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Delegaci Regionu Zag³êbie Miedziowe w Bia³ymstoku

XXIII Krajowy
Zjazd Delegatów
W dniach 15-16 paŸdziernika 2009r. w Bia³ymstoku odby³ siê

23 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”. Goœciem pierw-
szego dnia Zjazdu by³ Prezydent Lech Kaczyñski i przewodnicz¹cy
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Tegoroczny Zjazd jest ostatnim sprawozdawczym zjazdem w tej
kadencji. W czêœci roboczej delegaci wys³uchaj¹ i omówi¹ informacjê
z prac Zwi¹zku w ostatnim roku. W okresie 12 miesiêcy powsta³o
ponad 200 nowych organizacji zak³adowych z tego oko³o 90 proc. to
licz¹ce œrednio do 50 cz³onków, w których wiêkszoœæ stanowi¹ ludzie
m³odzi. Zmiana struktury zatrudnienia i przewaga - tak jak w ca³ej
Europie - sfery handlu i us³ug, kieruje uwagê naszego Zwi¹zku na
problemy pracowników zatrudnionych w tych sektorach. Z sukce-
sem - „Solidarnoœæ” koordynuje organizowanie siê pracowników w
bran¿y ochrony i w handlu - szczególnie w sieci Tesco.

Dzia³ania Zwi¹zku w sytuacji kryzysu gospodarczego dominowa³y
w dyskusjach podczas obrad KZD. GroŸba upadku przemys³u stocz-
niowego i brak faktycznych dzia³añ antykryzysowych rz¹du oraz za-
powiedŸ przez Rz¹d RP dalszej wysprzeda¿y akcji spó³ek o kluczo-
wym znaczeniu dla Polski, niepokoj¹ przedstawicieli „Solidarnoœci”.

„Dzisiaj - obrona ka¿dego miejsca pracy powinna staæ siê polsk¹
racj¹ stanu. Racj¹ stanu, któr¹ uznaje i realizuje polski rz¹d, zw³aszcza
w dobie kryzysu” - uwa¿a Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Po raz pierwszy czêœæ Zjazdu jest poœwiêcona na pracê w pane-
lach dyskusyjnych:
· panel nr 1: NSZZ „Solidarnoœæ” - organizacja, struktura i rozwój

wobec oczekiwañ pracowników,
· panel nr 2: NSZZ „Solidarnoœæ” - ku spo³ecznej gospodarce ryn-

kowej,
· panel nr 3: NSZZ „Solidarnoœæ” - warunkiem budowy spo³eczeñ-

stwa obywatelskiego.

Do dyskusji z delegatami zaproszeni zostali eksperci: dr Barbara
Fedyszak-Radziejowska, prof. Juliusz Gardawski oraz dr Ryszard Bu-
gaj oraz Stephen Portet.

Miejsce Zjazdu - Bia³ystok nie jest przypadkowe, poniewa¿ w tym
roku mija 25 lat od mêczeñskiej œmierci ks. Jerzego Popie³uszki a
Podlasie to jego rodzinne strony.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwy¿sz¹ w³adz¹ stanowi¹c¹ w NSZZ
„Solidarnoœæ”. Stanowi¹ go delegaci wybrani przez walne zebrania
delegatów regionów. Delegaci wybierani s¹ wed³ug klucza wyborcze-
go uchwalanego przez Komisjê Krajow¹. Liczba miejsc mandatowych
przypadaj¹cych poszczególnym regionom jest proporcjonalna do licz-
by cz³onków Zwi¹zku zrzeszonych w tym regionie.

Ponadto w sk³ad KZD wchodz¹ przewodnicz¹cy: zarz¹dów regio-
nów i rad krajowych sekretariatów bran¿owych oraz Przewodnicz¹cy
Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie KZD
liczy 344 delegatów.

Nasz Region Zag³êbie Miedziowe reprezentowali Delegaci na
XXIII Krajowy Zjazd Delegatów: Czyczerski Józef; D¹browski Da-
riusz; Kieleczawa Bogdan; Kosiorowska Ewa; Morawski Jerzy;
Obremski Wojciech; Or³owski Bogdan; Szarek Bogus³aw.

Przedstawiciele pracowników w obronie miejsc pracy

Pikieta w Warszawie
Delegacje Sekcji zrzeszonych w Sekretariacie Górnictwa i Ener-

getyki NSZZ „Solidarnoœæ”, 12 paŸdziernika 2009r., pikietowa³y Kan-
celariê Prezesa Rady Ministrów.

