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APEL

¯ywotnym interesem pracowników zatrudnionych w
KGHM Polska MiedŸ S.A. jest dalsze istnienie ich zak³adu pracy.

Cz³onkowie i sympatycy NSZZ „Solidarnoœæ”!
Mieszkañcy Zag³êbia Miedziowego!

Prze³amaæ biernoœæ Zarz¹du

31 sierpnia to data szczególna dla ludzi, którzy w swych sercach
pielêgnuj¹ wartoœci patriotyczne i wolnoœciowe oraz kultywuj¹ idea³y
„Solidarnoœci”.
W tym roku obchodzimy 29 rocznicê powstania NSZZ „Solidarnoœæ” oraz 27 rocznicê Zbrodni Lubiñskiej. 31 sierpnia 1982 r. na
ulicach Lubina, z r¹k komunistycznych oprawców, œmieræ ponieœli trzej robotnicy uczestnicz¹cy w pokojowej manifestacji.
Te pamiêtne dla mieszkañców Zag³êbia Miedziowego wydarzenia
– i te radosne i te tragiczne - uczcimy uczestnicz¹c we mszy œwiêtej o
godzinie 18.00 w koœciele pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej w Lubinie.
Po mszy przejdziemy pod Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina «82, gdzie
zostan¹ z³o¿one wieñce i kwiaty.
W imieniu „Solidarnoœci” serdecznie zapraszam do udzia³u w uroczystoœciach.
Bogdan Or³owski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ

Obchody XXVII rocznicy
Zbrodni Lubiñskiej ’82
Lubin, 31 sierpnia 2009r. ; Orzeszków, 6 wrzeœnia 2009r.
Lubin, 31 sierpnia 2009r. - poniedzia³ek:
1. 1700 – z³o¿enie kwiatów na grobach pomordowanych w sierpniu
1982r. Andrzeja Trajkowskiego i Micha³a Adamowicza
2. 1730 – 1755 – koncert Orkiestry Górniczej ZG „Lubin”
pod koœcio³em pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej.
3. 1800 – Msza œw. pod przewodnictwem
ks. Biskupa Marka Mendyka.
4. 1900 – przejœcie pod pomnik Pamiêci Ofiar Lubina ’82.
5. 1915 – wyst¹pienie Bogdana Or³owskiego przewodnicz¹cego
Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”
i z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem.
Orzeszków k/Œcinawy 6 wrzeœnia 2009r. - niedziela
1000 – Msza œw. w Orzeszkowie k/Œcinawy.
1100 – z³o¿enie kwiatów na grobie zamordowanego w sierpniu
1982r w Lubinie Mieczys³awa PoŸniaka.
Oni ofiarowali swoje ¿ycie, abyœmy mogli ¿yæ w kraju wolnym i
demokratycznym, aby godnoœæ i prawa cz³owieka stanowi³y najwy¿sze dobro.
Z naszego otoczenia zniknê³y kolejki do pustych sklepów, kartki i
talony na towary dla uprzywilejowanych. Nie w pe³ni spe³ni³y siê ich i
nasze oczekiwania, jednak dziêki ich poœwiêceniu, ¿yjemy w wolnej i
demokratycznej Polsce.
Jedyne, co w zamian mo¿emy Im dzisiaj zaofiarowaæ, to pamiêæ
poprzez modlitwê - udzia³ w Mszy œw. oraz z³o¿enie symbolicznej
wi¹zanki kwiatów i zapalenie œwieczek na Ich grobach i pod „Kamieniami Œwiadkami” w rocznicê Ich tragicznej œmierci.

