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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

31 sierpnia 2008r. mija 28 rocznica podpisania porozumieñ sierpniowych w stoczni Gdañskiej

Rocznica powstania Solidarnoci
Powstanie wolnych Zwi¹zków Zawodowych sta³o siê mo¿liwe w
wyniku podpisania w Stoczni Gdañskiej przez Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy 31 sierpnia 1980r. porozumieñ z komisj¹ Jagielskiego reprezentuj¹ca Rz¹d PRL.
Wyniku zawartego porozumienia powsta³ Niezale¿ny Samorz¹dny
Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ, st¹d jako kolebkê powstania solidarnoci przyjmuje siê stoczniê Gdañsk¹, a 31 sierpnia jako dzieñ powstania NSZZ Solidarnoæ.
Powstanie Solidarnoci to przede wszystkim powstanie w Polsce po
wojennej pierwszego niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego pozwalaj¹cego ludziom pracy zachowaæ godnoæ cz³owieka do walki o jego przyrodzone prawa, do solidarnoci z innymi ludmi. Solidarnoæ da³a spo³eczeñstwu odwagê, odkry³a przed nim jego si³ê, zjednoczy³a je. Ka¿dy
móg³ odkryæ w ruchu Solidarnoci co dla siebie. Jest to pierwsze
zwyciêstwo demokracji nad totalitaryzmem. Pomimo wprowadzenia
stanu wojny i podjêtej próby likwidacji NSZZ Solidarnoæ i demokracji. Polskie Spo³eczeñstwo nigdy nie zapomnia³o o swoich prawach i po
czasie, doprowadzi³o do reaktywowania swego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego. Odradza³ siê z trudnociami, ograbiony z
maj¹tku, który zosta³ przekazany stworzonym na powrót prorz¹dowym
bran¿owym zwi¹zkom zawodowym i pozbawiony cz³onków, którzy
musieli ponownie wstêpowaæ w jego szeregi. Dzisiaj, pomimo tych przeciwnoci, stanowi si³ê przynale¿nymi do zwi¹zku pracownikami.

Jest najliczniejsz¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ w KGHM Polska
Mied S.A.

Uchwa³¹ Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarnoæ 31 sierpnia obchodzimy rocznicê powstania NSZZ Solidarnoæ.
W Lubinie ze wzglêdu na wydarzenia sierpnia 1982r. corocznie
obchodzimy rocznicê powstania Solidarnoci razem z rocznic¹ Zbrodni
Lubiñskiej.

Pracownicy czekaj¹ na waloryzacjê swojej p³acy, a Zarz¹d KGHM szykuje kolejn¹ t³ust¹ dywidendê.

Stawki musz¹ wzrosn¹æ
Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin udzieli³ pisemnej odpowiedzi.
Podczas spotkania 30 lipca br. pracodawcy z organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w KGHM Polska Mied S.A. Zwi¹zki Zawodowe
przed³o¿y³y na pimie swoje jednolite stanowisko, dotycz¹ce podwy¿ek stawek zaszeregowania o 200 z³. Prezes nie wyrazi³ zgody na podwy¿kê, jednak nie odmówi³ podjêcia rozmów na temat wzrostu p³ac.
Zwi¹zkowcy zwrócili siê do pracodawcy o dostarczenie odpowiedzi pisemnej na ich propozycjê.
11 sierpnia prezes Zarz¹du Polskiej Miedzi Miros³aw Krutin udzieli³
pisemnej odpowiedzi. Pisze w niej: ( ) Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A.
nie mo¿e zaakceptowaæ kolejnej w tym roku podwy¿ki p³ac.( ) Swoje
stanowisko uzasadnia, ¿e Zarz¹d podniós³ w tym roku stawki o 150z³, co
skutkuje wzrostem redniomiesiêcznego wynagrodzenia o 354z³ oraz
zwaloryzowa³ wyp³acany za deputat wêglowy ekwiwalent o 6,5%, co wraz
wynikaj¹cym ze stawek wzrostem rocznych nagród oraz wiadczeñ naliczanych od najni¿szej krajowej p³acy, która równie¿ wzros³a, stanowi 460z³
redniomiesiêcznego wynagrodzenia.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wystê-