W Warszawie - przed siedzib¹ Premiera Donalda Tuska, przedstawi-
ciele polskiego górnictwa i energetyki zrzeszeni w NSZZ „Solidarnoœæ”
manifestowali przeciw szkodliwej prywatyzacji – prowadz¹cej do likwi-
dacji stanowisk pracy. Celem pokojowej manifestacji by³o przekaza-
nie Premierowi RP petycji górników i energetyków z apelem o za-
przestanie prywatyzacji ich zak³adów pracy. Jak pokazuje dotychcza-
sowe doœwiadczenie w wiêkszoœci sprywatyzowanych zak³adów likwida-
cja miejsc pracy stanowi nieod³¹czny element sprywatyzowanych zak³a-
dów. Zagro¿enie powsta³o w wyniku zapowiedzi Rz¹du RP o wysprzeda-
¿y przez Polski Rz¹d udzia³ów w zak³adach energetycznych i górniczych.
Pracownicy maj¹ prawo i chc¹ broniæ swoich miejsc pracy, dlatego do
Warszawy udali siê ich przedstawiciele z petycjami od za³óg.

Zainteresowanie pikietuj¹cymi górnikami i energetykami pod KPRM
przejawili dziennikarze, którzy licznie przybyli do manifestantów. Premier
ani nikt z jego œwity nie by³ zainteresowany problemami nurtuj¹cymi spo-
³eczeñstwo górniczo-energetyczne.

W asyœcie flag, transparentów, przy gwizdach i syrenach przed-
stawiciele pikietuj¹cych udali siê do kancelarii, gdzie z³o¿yli petycje
poszczególnych Sekcji zrzeszonych w Sekretariacie Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ „Solidarnoœæ”.

Ze wzglêdu na szczup³oœæ wydania „Pryzmatu” publikujemy tylko
Petycjê Pracowników Polskiej Miedzi:

PETYCJA
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Warszawa
My pracownicy Polskiej Miedzi - zrzeszeni w Niezale¿nym Samo-

rz¹dnym Zwi¹zku Zawodowym „Solidarnoœæ” zwracamy siê do Pre-
miera RP z apelem o odst¹pienie od zapowiadanej dalszej prywaty-
zacji 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 for-
mie 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”.

Zadajemy wiêc pytanie - co zatem wp³ynê³o na tak diametraln¹
zmianê zdania Premiera Tuska i to tak w krótkim okresie? Czy uza-
sadniona jest sprzeda¿ spó³ki tak istotnej z punktu widzenia gospo-
darki i regionu?

KGHM Polska MiedŸ S.A. to wci¹¿ polska spó³ka, jedyna w swoim
rodzaju, z której dokonañ i pozycji na œwiecie wszyscy mo¿emy byæ
dumni.

Obecnie Skarb Pañstwa jest w³aœcicielem 41,79% akcji spó³ki, reszta
udzia³ów znajduje siê w rêkach rozproszonego akcjonariatu. W wyniku
zapowiedzianej prywatyzacji udzia³ Skarbu Pañstwa w Spó³ce wynosiæ
bêdzie zaledwie 31,79%, 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 – sprze-
da¿ 10% akcji Spó³ki, w ramach planowanej prywatyzacji w 2010r., bê-
dzie tylko wstêpem do og³oszenia przez Rz¹d jej pe³nej prywatyzacji w



kolejnych latach. Postawienie takiej tezy nie jest wcale bezzasadne, szcze-
gólnie 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 odpar-
cia dla Rz¹du.

Dalsza prywatyzacja spó³ki w 2010r. doprowadzi z pewnoœci¹ do jesz-
cze wiêkszego ograniczania nak³adów inwestycyjnych, gdy¿ Skarb Pañ-
stwa bêdzie jeszcze bardziej d¹¿y³ do maksymalizacji przychodów z dy-
widendy, z posiadanych pozosta³ych 31% akcji Spó³ki. Takie zjawisko
mo¿na by³o zaobserwowaæ w ostatnich latach, gdy akcjonariusze nie
brali pod uwagê wyzwañ jakie stoj¹ przed KGHM, jakich ogromnych œrod-
ków 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, przy-
niesie Spó³ce wiêcej szkód ni¿ po¿ytku.