Zwi¹zki Zawodowe w trosce o przysz³oœæ pracowników, których
reprezentuj¹ dzia³aj¹ szybko i sprawnie. A Zarz¹d Spó³ki …
Natychmiast, gdy ukaza³y siê rz¹dowe zapowiedzi o rozwa¿aniu
przez Rz¹d RP chêci sprzeda¿y do 41% akcji KGHM Polska MiedŸ
S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”,
ju¿ w dzieñ po ukazaniu siê zapowiedzi w mediach, 23 lipca 2009r.
og³osi³a komunikat informuj¹cy w³aœciciela i reprezentuj¹cego go
pracodawcê (Zarz¹d KGHM) o wprowadzeniu Pogotowia Strajkowego przeciw dalszej wysprzeda¿y przez Skarb Pañstwa udzia³ów w
Polskiej Miedzi.
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. jak do tej pory nie podj¹³ rozmów
w ramach zawi¹zanego w dniu 23 lipca br. sporu zbiorowego o niepogarszanie warunków pracy w zak³adzie poprzez jego dalsz¹ prywatyzacjê, która mo¿e doprowadziæ w skrajnym wariancie do ca³kowitej likwidacji Spó³ki i co za tym idzie pozbawiæ pracowników miejsc
pracy a ich rodziny Ÿród³a utrzymania.
W zwi¹zku z powy¿szym 25.08.2009r. SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ wystosowa³a do Herberta Wirtha Prezesa Zarz¹du KGHM
Polska MiedŸ S.A w Lubinie ¿¹danie podjêcia rozmów w ramach
prowadzonego przez zwi¹zek zawodowy sporu zbiorowego z pracodawc¹:
„Dotyczy: SPORU ZBIOROWEGO.
Dzia³aj¹c w imieniu Komisji Zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ”
wchodz¹cych w sk³ad Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
„Solidarnoœæ”, dzia³aj¹cych w Oddzia³ach KGHM Polska MiedŸ S.A. jako
organ koordynuj¹cy prowadzenie zainicjowanego w dniu 23 lipca 2009r.
sporu zbiorowego informujemy, i¿ Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” w ca³oœci podtrzymuj¹ zg³oszone ¿¹danie odst¹pienia od dzia³añ
maj¹cych na celu dalsz¹ prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ S.A.
W pe³ni podtrzymujemy postulat zaniechania, podjêtych z naruszeniem uprawnieñ zwi¹zków zawodowych, dzia³añ maj¹cych na
celu dalsz¹ prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ S.A. a tym samym
dzia³añ, które mog¹ skutkowaæ pogorszeniem siê warunków zatrudnienia pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oœwiadczamy stanowczo, i¿ wszelkie czynnoœci organów Spó³ki
podejmowane w powy¿szym zakresie z uwagi na bezprawne odst¹pienie od przeprowadzenia uprzednich konsultacji i zasiêgniêcia opinii strony spo³ecznej s¹ w naszej ocenie wadliwe i nie mog¹ wywo³ywaæ skutków prawnych. Dzia³ania te nie mog¹ byæ inaczej ocenione
jako ra¿¹ce naruszenie przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym uprawnieñ. Ingerencja w nasze kompetencje, co istotne przyznane tak¿e
poprzez wspólnie ukszta³towane wewnêtrzne akty prawa, nie mo¿e
spotkaæ siê z nasz¹ inn¹ reakcj¹ jak tylko stanowczym sprzeciwem.
W naszej ocenie dotychczasowe zaniechania Zarz¹du Spó³ki doprowadzi³y równie¿ do sytuacji, w której tysi¹ce pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A. nie zna swojej najbli¿szej przysz³oœci.
Prowadz¹c legalny spór zbiorowy oœwiadczamy, i¿ oczekujemy
od Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. niezw³ocznego wyznaczenia
pierwszego terminu spotkania celem podjêcia rokowañ. Informujemy, i¿ pierwsze spotkanie bêdzie mia³o wy³¹cznie charakter formalny.
Za Radê SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”:
Józef Czyczerski- przewodnicz¹cy
Bogus³aw Szarek - wiceprzewodnicz¹cy

29 lat temu naród Polski wykaza³ niezwyk³¹ odwagê i jako
pierwszy w drodze pokojowej dokona³ zmian ustrojowych.