puj¹c w styczniu br. z propozycj¹ podniesienia stawek o 350z³, doskonale zdawa³a sobie sprawê, ¿e od stawek s¹ naliczane inne sk³adniki p³acowe i w zwi¹zku z tym p³ace pracownicze wzrosn¹ o pochodne od stawki.
W kopalniach, przeróbce i innych Oddzia³ach pracuje wielu ludzi, których zarobki s¹ du¿o poni¿ej redniej w KGHM i to oni najbardziej odczuwaj¹ postêpuj¹ce w tym roku podwy¿ki cen artyku³ów spo¿ywczych,
noników energii, czynszu itd. Ka¿dy, kto obserwuje sytuacjê gospodarczo-ekonomiczn¹ w Polsce, od kiedy w³adzê objê³a Platforma Obywatelska wiedzia³, ¿e ceny bêd¹ ros³y.
Wed³ug wyliczeñ SKGRM NSZZ Solidarnoæ, aby nad¹¿yæ za
inflacj¹, pracownikom w naszej Spó³ce trzeba by³o podnieæ stawki o
350z³ i to od stycznia br. Ka¿dy miesi¹c opónienia w podwy¿ce, to
spadek si³y nabywczej pracowników Polskiej Miedzi.
Ronie rednia p³aca w Polsce i ju¿ przekracza 3 000z³. Pracodawcy
w Polsce, chc¹c wyrównaæ spadek si³y nabywczej swoim pracownikom,
podnosz¹ ich p³ace. Tak czêciowo zrobi³ i Zarz¹d Polskiej Miedzi, ale
ustalony jednostronnie przez Zarz¹d wskanik wzrostu redniomiesiêcznego wynagrodzenia na rok 2008 jest zbyt niski i nie rekompensuje wzrostu cen. Brak ca³kowitej rekompensaty nie znajduje mocowania po stronie sytuacji gospodarczo  ekonomicznie - finansowej Spó³ki, jest zwyk³ym chciejstwem zarz¹dzaj¹cych maj¹cych p³acê niepowi¹zan¹ z p³acami pracowniczymi i tak wysok¹, ze nie rozumiej¹, o czym mówi NSZZ
Solidarnoæ.
Górnicy pracuj¹ w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze i za to ryzyko zawodowe musz¹ otrzymywaæ wy¿sze pobory od
innych grup zawodowych. Je¿eli kto nie rozumie tej prostej zasady, nie
powinien zarz¹dzaæ Spó³k¹ wydobywcz¹.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ domaga siê podwy¿ek stawek zaszeregowania o 200z³ i na najbli¿szym spotkaniu z pracodawc¹ ponowi
swe ¿¹danie. A jak negocjacje nie przynios¹ po¿¹danego efektu podejmie bardziej radykalne dzia³ania dla zapewnienia wzrostu wynagrodzenia pracowniczego.

Dodatkowa Nagroda Roczna dla pracowników p³atna zaliczkowo w sierpniu z zysku wypracowanego w 2008 roku.

Nagroda do wyp³aty

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. upubliczni³ 14 sierpnia br. raport
finansowy za II kwarta³ 2008 r. i poinformowa³ o zmianie terminu
przekazania raportu pó³rocznego za I pó³rocze 2008 roku. Raport zostanie opublikowany do wiadomoci publicznej 23 wrzenia 2008 roku.
KGHM Polska Mied S.A. mia³a 832,49 milionów z³ jednostkowego
zysku netto w II kw. 2008 roku wobec 931,09 milionów z³ zysku rok
wczeniej Zysk operacyjny wyniós³ 1026,98 milionów z³ wobec 1166,40
milionów z³ zysku rok wczeniej. Przychody wynios³y 3028,62 milionów
z³ wobec 3216,59 milionów z³ rok wczeniej. Narastaj¹co w I-II kw. 2008
roku spó³ka mia³a 1814,69 milionów z³ zysku wobec 1857,67 milionów
z³ zysku rok wczeniej przy obrotach odpowiednio 6030,94 milionów z³
wobec 5860,08 milionów z³.
Jedn¹ z przyczyn powstania mniejszego zysku w br. by³o obni¿enie
kursu dolara w stosunku do z³otego. Pomimo ni¿szego zysku netto w br.
wypracowany przez za³ogê Polskiej Miedzi zysk upowa¿nia j¹ do otrzymania I raty dodatkowej nagrody rocznej.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w za³¹czniku nr 11 do ZUZP
dodatkowa nagroda roczna zostanie wyp³acona decyzj¹ Zarz¹du Spó³ki
zaliczkowo wci¹gu miesi¹ca od dnia upublicznienia raportu finansowego za II kwarta³ 2008 r.
Wed³ug posiadanych przez nas informacji I rata dodatkowej nagrody rocznej za 2008r. zostanie wyp³acona pracownikom 29 sierpnia br. w wysokoci 11% wynagrodzeñ za I pó³rocze 2008r.

Zwi¹zkowcy ¿¹daj¹ informacji o wykorzystaniu funduszu p³ac za 7 miesiêcy

Przeszeregowania
w Oddzia³ach

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ
dzia³aj¹cy przy kopalni Rudna i kopalni Polkowice-Sieroszowice wyst¹pi³ do pracodawcy o przekazanie informacji p³acowych.
Zwi¹zkowcy chc¹ zapoznaæ siê z wykorzystaniem rodków przeznaczonych na fundusz p³ac, wyp³aconymi nagrodami z funduszu
premiowego oraz iloci¹ dokonanych przeszeregowañ w br. Otrzymane dane z siedmiu miesiêcy funkcjonowania zak³adu, umo¿liwi¹
dokonanie analizy prawid³owoci dotychczasowej polityki p³acowej i wska¿¹ mo¿liwoci uruchomienia przeszeregowañ pracowniczych.
Na czas zamkniêcia Pryzmatu Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Rudna jeszcze oczekuje na przekazanie danych.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ca w O/ZG
Polkowice-Sieroszowice po przeanalizowaniu realizacji funduszu p³ac, limitu i wykonania funduszu premiowego oraz liczby
przeszeregowañ zwróci³a siê do dyrektora kopalni o podjêcie
rozmów w celu dokonania przeszeregowañ pracowników zatrudnionych w Oddziale.