Trudno zgodziæ siê z pogl¹dem wyg³aszanym przez niektórych eko-
nomistów, ¿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 w³a-
snych, co jest fundamentalnym zagro¿eniem dla dalszego funkcjonowa-
nia 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 podykto-
wany jest obron¹ polskiego przemys³u miedziowego, dzia³aniem na
rzecz dobra wspólnego oraz na rzecz dobra polskiej gospodarki.

W wyniku takiej krótkowzrocznej i bezsensownej decyzji, koszty spo-
³eczne zostan¹ przerzucone na bud¿et pañstwa i samorz¹dy. Skarb Pañ-
stwa 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 zaprzesta-
nia dzia³alnoœci górniczej w KGHM Polska MiedŸ S.A., a co za tym idzie
do likwidacji efektywnego i dochodowego polskiego przemys³u oraz de-
gradacji spo³eczno-gospodarczej ca³ego regionu.

Na Rz¹dzie RP ci¹¿y historyczna odpowiedzialnoœæ za to, co mo¿e
spotkaæ przemys³ miedziowy w Polsce. Szczególnie dotyczy to Pre-
miera wywodz¹cego siê z rz¹dz¹cego obozu Platformy Obywatelskiej,
który to w kampanii wyborczej do Sejmu obiecywa³:

Szanowni Mieszkañcy Zag³êbia Miedziowego !
Nieprawdziwe informacje o prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A.

to wy³¹cznie kolejna manipulacja polityczna.
Platforma Obywatelska
Nie sprywatyzuje KGHM.
Nie oszuka górników.
Nie ograbi firmy z zysku.
Jestem przekonany, ¿e 21 paŸdziernika dokonacie wyboru, kieru-

j¹c siê dobrem kraju i regionu.
Polska zas³uguje na cud gospodarczy.

(Donald Tusk)
Pracownicy Polskiej Miedzi domagaj¹ siê cofniêcia decyzji i za-

niechania dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A.
Za Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi

NSZZ Solidarnoœæ Józef Czyczerski

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
noœæ” 6 paŸdziernika 2009r. wystêpuje do Pañstwowej
Inspekcji Pracy

Powiadomienie

komunikatem
O rozwianie w¹tpliwoœci pracodawcy ws. sporu zbiorowego - do

Okrêgowej Inspekcji Pracy we Wroc³awiu Oddzia³ w Legnicy zwróci-
³a siê SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”.

W wyst¹pieniu pisze:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”, dzia-

³aj¹c jako organ koordynuj¹cy dla Komisji Zak³adowych NSZZ „Soli-
darnoœæ” dzia³aj¹cych przy KGHM Polska MiedŸ S.A., zwraca siê do
Okrêgowej Inspekcji Pracy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

„Czy Komunikat Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Soli-
darnoœæ” z dnia 23 lipca 2009r. (w za³¹czeniu) ma charakter wyst¹pienia
przez podmiot reprezentuj¹cy interesy pracownicze do pracodawcy z
¿¹daniami w sprawach wskazanych w art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r.
o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych?”

Pracodawca w oœwiadczeniu z dnia 25 wrzeœnia 2009r. zaprezento-
wa³ pogl¹d, i¿: „SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” nie przedstawi³a zakresu
¿¹dañ objêtych sporem, co w myœl art. 7 ustawy o rozwi¹zywaniu spo-
rów zbiorowych inicjuje jego powstanie. (…). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
Komunikat z dnia 23 lipca 2009r., na który powo³uje siê Zwi¹zek nie ma
charakteru takiego wyst¹pienia.”. W zwi¹zku z powy¿szym - Zarz¹d KGHM
PM S.A. odmówi³ podjêcia rokowañ w ramach sporu zbiorowego.

Wed³ug SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” rozpoczêcie sporu zbioro-
wego nast¹pi³o w dniu 23 lipca 2009r. poprzez zg³oszenie pracodaw-
cy – Zarz¹dowi KGHM Polska MiedŸ S.A., Ministrowi Skarbu Pañ-
stwa, a tak¿e Prezesowi Rady Ministrów jednego ¿¹dania (postulatu
sporowego) to jest odst¹pienia od dalszej prywatyzacji KGHM Polska
MiedŸ S.A. Analiza treœci komunikatu z dnia 23 lipca 2009r. umo¿liwia
doœæ kategoryczne stwierdzenie, i¿ u¿yte w Komunikacie zwroty jedno-
znacznie umiejscowi³y oœwiadczenie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ” i Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u
Miedziowego w pierwszym z etapów procedury prowadzenia sporu zbio-
rowego, to jest w z³o¿eniu ¿¹dañ inicjuj¹cych spór.