Polska droga do wolnoœci
– ruch spo³eczny Solidarnoœæ
Prawo do wolnoœci wyznania, przekonañ i zrzeszania siê pracowników w niezale¿nych, samorz¹dnych zwi¹zkach zawodowych oraz
w³asnej niezawis³ej pañstwowoœci, to najwy¿sze wartoœci, pod które podwaliny w Polsce po³o¿y³y porozumienia podpisane w sierpniu
1980r.
Od czasu zakoñczenia II wojny œwiatowej trwa³a dominacja komunistycznej Rosji, utrwalana w Polsce przez ludzi uwa¿aj¹cych dyktaturê
proletariatu za najwy¿sze wartoœci, wa¿niejsze ni¿ niepodleg³oœæ Polski.
W celu utrzymania siê przy w³adzy i podporz¹dkowania sobie spo³eczeñstwa powo³ano specjalne s³u¿by. Polska sta³a siê krajem, w którym
rz¹dzi³a jedyna s³uszna partia przy pomocy cenzury i terroru. A pracownicy mieli prawo do zrzeszania siê w jedynym s³usznym kontrolowanym
przez w³adzê zwi¹zku zawodowym.
Rok 1980 i Polski Sierpieñ sta³y siê iskr¹, która w milionach zniewolonych przez komunistyczny system sercach zapali³a nadziejê, ¿e
mo¿emy siê staæ wolnym narodem.
29 lat temu ludzie pracy w Polsce odwa¿nie stawili czo³a lewicowemu
totalitaryzmowi. Fala strajków zala³a ca³y kraj. W Zag³êbiu Miedziowym
pierwsza stanê³a najwiêksza kopalnia - Rudna. Za ni¹ podejmowa³y bunt
(przeciw podwy¿kom cen i upodleniu ¿ycia codziennego) nastêpne zak³ady pracy. Masowoœæ i charakter protestu spo³eczeñstwa by³y tak wielkie, ¿e komunistyczni przywódcy nie byli w stanie przeciwstawiæ ludziom
pracy si³y zbrojnej. Zostali zmuszeni do zawarcia porozumieñ ze strajkuj¹cymi za³ogami. Dokumenty podpisano 30 sierpnia w Szczecinie, 31
sierpnia w Gdañsku i 3 wrzeœnia w Jastrzêbiu.
Umowy gwarantowa³y ludziom pracy prawo do strajku, wolne soboty, zabezpieczenie w artyku³y pierwszej potrzeby (kartki m.in. na miêso,
cukier, czekoladê, kawê, papierosy i alkohol) oraz (to by³o najwa¿niejsze)
mo¿liwoœæ zrzeszania siê w wolnych zwi¹zkach zawodowych. Górnicy w
Jastrzêbiu, wœród wielu innych, wynegocjowali siedmio i pó³godzinny
dzieñ pracy dla pracowników do³owych, piêciodniowy tydzieñ pracy oraz
zasady przejœcia na emeryturê (skrócenie czasu pracy stale zatrudnionych pod ziemi¹ do 25 lat bez wzglêdu na wiek i wieku emerytalnego 50 lat dla pracuj¹cych czêœciowo pod ziemi¹ czêœciowo na powierzchni).
10 listopada 1980r. S¹d Najwy¿szy zarejestrowa³ NSZZ „Solidarnoœæ”. Ludzie pracy masowo zrzeszali siê w nowopowsta³ym, niezale¿nym od w³adz pañstwowych zwi¹zku. Wkrótce Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” liczy³ niemal 10 milionów
cz³onków.
W 1981 roku ponad 90% zrzeszonych w zwi¹zkach zawodowych
pracowników zadeklarowa³o sw¹ przynale¿noœæ do „Solidarnoœci”.
Lewicowy, popierany przez w³adze CRZZ nie tylko utraci³ znaczenie,
ale praktycznie przesta³ istnieæ. Ówczesna w³adza by³a przera¿ona i zbiera³a siê do rozprawy z narodem. Przygotowywa³a stan wojenny. Pod
pretekstem niedopuszczenia do obcej agresji próbowa³a zniszczyæ wszelkie przejawy demokracji, podporz¹dkowaæ sobie ruch zwi¹zkowy i odzyskaæ utracone w Pañstwie pozycje. 13 grudnia 1981 roku „ludowa w³adza” uderzy³a. Na ulice wytoczono czo³gi, armia dosta³a rozkaz wymarszu z koszar, Milicja Obywatelska pacyfikowa³a zak³ad za zak³adem. Pola³a siê krew mordowanych robotników. Aresztowano wielu niezale¿nych
dzia³aczy zwi¹zkowych. W specjalnych obozach (internowania) zatrzymano ludzi reprezentuj¹cych myœl demokratyczn¹. Skonfiskowano ca³y
maj¹tek NSZZ „Solidarnoœæ”. Rozpoczê³y siê represje spo³eczeñstwa.
Urz¹dzano fingowane procesy, zamykano w wiêzieniach uczestników
strajków, militaryzowano zak³ady pracy (kopalnie sta³y siê „jednostkami
wojskowymi”). Pomimo du¿ego zastraszenia przez lewicê i jej zbrojne
ramiê (MO, ZOMO, ROMO, SB) Naród Polski w rocznice powstania „Solidarnoœci” (31 sierpnia) odwa¿nie wylega³ na ulice wielu miast.
27 lata temu
Na Rynku w Lubinie - ostatniego sierpnia 1982r., jak w ca³ym
kraju, ludzie zgromadzili siê w pokojowej manifestacji przeciw przemocy rz¹dz¹cych nad rz¹dzonymi.
Bêd¹ca na us³ugach komunistów radzieckich w³adza chcia³a za wszelk¹
cenê wykazaæ siê, ¿e w Polsce nie ma protestów przeciw ich rz¹dom i
d¹¿y³a do rozpêdzenia manifestacji. Jak siê okaza³o nawet za najwy¿sz¹
cenê – ¿ycia obywateli Polski.
W Lubinie wydano rozkaz strzelania ostr¹ amunicj¹ do protestuj¹cych. Na miejscu manifestacji zginêli œp. Andrzej Trajkowski, œp.

Micha³ Adamowicz, œp. Mieczys³aw PoŸniak. Kilkadziesi¹t osób odnios³o rany postrza³owe.
Od tego czasu, rokrocznie, ludzie, którym le¿y na sercu dobro Polski,
którzy s¹ przeciwni przemocy, popieraj¹ demokracjê i pamiêtaj¹ o najwy¿szej daninie, jak¹ mo¿na z³o¿yæ dla dobra ojczyzny: spotykaj¹ siê na
cmentarzu przy grobach pomordowanych, na Mszy œw., a nastêpnie pod
pomnikiem upamiêtniaj¹cym masakrê 31 sierpnia 1982r.
Stan wojenny i niewinnie zamordowani przez mocodawców tamtego systemu, mia³y przekreœliæ nasze marzenia, ¿e mo¿emy byæ wolni
i staæ siê gospodarzami we w³asnym kraju.
Sta³o siê inaczej, dziêki wielu ludziom, którzy oddali swój czas i
zdrowie, a nawet ¿ycie.

