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Czy legalnie dzia³aj¹ce zwi¹zki zawodowe w Polsce
przeszkadzaj¹ wicepremierowi Rz¹du RP i zarazem mi-
nistrowi spraw wewnêtrznych i administracji maj¹ce-
mu w swej kompetencji ochronê bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego?

LIST OTWARTY
Józef Czyczerski Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud

Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” pisze 17.08.2009r. do Grzegorza Sche-
tyny Wicepremiera Rz¹du i Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Premierze!

W ostatnim czasie, za poœrednictwem ogólnopolskich mediów,
idzie przekaz od przedstawicieli rz¹du RP do spo³eczeñstwa polskie-
go sugeruj¹cy, ¿e prywatyzacja KGHM Polska MiedŸ S.A. ma byæ le-
karstwem na wszelkie bol¹czki, a zw³aszcza na dzia³aj¹ce w Spó³ce
Zwi¹zki Zawodowe, które Waszym zdaniem zaw³aszczy³y i rozdrapuj¹
firmê, nie pozwalaj¹c ni¹ zarz¹dzaæ.

Z prawdziwym zdumieniem za³oga Polskiej Miedzi przyjmuje wy-
powiedzi Premiera Rz¹du, Wicepremiera i zarazem Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Skarbu mówi¹ce o tym,
¿e KGHM Polska MiedŸ S.A. trzeba sprzedaæ, m.in. dlatego, gdy¿
rz¹dz¹ tam zwi¹zki zawodowe, które dzia³aj¹ na szkodê Spó³ki i
pracowników.

Nie muszê chyba Panu – Wicepremierowi Rz¹du Rzeczypospolitej
Polskiej, pos³owi wybranemu z regionu legnickiego - przypominaæ,
¿e KGHM Polska MiedŸ S.A. jest znacz¹c¹ Spó³k¹ Akcyjn¹, notowan¹
na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych WIG-u 20 i œwia-
towych gie³dach, która przyjê³a i przestrzega Zasady £adu Korpo-
racyjnego, co oznacza, ¿e jest Spó³k¹ transparentn¹!

Nie wypada Panie Premierze, aby najwa¿niejsze osoby rz¹dz¹ce
Polsk¹ wypowiada³y s³owa tak absurdalne, podszyte konfrontacyj-
nym dzia³aniem, podwa¿aj¹cym przede wszystkim zasady „Dobrych
praktyk spó³ek notowanych na GPW”. KGHM Polska MiedŸ S.A. to
nie jakaœ tam „gara¿owa” firma po³o¿ona na „dzikim zachodzie”, w
której zabroniona jest dzia³alnoœæ zwi¹zkowa - tylko licz¹cy siê œwia-
towy producent miedzi i srebra, zarz¹dzany przez Zarz¹d wybrany
zgodnie ze Statutem Spó³ki i Kodeksem Spó³ek Handlowych - przez
Radê Nadzorcz¹ jak wiadomo zdominowan¹ przez przedstawicieli
Skarbu Pañstwa - przede wszystkim to pracodawca zatrudniaj¹cy
ponad 18 tysiêcy pracowników, którzy maj¹ konstytucyjne prawo
do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych i wyboru swoich przed-
stawicieli.

Tym bardziej dziwi mnie brak reakcji Zarz¹du Spó³ki na tak absur-
dalne stwierdzenia wypowiadane przez najwa¿niejsze osoby w Pañ-
stwie – niszcz¹ce wizerunek firmy - sugeruj¹ce opinii publicznej, ¿e
w KGHM panuje bezkrólewie, w którym rz¹dz¹ zwi¹zkowcy stosuj¹c
dyktat, co oœmiesza w³adze Spó³ki zarz¹dzaj¹ce KGHM Polska MiedŸ
S.A.

Z kontekstu Pana wypowiedzi jak i innych wa¿nych przedstawicie-
li Rz¹du RP przekazywanych publicznie, wynika wyraŸnie, ¿e pa³acie
Pañstwo, delikatnie rzecz ujmuj¹c, wielk¹ niechêci¹ do wybranych
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem reprezentantów pracowniczych,

a co za tym idzie do tysiêcy zatrudnionych, których reprezentuj¹.
Wszystko to œwiadczy o wielkiej arogancji w³adzy i lekcewa¿eniu pod-
stawowych praw ciê¿ko pracuj¹cych pracowników – obywateli Rze-
czypospolitej Polskiej.

Niedopuszczalnym jest, aby uzasadniaj¹c decyzjê o sprzeda¿y Pol-
skiej Miedzi – u¿ywaæ prywatyzacji jako orê¿a do walki z reprezentan-
tami wielotysiêcznej za³ogi, broni¹cymi praw pracowniczych. Dlate-
go uwa¿am, ¿e wypowiadaj¹c nieprawdziwe stwierdzenia sugeruj¹ce
wprost, ¿e w KGHM rz¹dz¹ zwi¹zkowcy - Pan i inni prominentni przed-
stawiciele Rz¹du RP - dzia³acie na szkodê KGHM Polska MiedŸ S.A. –
Spó³ki Akcyjnej, której Skarb Pañstwa jest najwiêkszym akcjonariu-
szem, i co bez w¹tpienia przek³ada siê negatywnie na jej notowania.