Stanowisko powy¿sze oparte jest na pogl¹dach przedstawicieli litera-
tury przedmiotu, którzy jednoznacznie stwierdzili, ¿e zg³oszenie ¿¹dañ
sporu zbiorowego pracodawcy nie wymaga szczególnej formy („¯¹da-
nia mog¹ byæ zg³oszone w dowolnej formie”).

Uzasadnione jest wiêc w ocenie Sekcji uznanie, i¿ sposób w jaki
postulat zosta³ przekazany (Komunikat) jest dopuszczalny. Nie prze-
s¹dzaj¹c tu kwestii daty zapoznania siê Zarz¹du Spó³ki z treœci¹ ¿¹dañ,
zasada doœwiadczenia ¿yciowego nakazuje przyj¹æ za pewne, i¿ Zarz¹d
Spó³ki KGHM Polska MiedŸ S.A., a nadto minister resortowy i Prezes
Rady Ministrów, znali treœæ Komunikatu albo ju¿ w dniu jego publikacji
b¹dŸ w dniu nastêpnym w sposób umo¿liwiaj¹cy ustosunkowanie siê
do zg³oszonego ¿¹dania.

Zwróciæ uwagê nale¿y, i¿ przedstawiciele œwiata nauki dokonuj¹c wy-
k³adni przepisów ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych w spo-
sób jednoznaczny wyeksponowali tezê, i¿ prawid³owe zg³oszenie ¿¹da-
nia sporowego musi zawieraæ minimum trzy elementy: 1) ¿¹danie, 2)
datê jego spe³nienia, 3) zapowiedŸ mo¿liwoœci przeprowadzenia strajku
- jako ostatecznej dopuszczalnej formy sporu. Wszystkie trzy powy¿sze
elementy zawiera omawiany Komunikat.

Poddaj¹c ocenie zakres spe³nienia przez stronê spo³eczn¹ formalnych
aspektów postêpowania inicjuj¹cego spór zbiorowy stwierdziæ nale¿y, i¿
zg³oszenie ¿¹dania nast¹pi³o poprzez stwierdzenie, i¿ podpisani wy-
ra¿aj¹ sprzeciw wobec planowanej prywatyzacji i bêd¹ prowadziæ
spór a¿ do odwo³ania powy¿szej decyzji. W tym stanie rzeczy mo¿na
uznaæ, i¿ precyzyjnie okreœlone zosta³o ¿¹danie sporowe – odst¹pienie
przez spó³kê od procesu prywatyzacji.

W tym miejscu - nie przes¹dzaj¹c ostatecznie kwestii zgodnoœci po-
stulatu (¿¹dania z treœci¹ art. 1 ustawy) - zwróciæ uwagê nale¿y, powta-
rzaj¹c publikacje dotycz¹ce prywatyzacji, i¿ w wielu krajach œrednio lub
s³abo rozwiniêtych szybka prywatyzacja stwarza nierówne szanse dla
rodzimego przemys³u. Bogate koncerny z krajów wysoko uprzemys³o-
wionych wygrywaj¹ przetargi prywatyzacyjne ze wzglêdu na lepsz¹ ofer-
tê, jak¹ mog¹ z³o¿yæ. W niektórych sektorach przemys³owych jest to
zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa kraju, np. w przypadku surowców
lub energii.

Wiele przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê mno¿eniem kapita³u (inwe-
storzy finansowi) wykorzystuje prywatyzacjê jako instrument do wzbo-
gacania siê. Staraj¹ siê tanio zakupiæ i dro¿ej sprzedaæ. Czêsto za-
niedbuj¹ przy tym interesy zatrudnionych, czasami nawet zak³adaj¹c
w swojej strategii dzia³ania masowe zwolnienia.

Prywatyzacja mo¿e prowadziæ do zaniku rodzimych marek, które zo-
staj¹ zmienione na nazwy nowych zagranicznych w³aœcicieli.