Ruszy³a machina maj¹ca zlikwidowaæ trzy Oddzia³y
Polskiej Miedzi

Kosztowny i zbêdny
dla kopalni

Uchwa³¹ nr 377/VI/2008 Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. zobowi¹za³ Dyrektora Oddzia³u KGHM PM SA ZG Polkowice-Sieroszowice do utworzenia w ramach tego Oddzia³u Dzia³u do spraw
Integracji Oddzia³ów Górniczych.
Wykonuj¹c uchwa³ê Zarz¹du Dyrektor O/ZG Polkowice-Sieroszowice wyda³ 10 lipca br. Zarz¹dzenie o utworzeniu nowego Dzia³u w ramach struktury organizacyjnej tej kopalni.
O powy¿szym zarz¹dzeniu pracodawca, po fakcie, powiadomi³
11 lipca br. Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w Oddziale ZG Polkowice-Sieroszowice.
Przekazanie informacji zwi¹zkom po fakcie wprowadzenia
zmian w strukturze zak³adu, uniemo¿liwi³o dokonanie konsultacji
oraz wyra¿enie opinii przez zwi¹zkowców.
W rozumieniu przepisów prawa Oddzia³ KGHM PM SA ZG Polkowice-Sieroszowice jest zak³adem, a dyrektor Oddzia³u jako pracodawca ma obowi¹zek konsultacji z istniej¹cymi w tym Oddziale
Zwi¹zkami Zawodowymi (Rad¹ Pracownicz¹).
Utworzenie nowego dzia³u w Oddziale Polskiej Miedzi zmienia
jego strukturê organizacyjn¹ i na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. Dz.U. nr 79 poz. 550 art. 13 zobowi¹zuje pracodawcê
do przekazania w odpowiednim terminie informacji: Pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umo¿liwiaj¹cym radzie pracowników zapoznanie siê ze spraw¹, przeanalizowanie tych informacji i przygotowanie siê do konsultacji. Oraz
zgodnie z art. 14, powy¿szej ustawy do przeprowadzenia konsultacji.
Poinformowanie i wydanie zarz¹dzenia przez dyrektora bez konsultacji ze Zwi¹zkami Zawodowymi jest dzia³aniem bezprawnym
i na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. Dz.U. nr 79
poz. 550 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji stanowi wykroczenie cigane z oskar¿enia publicznego inspektora pracy i jest zagro¿one kar¹ grzywny lub pozbawienia wolnoci.
Pytamy przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Polkowice-Sieroszowice Bogus³awa Szarka: jakie jest jego zdanie
na ten temat?
Utworzenie nowego dzia³u w kopalni, to zmiana struktury, która
mo¿e stymulowaæ znaczne dodatkowe koszty dla Oddzia³u.
W wyniku braku informacji i konsultacji Zwi¹zki Zawodowe nie
s¹ poinformowane:

1. Jakie s¹ koszty i o ile bêdzie z tego tytu³u pomniejszony fundusz p³ac dla pozosta³ej za³ogi kopalni?
2. Ile pieniêdzy bêdzie mniej na przeszeregowania dla pracowników?
3. Jakie i gdzie pracodawca podejmie kroki, aby znaleæ pieni¹dze
na utworzenie i utrzymanie nowego dzia³u kopalni?
Moim zdaniem Dzia³ ten jest zbêdny do funkcjonowania kopalni
Polkowice-Sieroszowice.
Dlaczego powsta³ akurat przy kopalni Polkowice-Sieroszowice?
 pyta przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e nowy Zarz¹d z nadania politycznego
Platformy Obywatelskiej chc¹c pomniejszyæ i tak ju¿ kolosalne koszty funkcjonowania powierzchniowego Oddzia³u Biura Zarz¹du (rednia p³aca ponad 10 000z³ w 5 dni tygodnia), tworzy dzia³ przy kopalni i przerzuca tam koszty. Póniej bêdzie uzasadnia³, ¿e rednia
p³aca w kopalni wzros³a i górnikom nie nale¿¹ siê podwy¿ki. Na
takie bezsensowne mno¿enie kosztów kopalni i sztuczne podnoszenie redniej p³acy w kopalni niema i nie bêdzie zgody Solidarnoci.
NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Polkowice-Sieroszowice nie
zgadza siê na tworzenie zbytecznych kopalni bezproduktywnych
dzia³ów, które poprzez generowanie dodatkowych kosztów bêd¹
mia³y bezporedni wp³yw na wyniki ekonomiczne i zani¿a³y p³ace zatrudnionych pod ziemi¹ w kopalni.