Gazeta finansowa z 21 sierpnia 2009r. pyta:
ILE S¥ WARTE S£OWA PREMIERA NA TEMAT SPRZEDA¯Y JEDYNIE 10% AKCJI KGHM W KONTEKŒCIE
JEGO PRZEDWYBORCZYCH ZAPEWNIEÑ O CA£KOWITYM ZANIECHANIU PRYWATYZACJI MIEDZIOWEGO
KONCERNU?
Dla zobrazowania dramaturgii sytuacji istniej¹cego zagro¿enia ca³kowit¹ prywatyzacj¹ KGHM - oraz - ¿e nie tylko dzia³acze zwi¹zkowi je dostrzegaj¹, przedrukowujemy za Gazet¹ finansow¹ z 21.08.2009r. tekst
autorstwa Mi³osza Stanis³awskiego doktoranta na WNEiZ Uniwersytetu
Szczeciñskiego oraz pracownika SWSPiZ w Warszawie:

Sprzeda¿ 10 % akcji KGHM wstêpem
do ca³kowitej prywatyzacji spó³ki?
„Istnieje realne zagro¿enie, ¿e pomimo zapewnieñ premiera
prywatyzacja w 2010 r. 10 proc. akcji KGHM Polska MiedŸ SA bêdzie tylko wstêpem do og³oszenia przez rz¹d pe³nej prywatyzacji
spó³ki w kolejnych latach. Postawienie takiej tezy nie jest wcale bezzasadne, szczególnie analizuj¹c przychody bud¿etu pañstwa oraz jego
planowane sztywne wydatki, które maj¹ raczej tendencjê rosn¹c¹ ni¿
malej¹c¹.
Trudna sytuacja finansów publicznych oraz widmo koniecznoœci podwy¿ki podatków w przypadku niepozyskania dodatkowych œrodków z
prywatyzacji to g³ówne powody, które sk³oni³y gabinet Tuska do podjêcia drastycznych posuniêæ. Decyzj¹ rz¹du koalicyjnego PO-PSL KGHM
Polska MiedŸ SA ponad rok temu nie znalaz³ siê na liœcie spó³ek o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, nieprzeznaczonych do dalszej prywatyzacji. Jednak w wyniku ostatniej aktualizacji planu prywatyzacji na lata 2008-2011 oko³o 10 proc. akcji KGHM zostanie wystawionych na sprzeda¿ w 2010 r. Decyzja ta utwierdzi³a spo³eczeñstwo w przekonaniu, ¿e obecny rz¹d nie zamierza pob³a¿liwie traktowaæ miedziowego giganta z Lubina.
Obecnie Skarb Pañstwa jest w³aœcicielem 41 proc. akcji spó³ki,
reszta udzia³ów znajduje siê w rêkach rozproszonego akcjonariatu.
W wyniku przewidzianej prywatyzacji udzia³ pañstwa w spó³ce wynosiæ bêdzie zaledwie 31 proc. i jeœli nie dojdzie do zmiany statutu
spó³ki, Skarb Pañstwa mo¿e realnie, chocia¿by w wyniku wrogiego
przejêcia, straciæ kontrolê i w³adztwo korporacyjne nad spó³k¹.
KGHM Polska MiedŸ SA to nie byle jaka firma, to per³a w koronie
spó³ek pañstwowych. W 2008 r. spó³ka znajdowa³a siê w dziesi¹tce najwiêkszych producentów miedzi oraz srebra na œwiecie. Corocznie spó³ka zasila bud¿et pañstwa pokaŸn¹ sum¹ pieniêdzy wyp³acan¹ w formie
dywidendy. Bez w¹tpienia potencja³ KGHM Polska MiedŸ SA jest ogromny i tkwi zarówno w z³o¿ach bogatych w rudy miedzi oraz srebra, ale
równie¿ w wysoko wykwalifikowanej i doœwiadczonej kadrze.
Zdecydowany sprzeciw zwi¹zków zawodowych, protesty oraz zapowiedŸ strajku generalnego w odpowiedzi na plan prywatyzacji spó³ki w
2010 r. nie s¹ dla nikogo zaskoczeniem. Obawy o utratê wp³ywów oraz
przywilejów socjalnych, ale i mo¿liwoœæ zwolnieñ grupowych s¹ w spó³ce niezwykle silne. Byæ mo¿e zwi¹zkowcy, oprócz powodów czysto materialnych, kieruj¹ siê w swoich protestach szlachetnymi pobudkami, jak
obrona polskiego przemys³u miedziowego i dzia³anie na rzecz dobra
polskiej gospodarki. Decyzja podjêta przez rz¹d w opinii niektórych ekspertów wywo³uje mieszane uczucia. Wedle zapewnieñ premiera Tuska
sprzed niespe³na miesi¹ca, dywidenda z zysku KGHM Polska MiedŸ SA
w ci¹gu 5-6 lat da³aby pañstwu takie same korzyœci, co sprzeda¿ udzia³ów Skarbu Pañstwa tej spó³ki. Co zatem wp³ynê³o na tak diametraln¹
zmianê zdania premiera Tuska w tak krótkim okresie? Czy uzasadniona