Prywatyzacja najczêœciej prowadzi do zwolnieñ lub ograniczeñ dla
zatrudnionych w ramach tzw. restrukturyzacji, mimo i¿ argumentuje
siê czêsto inaczej.

Nadmieniæ nale¿y, i¿ w Komunikacie SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
¿¹danie sporowe zosta³o sprecyzowane (zgodnie z prawem) i otrzy-
ma³o ostatecznie brzmienie 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 pracow-
ników KGHM Polska MiedŸ S.A.

Omawiaj¹c drugi z formalnych aspektów wszczêcia procedury spo-
ru zbiorowego uznaæ nale¿y, i¿ strona spo³eczna w sposób wystarcza-
j¹co precyzyjny wskaza³a termin, w jakim oczekuje ustosunkowania
siê przez pracodawcê do zg³oszonego ¿¹dania, a w przypadku braku
jego pe³nej akceptacji (odst¹pienie od wszelkich dzia³añ prywatyzacyj-
nych niepoprzedzonych analiz¹ spo³ecznych ich skutków) do przyst¹-
pienia do rokowañ i zg³oszenia zaistnia³ego sporu w³aœciwemu Okrêgo-
wemu Pañstwowemu Inspektorowi Pracy.

Zaznaczyæ nale¿y, i¿ okreœlenie terminu w jakim pracodawca ma czas
na ustosunkowanie siê do ¿¹dania sporowego zosta³o ukszta³towane przez
stronê spo³eczn¹ nie w oparciu o mo¿liw¹ do akceptacji zasadê wskaza-
nia okreœlonego, lecz  w istocie rzeczy dowolnego dnia kalendarzowego
tylko w sposób odmienny. Przyjêto, i¿ pracodawca - Zarz¹d KGHM
Polska MiedŸ S.A. - ma czas na ustosunkowanie siê do ¿¹dania spo-
rowego tak d³ugo, a¿ nie zostanie z³o¿one ostateczne oœwiadczenie
o decyzji prywatyzacji Spó³ki KGHM Polska MiedŸ S.A.

Powy¿sza analiza w sposób naturalny prowadzi równie¿ do trzecie-
go aspektu, który wymaga rozwa¿enia w tym miejscu, a mianowicie zna-
czenia z³o¿enia w Komunikacie deklaracji zwi¹zków zawodowych prze-
widuj¹cych mo¿liwoœæ og³oszenia strajku w sytuacji braku uznania racji
protestuj¹cych. Odnosz¹c siê do obowi¹zuj¹cego w tym zakresie prawa
wskazaæ nale¿y na przepis art. 7 ust. 2 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych, który zezwala organizacji zwi¹zkowej na uprzedzenie praco-
dawcy o zamiarze og³oszenia strajku w razie nieuwzglêdnienia zg³oszo-
nych ¿¹dañ. Powy¿sze uprzedzenie pe³ni okreœlon¹ funkcjê. Ma na celu
zwrócenie uwagi pracodawcy, ¿e organizacja zwi¹zkowa zg³aszaj¹-
ca spór traktuje powa¿nie zg³oszone ¿¹dania i jest zdeterminowana
wykorzystaæ wszystkie œrodki presji uregulowane w ustawie o roz-
wi¹zywaniu sporów zbiorowych.

Uwa¿amy, i¿ zasygnalizowanie w Komunikacie determinacji stro-
ny spo³ecznej i uprzedzenie pracodawcy o mo¿liwoœci og³oszenia
strajku stanowi jednoznaczny argument przemawiaj¹cy za uznaniem,
i¿ zg³oszono ¿¹danie sporowe (zainicjowano procedurê) i zwi¹zki za-
wodowe oczekuj¹ na ustosunkowanie siê do niego.

Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

Pracodawca winien siê ustosunkowaæ do ¿¹dañ pra-
cowniczych.