Zapewniam Pana, ¿e zwi¹zki zawodowe w KGHM Polska MiedŸ
S.A. dzia³aj¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem. Opieraj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ na Konstytucji RP, ustawie kodeks pracy, ustawie
o zwi¹zkach zawodowych, ustawie o rozwi¹zywaniu sporów zbioro-
wych, ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw oraz
innych przepisach, w tym równie¿ na zapisach Kodeksu Spó³ek Han-
dlowych.

Egzekwowanie praw pracowniczych – dotycz¹cych warunków
pracy i p³acy jest podstawowym obowi¹zkiem zwi¹zków zawodo-
wych, dlatego jako wybrani przedstawiciele za³ogi mamy obo-
wi¹zek protestowaæ, w sytuacji gdy wa¿¹ siê losy tysiêcy pracow-
ników, gdy zagro¿one s¹ warunki pracy i p³acy - a tak¹ sytuacjê
bez w¹tpienia stwarza decyzja Rz¹du RP o dalszej wysprzeda¿y
akcji KGHM Polska MiedŸ S.A.

Mimo i¿ wiele s³ów zosta³o wypowiedzianych w sprawie dalszej
prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A. – po raz kolejny z ca³¹ sta-
nowczoœci¹ stwierdzam, ¿e decyzja Rz¹du RP o sprzeda¿y „Polskiej
Miedzi” jest nonsensem ekonomicznym, jest krótkowzroczna, szko-
dliwa oraz nieodpowiedzialna i spowoduje w konsekwencji upadek
polskiego przemys³u miedziowego. Kto z rz¹dz¹cych zagwarantu-
je, ¿e w wyniku wyzbycia siê przez Skarb Pañstwa akcji KGHM nie
nast¹pi wrogie przejêcie, a w nastêpstwie likwidacja Polskiej
Miedzi. Dziwi fakt, ¿e rz¹dz¹cy nie bior¹ pod uwagê gro¿¹cej ka-
tastrofy spo³eczno-ekonomicznej w Regionie Zag³êbia Miedzio-
wego!

Dlaczego Rz¹d RP, w celu realizacji doraŸnych celów, wyzby-
wa siê polskiej, efektywnie zarz¹dzanej - strategicznej Spó³ki jak¹
jest KGHM PM S.A., wypracowuj¹cej ka¿dego roku miliardowe
zyski – daj¹cej zatrudnienie ponad 18 tysi¹com pracowników i
drugie tyle w spó³kach zale¿nych oraz firmach z ni¹ wspó³pracu-
j¹cych?

Dlaczego niszczy siê Spó³kê, która od lat zasila miliardami z³o-
tych bud¿et Pañstwa, dziêki którym wyp³acane s¹ m.in. wynagro-
dzenia pielêgniarek, nauczycieli, policjantów, ¿o³nierzy jak i in-
nych pracowników administracji ró¿nych szczebli?

Dlaczego Pan pose³ z naszego regionu przy³o¿y³ rêkê do stop-
niowego wyniszczania KGHM i w konsekwencji do katastrofy spo-
³eczno-ekonomicznej Zag³êbia Miedziowego?

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”

i
Cz³onek Rady Nadzorczej KGHM PM S.A. z wyboru za³ogi

Józef Czyczerski

Do wiadomoœci: Premier Rzeczypospolitej Polskiej; Minister Skar-
bu Pañstwa; Prezes KGHM Polska MiedŸ S.A.; Rada Nadzorcza KGHM
Polska MiedŸ S.A.; Media.



Od og³oszonego przez Ministra Skarbu zaktualizowanego
programu prywatyzacji minê³o parê dni, a sytuacja w wyni-
ku nierozwa¿nych i lekcewa¿¹cych pracowników KGHM dzia-
³añ, siêgnê³a zenitu.

Stop dalszej prywatyzacji!
Ka¿da rz¹dz¹ca w Polsce partia ma zakusy prywatyzacyjne KGHM

Polska MiedŸ S.A., dlatego co jakiœ czas pojawia siê scenariusz za-
powiedzi przez Skarb Pañstwa dalszej prywatyzacji KGHM i protesty
pracowników tej spó³ki.