Odpolitycznienie spó³ek by³o jednym ze sztandarowych hase³ PO w kampanii wyborczej, a premier obiecywa³, ¿e zarz¹dy spó³ek bêd¹ wybierane w konkursach

Sto³ki tylko
dla swoich

Z dobrze p³atnych posad w KGHM Polska Mied S.A., korzystaj¹ bez ¿enady partyjniacy z PO. Dziel¹ siê sto³kami, które
gwarantuj¹ dochody siêgaj¹ce nawet kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych.
Jeszcze przed wyborami w 2005 roku Donald Tusk mówi³ dzia³aczom PO: nie wa¿cie siê robiæ ekspresowych kursów do rad nadzorczych, bo nawet, jeli dojdziemy do w³adzy, skoku na spó³ki nie
bêdzie.
Konkursy w spó³kach skarbu pañstwa i w spó³kach zale¿nych
powinny byæ przeprowadzane od góry do do³u - mówi minister
skarbu Aleksander Grad
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej realizuje zapowiedzi i program PO:
1. By³y szef lubiñskich struktur Platformy Obywatelskiej Arkadiusz
Gierat, bez konkursu dosta³ stanowisko dyrektora generalnego
ds. inwestycji w Oddziale Biuro Zarz¹du (wynagrodzenie oko³o
50 tys. z³otych miesiêcznie). Zasiada te¿ w czterech radach nadzorczych. Liderzy Platformy Obywatelskiej wiele razy krytykowali mno¿enie rad, jako metodê dorabiania sobie do pensji.
2. Awansowa³a ¿ona pos³a PO Norberta Wojnarowskiego ze stanowiska specjalisty na dyrektora w departamencie bez ¿adnego konkursu.
3. Karol Szczepaniak, radny Platformy Obywatelskiej z G³ogowa.
Bez konkursu zosta³ dyrektorem w spó³ce zale¿nej w 100% od
KGHM Polska Mied S.A - Pol-Mied Trans Sp. z o. o. Zanim
Platforma wygra³a wybory, Szczepaniak by³ w spó³ce starszym
specjalist¹ ds. organizacyjnych.
4. Wiceprezesem spó³ki zale¿nej w 100% od KGHM Polska Mied
S.A - Inova Sp. z o. o. bez konkursu zosta³ cz³onek PO i by³y
radny z Legnicy Jerzy Bednarz.
5. Dyrektorem ds. pracowniczych w Oddziale KGHM Polska Mied
S.A ZG Rudna bez konkursu zosta³ mianowany cz³onek PO ze
cinawy Radny Powiatu Lubin z listy PO Mieczys³aw Kraniañski.
Stanowiska dyrektorskie KGHM i w spó³kach zale¿nych, to pensje od kilkunastu do oko³o 30 tys. z³ miesiêcznie.
W konkursach powinny byæ obsadzane nie tylko stanowiska w
zarz¹dach spó³ek skarbu pañstwa, ale te¿ w spó³kach zale¿nych
i stanowiska dyrektorskie. Jeli kto wygra konkurs, nawet bêd¹c
dzia³aczem jakiej partii politycznej, to sprawa jest czysta. Tak¹ dyspozycjê wyda³em po wyborach i jeli kto o tym zapomnia³, to mu

przypomnê.  mówi Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad
Nie ma zgody na skok partyjnych dzia³aczy na stanowiska
w spó³kach - mówi szef gabinetu premiera Renata Grochal
Cz³onkowie PO mog¹ wystartowaæ w konkursach i jeli je wygraj¹, a mam wra¿enie, ¿e ich kompetencje s¹ wystarczaj¹ce, bêd¹
mogli pozostaæ na stanowiskach. - uwa¿a S³awomir Nowak, szef
gabinetu premiera.
Dla nas jest oczywiste, ¿e skok na kasê Polskiej Miedzi siê dokona³ i nie jest to sytuacja wyj¹tkowa. Zapocz¹tkowali j¹ partyjniacy z SLD wspierani czynnie przez ZZPPM, to za ich rz¹dów powsta³y kominy p³acowe winduj¹c wynagrodzenia do niebotycznych
rozmiarów dla swoich fachowców mened¿erów z partyjnego
nadania. Wszyscy pamiêtamy jak sekretarka pos³a Ryszarda Zbrzyznego wykazywa³a siê wyj¹tkowymi zdolnociami w trakcie rz¹dów SLD w Polskiej Miedzi obsadzaj¹c 3 rady nadzorcze w spó³kach zale¿nych od KGHM. A aktyw ZZPPM oplót³ sw¹ pajêczyn¹
pozosta³e spó³ki grupy kapita³owej mianuj¹c siê do ich rad nadzorczych. Kurek, Hajdacki, Jasiñski to cis³a czo³ówka Rady ZZPPM
i zarazem jedynie szpica aktywistów pobieraj¹cych diety z tytu³u
zasiadania w radach spó³ek zale¿nych. Nawet pose³ Ryszard Zbrzyzny choæ prawo mu zakazywa³o umieci³ siê w wygodnym fotelu
Rady Nadzorczej Zag³êbia Lubin.
Nie dziwi nas, ¿e Platforma postêpuje identycznie. Nawijanie
o konkursach to nastêpna fraszka, która ma zamydliæ oczy opinii
publicznej. Komisja konkursowa sk³adaj¹ca siê z ludzi Platformy jak bêdzie oceniaæ kandydatów? Maj¹c do wyboru kandydatów,
niezwi¹zanego z PO i cz³onka tej partii. Kogo wybierze? Jest oczywistym, ¿e wybierze swojego i tak siê dzieje, reszta to pic konkursowy.
Wszystkie te owiadczenia premiera Donalda i jego ministra,
szefów gabinetu premiera, to bzdety maj¹ce otumaniæ opiniê publiczn¹. Jest to polityka ok³amywania spo³eczeñstwa. Ale jak przynosi efekty, to dlaczego nie k³amaæ.
Dopiero ca³kowite uniezale¿nienie siê od wp³ywów polityków
na gospodarkê umo¿liwi³oby niezale¿ny i merytoryczny wybór mened¿erów. Trzeba jednak sobie zdawaæ sprawê, ¿e jest to mo¿liwe
przy ca³kowitej prywatyzacji, która niesie szereg zagro¿eñ dla za³ogi pracuj¹cej w Polskiej Miedzi.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
jest przeciwna ca³kowitej prywatyzacji KGHM polska Mied S.A.,
gdy¿ wiêkszociowy udzia³ pañstwa jest gwarantem istnienia
Spó³ki, która daje zatrudnienie dziesi¹tkom tysiêcy ludzi.