PIP nie ma w¹tpliwoœci
W odpowiedzi na wyst¹pienie SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” z 6

paŸdziernika Pañstwowa Inspekcja Pracy odpowiada – forma wy-
st¹pienia, w którym zwi¹zki zawodowe kieruj¹ swe ¿¹danie do
pracodawcy ma dowoln¹ formê,

Pañstwowa Inspekcja Pracy udzielaj¹c odpowiedzi na zadane jej
przez NSZZ „Solidarnoœæ” pytanie: „Czy Komunikat Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” z dnia 23 lipca 2009r. (w
za³¹czeniu) ma charakter wyst¹pienia przez podmiot reprezentuj¹cy
interesy pracownicze do pracodawcy z ¿¹daniami w sprawach wska-
zanych w art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwi¹zywaniu spo-
rów zbiorowych?”  - nie pozostawia cienia w¹tpliwoœci, ka¿da forma
wyst¹pienia zwi¹zków zawodowych z ¿¹daniami – w tym komunikat
zg³oszony na piœmie jest legaln¹ form¹ zawiadomienia i je¿eli dotar³
do pracodawcy stanowi podstawê do zg³oszenia sporu zbiorowego
oraz podjêcia rokowañ zgodnie z ustaw¹.

Czy mo¿na mieæ w¹tpliwoœæ, ¿e komunikat z 23 lipca br. w/s ¿¹da-
nia zaprzestania prywatyzacji i podjêcia protestu w przypadku nie-
spe³nienia ¿¹dañ pracowniczych dotar³ do pracodawcy? Oczywiœcie,
¿e nie!

Komunikat by³ rozpowszechniony w ca³ej Spó³ce, nie pominiêto
¿adnych Oddzia³ów, a nie podjêcie negocjacji przez Zarz¹d - przez
pracodawcê - wynika³o nie z niewiedzy o ¿¹daniach pracowniczych
tylko z bli¿ej nieokreœlonych przyczyn. Œwiadczy o tym uchylanie siê
do tej pory od negocjacji w ramach sporu zbiorowego reprezentuj¹-
cego pracodawcê - Zarz¹du.

Pañstwowy Inspektor Pracy równie¿ potwierdza: „Pracodawca, pod
którego adresem strona pracownicza skierowa³a stosownej treœci
wyst¹pienie winien siê doñ ustosunkowaæ.” Takie dzia³ania winny byæ
podejmowane z poszanowaniem stron i wynikaæ z wzglêdów lojalno-
œci wobec partnerów spo³ecznych.

Gdyby nawet przyj¹æ tezê, ¿e spór nie zosta³ zawi¹zany 23 lipca, to
nie mo¿e pozostawiæ cienia w¹tpliwoœci pismo SKGRM NSZZ „Soli-
darnoœæ” skierowane do Herberta Wirtha Prezesa Zarz¹du KGHM

Polska MiedŸ S.A w Lubinie z 25.08.2009r. z ¿¹daniem niezw³oczne-
go wyznaczenia pierwszego terminu spotkania celem podjêcia roko-
wañ w ramach prowadzonego przez zwi¹zek zawodowy sporu zbio-
rowego z pracodawc¹.

Pomimo tak czytelnych i niepozostawiaj¹cych w¹tpliwoœci, co
do charakteru ¿¹dañ pracowniczych, Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ
S.A. z niezrozumia³ych wzglêdów uchyla siê od rokowañ i upar-
cie odmawiaj¹c konkretnych dzia³añ w celu rozwi¹zania konfliktu
lekcewa¿y ¿¹dania pracownicze.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidar-
noœæ” pyta Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A.

Czy donos do prokuratury

ma podstawê prawn¹?
Po masówkach zorganizowanych 11 sierpnia 2009r. na I zmia-

nie w kopalniach Polskiej Miedzi - Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ
S.A. wniós³ do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu prze-
stêpstwa o zorganizowaniu dwugodzinnego protestu pracowni-
czego przeciw dzia³aniom pogarszaj¹cym bezpieczeñstwo i wa-
runki pracy zatrudnionym w KGHM Polska MiedŸ S.A.

NSZZ „Solidarnoœæ” 8 paŸdziernika 2009r. zwróci³ siê do Zarz¹du
KGHM o przekazanie Zwi¹zkowi ekspertyzy prawnej, któr¹ kierowa³
siê Zarz¹d zg³aszaj¹c do prokuratury podejrzenie pope³nienia przez
zwi¹zkowców przestêpstwa  w zwi¹zku z organizacj¹ 2 godzinnego
strajku.