Co wiêc obecna w³adza chce jeszcze prywatyzowaæ?
KGHM Polska MiedŸ S.A. zosta³ z przedsiêbiorstwa pañstwowego,

przekszta³cony w jednoosobow¹ spó³kê Skarbu Pañstwa, a nastêpnie
akcje spó³ki zosta³y przekazane do obrotu gie³dowego z wy³¹czeniem
ponad 52,14% akcji pozostawionych poza obrotem gie³dowym. Pod
koniec 1999 roku zosta³ przekazany przez Skarb Pañstwa pakiet 2,6%
akcji na ratowanie miejsc pracy w WKS „Œwidnik”, a 30. XI. 2000r. 5,25%
akcji pos³u¿y³o dokapitalizowaniu Polskiej Kasy Oszczêdnoœci Banku Pol-
skiego. Po raz kolejny pakiet akcji SP zostaje uszczuplony 16 maja 2007r.
przez Rz¹d PiS o 2,5% poprzez przekazanie na dofinansowanie Kampa-
nii Wêglowej. W gestii Skarbu Pañstwa pozosta³o 41,79% akcji KGHM
Polska MiedŸ S.A. i ten pakiet mo¿na jeszcze up³ynniæ.

KGHM Polska MiedŸ S.A. to nie tylko pieni¹dze!
Na spó³kê o formacie KGHM nie mo¿na patrzeæ jedynie pod k¹tem

finansowym, b³êdem by³oby ocenianie jej wed³ug jedynie rynkowych
wskaŸników. Jest to spó³ka strategiczna dla ca³ego regionu i dalsza
prywatyzacja musi uwzglêdniæ takie znaczenie spó³ki. Dlatego za³oga
zatrudniona w Polskiej Miedzi i reprezentuj¹cy j¹ przedstawiciele zwi¹z-
kowi, domagaj¹ siê, aby KGHM posiada³ w³aœnie taki akcjonariat, w któ-
rym nadal prym wiedzie Skarb Pañstwa, a reszta walorów znajduje siê w
rêkach inwestorów finansowych.

Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP w Polsce pracownikom przys³u-

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
noœæ” podejmuje uchwa³ê

Protest o przysz³oœæ
Uchwa³a nr 7/2009 z dnia 10.08.2009r.

§ 1. Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
noœæ” - w zwi¹zku z dynamicznymi dzia³aniami Rz¹du RP zmierzaj¹cymi
do sprzeda¿y akcji KGHM Polska MiedŸ S.A. oraz z uwagi na brak reakcji
Zarz¹du KGHM PM S.A. na powy¿sze dzia³ania – skutkuj¹ce restruktury-
zacj¹ Spó³ki, redukcj¹ zatrudnienia jak i pogorszeniem warunków pracy i
p³acy pracowników - postanawia odwiesiæ spór zbiorowy z dnia
22.08.2008r prowadzony przez Sekcjê z Zarz¹dem KGHM PM S.A., a
zawieszony w dniu 13.11.2008r., w wyniku zawartego Porozumie-
nia.

Rada Sekcji uwa¿a, ¿e brak reakcji Premiera Rz¹du RP na Petycjê
z dnia 29.07.2009r. wystosowan¹ przez zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹-
ce w KGHM Polska MiedŸ S.A. o podjêcie rozmów w/s zagro¿eñ wyni-
kaj¹cych z dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi stanowi lekcewa¿e-
nie praw pracowniczych. Bierna postawa Zarz¹du KGHM PM S.A.
wobec powy¿szych dzia³añ Rz¹du RP, prowadz¹cych do redukcji za-
trudnienia i pogorszenia warunków pracy i p³acy - stanowi z³amanie
Porozumienia zawartego z centralami zwi¹zkowymi w dniu
27.10.2008r.

§ 2. W zwi¹zku z § 1 Rada Sekcji postanawia w dniu 11.08.2009r.
og³osiæ dwugodzinny strajk ostrzegawczy we wszystkich Oddzia³ach
KGHM Polska MiedŸ S.A. wchodz¹cych w sk³ad SKGRM NSZZ „Solidar-
noœæ”.

Ustala siê, ¿e strajk ostrzegawczy bêdzie polega³  na przeprowadzeniu
w godzinach rannych masówek na poszczególnych Rejonach Oddzia-
³ów, w taki sposób, aby skutki dla pracowników Spó³ki by³y jak najmniej-
sze.

Podczas masówek nale¿y przedstawiæ pracownikom aktualn¹ sytu-
acjê wynikaj¹c¹ z zagro¿eñ jakie niesie za sob¹ dalsza prywatyzacja KGHM
Polska MiedŸ S.A., m.in. zagro¿enie redukcji zatrudnienia oraz pogorsze-
nie warunków pracy i p³acy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za Radê Sekcji Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

guj¹ prawa!
Pracownicy maj¹ prawo broniæ swoich miejsc pracy i domagaæ siê

godziwych warunków pracy i p³acy. W zwi¹zku z tym mog¹ ¿¹daæ od
w³aœciciela lub go reprezentuj¹cego pracodawcy podjêcia negocjacji, a
on jest obowi¹zany je podj¹æ.