Wys³uchaæ ich problemy i przekazaæ informacjê

Bli¿ej ludzi

Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski w dniach 5  7 sierpnia
br., odby³ cykliczne spotkania z pracownikami kopalni Lubin.
Organizowane od lat spotkania maj¹ na celu przekazanie bie¿¹cych informacji, w bezporednim kontakcie z za³og¹ i zapoznanie
siê dzia³aczy zwi¹zkowych z problemami nurtuj¹cymi pracowników. Jak zawsze objê³y swym zasiêgiem wszystkie rejony kopalni
Lubin.
S¹ organizowane w czasie najbardziej korzystnym dla pracowników miêdzy zmianami pierwsz¹ i drug¹ na wszystkich rejonach
kopalni.
Pracownicy pytali, a przewodnicz¹cy wyjania³:
1. Stanowisko NSZZ Solidarnoæ w sprawie podwy¿ek p³ac
w tym roku. Jest jasne i zbie¿ne z pozosta³ymi organizacjami
zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w KGHM Polska Mied S.A. chcemy
jeszcze w tym roku podwy¿ek stawek zaszeregowania pracowniczego o 200z³.
Na pocz¹tku roku podczas negocjacji wskanika wzrostu redniej p³acy pracowniczej przed³o¿ylimy Zarz¹dowi Spó³ki ¿¹danie wzrostu stawek zaszeregowania o 350 z³. Pracodawca siê
nie zgodzi³ i ustali³ samodzielnie wskanik umo¿liwiaj¹cy wzrost
stawek tylko o 150z³. Przyjêlimy t¹ propozycjê, gdy¿ za³oga
czeka³a na podwy¿kê, ale nie zgodzilimy siê, na wskanik ustalony przez Zarz¹d. Stalimy i stoimy na stanowisku, ¿e pracownicy maj¹cy swój udzia³ w wypracowywaniu wielomiliardowego zysku maj¹ prawo do wy¿szych stawek osobistego zaszeregowania. Stawki górników zatrudnionych pod ziemi¹ stanowi¹
zaledwie 22% udzia³ w ca³oci ich wynagrodzenia. Uwa¿amy,