jest sprzeda¿ akcji spó³ki tak istotnej z punktu widzenia gospodarki i to
akurat w okresie zawirowañ na rynkach finansowych? Trudno nie zgodziæ siê z czêœci¹ opozycji, która twierdzi, ¿e 2010 r. nie jest najlepszym
okresem na sprzeda¿ akcji spó³ki, gdy¿ cena, jak¹ Skarb Pañstwa uzyska
za sprzeda¿ walorów spó³ki, mo¿e nie byæ w pe³ni satysfakcjonuj¹ca, a
koszty podjêcia decyzji, zarówno w aspekcie politycznym, jak i spo³ecznym, mog¹ byæ dla rz¹du bardzo wysokie.
Istnieje realne zagro¿enie, ¿e pomimo zapewnieñ premiera, prywatyzacja w 2010 r. 10 proc. akcji spó³ki bêdzie tylko wstêpem do
og³oszenia przez rz¹d jej pe³nej prywatyzacji w kolejnych latach.
Postawienie takiej tezy nie jest wcale bezzasadne, szczególnie
analizuj¹c przychody bud¿etu pañstwa oraz planowane sztywne wydatki, które maj¹ raczej tendencjê rosn¹c¹ ni¿ malej¹c¹. Mo¿na z
du¿ym prawdopodobieñstwem przewidzieæ, ¿e w nastêpnych latach
trudno bêdzie utrzymaæ deficyt bud¿etowy na akceptowalnym przez
Komisjê Europejsk¹ poziomie, a w czasach stagnacji gospodarczej
zastrzyk du¿ej gotówki w postaci œrodków ze sprywatyzowanych spó³ek
pañstwowych, w tym KGHM Polska MiedŸ SA, mo¿e byæ bardzo smakowitym k¹skiem i pokus¹ nie do odparcia dla rz¹du.
Prywatyzacja spó³ki w 2010 r. doprowadzi z pewnoœci¹ do ograniczenia nak³adów inwestycyjnych, gdy¿ Skarb Pañstwa bêdzie d¹¿y³ do maksymalizacji przychodów z dywidendy w posiadanych pozosta³ych 31 proc.
akcji spó³ki.

Bez w¹tpienia prywatyzacja przyniesie spó³ce
wiêcej szkody ni¿ po¿ytku w d³u¿szej perspektywie.
Trudno zgodziæ siê z pogl¹dem wyra¿anym przez wielu ekonomistów, ¿e sprywatyzowane spó³ki pañstwowe s¹ dziœ przyk³adem prê¿nych przedsiêbiorstw. Owszem czêœæ z nich odnios³a sukces ekonomiczny, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e prywatny w³aœciciel zawsze bêdzie d¹¿yæ do maksymalizacji zysku przy minimalizacji nak³adów w³asnych, a koszty spo³eczne zostaj¹ przewa¿nie przerzucone na bud¿et
pañstwa. Skarb Pañstwa traci na tym podwójnie: pierwszy raz sprzedaj¹c akcje po cenach zazwyczaj znacznie zani¿onych, byleby tylko
jak najszybciej sprzedaæ, a drugi raz ponosz¹c koszty odpraw, ekwiwalentów, zasi³ków dla zwalnianych pracowników.
Niew¹tpliwie prezes H. Wirth znalaz³ siê w bardzo niekomfortowej
sytuacji, z jednej strony bêd¹c pod presj¹ zwi¹zkowców manifestuj¹cych
w Lubinie swoje niezadowolenie, a z drugiej strony próbuj¹c pogodziæ
wizjê rozwoju firmy z politycznymi wytycznymi p³yn¹cymi z odleg³ej
Warszawy. Oby ten sprawny mened¿er i œwietny fachowiec stan¹³ na
wysokoœci zadania i nie dopuœci³, aby wielki potencja³ drzemi¹cy w spó³ce zosta³ zmarnowany. Bo KGHM Polska MiedŸ SA to wci¹¿ polska spó³ka jedyna w swoim rodzaju, z której dokonañ i pozycji na œwiecie wszyscy mo¿emy byæ dumni.”