Zwi¹zek ma nadziejê, ¿e Zarz¹d nie bêdzie siê wstydzi³ treœci
zawartych w tej opinii i przeka¿e j¹ stronie zwi¹zkowej bez zw³o-
ki. Jednoczeœnie ma nadziejê, ¿e Zarz¹d przestrzega polskie pra-
wo, w szczególnoœci wynikaj¹ce z zapisów Konstytucji: art. 2. -
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym,
urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej; oraz art. 59
ust 2 - Zwi¹zki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje maj¹
prawo do rokowañ, w szczególnoœci w celu rozwi¹zywania sporów
zbiorowych, oraz do zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych
porozumieñ; jak  i ust 3 - Zwi¹zkom zawodowym przys³uguje prawo
do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w
granicach okreœlonych w ustawie. (…)

Pracodawca, który pozbawia pracowników prawa do strajku i
zwi¹zki zawodowe prawa do rokowañ ³amie prawo i winien po-
nieœæ konsekwencje karne – mówi Bogus³aw Szarek wiceprzewod-
nicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”

Jak zagospodarowaliœmy

nasz¹ wolnoœæ?
28 sierpnia w Szkole G³ównej Handlowej odby³a siê ogólno-

polska konferencja „Jak zagospodarowaliœmy nasz¹ wolnoœæ”.
Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Prezydent Lech Kaczyñski.

Uczestnicy konferencji zgodni byli, ¿e sukcesem przemian s¹ przede
wszystkim: urynkowienie gospodarki, otwarcie na œwiat, podniesie-
nie siê poziomu ¿ycia, wejœcie Polski do NATO i UE, poszerzenie ofer-
ty edukacyjnej. Jako symbole pora¿ki najczêœciej wymieniano: stan
instytucji pañstwowych, niski stopieñ identyfikowania siê obywateli
z pañstwem, rozmiar nierównoœci spo³ecznych, niski poziom samo-
dzielnoœci ekonomicznej i techniczno-naukowej Polski.

Lech Kaczyñski Prezydent RP
Mówi¹c o tym, co siê nie uda³o w ostatnim dwudziestoleciu, Lech

Kaczyñski uzna³, ¿e pañstwo przez ten czas „stawa³o siê struktur¹
coraz bardziej obc¹”. – Podzia³ na my i wy zosta³ odtworzony. Polacy
doszli do wniosku, ¿e pañstwo nie jest ich – oceni³. – To jest istotna
pora¿ka, która jest do naprawienia – zaznaczy³. Lech Kaczyñski za
jedno z wa¿niejszych zadañ na przysz³oœæ uzna³ budowê pañstwa
opartego na wspólnocie. – To musi byæ pañstwo, które jest w³asno-
œci¹ Polaków – stwierdzi³. Jego zdaniem, dwie podstawowe warto-
œci, na których mo¿e byæ budowana wspólnota, to solidarnoœæ i spra-
wiedliwoœæ. Prezydent za jedn¹ z pora¿ek Polski uzna³ tak¿e „nad-
miern¹ skalê nierównoœci”.
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Manifestacja w Szczecinie w obronie miejsc pracy i
zak³amaniu rz¹dz¹cych

Solidarni ze stoczniowcami
8 wrzeœnia br. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”

na wniosek Zarz¹du Regionu Pomorza Zachodniego oraz Sekcji
Krajowej Przemys³u Okrêtowego postanowi³o zorganizowaæ 18
wrzeœnia 2009r. w Szczecinie ogólnopolsk¹ manifestacjê w obro-
nie polskiego przemys³u stoczniowego.

„Bezpoœredni¹ przyczyn¹ decyzji o manifestacji by³o to, ¿e od d³u¿-
szego czasu zabiegaliœmy u premiera Donalda Tuska o spotkanie,
¿ebyœmy prowadzili dialog na temat sytuacji w polskim przemyœle
stoczniowym. Wys³aliœmy premierowi cztery postulaty dotycz¹ce
przemys³u stoczniowego i s¹dziliœmy, ¿e premier siê do tego usto-
sunkuje, zaproponuje rozmowy lub znajdzie inne rozwi¹zanie. Jed-
nak ca³y czas na nasze oczekiwania nie mamy odpowiedzi.

Drug¹ spraw¹ s¹ zwolnienia z pracy w zak³adach chemicznych
Police i w Porcie Szczecin Œwinoujœcie, oraz problemy w Grupie Ener-
getycznej Enea i Polskiej ̄ egludze Morskiej gdzie proponuje siê taki
sposób prywatyzacji, który jest zagro¿eniem dla funkcjonowania za-
k³adu.

