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Nie ma przestêpstwa
Prokuratura potwierdzi³a, ¿e Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. fa³szywie oceni³ postêpowanie manifestuj¹cych górników w dniu 5 maja
br. pod Biurem Zarz¹du w Lubinie.
Pikietuj¹cy górnicy Polskiej Miedzi nie s¹ przestêpcami !
Nie powiod³a siê podjêta przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. próba
zastraszenia zwi¹zkowców przy pomocy organów pañstwowych, powo³anych do œcigania przestêpców. Prokurator uzna³, ¿e pikietuj¹cy górnicy
nie s¹ przestêpcami. Dla nas by³o to oczywiste od pocz¹tku, a dla reprezentuj¹cego pracodawcê Zarz¹du, jak siê okaza³o - nie.
Podajemy naszym czytelnikom za Serwisem Regionalnym TVP
Wroc³aw z 30.09.2009r. artyku³ pt.:„Nie ma przestêpstwa”
„Legnicka prokuratura wyzna³a, ¿e protestuj¹cy górnicy, którzy w
maju weszli na teren siedziby KGHM nie pope³nili przestêpstwa. Zawiadomienie z³o¿y³ zarz¹d lubiñskiej spó³ki, wed³ug którego by³o to
„naruszenie miru domowego” i „gwa³towny zamach na mienie” czyli firmow¹ bramê.
5 maja zwi¹zkowcy pikietowali pod siedzib¹ KGHM. By wkroczyæ na
teren firmy, sforsowali bramê i domagali siê rozmów z kierownictwem
Polskiej Miedzi na temat premii za wypracowany zysk.
Pod naciskiem pikietuj¹cych ugi¹³ siê nie tylko zarz¹d, który przyzna³
5-tysiêczn¹ premiê ka¿demu z 18 tysiêcy zatrudnionych, ale tak¿e brama.
W zwi¹zku z tym straty w swoim maj¹tku KGHM oszacowa³ na 515 z³.
Po przes³uchaniu œwiadków prokuratura stwierdzi³a, ¿e nie dosz³o w
tym wypadku do umyœlnego uszkodzenia mienia, a brama zosta³a
naprawiona systemem gospodarczym.”
Jadwiga Jarzêbowicz

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” przywita³a uczestników I Miêdzynarodowego
Kongresu Górnictwa Rud Miedzi.

SOLIDARNOŒÆ APELUJE
DO NAUKOWCÓW !
Obowi¹zkiem Solidarnoœci jest zwrócenie uwagi naukowcom i ekspertom z ró¿nych dziedzin, aby podjêli odwa¿ne stanowisko i powiedzieli politykom zdecydowane – NIE - DALSZEJ PRYWATYZACJI POLSKIEJ MIEDZI.
Przybywaj¹cych naukowców i specjalistów od górnictwa rud miedzi
na I Miêdzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi, który rozpocz¹³
siê 24 wrzeœnia 2009r. w Lubinie, przywitali pracownicy KGHM Polska
MiedŸ S.A. zrzeszeni w NSZZ „Solidarnoœæ”.
Pracownicy KGHM - cz³onkowie Solidarnoœci przybyli przed Centrum
Kultury „Muza” w Lubinie z flagami „Solidarnoœci, transparentami i karykaturami premiera Tuska, na których wyraŸnie by³o widaæ coraz bardziej
wyd³u¿aj¹cy siê od k³amstwa nos premiera. Has³a z transparentów
„krzycza³y” m.in.:
„Platforma Obywatelska grabarzem Polskiej Miedzi” „Pierwszy i
ostatni Kongres w Lubinie”, „Dalsza wyprzeda¿ KGHM – likwidacj¹
Polskiej Miedzi”, „Politycy nie niszczcie naszych miejsc pracy”,
Przybywaj¹cy z ca³ego œwiata uczestnicy Kongresu, przed wejœciem
na salê obrad w Centrum Kultury Muza, otrzymywali od pikietuj¹cych
górników wydrukowany APEL o to, by Kongres zaj¹³ stanowisko w sprawie dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi i sprzeciwi³ siê rz¹dowym planom sprzeda¿y kolejnych 10 proc. udzia³ów Skarbu Pañstwa. – „Zale¿y