Po zapowiedziach przedstawicieli MSP o zamiarze prywatyzacji KGHM
poprzez sprzeda¿ akcji w iloœci od 10% do 41%, reprezentuj¹ce pracow-
ników zwi¹zki zawodowe og³osi³y 23 lipca 2009r. w KGHM pogotowie
strajkowe oraz po niespójnych wypowiedziach Premiera RP Donalda
Tuska i Wicepremiera Grzegorza Schetyny wystosowa³a petycjê do Pre-
miera i Rz¹du RP o zaprzestanie dzia³añ prywatyzacyjnych i podjêcie roz-
mów z przedstawicielami za³ogi w tym temacie. Premier, Rz¹d RP ani
jego przedstawiciele w Spó³ce nie podjêli jakichkolwiek prób dialo-
gu spo³ecznego. Ukaza³a siê w mediach wypowiedŸ - Micha³a Boni, sze-
fa Komitetu Sta³ego Rady Ministrów, który powiedzia³ w 8 sierpnia 2009r.,
¿e rz¹d zamierza utrzymaæ pakiet kontrolny w KGHM i sprzedaæ nie wiê-
cej ni¿ 10% akcji spó³ki.

Wobec niepodjêcia dialogu spo³ecznego, najwiêkszy w KGHM
Polska MiedŸ S.A. zwi¹zek zawodowy-Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” na swym posiedzeniu 10 lipca 2009r.
wypracowa³a Stanowisko, które zaproponowa³a pozosta³ym zwi¹z-
kom zawodowym dzia³aj¹cym w KGHM Polska MiedŸ S.A. i zosta³o
ono przyjête w Komunikacie nr 1. Nastêpnie zwi¹zki podjê³y wspólny
apel do Prezydenta RP o podjêcie mediacji pomiêdzy przedstawicielami
pracowniczymi, a przedstawicielami Rz¹du RP w sprawie dalszych lo-
sów Polskiej Miedzi. Pomimo podjêtych przez zwi¹zki zawodowe prób
dialogu spo³ecznego i dwugodzinnego strajku 11 sierpnia 2009r. Rada
Ministrów bez konsultacji spo³ecznej podjê³a uchwa³ê o programie pry-
watyzacyjnym, w którym Skarb Pañstwa ma sprzedaæ 10% akcji KGHM
w roku 2010.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” - dzia-
³ania Rz¹du RP oraz wszystkich jego przedstawicieli a¿ do Zarz¹du
KGHM w³¹cznie - ocenia negatywnie.

Swoje stanowisko zawar³a w komunikacie nr 2 umieszczonym w Pry-
zmacie obok innych dokumentów.

W KGHM Polska MiedŸ S.A. od 1 wrzeœnia 2009r. wcho-
dzi w ¿ycie abonament medyczny

Warunek - z³o¿enie deklaracji
Jak Pracownik z³o¿y deklaracjê o przyst¹pieniu do abonamento-

wej opieki medycznej dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A., to
pracodawca zap³aci do MCZ S.A., co miesi¹c 35 z³.

Realizuj¹c postanowienia Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych z Za-
rz¹dem KGHM Polska MiedŸ S.A. z dnia 5 maja 2009r. od wrzeœnia roz-
poczyna funkcjonowaæ pakiet medyczny.

28 lipca 2009r. w siedzibie Zarz¹du KGHM odby³o siê spotkanie, na
którym pracodawca przedstawi³ Zwi¹zkom Zawodowym ofertê Miedzio-
wego Centrum Zdrowia S.A. dotycz¹c¹ abonamentowej opieki medycz-
nej dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. Nastêpnie pracodawca
podpisa³ umowê z MCZ na œwiadczenie us³ug zgodnie z przed³o¿on¹
ofert¹.

Opieka medyczna wynikaj¹ca z abonamentu wchodzi w ¿ycie w KGHM
od 1 wrzeœnia 2009r. Uczestnikiem programu mo¿e byæ ka¿dy pracow-
nik KGHM Polska MiedŸ S.A. zatrudniony na podstawie umowy o pracê,
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, je¿eli jest ona objêta ubezpiecze-
niem spo³ecznym z tego tytu³u.

Warunkiem do jej przyst¹pienia jest z³o¿enie przez pracownika dekla-
racji do 25 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c objêcia pracownika
abonamentow¹ opiek¹ medyczn¹. Sk³adaj¹c deklaracjê pracownik musi
mieæ œwiadomoœæ, ¿e sk³ada deklaracjê na czas nieokreœlony nie krótszy
ni¿ 12 miesiêcy. Opieka ustaje od 1 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym pracownik z³o¿y³ pisemn¹ rezygnacjê, pod warunkiem
z³o¿enia jej do 25 dnia miesi¹ca, je¿eli zostanie z³o¿ona po 25, to okres
obowi¹zywania pakietu przed³u¿a siê o miesi¹c.

Aby uzyskaæ abonament medyczny od 1 wrzeœnia pracownik musi j¹
pobraæ u planistki, czy dziale kadr, wype³niæ i z³o¿yæ do 25 sierpnia 2009r.