¿e jest to nie do przyjêcia i nale¿y jak najszybciej zmieniæ.
Zdaniem NSZZ Solidarnoæ w pierwszej kolejnoci nale¿y
zadbaæ o p³acê pracownicz¹, a póniej o dywidendê dla akcjonariuszy. Zarabiamy wielokrotnie mniej ni¿ nasi koledzy na
zachodzie, a pracujemy o wiele d³u¿ej fedruj¹c rudê nawet w dni
wolne od pracy. Sytuacja ta wymaga szybkich zmian.  mówi³
przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski i po chwili dodaje: - Czas pokaza³, ¿e domagaj¹c siê w styczniu podwy¿ki stawek o 350z³ mielimy i mamy racjê. Wci¹gu siedmiu miesiêcy bie¿¹cego roku
wzrost cen artyku³ów spo¿ywczych, energii i czynszów z mediami nabra³ takiego tempa, ¿e podwy¿ka stawek o 150z³ nie rekompensuje inflacji i spada poziom ¿ycia rodzin górniczych. Dostrzeg³y t¹ sytuacjê pozosta³e Zwi¹zki Zawodowe i przy³¹czy³y
siê do naszych ¿¹dañ. Mam nadziejê, ¿e Zarz¹d za zas³ony swoich bardzo wysokich wynagrodzeñ, wcale nie ni¿szych od mened¿erów zachodnich, dostrze¿e nasz problem i zgodzi siê na podwy¿kê stawek pracowniczych.
Na ostatnim spotkaniu organizacji zwi¹zkowych z pracodawc¹
prezes KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin nie zgodzi³ siê
na podwy¿kê. Ale my nie zrezygnujemy, bêdziemy razem z Wami,
domagali siê s³usznych nale¿nych górnikom miedziowym praw.
2. Na temat propozycji pracodawcy likwidacji deputatu wêglowego.
Na spotkaniu 30 lipca Prezes M. Krutin przedstawi³ koncepcjê
jednorazowego wykupu deputatu wêglowego od emerytów i pracowników, która ma polegaæ na likwidacji wyp³acanego pracownikom oraz emerytom i rencist¹ ekwiwalentu wêglowego z wyp³aceniem w zamian jednorazowej rekompensaty wyliczonej za
dziesiêciu lat wg obowi¹zuj¹cych cen i wymiaru deputatu na dzieñ
wyp³aty. Koszt wyp³aty Zarz¹d szacuje na ok. 750 milionów z³otych na dzieñ dzisiejszy. Po jednorazowej wyp³acie pracownicy
i emeryci utrac¹ prawo do ekwiwalentu za wêgiel. NSZZ Solidarnoæ nie zaj¹³ w tym temacie jeszcze stanowiska, chcemy
wys³uchaæ waszego zdania w tym temacie i przed³o¿yæ je pracodawcy. Sprawa nie jest ³atwa, gdy¿ pieni¹dze pobrane jednorazowo szybko siê rozejd¹, a comiesiêczna pensja siê obni¿y
o ekwiwalent za wêgiel, który w chwili obecnej jeszcze jest coroczne waloryzowany w stosunku do wzrostu cen wêgla.
3. Na temat propozycji Zarz¹du wprowadzenia motywacyjnego
systemu wynagradzania. Przewodnicz¹cy przekaza³ g³ówn¹ koncepcjê Zarz¹du zmierzaj¹c¹ do wprowadzenia wysokiej premii
(kosztem likwidacji innych sk³adników p³ac, których nie wiadomo), która bêdzie przyznawana uznaniowo przez kierownika. Pracownicy obecni na spotkaniu jednomylnie skrytykowali pomys³
prezesa M. Krutina. Przewodnicz¹cy zgodzi³ siê z ich obawami,
¿e system uznaniowy bêdzie stwarza³ patologie typu: maksymalna
premia dla przydupasów kierownika, a ludzie pracuj¹cy ciê¿ko
i wydajnie nie bêd¹ widzieli premii, co w konsekwencji przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego.
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ Bogdan Nuciñski stwierdzi³, ¿e Od momentu, gdy obecna ekipa przejê³a stery rz¹dzenia
nie ma uczciwego i szczerego dialogu. Tak jest w rozmowach w
ramach Komisji Trójstronnej i tak jest w KGHM Polska Mied S.A.
Wszystkie poczynania, które realizuje obecna ekipa, s¹ obliczone na bardzo szybki efekt zrobienia olbrzymiej kasy dla nielicznych,
szczególnie dla swoich. Koszty kolejnych wyrzeczeñ maj¹ ponieæ
pracownicy, emeryci i rencici.
Takim ewidentnym przyk³adem jest prywatna darmowa s³u¿ba
zdrowia, bo publiczna jest niewydolna i droga. Ka¿dy, kto skorzysta³ z prywatnej s³u¿by zdrowia wie, ¿e tam trzeba p³aciæ i po to siê
prywatyzuje, by trzepaæ kasê. Ale ekipa mówi bêdzie taniej i dostêpniej. Oczywicie, zgadzamy siê - dla bogatych.
Obecna ekipa udaje, ze nie widzi statystyk, które szokuj¹ i przera¿aj¹. Coraz wiêcej ludzi w Polsce ¿yje poni¿ej progu ubóstwa (ok.
19%), a zagro¿onych bied¹ jest ok. 13%.
Rz¹dz¹cy z pozoru siê tym martwi¹, aby wprowadziæ w b³¹d opiniê publiczn¹ i zerkaj¹ na sonda¿e popularnoci premiera Donalda
i jego ministrów. Zacieraj¹ ³apki i w zaciszu gabinetów miej¹ siê
do rozpuku, jak to siê im udaje sprawnie, po raz kolejny oszukaæ
spo³eczeñstwo.
Czy im, to siê uda, zale¿y od zastosowanej socjotechniki. Ale
przede wszystkim od nas: Czy pozwolimy siê daæ oszukaæ? Czy
damy siê lekcewa¿yæ i poni¿aæ.
NSZZ Solidarnoæ mo¿e tylko t³umaczyæ i wyjaniaæ oraz
organizowaæ ró¿nego rodzaju protesty. Zrozumienie sytuacji i aktywny udzia³ w protestach zale¿y tylko od nas wszystkich. 29 sierpnia poka¿emy swoj¹ si³ê w ogólnopolskim Protecie w Warszawie  ca³y czas zapisujemy chêtnych w biurach NSZZ Solidarnoæ.