nam, by profesorowie zwrócili uwagê na ten wa¿ny problem, bo jeœli
rz¹d zrealizuje swoje zamierzenia, mo¿e to byæ pierwszy i ostatni Kongres w Lubinie” - wyjaœnia³ pytaj¹cym go dziennikarzom Józef Czyczerski, szef Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
Górnicy zrzeszeni w SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” w Apelu pisz¹:
„My pracownicy Polskiej Miedzi - zrzeszeni w Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zku Zawodowym „Solidarnoœæ” zwracamy siê do wszystkich uczestników pierwszego Miêdzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie, który odbywa siê pod has³em „PERSPEKTYWY i WYZWANIA” z apelem o odwa¿ne zajêcie stanowiska przez
Kongres w sprawie zaprzestania dalszej prywatyzacji KGHM Polska
MiedŸ S.A. Nasz apel kierujemy do uczestników Kongresu w zwi¹zku z
decyzj¹ Rz¹du Premiera Donalda Tuska o dalszej sprzeda¿y akcji KGHM
Polska MiedŸ S.A. Decyzja ta niew¹tpliwie bêdzie mia³a fundamentalnie
negatywny wp³yw na perspektywy przemys³u miedziowego w Polsce.
KGHM Polska MiedŸ S.A. to kluczowa spó³ka gie³dowa notowana na
WIG 20 Gie³dy Warszawskiej, to per³a w koronie polskich przedsiêbiorstw.
W 2008r. spó³ka znajdowa³a siê w dziesi¹tce najwiêkszych producentów
miedzi oraz srebra na œwiecie. Corocznie spó³ka zasila bud¿et pañstwa,
oprócz podatków, kilkuset milionowym przychodem wp³acanym w formie dywidendy. Wedle wczeœniejszych zapewnieñ Premiera Rz¹du RP
sprzeda¿ akcji KGHM jest nieop³acalna, gdy¿: „…dywidenda z zysku
KGHM Polska MiedŸ S.A. w ci¹gu 5-6 lat da³aby pañstwu takie same
korzyœci, co sprzeda¿ udzia³ów Skarbu Pañstwa tej Spó³ki”.
(…) Obecnie Skarb Pañstwa jest w³aœcicielem 41,79 proc. akcji Spó³ki, reszta udzia³ów znajduje siê w rêkach rozproszonego akcjonariatu. W
wyniku zapowiedzianej prywatyzacji udzia³ Skarbu Pañstwa w Spó³ce
wynosiæ bêdzie zaledwie 31,79 proc., a po ostatnich zmianach w Statucie - Skarb Pañstwa mo¿e realnie, chocia¿by w wyniku wrogiego przejêcia, straciæ kontrolê i w³adztwo korporacyjne nad Spó³k¹.
Istnieje realne zagro¿enie, ¿e - pomimo zapewnieñ Premiera – sprzeda¿ 10 proc. akcji Spó³ki, w ramach planowanej prywatyzacji w 2010r.,
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 tendencje rosn¹ce ni¿ malej¹ce. Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem powiedzieæ, ¿e w nastêpnych latach trudno bêdzie utrzymaæ deficyt bud¿etowy na akceptowanym przez Komisjê
Europejsk¹ poziomie, a w czasach stagnacji gospodarczej zastrzyk du¿ej
gotówki w postaci œrodków ze sprywatyzowanych spó³ek, w tym KGHM
Polska MiedŸ S.A., bêdzie interesuj¹cym k¹skiem i pokus¹ nie do odparcia dla Rz¹du.
Dalsza prywatyzacja spó³ki w 2010r. doprowadzi z pewnoœci¹ do jeszcze wiêkszego ograniczania nak³adów inwestycyjnych, gdy¿ Skarb Pañstwa bêdzie jeszcze bardziej d¹¿y³ do maksymalizacji przychodów z dywidendy, z posiadanych pozosta³ych 31 proc. akcji Spó³ki. Takie zjawisko mo¿na by³o zaobserwowaæ w ostatnich latach, gdy akcjonariusze
nie brali pod uwagê wyzwañ jakie stoj¹ przed KGHM, jakich ogromnych
œrodków potrzeba na przygotowanie z³o¿a do eksploatacji (bez wzglêdu
na to czy mamy do czynienia z koniunktur¹ czy dekoniunktur¹) tzw. G³ogowa G³êbokiego Przemys³owego, na pokonanie problemów technicznych i technologicznych.
Bez w¹tpienia dalsza prywatyzacja, w d³u¿szej perspektywie, przyniesie Spó³ce wiêcej szkód ni¿ po¿ytku.
Trudno zgodziæ siê z pogl¹dem wyg³aszanym przez niektórych ekonomistów, ¿e sprywatyzowane spó³ki pañstwowe s¹ dziœ przyk³adem
prê¿nych przedsiêbiorstw. Owszem, mo¿e czêœæ z nich odnosi sukcesy
ekonomiczne, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e prywatny w³aœciciel zawsze
bêdzie d¹¿y³ do maksymalizacji zysku przy minimalizacji nak³adów w³asnych, co jest fundamentalnym zagro¿eniem dla dalszego funkcjonowania przemys³u miedziowego w Polsce.
Zdecydowany sprzeciw NSZZ „Solidarnoœæ”, protesty oraz zapowiedŸ