Pracodawca, co miesi¹c, za ka¿dego pracownika, który przyst¹pi do
programu zap³aci 35 z³ i kwotê tê doliczy do przychodu pracownika (wy-
nagrodzenia), potr¹caj¹c z pensji pracownika: podatek, sk³adkê zdrowotn¹
i ZUS w wysokoœci od 10,52z³ do 11,93z³ – w zale¿noœci od progu po-
datkowego, w którym pracownik siê znajdzie. Jak z tego wynika praco-
dawca zap³aci 420 z³ i pracownik od 126,24z³ do maksymalnie 143,16z³
rocznie, razem 546,24z³ – 563,16z³!

W zamian pracownik, bez skierowania od lekarza pierwszego kontak-



Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidar-
noœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. uwa¿a, ¿e dzia³ania
Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej odbiegaj¹ od europej-
skich norm.

Wsparcie Zarz¹du Regionu

Zag³êbie Miedziowe
Wobec zamierzeñ prywatyzacyjnych Rz¹du RP wobec KGHM Pol-

ska MiedŸ S.A. Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
„Solidarnoœæ” w dniu 11 sierpnia 2009r. zajê³o Stanowisko.

Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidar-
noœæ” z dezaprobat¹ odnosi siê do pomys³u sprzeda¿y czêœci akcji
KGHM Polska MiedŸ S.A. bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

W ocenie Prezydium dzia³ania Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej po-
legaj¹ce na zapowiedziach dalszej prywatyzacji, wbrew wczeœniejszym
deklaracjom prominentnych przedstawicieli Rz¹du oraz bez konsul-
tacji z reprezentantami pracowników, znacz¹co odbiegaj¹ od euro-
pejskich norm dialogu spo³ecznego.

W œwietle powy¿szego Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Mie-
dziowe NSZZ „Solidarnoœæ” popiera akcjê zorganizowan¹ przez Sek-
cjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” i inne zwi¹zki
zawodowe w obronie miejsc pracy ora przekazuje wyrazy szacunku i
podziêkowania wszystkim pracownikom, którzy przy³¹czyli siê do
strajku ostrzegawczego.

Za Prezydium ZR Zag³êbie Miedziowe
Przewodnicz¹cy Bogdan Or³owski

Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska MiedŸ
S.A. zwracaj¹ siê do Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyñskiego

Chc¹ Mediacji
O przysz³oœæ Polskiej Miedzi, o zachowanie stanowisk pracy, o

lepsze warunki pracy chc¹ rozmów z Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej przy udziale Prezydenta.

Szanowny Panie Prezydencie!
My ni¿ej podpisani, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych dzia-

³aj¹cych w KGHM Polska MiedŸ S.A. zwracamy siê do Pana Prezy-
denta z proœb¹ o podjêcie mediacji pomiêdzy Rz¹dem RP, a przed-
stawicielami za³ogi Polskiej Miedzi, w sprawie dalszej prywatyzacji
KGHM Polska MiedŸ S.A.

Z ogromnym niepokojem obserwujemy brak jakiejkolwiek reakcji
Premiera Rz¹du RP na g³os spo³eczeñstwa i dalsze bezkrytyczne d¹-
¿enie do prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A. Zniszczono przemys³
stoczniowy, a dzisiaj wydaje siê wyrok na przemys³ miedziowy – Rz¹d
Donalda Tuska chce byæ jego grabarzem.

Przemys³ miedziowy jest wysoce dochodowy, daj¹cy zatrudnienie
kilkudziesiêciu tysi¹com osób oraz gwarantuje funkcjonowanie ca³e-
go regionu. Tylko w ostatnich 5 latach z KGHM do bud¿etu pañstwa
wp³ynê³o ponad 5 miliardów z³otych  w postaci dywidend. Nie trzeba
do tego przemys³u dok³adaæ, bo jest wystarczaj¹co efektywny.

Dla Rz¹du jest to jednak nie wystarczaj¹cy argument, Premier nie
reaguje na nasze wyst¹pienia i proœby o spotkanie w tak wa¿nej spra-
wie, podczas którego moglibyœmy przedstawiæ zagro¿enia wynikaj¹-
ce z decyzji o dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi.

Szanowny Panie Prezydencie !
Pracownicy Polskiej Miedzi nie chc¹ skoñczyæ tak jak za³ogi pol-

skich stoczni oraz innych zlikwidowanych bran¿. Nie mamy zamiaru
póŸniej braæ udzia³u w ¿enuj¹cych spotkaniach, na których Premier
Rz¹du bêdzie publicznie k³ama³, ¿e zrobi³ wszystko, aby uratowaæ
przemys³ miedziowy.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” udziela popar-
cia za³odze KGHM Polska MiedŸ S.A.

Pracownicy maj¹
prawo do dialogu
Gdañsk 11 sierpnia 2009r.
W zwi¹zku z publicznymi zapowiedziami przedstawicieli rz¹du do-

tycz¹cymi intencji dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A. bez
poinformowania pracowników i brakiem jakichkolwiek rozmów z
przedstawicielami za³ogi w tak donios³ej dla firmy i jej pracowników
sprawie, w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” pragnê wy-
raziæ pe³ne zrozumienie i poparcie dla podejmowanych przez Was
dzia³añ protestacyjnych.