Oœwiadczenie
do mediów
Wobec nieobiektywnych i wprowadzaj¹cych w b³¹d opiniê publiczn¹ przekazów medialnych Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” wyda³a 27 sierpnia 2009r. Oœwiadczenie:
Informujemy, ¿e w dniu 25 sierpnia 2009r. ukaza³y siê publikacje prasowe na temat przebiegu sporu zbiorowego pomiêdzy
Komisjami Zak³adowymi NSZZ „Solidarnoœæ” a Zarz¹dem KGHM
Polska MiedŸ S.A., których treœæ w sposób zasadniczy odbiega od
istniej¹cej rzeczywistoœci przez co wprowadza w b³¹d opiniê publiczn¹ i zainteresowanych pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
Stanowczo oœwiadczamy, ¿e koordynowany przez nasz¹ Sekcjê
spór zbiorowy Komisji Zak³adowych dzia³aj¹cych u naszego pracodawcy nigdy nie zosta³ wszczêty w oparciu o liczne postulaty zbiorowe. Od samego pocz¹tku, to jest 23 lipca 2009r., domagamy siê od
naszego pracodawcy KGHM Polska MiedŸ S.A., Ministra Skarbu Pañstwa oraz Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska realizacji tylko jednego ¿¹dania strony spo³ecznej, a mianowicie: zaniechania,
podjêtych z naruszeniem uprawnieñ zwi¹zków zawodowych, dzia³añ maj¹cych na celu dalsz¹ prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ
S.A., a tym samym dzia³añ, które mog¹ skutkowaæ pogorszeniem
siê warunków zatrudnienia pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
Przedmiot sporu zbiorowego jest wiêc jednoznaczny i dopuszczalny, albowiem dotyczy warunków naszej pracy. Dodatkowo infor-

mujemy, ¿e stronê zwi¹zkow¹ pozbawiono gwarantowanych prawem
uprawnieñ konsultacyjnych i opiniodawczych, pomimo ¿e decyzja
prywatyzacyjna wywiera wp³yw na sytuacjê ekonomiczn¹ Spó³ki.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliœmy od adresatów ¿¹dania sporowego jakiejkolwiek odpowiedzi. Jedynie w dniu 11 sierpnia 2009r.
uzyskaliœmy poprzez media informacjê o zbyciu przez Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej pakietu 10 % akcji Spó³ki, co jednak nie mo¿e stanowiæ jakiejkolwiek gwarancji dla pracowników. Szczególny nasz niepokój budzi milczenie pracodawcy – Zarz¹du Spó³ki KGHM Polska
MiedŸ S.A. Taka postawa pracodawcy jest niezgodna z prawem, albowiem ma na celu uniemo¿liwienie prowadzenia sporu zbiorowego. Wszystkie nasze dzia³ania, ze strajkiem ostrzegawczym w³¹cznie,
uznajemy zatem za legalne.
Wszelkie prasowe komentarze kszta³tuj¹ce pogl¹d, i¿ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” nie ma konkretnych ¿¹dañ sporowych odczytujemy jednoznacznie jako wyraz
braku zrozumienia naszych racji oraz dowód na nieznajomoœæ
opisywanej przez dziennikarzy materii. Nie zamierzamy z pras¹
powadziæ polemiki polegaj¹cej wy³¹cznie na krytyce prezentowanych
stanowisk. Deklarujemy otwartoœæ i dostêpnoœæ, gwarantujemy mo¿liwoœæ uzyskania od nas wiedzy o naszych stanowiskach. Jednak¿e
równoczeœnie apelujemy o rzetelne informowanie spo³eczeñstwa o
wydarzeniach maj¹cych miejsce na terenie naszego pracodawcy.
Prosimy równie¿, aby w publikacjach dotycz¹cych naszego sporu
zbiorowego (sporu pomiêdzy Komisjami Zak³adowymi a pracodawc¹)
nie poszukiwali Pañstwo wydarzeñ sensacyjnych b¹dŸ wzbudzaj¹cych kontrowersje stron lecz pozwolili stronom na ukszta³towanie
takiej atmosfery rozmów, w której wymiana merytorycznych pogl¹dów przy równoczesnym wzajemnym zrozumieniu i szacunku uczestników umo¿liwi zakoñczenie konfliktu.
Oœwiadczamy, i¿ Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” ze zrozumieniem i akceptacj¹ przyjmuje pogl¹d prezentowany przez pracodawcê, i¿ Zarz¹d jest otwarty na wspó³pracê ze
wszystkimi pracownikami. Oczekujemy, i¿ powy¿sza deklaracja znajdzie odzwierciedlenie w toku bezpoœrednich rozmów, rokowañ, mediacji.
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” Jozef Czyczerski