strajku generalnego w odpowiedzi na plan dalszej prywatyzacji Spó³ki w
2010r. nie s¹ dla nikogo zaskoczeniem i nie wynikaj¹ z obaw przed utrat¹
wp³ywów oraz przywilejów socjalnych. Nasz protest podyktowany jest
obron¹ polskiego przemys³u miedziowego, dzia³aniem na rzecz dobra
wspólnego oraz na rzecz dobra polskiej gospodarki.
W wyniku takiej krótkowzrocznej i bezsensownej decyzji, koszty spo³eczne zostan¹ przerzucone na bud¿et pañstwa i samorz¹dy. Skarb Pañstwa traci na tym potrójnie: pierwszy raz sprzedaj¹c akcje zazwyczaj po
cenach znacznie zani¿onych, byle tylko jak najszybciej sprzedaæ, drugi
raz ponosz¹c koszty odpraw, ekwiwalentów, zasi³ków dla zwalnianych
pracowników, a trzeci raz i najwa¿niejszy, doprowadzaj¹c do zaprzestania dzia³alnoœci górniczej w KGHM Polska MiedŸ S.A., a co za tym idzie
do likwidacji efektywnego i dochodowego polskiego przemys³u oraz degradacji spo³eczno-gospodarczej ca³ego regionu.
Na ekspertach i uczestnikach pierwszego Miêdzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi ci¹¿y historyczna odpowiedzialnoœæ za to
co mo¿e spotkaæ przemys³ miedziowy w Polsce. Szczególnie dotyczy to
ludzi nauki, ekspertów i autorytetów z dziedziny gospodarki, górnictwa i
ekonomii oraz polityków.
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Józef Czyczerski
SKGRM NSZZZ „Solidarnoœæ” organizuj¹c pikietê przed inauguracj¹ Miêdzynarodowego Kongresu przekaza³a œwiatu - zwi¹zkowe
stanowisko o szkodliwoœci dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ
S.A.
Pracownicy KGHM boj¹ siê, ¿e przez wyprzeda¿ akcji KGHM Skarb
Pañstwa doprowadzi do przejêcia Spó³ki przez inwestora, który wyci¹gnie z Polskiej Miedzi tyle pieniêdzy ile to mo¿liwe, a potem zamknie kopalnie, huty i pozostawi ca³y region z gigantycznym bezrobociem. Jest to obawa uzasadniona i zosta³a przez Solidarnoœæ przekazana œwiatu nauki i ekspertów z ró¿nych dziedzin.

Solidarnoœæ chce rozmawiaæ, a Zarz¹d uchyla siê od
rozmów.

Uparty Zarz¹d
W Oddziale KGHM Biuro Zarz¹du w Lubinie 25wrzeœnia 2009r.
nast¹pi³a wymiana stanowisk, w sprawie sporu zbiorowego, pomiêdzy Sekcj¹ Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” a Zarz¹dem spó³ki KGHM Polska MiedŸ S.A.
15 wrzeœnia 2009r. odby³o siê d³ugo oczekiwane spotkanie SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ” z Zarz¹dem KGHM Polska MiedŸ S.A., w sprawie zg³oszonego przez Zwi¹zek 23 lipca 2009r. sporu zbiorowego o
zaprzestanie dalszej prywatyzacji KGHM. Spotkanie odby³o siê z inicjatywy Solidarnoœci i mia³o na celu podjêcie rokowañ w ramach sporu
zbiorowego o zaprzestanie podjêtych z naruszeniem uprawnieñ
zwi¹zków zawodowych dzia³añ maj¹cych na celu dalsz¹ prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ S.A., które mog¹ skutkowaæ pogorszeniem siê warunków zatrudnienia pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A.
Podczas spotkania strony nie mog³y dojœæ do konsensusu i postanowi³y, ¿e daj¹ sobie czas na przemyœlenie i konsultacje, a w dniu
25 wrzeœnia przed³o¿¹ na piœmie swoje stanowiska.
W miêdzyczasie Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. wyda³ komunikat informuj¹cy, ¿e strony 15 wrzeœnia dyskutowa³y na temat zasadnoœci wszczêcia sporu zbiorowego, co stanowi³o nieprawdê, gdy¿
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” - nie
ma ¿adnych w¹tpliwoœci, co do zasadnoœci wszczêcia sporu zbiorowego. Swoje stanowisko w tej kwestii NSZZ Solidarnoœæ ju¿ wielokrotnie prezentowa³ zarówno Zarz¹dowi Spó³ki KGHM Polska MiedŸ
S.A. jak i pracownikom Polskiej Miedzi.
Stanowisko Zarz¹du:
Zgodnie z ustaleniami Zarz¹d KGHM przekaza³ na piœmie SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ” swoje stanowisko, w którym m.in. pisze:
„W zwi¹zku z oœwiadczeniem SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” o wszczêciu sporu zbiorowego zainicjowanego w dniu 23 lipca 2009r. komunikatem zawieraj¹cym sprzeciw wobec ca³kowitej prywatyzacji i
og³aszaj¹cym pogotowie strajkowe, Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A.
oœwiadcza, ¿e podtrzymuje swoje stanowisko, i¿ spór zbiorowy nie
istnieje z powodu jego bezprzedmiotowoœci lub jest sporem nielegalnym. Stanowisko to argumentuje: (…), ¿e bezpoœrednim powodem sporu zbiorowego stanowi zapowiedŸ kontynuowania prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ(…). A zgodnie z przepisami: (…) przed-