Forma zapowiedzi prywatyzacji Waszej firmy i sposób postêpo-
wania urzêdników ministerstwa skarbu stoj¹ w jawnej sprzecznoœci
z deklaracj¹ Premiera Donalda Tuska z jesieni 2007 roku. Ponadto
uchylanie siê od rozmów w tej sprawie narusza art. 20 Konstytucji
RP, który mówi m.in.:

„Spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na (…) dialogu i wspó³-
pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju gospodar-
czego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dla zapobie¿enia narastania konfliktu oczekujemy od Rz¹du RP
poszanowania zasad dialogu i przyst¹pienia do rozmów z partnera-
mi spo³ecznymi w tak donios³ej dla firmy i pracowników sprawie.

Za Komisjê Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”
Przewodnicz¹cy Janusz Œniadek

tu, otrzyma: dwie konsultacje w roku do lekarza specjalisty; niektóre ba-
dania laboratoryjne oraz  EKG spoczynkowe bez limitu, badanie ultraso-
nograficzne jeden raz w roku. Czas oczekiwania na badanie u internisty
nie mo¿e przekroczyæ 2 dni i do specjalisty 5 dni roboczych.

Pakiet medyczny jest wynegocjowanym przez zwi¹zki zawodowe
œwiadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika, który zapewnia pra-
cownikom lepszy dostêp do us³ug medycznych i ma na celu profilak-
tykê i poprawê ich zdrowia.

Stanowi obok wczasów profilaktycznych wa¿ny element troski SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ” o zdrowie pracowników zatrudnionych w Polskiej
Miedzi szczególnie na stanowiskach gdzie wystêpuj¹ warunki szkodliwe
i uci¹¿liwe dla zdrowia, tj. pod ziemi¹ kopalñ.

Wprowadzony abonament mo¿e nie zachwycaæ, gdy¿ zakres œwiad-
czonych us³ug za p³acone przez pracodawcê pieni¹dze jest ubogi w po-
równaniu do cen rynkowych np. wizyta w przychodni, która œwiadczy
us³ugi medyczne odp³atnie, bez skierowania i od rêki: u specjalisty od
50z³, w laboratorium od 5z³, EKG spoczynkowe od 15z³, USG od 20z³.
Przyjmuj¹c, ¿e ka¿dy pracownik, który wykupi³ abonament nie bêdzie
nadu¿ywa³ swych uprawnieñ, proponowane us³ugi za kwotê 420z³ zda-
niem redakcji s¹ wyj¹tkowo ubogie. Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A.
uzna³, ¿e proponowane oferta go zadowala i j¹ przyj¹³. Nas zastanawia
fakt, czy nie post¹pi³ tak celowo, aby zniechêciæ pracowników do przy-
stêpowania do pakietu? Czy roczna kwota obci¹¿eñ podatkowych pra-
cownika 126,24 – 143,16 z³ koniecznych do zap³aty przez pracownika,
za tak ubogi pakiet nie zniechêci pracowników? Mamy obawê, ¿e tak.
Pracownicy pójd¹ bez kolejki do najbli¿szej przychodni, zap³ac¹ za wizy-
tê, gdy bêd¹ chorzy i nie bêd¹ p³aciæ rycza³tu (podatku itd.) przez ca³y
rok. Naszym zdaniem MCZ S.A. proponuj¹c tak skromne us³ugi za takie
pieni¹dze strzeli³o sobie w kolano – program mo¿e nie wypaliæ, a Zarz¹d
Spó³ki wywi¹za³ siê z porozumienia i o to chodzi³o.

Ka¿dy, pracownik musi sam podj¹æ decyzjê, czy z³o¿y deklaracjê przy-
st¹pienia (wykupienia) do abonamentu, gdy¿ on nie jest za darmo. Musi
jednak wczeœniej przeanalizowaæ, czy mu to siê op³aci.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” pro-
ponuje wszystkim pracowników KGHM, którzy wymagaj¹ czêstych ba-
dañ w laboratorium i EKG spoczynkowego oraz 2-ch wizyt u specjali-
sty i jednego USG w roku, przyst¹pienie do abonamentu – w tym
przypadku, to siê op³aci, nadp³aci jedynie pracodawca - KGHM.

Ze wzglêdu na wagê problemu prosimy, aby podj¹³ siê Pan Panie
Prezydencie mediacji w tak wa¿nej sprawie jak¹ bez w¹tpienia jest
kwestia dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A. Chcemy me-
rytorycznej dyskusji zainteresowanych stron o dalszej przysz³oœci
Przemys³u Miedziowego.

Pod Apelem do Prezydenta RP o podjêcie siê mediacji z Rz¹dem
RP podpisali siê:

SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”; ZZPPM; ZZ „Polska MiedŸ”; ZZP
COPI; ZZPTiA „Dozór”; ZZRG w Polsce; ZZPD; RS Hutniczo-Prze-
twórcza Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”; KZZPF.
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Czy prezes KGHM Polska MiedŸ S.A. pod¹¿a w dobr¹ stro-
nê?