Zdecydowane stanowisko zwi¹zków zawodowych w
obronie praw pracowniczych

Prezesie - przestañ
szykanowaæ pracowników
Zarz¹d KGHM od d³u¿szego czasu zamiast merytorycznie rozmawiaæ straszy pracowników i ich przedstawicieli.
Jeszcze nie przebrzmia³y echa „wielkiego” zg³oszenia Zarz¹du do
prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa wypadniêcia bramy z przerdzewia³ych zawiasów, a ju¿ kolejne zawiadomienie podejrzenie przestêpstwa o zorganizowaniu dwugodzinnego protestu przeciw dzia³aniom pogarszaj¹cym bezpieczeñstwo pracy zatrudnionym w KGHM
Polska MiedŸ S.A. Ma³o tego, w swej niekompetencji zarz¹dczej, zamiast za¿egnywaæ konflikt przed jego rozwojem - Zarz¹d uparcie trwa
na swym stanowisku doprowadzaj¹c do narastania konfliktu i dopiero, gdy osi¹gnie on apogeum podejmuje dzia³ania dla jego roz³adowania.
Teraz w swej niekompetencji i bezczelnoœci posun¹³ siê dalej, straszy pracowników konsekwencjami dyscyplinarnymi i finansowymi
za powstrzymanie siê przez dwie godziny od pracy w proteœcie przeciw zamiarom pracodawcy i celu wys³uchania racji swoich przedstawicieli, mówi¹cych o realnym zagro¿eniu p³yn¹cym z decyzji pañstwowego pracodawcy - w³aœciciela Skarbu Pañstwa o dalszej wysprzeda¿y udzia³ów w ich zak³adzie.
Takie dzia³ania Zarz¹du musz¹ siê spotkaæ ze zdecydowanym
sprzeciwem Zwi¹zków Zawodowych, które 18 sierpnia 2009r. w
piœmie wystosowanym do Herberta Wirtha - stanowczo domagaj¹
siê zaprzestania szykanowania pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A., którzy brali udzia³ w zorganizowanych zgodnie z prawem
masówkach w dniu 11.08.2009r.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” wystosowa³a do Pañstwowego Inspektora Pracy wyst¹pienie o zbadanie zgodnoœci z prawem dzia³añ Zarz¹du i
wyci¹gniêcie wniosków wobec osób winnych - tekst w
nastêpnym numerze Pryzmatu.

Zbli¿a siê termin realizacji porozumienia z 5 maja 2009r.

Bêdzie wyp³ata
Ustalony na pocz¹tku roku przez Zarz¹d Spó³ki wskaŸnik przyrostu
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w KGHM Polska MiedŸ
S.A. jest ni¿szy ni¿ ustalony przez Radê Ministrów i powoduje spadek realnej p³acy zatrudnionych w tej Spó³ce.
Dlatego 5 maja 2009r., w asyœcie kilkuset osobowej grupy pracowników Polskiej Miedzi, odby³o siê spotkanie Zarz¹du KGHM z Miêdzyzak³adowym Komitetem Protestacyjnym, które doprowadzi³o do zawarcia
porozumienia, na mocy którego - nie póŸniej ni¿ do 15 wrzeœnia 2009r.
ma nast¹piæ wyp³acenie drugiej raty nagrody w wysokoœci 1500 z³ dla
ka¿dego zatrudnionego.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” domaga siê od pracodawcy wywi¹zania z przyjêtego porozumienia i
wyp³aty do 15 wrzeœnia br. drugiej raty nagrody w wysokoœci 1500z³
dla ka¿dego pracownika KGHM.

Realizuj¹c zapisy ZUZP dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. Zarz¹d tej Spó³ki podj¹³ 25 sierpnia
2009r. decyzjê o wyp³acie zaliczki na poczet nagrody z
zysku za 2009r.

PeBeKa Sp. z o.o., gdy do w³adzy dochodzi SLD przechodzi do pracy
w departamencie organizacyjno-prawnym i nadzoru w³aœcicielskiego „KGHM Metale” S.A., a gdy do w³adzy dochodzi AWS zostaje prezesem Walcowni Metali Nie¿elaznych Sp. z o.o., za rz¹dów PiS zostaje prezesem KGHM Metraco S.A., ju¿ za rz¹dów PO zostaje mianowany prezesem Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A.
Wed³ug posiadanych przez „Pryzmat” informacji, na stanowisko
w zarz¹dzie KGHM ju¿ od jakiegoœ czasu smali³ cholewki - startowa³
w niedawnym konkursie na prezesa KGHM Polska MiedŸ S.A. Przeszed³ nawet do fina³owej pi¹tki, ale ostatecznie odpad³ w starciu z
obecnym prezesem Herbertem Wirthem.
Za powo³aniem prawnika na wiceprezesa Zarz¹du odpowiedzialnego w KGHM Polska MiedŸ S.A. za sprawy produkcji g³osowa³a czêœæ
Rady Nadzorczej powo³ana przez Skarb Pañstwa, przeciwni byli przedstawiciele za³ogi w radzie.
Pytamy Józefa Czyczerskiego: dlaczego nie g³osowa³ za powo³aniem Pana Ryszarda Janeczka? - Uwa¿am, ¿e prezes odpowiedzialny za sprawy produkcji, w tak powa¿nej Spó³ce, jak¹ jest bez
w¹tpienia KGHM Polska MiedŸ S.A., powinien siê znaæ na górnictwie lub hutnictwie, znajomoœæ paragrafów prawnych, to zbyt
ma³o.

Zaproszenie na XXVII Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê na
Jasn¹ Górê 19 - 20 wrzeœnia 2009r.