miotem sporu zbiorowego mog¹ byæ nastêpuj¹ce kwestie: warunki
pracy; warunki p³ac; œwiadczenie socjalne; prawa i wolnoœci zwi¹zkowe. Dalej powo³uj¹c siê na analizy prawne Zarz¹d wywodzi: (…)
Zmiany w sferze akcjonariatu nie maj¹ bezpoœredniego prze³o¿enia
prawnego na warunki pracy i p³acy, st¹d niedopuszczalne jest prowadzenie sporów zbiorowych na tle procesów prywatyzacyjnych.
Nastêpnie Zarz¹d pisze, ¿e: SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” nie przedstawi³a zakresu ¿¹dañ objêtych sporem zbiorowym, c o wmyœl art. 7
ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych inicjuje jego powstanie. (…) Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e komunikat z dnia 23 lipca br., na
który powo³uje siê zwi¹zek zawodowy, nie ma charakteru takiego
wyst¹pienia.
Dalej Zarz¹d argumentuje, ¿e kompetencje prywatyzacyjne le¿¹ po
stronie w³aœciciela, który nie jest pracodawc¹, a stron¹ sporu zbiorowego mo¿e byæ jedynie pracodawca w rozumieniu art. 3 kodeksu
pracy.
Stanowisko SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”:
(…) Tematem spotkania przedstawicieli NSZZ „Solidarnoœæ”
z pracodawc¹ 15 wrzeœnia by³o rozpoczêcie etapu rokowañ na podstawie ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. Sekcja wyrazi³a gotowoœæ wyjaœnienia na tym spotkaniu obszaru i sposobu spe³nienia ¿¹dania zg³oszonego w procedurze sporu zbiorowego. Pracodawca odmówi³ jednak przyst¹pienia do rokowañ, ponownie domagaj¹c siê od strony zwi¹zkowej przedstawienia stanowiska.
Maj¹c nadziejê, ¿e postawa pracodawcy nie zmierza do utrudnienia lub uniemo¿liwienia prowadzenia legalnego sporu zbiorowego
ponownie wyjaœniamy, ¿e zgodnie z art. 7 ustawy o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych dnia 23 lipca 2009r. Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” zg³osi³a ¿¹danie 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. ¯¹danie to zosta³o wyra¿one w komunikacie z dnia 23 lipca 2009r. poprzez sprzeciw wobec szkodliwego przedsiêwziêcia ca³kowitej prywatyzacji KGHM
Polska MiedŸ S.A. Komunikat ten zwiera wszystkie elementy konieczne dla skutecznego zg³oszenia sporu zbiorowego, a zatem znajduje
uzasadnienie w przepisach art. 7 powo³anej ustawy.
Prawid³owo zg³oszone ¿¹danie sporowe spotka³o siê z ca³kowit¹ biernoœci¹ ze strony pracodawcy. Strona zwi¹zkowa wezwa³a zatem pracodawcê do rozpoczêcia rokowañ. Jednoczeœnie pismem z dnia 25 sierpnia 2009r. sprecyzowany zosta³ postulat sporu
zbiorowego.
W tym miejscu wypada jedynie powtórzyæ, i¿ przedmiot sporu
zbiorowego w rozumieniu przepisów art. 1 i nast. ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych stanowi¹ zobowi¹zania o charakterze
warunkowym lub wykraczaj¹ce poœrednio lub bezpoœrednio poza
kompetencje pracodawcy, które bezpoœrednio lub poœrednio dotycz¹
warunków pracy, p³acy, socjalnych jak i praw i wolnoœci zwi¹zkowych.
W œwietle dorobku nauki i praktyki prawa pracy nie mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci, ¿e przedmiotem sporu zbiorowego mo¿e byæ zachowanie dotychczasowych warunków pracy, których zmiana nastêpuje
miêdzy innymi wskutek przekszta³ceñ w³asnoœciowych pracodawcy.
Zasady doœwiadczenia ¿yciowego, oparte o praktykê przeprowadzania procesów zmiany w³aœciciela ze Skarbu Pañstwa na prywatnego
jednoznacznie wskazuj¹ na to, ¿e nastêpstwem tego procesu jest reorganizacja zatrudnienia, przejawiaj¹ca siê w zmianie warunków pracy i redukcji zatrudnienia.
Nie budzi tak¿e zastrze¿eñ, i¿ przedmiot sporu zbiorowego stanowi równie¿ naruszenie przez pracodawcê praw i wolnoœci zwi¹zkowych poprzez pozbawienie zwi¹zków zawodowych ich uprawnieñ
konsultacyjnych i opiniodawczych. Skoro moc¹ zawartego z pracodawc¹ w trybie art. 24 ust. 1 ustawy o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji porozumienia zwi¹zki zawodowe
naby³y uprawnienie do pe³nienia funkcji konsultacyjno-opiniodawczej, to na Zarz¹dzie Spó³ki KGHM Polska MiedŸ S.A. ci¹¿y obowi¹zek
przeprowadzenia ze zwi¹zkami zawodowymi konsultacji i uzyskania
ich opinii w przedmiocie zmian dzia³alnoœci i sytuacji ekonomicznej
pracodawcy, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia
oraz dzia³añ maj¹cych na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia jak i
dzia³añ, które mog¹ powodowaæ istotne zmiany w organizacji pracy
lub podstawach zatrudnienia. Obowi¹zki te ci¹¿¹ na Zarz¹dzie KGHM
Polska MiedŸ S.A. niezale¿nie od tego czy jest on inicjatorem tych
zmian.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” odrzuca zaprezentowane przez Zarz¹d stanowisko, jakoby pracodawca posiada³ uprawnienie do przeprowadzenia jednostronnej, wi¹¿¹cej zwi¹zki zawodowe oceny, czy ¿¹danie sporowe jest zgodne
z przepisami prawa. Ustawa o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych

nie przewiduje bowiem takiego uprawnienia dla pracodawcy.
Przeciwnie - jej przepisy, a w szczególnoœci art. 8 – nak³adaj¹ na
niego obowi¹zek niezw³ocznego podjêcia rokowañ w celu rozwi¹zania sporu w drodze porozumienia oraz obowi¹zek równoczesnego zawiadomienia w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy.
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Józef Czyczerski
Dla SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” dziwnym jest stwierdzenie Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A., ¿e Skarb Pañstwa w³aœciciel akcji
KGHM Polska MiedŸ S.A. nie jest pracodawc¹. Zgodnie z ustaw¹ kodeks handlowy spó³kê tworz¹ akcjonariusze i jak wynika z postanowieñ tego aktu prawnego akcjonariusze tworz¹ Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. A Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to naczelny organ(Roz. 3 oddz. 3 k.s.h.) spó³ki akcyjnej, który stanowi o najwa¿niejszych sprawach dotycz¹cych istnienia i dzia³alnoœci spó³ki akcyjnej.
Zgodnie z art. 3 kodeksu pracy: Pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoœci prawnej, a tak¿e osoba
fizyczna, je¿eli zatrudniaj¹ one pracowników.
Zgodnie z art. 5 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych: Pracodawcami w rozumieniu niniejszej ustawy s¹ zak³ady pracy okreœlone w art. 3 Kodeksu pracy oraz osoby fizyczne zatrudniaj¹ce pracowników w celu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Bezspornym jest, ¿e KGHM Polska MiedŸ S.A. jest jednostk¹ organizacyjn¹ zatrudniaj¹c¹ pracowników oraz organami spó³ki akcyjnej
s¹ Zarz¹d, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Nale¿y stwierdziæ z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e uzurpowanie wy³¹cznie
dla siebie przymiotu pracodawcy przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ
S.A. jest bezprawne. Tak jak dla pracownika pracodawc¹ jest jego
prze³o¿ony, tak ka¿dy organ spó³ki jest pracodawc¹. Z pewnoœci¹
znane s¹ Zarz¹dowi KGHM przypadki, gdy Skarb Pañstwa ingerowa³
w wewnêtrzne sprawy Polskiej Miedzi. Dla przyk³adu mo¿na podaæ
nie tak dawne ¿¹danie zwo³ania rady nadzorczej w celu wymuszenia
na Zarz¹dzie zmiany decyzji o nie wyp³aceniu dywidendy – skuteczne.
W ocenie Sekcji krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” twierdzenie Zarz¹du, ¿e: „¯¹danie SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” o zaprzestanie dalszej prywatyzacji jest kierowane przeciwko Skarbowi Pañstwa, który w myœl art. 5 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych nie stanowi strony sporu zbiorowego
pracy, nie mo¿e wiêc byæ rozpatrywane w ramach procedur zastrze¿onych ustawowo dla sporu zbiorowego”, jest bezpodstawne i jest zwyk³ym uchylaniem siê Zarz¹du od jego ustawowych
obowi¹zków – negocjacji w ramach sporu zbiorowego.

Ju¿ po raz XXVII cz³onkowie NSZZ “Solidarnoœæ” spotkali siê na wspólnej modlitwie, podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy.

Pielgrzymka
Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê odby³a
siê w tym roku 19 – 20 wrzeœnia.
Oficjalne uroczystoœci rozpoczê³y siê od Mszy œwiêtej na Szczycie
Jasnej Góry odprawionej w intencji ludzi pracy i bezrobotnych, o pomoc i Bo¿e B³ogos³awieñstwo dla naszych rodzin.
O dar wiernoœci Polaków oraz w intencji tragicznie zmar³ych górników modlili siê na Jasnej Górze uczestnicy 27. Pielgrzymki Ludzi
Pracy. Wziê³o w niej udzia³ ok. 30 tys. osób, g³ównie przedstawicieli
NSZZ „Solidarnoœæ”, w tym ponad 120 przedstawicieli Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”. Polsk¹ MiedŸ reprezentowa³y poczty sztandarowe i pracownicy z Oddzia³ów KGHM Polska MiedŸ S.A. ZG „Lubin”, ZG „Polkowice-Sieroszowice” i ZG „Rudna”
Inicjatorem jasnogórskich spotkañ ludzi pracy by³ ks. Jerzy Popie³uszko, którego 25. rocznica mêczeñskiej œmierci przypada w tym roku.
Tegoroczna pielgrzymka odbywaj¹ca siê w roku 25. rocznicy bestialskiego zabójstwa kapelana „Solidarnoœci” by³a tak¿e modlitw¹ w
intencji rych³ej beatyfikacji ks. Jerzego. Tradycyjnie uczestniczy³a w
niej matka S³ugi Bo¿ego - Marianna Popie³uszko.
Bp Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy, mówi³
w kazaniu o wiernoœci Bogu, OjczyŸnie i samym sobie. Podkreœli³, ¿e
zdrada wiernoœci Bogu i OjczyŸnie nas uœpi³a, podzieli³a i sprawi³a, ¿e