OUG zbada sprawê
Z polecenia Herberta Wirth - prezesa KGHM Polska MiedŸ S.A.

trwaj¹ prace nad restrukturyzacj¹ kopalñ.
W pocz¹tkowym etapie – uwa¿aj¹ dzia³acze zwi¹zkowi- restruktury-

zacja kopalñ ma polegaæ na wydzieleniu z kopalñ s³u¿b zajmuj¹cych siê
oddzia³ywaniem wyrobisk górniczych na powierzchniê do centrali w
Lubinie.

„Uwa¿amy, ¿e jest to pierwszy krok Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ
S.A. w kierunku ³¹czenia kopalñ w jedn¹ kopalniê” – mówi Bogu-
s³aw Szarek wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” i po chwili dodaje – „nie zgadzamy siê
na takie dzia³ania, gdy¿ przy obecnej strukturze organizacyjnej na-
ruszaj¹ prawo, a ³¹czenie kopalñ nie wchodzi w rachubê. Takie dzia-
³ania Zarz¹du narusza³yby porozumienie z paŸdziernika ubieg³ego
roku, w którym Zarz¹d zobowi¹za³ siê do zaprzestania restrukturyza-
cji kopalñ i hut „Polskiej Miedzi” polegaj¹cej na stworzeniu jednej
kopalni i jednej huty na bazie istniej¹cych”.

Zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi, to priorytet Solidarnoœci.
Przypominamy, ¿e: prezes Zarz¹du KGHM PM S.A. Herbert Wirth 18

czerwca 2009r. wyda³ Polecenie S³u¿bowe w sprawie reorganizacji s³u¿b
technicznej ochrony œrodowiska oraz budownictwa, znajduj¹cych siê przy
ka¿dej kopalni. Reorganizacja zmierza do likwidacji tych s³u¿b na po-
szczególnych kopalniach miedzi i utworzeniu jednego departamentu w
Oddziale Biuro Zarz¹du.

Wydane polecenie wzbudzi³o niepokój SKGRM NSZZ „Solidar-
noœæ”, gdy¿: spowoduje pogorszenie bezpieczeñstwa powszechne-
go ludnoœci zamieszkuj¹cej tereny górnicze LGOM i stoi w niezgod-
noœci z obowi¹zuj¹cym prawem.

S³u¿by technicznej ochrony œrodowiska oraz budownictwa zosta³y
umieszczone w strukturze organizacyjnej kopalñ LGOM w roku 1999 w
wyniku zalecenia OUG we Wroc³awiu popartego decyzj¹ WUG. Uzasad-
niaj¹c decyzjê urz¹d górniczy stwierdzi³, ¿e zapobieganie szkodom i ich
naprawianie, koordynacja robót górniczych w powi¹zaniu z pracami za-
pobiegawczo – naprawczymi s¹ œciœle zwi¹zane z prowadzeniem ruchu
zak³adu górniczego, co w przypadku Zak³adów KGHM „Polska MiedŸ”
S.A. powoduje du¿e uci¹¿liwoœci dla œrodowiska. Dyrektor OUG nakaza³
wprowadzenie do schematów organizacyjnych kopalñ przedmiotowe
s³u¿by, uzasadniaj¹c m.in., ¿e w³aœciwie sporz¹dzony schemat organiza-
cyjny porz¹dkuje od strony organizacyjnej odpowiedzialnoœæ osób do-
zoru ruchu za tak wa¿ne zagadnienia, jakimi s¹ zagadnienia ochrony œro-
dowiska wraz z obiektami budowlanymi.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ uwa-

¿aj¹c, ¿e wydane polecenie prezesa KGHM stoi w sprzecznoœci z pra-
wem i decyzjami OUG i WUG, w trosce o ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñ-
stwo ludzi zwróci³a siê 23 czerwca 2009r. do Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego w Katowicach o zbadanie zgodnoœci z prawem tego pole-
cenia.

W odpowiedzi 10 lipca 2009r. Prezes WUG poinformowa³ SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ”, ¿e polecenie s³u¿bowe prezesa Zarz¹du KGHM Pol-
ska MiedŸ S.A. dotyczy opracowania nowej koncepcji i jest na etapie przy-
gotowañ do planowanej restrukturyzacji oraz nie stanowi konkretnych
dzia³añ realizacyjnych. Kompetentnym organem ds. rozpatrzenia zgod-
noœci z prawem ewentualnego wniosku w/s zmiany w planie ruchu za-
k³adu jest Prezes Okrêgowego Urzêdu Górniczego we Wroc³awiu. Po-
nadto od chwili wydania decyzji prezesa WUG w roku 1999 zatwierdza-
j¹cej umieszczenie przy kopalniach stanowisk o specjalnoœci technicznej
„ochrony œrodowiska” i „budowlanej” wiele przepisów uleg³o zmianie.