Dodatkowe pieni¹dze Pielgrzymka Ludzi Pracy
Z wdziêcznoœci, za bezpiecznie przepracowany rok i z proœb¹ o
czuwanie nad ich bezpieczeñstwem podczas górniczej pracy - górna kontach!
nicy Zag³êbia Miedziowego udadz¹ siê do Jasnogórskiej Pani Zgodnie z postanowieniami Za³¹czniku Nr 11 do Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A. :
Je¿eli wynik finansowy netto wynikaj¹cy z zatwierdzonego bud¿etu Spó³ki na dany rok obrotowy i stopieñ jego realizacji odpowiednio
za I pó³rocze oraz okres 9 miesiêcy roku obrotowego wskazuj¹, ¿e
dodatkowa nagroda roczna przekroczy wysokoœæ 10% wynagrodzeñ,
Zarz¹d Spó³ki podejmuje decyzjê o uruchomieniu wyp³at zaliczkowych na poczet dodatkowej nagrody rocznej.
Wyp³aty zaliczkowe dodatkowej nagrody, nastêpuj¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia upublicznienia raportów kwartalnych Spó³ki za II i III
kwarta³ roku obrotowego.
Wyp³aty zaliczkowe na poczet dodatkowej nagrody rocznej wyp³aca siê w wysokoœci ustalonej, jako iloczyn wskaŸnika obliczonego,
jako ró¿nica pomiêdzy prognozowan¹ w skali roku procentow¹ wielkoœci¹ nagrody a 8,5% oraz wynagrodzeñ – za okres I pó³rocza danego roku obrotowego – przy pierwszej wyp³acie zaliczkowej,
Wysokoœæ wyp³acanej 28 sierpnia 2009r. zaliczki wynosi 6%
wynagrodzeñ za I pó³rocze 2009r. Ka¿dy uprawniony do zaliczki
na poczet nagrody z zysku za 2009r. otrzyma j¹ w wysokoœci 40%
miesiêcznego wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza KGHM Polska MiedŸ S.A. powo³a³a
wiceprezesa Zarz¹du

O górnictwie i hutnictwie
zdecyduje prawnik
Na wniosek prezesa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. Herberta Wirtha, 24 sierpnia 2009r. Rada Nadzorcza uzupe³ni³a sk³ad
Zarz¹du.
Na pierwszego wiceprezesa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. zosta³ powo³any Maciej Tybura. Drugim wiceprezesem zosta³ Ryszard
Janeczek dotychczasowy prezes spó³ki kapita³owej KGHM Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A., który jest z wykszta³cenia
magistrem prawa.
Sw¹ pracê zawodow¹ zaczyna³ w S¹dzie Wojewódzkim w Legnicy,
póŸniej pracowa³ w Centrali Materia³ów Budowlanych w sekcji organizacyjnej. W KGHM zaczyna pracê od dyrektora, nastêpnie prezesa

naszej Matki i Królowej - aby za jej poœrednictwem wypraszaæ u
Boga potrzebne ³aski.
Wyjazd na uroczystoœci w Czêstochowie organizuj¹ komisje miêdzyzak³adowe i zak³adowe NSZZ “Solidarnoœæ”. To do nich mog¹ zg³aszaæ siê wszyscy chêtni do udzia³u w pielgrzymce (informacje tel.
Komisji ZG: Lubin 076 8495563; Polkowice – Sieroszowice 076
7484070; Rudna 076 7485152; ZWR 076 7474609), a podczas niej
do udzia³u w mszach œw., czuwaniach przed Cudownym Obrazem
Matki Bo¿ej oraz wyk³adach.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy przyjmowane s¹ do wyczerpania miejsc. Wyjazd nast¹pi w pierwszym dniu, w godzinach rannych,
a powrót drugiego dnia wieczorem. Bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ za³atwienia noclegów przez pielgrzymów indywidualnie w punkcie informacyjnym na Jasnej Górze czynnym 19. IX. od 15:00.
Zapraszamy wszystkich do pielgrzymowania na Jasn¹ Górê!

Pracownicy Oœwiaty i Wychowania dostrzegaj¹ problem w dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A.

Wsparcie Sekcji Krajowej
Oœwiaty i Wychowania
Nieprzemyœlana, obliczona na doraŸne dochody do bud¿etu
Pañstwa, dalsza prywatyzacja KGHM Polska MiedŸ S.A. mo¿e doprowadziæ do likwidacji przemys³u miedziowego w Polsce, a konsekwencji do likwidacji dziesi¹tek tysiêcy miejsc Pracy.
Dostrzegaj¹c ten problem, który nie ominie pracowników Oœwiaty i Wychowania zatrudnionych w Regionie Zag³êbie Miedziowe Sekcja Krajowa Oœwiaty i Wychowania zajê³a 21 sierpnia 2009r. Stanowisko w sprawie poparcia Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w
KGHM Polska MiedŸ S.A.:
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” solidaryzuj¹c siê ze Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi w KGHM Polska MiedŸ S.A. popiera ¿¹dania zaprzestania sprzeda¿y udzia³ów Skarbu Pañstwa w KGHM Polska MiedŸ
S.A.
Przewodnicz¹cy WZD SKO i W NSZZ „Solidarnoœæ”
Jaros³aw Krauze
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