próbowano nam przes³oniæ Polskê najpierw czerwonym sztandarem,
a potem flag¹ wspólnoty europejskiej. „Zwi¹zek mi³oœci Boga i Ojczyzny rodzi bohaterów i gigantów, nie dziwmy siê, ¿e zwi¹zek ten tak
bardzo jest przemilczany, kwestionowany lub oœmieszany przez ma³ych ludzi” - powiedzia³ kaznodzieja.
Bp Kazimierz Ryczan przypomnia³, ¿e kowalami polskiej suwerennoœci byli ludzie pracy, którzy rozpoczêli proces owocuj¹cy darem wolnoœci. - „To pracownicy polscy wygrali, ale padli ofiar¹ liberalnych przemian” - zauwa¿y³ duszpasterz Ludzi Pracy. Ubolewa³ nad
sytuacj¹ w naszej OjczyŸnie, ¿e „decyzje podejmowane s¹ pod dyktando zagranicznych oœrodków, œrodkami masowego przekazu zawiaduje obcy biznes. Stocznie upadaj¹, zak³ady pracy konaj¹, a parlament walczy o s³owa zbrodnia czy ludobójstwo. Odrzucono obywatelski projekt kontra ‘in vitro’. Produkujemy bezrobotnych, a robotników zostawiamy bez nadziei. Uœmierciliœmy Stoczniê Gdañsk¹, symbol wolnoœci”.
Kaznodzieja w tej trudnej sytuacji modli³ siê o dar wiernoœci Polaków wobec Boga, Ojczyzny i wobec siebie. „Ta wiernoœæ ma moc
zjednoczenia wszystkich”, powiedzia³ bp Kazimierz Ryczan.
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” przypomnia³,
¿e misj¹ Zwi¹zku pozostaje niezmienne wo³anie o chleb i wolnoœæ, a dziœ jest to tak¿e wzywanie do obrony miejsc pracy i mo¿liwoœci organizowania siê pracowników. - „Os³abiaj¹c zwi¹zki zawodowe pozbawia siê pracowników g³ównego instrumentu obrony
swojej godnoœci, swoich praw. Takie dzia³ania uderzaj¹ w fundamenty spo³eczeñstwa obywatelskiego” - powiedzia³ przed Eucharysti¹,
Janusz Œniadek. „Obrona ka¿dego miejsca pracy, zw³aszcza w dobie
kryzysu, powinna byæ polsk¹ racj¹ stanu” - podkreœli³ przewodnicz¹cy „Solidarnoœci”.
Do Czêstochowy przyjecha³ tak¿e W³adys³aw Stasiak - szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyñskiego, który odczyta³ list prezydenta
RP. Na wstêpie listu Prezydent prosi³ o solidarnoœæ z rodzinami tragicznie zmar³ych górników, podczas ostatniego wybuchu metanu w
kopalni Wujek – Œl¹sk, prosi³ o modlitwê w ich intencjach. Proœby w
tych intencjach zanoszone by³y podczas ca³ej dwudniowej pielgrzymki.
W liœcie Prezydent RP przypomnia³ o znaczeniu pracy dla narodu
w budowaniu wspólnoty, ³adu spo³ecznego i dobra jakim jest Polska.
Prezydent podziêkowa³ za codzienne wysi³ki, profesjonalizm i poœwiêcenie w wykonywaniu przez Polaków rozmaitych zawodów, akcentowa³ wartoœæ i znaczenie pracy dla ca³ego narodu, wskazywa³ te¿ na
koniecznoœæ ochrony praw pracowniczych. Lech Kaczyñski przypomnia³, ¿e to ruch Solidarnoœci i ludzie pracy doprowadzili do zmiany
ustroju. Jednak - doda³ - elita polityczna w ci¹gu kolejnych lat nie
by³a w stanie odpowiedzieæ na wszystkie najwa¿niejsze oczekiwania,
potrzeby i bol¹czki Polaków. „Wiele z tych wa¿nych spraw pozosta³o
nieza³atwionych do dzisiaj” - zaznaczy³ Prezydent.
W czasach komuny wrzeœniowe pielgrzymki œwiata pracy stawa³y siê g³ównym wydarzeniem, podczas którego ludzie skupieni
pod sztandarami „Solidarnoœci” manifestowali sw¹ jednoœæ i determinacjê w walce o wolnoœæ Ojczyzny, godnoœæ cz³owieka pracy
i prawa pracownicze. Nigdy jednak pielgrzymki Ludzi Pracy nie
traci³y charakteru religijnego. By³y bezkrwaw¹ modlitewn¹ walk¹,
za wstawiennictwem Królowej Polski, o godnoœæ i prawa ka¿dego
cz³owieka.

Spotkanie 30 wrzeœnia 2009r. nie zlikwidowa³o impasu, w jakim znalaz³y siê negocjacje w ramach sporu
zbiorowego zawi¹zanego przez Solidarnoœæ.