Po zapoznaniu siê z odpowiedzi¹ WUG Bogus³aw Szarek wiceprze-
wodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” uda³ siê 21 lipca 2009r. do Pre-
zesa WUG w Katowicach celem wyjaœnienia, jakie przepisy zmieni³y siê,
które upowa¿nia³yby pracodawcê do planowanej restrukturyzacji. Odby-
te spotkanie wykaza³o, ¿e wprawdzie wiele przepisów uleg³o zmianie,
jednak te, na podstawie, których w 1999r. zosta³a utrzymana w mocy
przez Prezesa WUG decyzja Dyrektora OUG nakazuj¹ca umieszczenie w
schemacie organizacyjnym kopalñ stanowisk o specjalnoœci ochrony
œrodowiska i budownictwa, nie uleg³y zmianie.

Po uczynieniu powy¿szych ustaleñ Bogus³aw Szarek wiceprzewod-
nicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”27 lipca 2009r. uda³ siê do Dy-
rektora OUG we Wroc³awiu, gdzie osobiœcie z³o¿y³ w imieniu SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ” zawiadomienie o trwaj¹cych w KGHM przygoto-
waniach do planowanej przez Zarz¹d restrukturyzacji. W zawiado-
mieniu SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” zawar³a pytania:
1. Czy postêpowanie Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. jest zgodne z

obowi¹zuj¹cym prawem, zarz¹dzeniami organów sprawuj¹cych kon-
trolê nad dzia³alnoœci¹ KGHM?

2. Czy i jaki zaistnia³y okolicznoœci natury prawnej, ¿e decyzjê OUG i
postanowienie Prezesa WUG próbuje siê zmieniæ?

3. Czy proponowana centralizacja (w efekcie powoduje oderwanie s³u¿b
od oddzia³ów górniczych, a tym samym od podleg³oœci kierownic-
twu ruchu zak³adów górniczych) nie spowoduje pogorszenie bez-
pieczeñstwa powszechnego ludnoœci zamieszkuj¹cej tereny górni-
cze LGOM?

4. Czy organowi sprawuj¹cemu nadzór i kontrolê nad dzia³alnoœci¹ ko-
palñ jest obojêtne bezpieczeñstwo dwustutysiêcznej spo³ecznoœci
zamieszkuj¹cej teren górniczy KGHM?

Na dzieñ pisania Pryzmatu, do OUG we Wroc³awiu nie wp³yn¹³ wnio-
sek Zarz¹du KGHM i Kierowników Ruchu Zak³adów (kopalñ) o zmiany
(restrukturyzacyjne) w planie ruchu zak³adów górniczych. Wed³ug na-
szej wiedzy, opracowanie koncepcji funkcjonowania po³¹czonych s³u¿b
szkód górniczych w strukturach Biura Zarz¹du dobiega koñca.

SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” oczekuje odpowiedzi na postawione
pytania i liczy na wnikliwe zbadanie sprawy w przypadku wp³yniêcia
do OUG wniosku Zarz¹du KGHM o restrukturyzacjê s³u¿b szkód górni-
czych w kopalniach Polskiej Miedzi.

Sierpieñ miesi¹cem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Oddaj krew!
Co roku w okresie wakacyjnym brakuje krwi. Musimy siê ni¹ dzie-

liæ!

XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” w Wadowicach -
w dowód pamiêci i szacunku dla Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II i Jego nauk
- ustanowi³ sierpieñ Miesi¹cem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „So-
lidarnoœæ”. W ten sposób Zwi¹zek chce uszanowaæ pamiêæ Jana Paw³a II
i jednoczeœnie pomóc osobom, które uleg³y wypadkom lub oczekuj¹ na
zabieg chirurgiczny.

Zwracamy siê z apelem do struktur naszego Zwi¹zku, do ka¿dego
cz³onka i sympatyka „Solidarnoœci” o w³¹czenie siê w tak szczytn¹
akcjê!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
noœæ”, w dniu 10. 08. 2009r. podjê³a

Stanowisko
Kontynuacja przez Rz¹d RP dzia³añ zmierzaj¹cych do dalszej

wysprzeda¿y KGHM Polska MiedŸ S.A. wymusza podjêcie przez
Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” dzia-
³añ powstrzymuj¹cych dalsz¹ prywatyzacjê.

W zwi¹zku z powy¿szym SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” w dniu
10 sierpnia 2009r. postanowi³a:
1. Z dniem 11 sierpnia 2009r. od godziny 600 og³osiæ strajk ostrze-

gawczy.
2. Wystosowaæ apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Le-

cha Kaczyñskiego o podjêcie mediacji z Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej o zaprzestanie sprzeda¿y KGHM Polska MiedŸ
S.A.

3. Wystosowaæ apel do Samorz¹dów LGOM o wsparcie za³ogi
KGHM w ich walce o zachowanie miejsc pracy w zak³adach
KGHM i wszystkich firmach pracuj¹cych na rzecz Polskiej Mie-
dzi, gdy¿ dalsza prywatyzacja KGHM Polska MiedŸ S.A. niesie
za sob¹ realne zagro¿enie ich likwidacji.


