard Zbrzyzny wydaje oszczercze zak³amane komunikaty lub w swym organie pt. Zwi¹zkowiec wprost narusza dobra osobiste ludzi publikuj¹c na ich temat k³amstwa. Robi to bezkarnie chroni¹c siê przed odpowiedzialnoci¹ za immunitetem
poselskim.
Istniej¹ wprawdzie przyk³ady pos³ów z honorem, którzy uwa¿aj¹, ¿e ich wyst¹pienie jest prawdziwe i dobrowolnie zrzekaj¹
siê immunitetu na czas rozprawy s¹dowej.
W¹tpimy, a wprost jestemy pewni, ¿e do tej grupy nie mo¿na
zaliczyæ pos³a Ryszarda Zbrzyznego. Jego wyst¹pienia zawiera-

Zaplanowane rozgrywki ju¿ nied³ugo

Wielkie kopanie

Uchwa³¹ Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin odbêdzie siê turniej pi³ki no¿nej na trawie.
Cz³onków KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, którzy potrafi¹
siê zorganizowaæ w 10-cio osobowe dru¿yny zapraszamy do udzia³u w turnieju - o Puchar Przewodnicz¹cego KM, który odbêdzie w
dniu 31 maja br. o godzinie 1400 na bocznym stadionie Zag³êbia
Lubin w Lubinie.
Zg³oszeñ dru¿yn nale¿y dokonaæ w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja br. w siedzibie Komisji Miêdzyzak³adowej (szyb
LG). Ze wzglêdów organizacyjnych udzia³ w turnieju nale¿y zg³aszaæ na licie imiennej z podaniem: nazwiska i imienia, oddzia³u,
adresu zamieszkania oraz PESEL-a (dane niezbêdne ze wzglêdu
na ubezpieczenie). W przypadku zg³oszenia siê wiêkszej liczby
dru¿yn ni¿ 12, o zakwalifikowaniu bêdzie decydowaæ kolejnoæ
zg³oszenia dru¿yny.
W imieniu Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin wiceprzewodnicz¹cy Marek Budziak zaprasza
wszystkich cz³onków zwi¹zku do udzia³u i kibicowania w rozgrywkach.
Po wrêczeniu nagród najlepszym zespo³om, w celu regeneracji si³, organizatorzy przewiduj¹ spotkanie towarzyskie, na które
przygotowano poczêstunek.
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