Rekreacja w leniczówce

Piknik rodzinny
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zaprasza swoich cz³onków 23 sierpnia br. na wypoczynek do lasów
w Micha³owie.
Cz³onkowie Solidarnoci zrzeszeni w Komisji Miêdzyzak³adowej
O/ZG Lubin po wniesieniu tylko 15 z³ od osoby doros³ej i jeszcze mniej,
bo 10 z³ od dziecka wezm¹ udzia³ w atrakcyjnym spotkaniu.
Organizatorzy zapewniaj¹ transport z Lubina na miejsce imprezy
i z powrotem. Na miejscu w Micha³owie uczestnicy wezm¹ udzia³
- w przejedzie konnym w siodle i zaprzêgiem, zwiedzaniu hodowli
STRUSI i DANIELI, konkursach z nagrodami oraz w wspólnym pieczeniu kie³basek w ognisku.
Zapisy w siedzibie Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin na LG  liczba miejsc ograniczona.

Spotykamy siê 31 sierpnia o 1200 na cmentarzu i o 1300
na mszy w Lubinie

XXVI Rocznica
Zbrodni Lubiñskiej

W Polsce 1982r trwa stan wojny wprowadzony przez lewicow¹
w³adzê w celu likwidacji niechc¹cego siê podporz¹dkowaæ - niezale¿nego od w³adzy Zwi¹zku Zawodowego.
NSZZ Solidarnoæ zosta³ delegalizowany i dzia³a nie legalnie, 31 sierpnia w drug¹ rocznicê podpisania porozumieñ w Gdañsku, organizuje pokojowe manifestacje.
W Lubinie na Rynku (Pl. Wolnoci) ostatniego sierpnia 1982r
ok. 14 zaczyna siê manifestacja:
Ludzie zgromadzili siê w pokojowym protecie przeciw przemocy
rz¹dz¹cych nad rz¹dzonymi. Sk³adaj¹ krzy¿ z kwiatów, piewaj¹ hymn
narodowy, pieni: Bo¿e co Polskê, Rotê. Wznosz¹ okrzyki precz
z junt¹, uwolniæ internowanych, precz z komun¹ uwolniæ Lecha
 zamkn¹æ Wojciecha, niech ¿yje Solidarnoæ i inne. W³adzy ta
manifestacja nie odpowiada i wydaje rozkaz swoim s³u¿b¹ rozpêdzenia manifestuj¹cych. Oko³o godziny 15 dwutysiêczny t³um zosta³ zaatakowany gazem ³zawi¹cym przez licz¹ce ³¹cznie ponad 80 funkcjonarjuszy si³y NOMO, ROMO i ORMO. W odpowiedzi pad³y okrzyki
gestapo, bandyci, pacho³ki Bre¿niewa, zaczêto rzucaæ kamieniami. Nie posiadaj¹c odpowiedniej si³y do rozproszenia manifestantów lewicowa w³adza wprowadza do akcji specjalny oddzia³ Legnickiego ZOMO i wydaje rozkaz strzelania do protestuj¹cych ostr¹ amunicj¹.
Na miejscu manifestacji zginêli p. Andrzej Trajkowski, p. Micha³ Adamowicz i p. Mieczys³aw Poniak. Kilkadziesi¹t osób odnios³o rany postrza³owe.
Od tego czasu, rokrocznie ludzie, którym le¿y na sercu dobro Polski, którzy s¹ przeciwni przemocy i nie popieraj¹ u¿ycia si³y wobec
swych rodaków, spotykaj¹ siê na cmentarzu (przy grobach Andrzeja
Trajkowskiego i Micha³a Adamowicza) i mszy w., a po niej pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym mord przy lubiñskim rynku.
Wra¿aj¹ w ten sposób swoj¹ jednoæ w d¹¿eniach do demokratyzacji ¿ycia, lepszego jutra, sprawiedliwoci spo³ecznej i pamiêæ o tych
tragicznych dniach sprzed 26 lat. Pamiêæ, która pozostaj¹c w naszych
umys³ach, mo¿e ochroniæ nas w przysz³oci przed w³adz¹ totalitarn¹,
która mog³aby znowu siêgn¹æ po Polsk¹ krew.
Organizator obchodów - Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ Solidarnoæ zaprasza do udzia³u w uroczystociach wszystkich mieszkañców miasta i okolic.
Obchody XXVI Rocznicy Wydarzeñ Lubiñskich rozpoczn¹ siê
w niedzielê 31 VIII br., od z³o¿enia kwiatów na cmentarzu w Lubinie
przy grobach pomordowanych o godzinie 1200, nastêpnie o godz.
1300 msza wiêta w kociele p/w Matki Boskiej Czêstochowskiej
w Lubinie (du¿y koció³ w Rynku). Po mszy przejcie pod Pomnik
Pamiêci Ofiar Lubina 82, okolicznociowe przemówienia i z³o¿enie
kwiatów. W Orzeszkowie k/cinawy, gdzie na wieczny spoczynek z³o¿ono cia³o jednej z ofiar Lubina 82 Mieczys³awa Poniaka w niedzielê

7 IX br., o godz. 1000 odbêdzie siê Msza wiêta i po mszy z³o¿enie
kwiatów.
Redakcja Pryzmatu przy³¹cza siê do apelu o aktywny udzia³
w tegorocznych obchodach. Liczne uczestnictwo w uroczystociach
bêdzie manifestacj¹ solidarnej walki o lepsz¹ przysz³oæ wszystkich Polaków. Bêdzie ho³dem dla Ofiar i dowodem, ¿e tragiczna
mieræ Andrzeja, Micha³a i Mieczys³awa pozostaje w pamiêci ¿yj¹cych.