Kolejna deklaracja
bez pokrycia
Pracodawca odmawia zwi¹zkowcom prawa do rokowañ w ramach sporu zbiorowego dotycz¹cego dalszej prywatyzacji KGHM.
Od pocz¹tku spotkañ SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” z Zarz¹dem
KGHM Polska MiedŸ S.A. Zwi¹zek szanuj¹c stronê pracodawcy d¹¿y
do wstrzymania prywatyzacji w drodze rokowañ z pracodawc¹.
Podczas spotkania 30 wrzeœnia 2009r. Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” z Zarz¹dem strona zwi¹zkowa stwierdzi³a, ¿e:
1. OdpowiedŸ Zarz¹du na postulat Zwi¹zku w/s wstrzymania prywatyzacji jest niepowa¿na i ¿enuj¹ca, gdy¿ mija siê z argumenta-

mi, o których mówi NSZZ Solidarnoœæ.
2. Zarz¹d podniós³ kwestiê formy kontaktu, po raz kolejny twierdz¹c, ¿e nie jest kompetentny do prowadzenia ze Zwi¹zkiem negocjacji w ramach sporu zbiorowego, w sprawie zaprzestania
dalszej prywatyzacji. (Od. Red.: Wszyscy pamiêtamy okres, gdy
mia³o siê rozpocz¹æ prywatyzowanie KGHM i by³y negocjacje
zwi¹zków zawodowych z Zarz¹dem na temat przekszta³cenia jednoosobowej spó³ki SP w spó³kê S.A.. Teraz, po latach - przedstawicieli SP ogarnê³a amnezja i mówi¹: jesteœmy Zarz¹dem bez
kompetencji w tej sprawie).
3. Pracodawca ca³kowicie pomija swój obowi¹zek informowania i
konsultacji z pracownikami (w KGHM z organizacjami zwi¹zkowymi) wynikaj¹cy z art. 13 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji, mówi¹cy m.in.: (…)
Pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian
lub zamierzonych dzia³añ (…).
Wiarygodnoœæ Zarz¹du KGHM w jego zobowi¹zaniach dotycz¹cych utrzymania miejsc pracy i p³acy jest wielce w¹tpliwa. Pracownicy pamiêtaj¹ jak jeszcze nie tak dawno w niewiele odmienionym sk³adzie - Zarz¹d deklarowa³, ¿e zrobi wszystko dla pozostawienia zysku w Spó³ce. Jak ta deklaracja zosta³a zrealizowana? Wszyscy
pracownicy doskonale pamiêtaj¹ – zwi¹zkowcy zawierzyli pracodawcy, a pracownikom ograniczono podwy¿kê wynagrodzeñ. Natomiast
Zarz¹d zarekomendowa³ wyp³acenie akcjonariuszom t³ustej dywidendy.
Nie ma zgody SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ na deklaracje bez
pokrycia, dlatego Sekcja podejmie odpowiednie dzia³ania zmierzaj¹ce do pe³nego zabezpieczenia pracowników KGHM.

W paŸdzierniku mija 25 rocznica mêczeñskiej œmierci S³ugi
Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki – duszpasterza ludzi pracy.

XXV ROCZNICA MORDU
Koœció³ Katolicki przez wiêkszoœæ istnienia tak zwanej Polski Ludowej by³ uwa¿any przez komunistów za ich najwiêkszego wroga.
25 lat temu - 19 paŸdziernika 1984r. funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa kpt. Grzegorz Piotrowski, por. Leszek Pêkala oraz por. Waldemar Chmielewski w bestialski sposób zamordowali kapelana i nauczyciela, duchowego przewodnika ludzi pracy ks. Jerzego Popie³uszkê.
Swoje ju¿ legendarne kazania kapelan Solidarnoœci wyg³asza³ w warszawskim koœciele œw. Stanis³awa Kostki przy ul. Hozjusza 2 na ¯oliborzu.
Jak wynika z dokumentów, œcis³e kierownictwo PZPR i szefowie bezpieki zaliczali ks. Jerzego Popie³uszkê do absolutnie najwiêkszych swoich przeciwników.
Bezpoœredni sprawcy zbrodni, czyli kpt. Grzegorz Piotrowski, por.
Leszek Pêkala oraz por. Waldemar Chmielewski zostali wykryci i ukarani
wyrokami skazuj¹cymi na pobyt w wiezieniu do 15 lat. Za tê bestialsk¹
zbrodniê (uprowadzony ksi¹dz przed œmierci¹ by³ podany wymyœlnym
torturom), dokonan¹ przez funkcjonariuszy SB (instytucji pañstwowej
maj¹cej chroniæ bezpieczeñstwa Polski), posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie, nie zosta³ do tej pory ukarany nikt z ich zleceniodawców. Skazani
funkcjonariusze - obroñcy prawa i zarazem oprawcy ksiêdza ju¿ dawno
s¹ na wolnoœci.
Kaznodzieja g³osz¹cy prawdê – m.in. cyt.: “(…)Sprawiedliwoœæ to
przyznanie ka¿demu nale¿nych praw; To godziwa zap³ata za godziw¹ pracê;
Sprawiedliwoœæ to równoœæ ponad prawem i niezawis³oœæ s¹dów.... To
ugoda spo³eczna z gwarancj¹, ¿e Naród nie bêdzie kolejny raz oszukany,
¿e czas budowania domu ojczystego za kilka lat nie oka¿e siê znowu czasem b³êdów i wypaczeñ, ¿e trud i praca Narodu nie bêd¹ zmarnowane;
Solidarnoœæ to jednoœæ serc, umys³ów i r¹k zakorzenionych w idea³ach,
które s¹ zdolne przemieniaæ œwiat na lepsze; To nadzieja milionów Polaków, nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze Ÿród³em wszelkiej Nadziei – z Bogiem; (…)Z³o zwyciê¿aj dobrem (…)” - zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹, gdy¿ komunistyczna w³adza uzna³a, ¿e s³owa ksiêdza zagra¿aj¹ bytowi ludowego pañstwa Polskiego. Do tej pory nie
uda³o siê ustaliæ mocodawców, którzy wydali kapturowy wyrok i wys³ali
katów do jego wykonania. A cz³onkowie najwy¿szych w³adz PRL m.in.
Wojciech Jaruzelski i Kiszczak ¿yj¹ jak p¹czki w maœle w swych willach
pobieraj¹c bardzo wysokie emerytury ze sk³adek wszystkich obecnie pracuj¹cych.