Ma³e mo¿na lepiej ogarn¹æ, du¿e mo¿e byæ efektywniejsze, a wielkie oznacza pora¿kê.

Trzy kopalnie w jedn¹
Do Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
od kilku lat docieraj¹ informacje na temat zamiaru po³¹czenia kopalñ w jedn¹, jednak jak do tej pory Zarz¹dy Polskiej Miedzi nie
przedstawi³y zwi¹zkowi ¿adnych sensownych i rzetelnych argumentów przemawiaj¹cych za tym poci¹gniêciem.
Zarz¹d Polskiej Miedzi pod kierownictwem prezesa Krutina, zamiast
rozpocz¹æ dzia³ania od przed³o¿enia konkretnych argumentów o celowoci po³¹czenia kopalñ tworzy dzia³, który ma integrowaæ kopalnie.
NSZZ Solidarnoæ reprezentuj¹c pracowniczy interes ma wiele obaw zwi¹zanych z po³¹czeniem trzech kopalñ w jedn¹.
Obawy te wynikaj¹ z:
1. Zagro¿enia redukcj¹ zatrudnienia w po³¹czonej kopalni w stosunku do zatrudnienia istniej¹cego w trzech.
2. Mo¿liwoci przeniesienia pracowników z oddzia³u na oddzia³ w ramach jednej kopalni, która bêdzie obejmowa³a swym terenem kilka
powiatów, spowoduje:
· zwiêkszenie kosztów dojazdu do pracy i z pracy oraz zwiêkszy
czas, jaki pracownik bêdzie traci³ na przejazdy, gdy zostanie
przeniesiony poleceniem s³u¿bowym na inne stanowisko pracy w bardziej odleg³ym rejonie od swego miejsca zamieszkania,
· zwiêkszone zagro¿enie bezpieczeñstwa pracy poprzez zmiennoæ warunków górniczo-geologicznych na przestrzeni od Lubina do G³ogowa. Szczególne zagro¿enie wyst¹pi, gdy pracodawca podejmie decyzjê przeniesienia pracownika podczas
zmiany pozbawiaj¹c górnika czasu na adaptacjê do nowych
warunków i mo¿liwoci zapoznania siê z wystêpuj¹cymi tam
zagro¿eniami i topografi¹ nowego rejonu.
3. Pogorszenia siê zarz¹dzania tak wielkim organizmem poprzez oddalenie dyrekcji od bezporedniej produkcji. Ju¿ teraz zobaczenie
odpowiedzialnego za produkcjê dyrektora na oddziale produkcyjnym graniczy z cudem, a po po³¹czeniu kopalñ bêdzie technicznie
niemo¿liwe. Wprawdzie s¹ odpowiednie s³u¿by techniczne, które
maj¹ obowi¹zek nadzoru i kontroli stanowisk pracy. Ka¿dy zna jednak przys³owie: Pañskie oko konia tuczy! Jest ono nad wyraz aktualne w kopalni pod ziemi¹, gdzie nie przemylane decyzje odgórne
podjête bez w³aciwego rozeznania mog¹ zniweczyæ wysi³ek pracy
ca³ych Oddzia³ów. Znamy z historii przypadki, gdzie odgórne decyzje nakazuj¹ce wykonanie planu produkcyjnego za wszelk¹ cenê,
powodowa³y wprost odwrotny skutek. Obwa³y, t¹pniêcia i w konsekwencji zamkniêcie oddzia³ów górniczych. Znamy te¿ przypadki,
gdy chêæ wykonania narzuconego przez dyrekcjê planu produkcyjnego doprowadza³o do tragicznych zdarzeñ w tym miertelnych.
Brak rozeznania gospodarki materia³owej (fakty na papierze i komputerze nie zawsze pokrywaj¹ siê z podziemn¹ rzeczywistoci¹) spowoduje jej marnotrawstwo lub przestoje z powodu braków materia³owych.
Nagminny brak czêci zamiennych, które podbiera siê z innych maszyn, tylko po to, aby wypchn¹æ, nie do koñca sprawn¹, maszynê do
fedrunku po po³¹czeniu kopalñ nie zniknie, a jeszcze siê nasili.
Zwiêkszone odleg³oci pomiêdzy rejonami olbrzymiej kopalni z pewnoci¹ jeszcze wyostrzy te problemy, a nie zlikwiduje. Odleg³oæ 10
km, to na powierzchni niewiele, lecz pod ziemi¹, to ju¿ problem z utrzymaniem w odpowiednim stanie ociosów, stropów i dróg.
Z pewnoci¹ nie mo¿na wyartyku³owaæ na dzi wszystkich negatywów, które wyst¹pi¹ po po³¹czeniu kopalñ w jedn¹. Zw³aszcza, ¿e
pracodawca sk¹pi zwi¹zkom informacji i stawia je przed faktem
dokonanym.
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