Obecnie, to co mo¿emy zrobiæ - to oddaæ czeœæ jego pamiêci - za
jego poœwiêcenie i cegie³kê, któr¹ w³o¿y³ do budowy wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.
W rocznicê œmierci ks. Jerzego spotkajmy siê na wspólnej modlitwie!
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” informuje:
Regionalne uroczystoœci odbêd¹ siê 18 paŸdziernika w Parszowicach,
w koœciele w którym Ks. Jerzy odprawi³ jedn¹ ze swoich mszy prymicyjnych.
G³ówne uroczystoœci odbêd¹ siê 19 paŸdziernika w Warszawie.
Region Zag³êbie Miedziowe organizuje wyjazd autokarem do Warszawy.
Osoby chêtne proszê o zg³aszanie siê na adres: wobremski@gmail.com
- w nieprzekraczalnym terminie do 9 paŸdziernika!
Osob¹ odpowiedzialn¹ za wyjazd jest Wojciech Obremski.
Poni¿ej szczegó³owe programy obchodów:
PARSZOWICE
Regionalne uroczystoœci 25. rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego
ks. Jerzego Popie³uszki: 18 paŸdziernika 2009r. godz. 1400 MSZA ŒWIÊTA Koœció³ pw. Œw. Rodziny w Parszowicach.
WARSZAWA
G³ówne uroczystoœci 25. rocznicy mêczeñskiej œmierci S³ugi Bo¿ego
ks. Jerzego Popie³uszki odbêd¹ siê 19 paŸdziernika 2009r. w Koœciele
pw. œw. Stanis³awa Kostki, w Warszawie, ul. Hozjusza 2.
Godz.1700 - Koncert s³owno-muzyczny;
Godz.1730 - Powitanie pocztów sztandarowych;
Godz.1800 - Msza œwiêta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Abpa Kazimierza Nycza. Msza œwiêta zostanie odprawiona na balkonie koœcio³a. Po Mszy œwiêtej
modlitwa w intencji Ojczyzny i o beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki.

Komunikat nr 3
ws. sporu zbiorowego
Informujemy, ¿e dnia 30 wrzeœnia br. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” spotka³a siê z Zarz¹dem KGHM Polska MiedŸ
S.A. w sprawie podjêcia rokowañ w tocz¹cym siê od 23 lipca 2009r.
sporze zbiorowym. Spotkanie to zosta³o poprzedzone wzajemn¹ wymian¹ stanowisk Sekcji i Pracodawcy w przedmiocie zg³oszonego przez
Stronê Spo³eczn¹ ¿¹dania sporowego.
Wskazaæ przy tym nale¿y, ¿e Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ” ju¿ wielokrotnie prezentowa³a pracodawcy swoje
merytoryczne stanowisko w kwestii sporu. Pomimo ponownego przedstawienia pogl¹dów, pracodawca nie wype³ni³ przyjêtego przez siebie zobowi¹zania i nie zaprezentowa³ Sekcji w³asnego stanowiska
w sposób umo¿liwiaj¹cy jakikolwiek merytoryczny dialog.
Tak¹ postawê Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. nale¿y poczytaæ nie
tylko jako uniemo¿liwienie realizacji zapisów ustawy o sporach zbiorowych, ale tak¿e jako wyraz lekcewa¿enia przedstawicieli pracowników.
Ca³kowita biernoœæ pracodawcy wobec strony spo³ecznej w procesie
dalszego wyzbywania siê przez Skarb Pañstwa akcji naszej Spó³ki nie
mo¿e zyskaæ akceptacji pracowników i reprezentuj¹cych ich zwi¹zków
zawodowych.
Naszym celem nie jest wzbudzanie jakichkolwiek niepokojów spo³ecznych.
Domagamy siê od Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. przede
wszystkim respektowania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Dlatego ¿¹damy od pracodawcy umo¿liwienia stronie spo³ecznej udzia³u
w procesie prywatyzacji poprzez konsultowanie i opiniowanie decyzji rzutuj¹cych na zachowanie miejsc pracy, warunki pracy i p³acy.
D¹¿ymy jedynie do zagwarantowania wszystkim pracownikom istniej¹cych miejsc pracy, uprawnieñ pracowniczych, w szczególnoœci zachowania wynagrodzeñ i warunków pracy.
Wobec ca³kowitej biernoœci pracodawcy Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” podejmie dalsze dzia³ania przewidziane przepisami prawa.
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski
Lubin, dnia 01.10.2009r.
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