Te wszystkie sytuacje sk³oni³y nas do podjêcia decyzji o manife-
stacji i do zwrócenia siê do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” o
poparcie ogólnopolskie dla naszej akcji. Dlatego w systemie „wszy-
scy za jednego” taka decyzja zosta³a podjêta.” – powiedzia³ Mieczy-
s³aw Jurek, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Pomorze Zachodnie

„Pomimo, i¿ rz¹d Premiera Donalda Tuska funkcjonuje niespe³na
2 lata, to ju¿ wielokrotnie oszuka³ spo³eczeñstwo. Dzisiaj poprzez nie-
udolnoœæ rz¹du grozi stoczniowcom likwidacja tysiêcy miejsc pracy.
Jutro w wyniku nieudolnoœci rz¹du podobne zagro¿enie mo¿e doty-
czyæ ka¿dej bran¿y. Dlatego musimy byæ razem ze stoczniowcami,
musimy siê sprzeciwiæ k³amstwu, ob³udzie i nieudolnoœci rz¹du oraz
musimy protestowaæ przeciwko zatrudnianiu niekompetentnych mi-
nistrów. Zwracam siê do wszystkich Sekcji oraz do wszystkich orga-
nizacji zrzeszonych w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „So-
lidarnoœæ” o czynne wsparcie tej manifestacji.” – apelowa³ Kazimierz
Grajcarek Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarnoœæ”

Tysi¹ce zwi¹zkowców wziê³o udzia³ w szczeciñskiej manifesta-
cji w obronie swoich miejsc pracy.

Spod bramy Stoczni Szczeciñskiej ruszy³a manifestacja zwi¹zkow-
ców. Pochód mia³ ok. dwóch kilometrów d³ugoœci. Zwi¹zkowcy prze-
szli g³ównymi ulicami Szczecina. Kiedy pochód dotar³ do Placu Grun-
waldzkiego przed biuro poselskie PO - zwi¹zkowcy zabili deskami
wejœcie do budynku, a nastêpnie manifestuj¹cy obrzucili budynek
jajkami i petardami. To by³a forma protestu przeciwko polityce obec-
nego rz¹du.

Przewodnicz¹cy Solidarnoœci Janusz Œniadek powiedzia³, ¿e de-
monstracja w Szczecinie by³a pierwsz¹ z zaplanowanych przez „Soli-
darnoœæ” manifestacji w obronie praw pracowniczych i zwi¹zkowych.
Bêd¹ one przebiegaæ pod wspólnym has³em Krajowych Dni Prote-
stu.

W manifestacji wziêli udzia³ cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ”
zrzeszeni w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” dziêkuj¹
dyrekcji kopalni Rudna za pomoc w wyjeŸdzie na Szczeciñsk¹ ma-
nifestacjê.

Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarnoœæ”

29 lat temu robotnicy, in¿ynierowie, nauczyciele i ludzie pracy
wszystkich zawodów zorganizowali siê w NSZZ „Solidarnoœæ”. Roz-
pad³ siê blok sowiecki, run¹³ zbrodniczy system, a „Solidarnoœci¹”
zachwyci³ siê ca³y œwiat. Dziœ, po dwudziestu latach naszej wolnoœci,
mo¿na us³yszeæ, ¿e przynale¿noœæ do zwi¹zków zawodowych to „ob-
ciach”. Dzisiaj odreagowuj¹c okres totalitarnego pañstwa, gdy pod
has³ami równoœci i wymuszonego kolektywizmu, odbierano ludziom
podmiotowoœæ i godnoœæ wielu Polaków da³o siê zauroczyæ ideom
indywidualizmu. Stawiaj¹c egoizm ponad solidarnoœæ: wierz¹c w
uparcie lansowan¹ iluzjê, ¿e nierównoœci s¹ motorem postêpu. Skut-
kiem braku w wolnej Polsce tej solidarnoœci jest: Rozwarstwienie
spo³eczne – kryzys spójnoœci. Polska nale¿y do czo³ówki liderów roz-
warstwienia w Europie.

Sytuacjê pracowników bardzo pogarsza: Kryzys stosunków pra-
cy. W Polsce dramatycznie kurczy siê liczba osób zatrudnionych na
sta³e. Roœnie liczba zatrudnionych na czas okreœlony oraz samoza-
trudnionych, w tym tzw. fa³szywe samozatrudnienie. Polska praca
jest chora. Dlatego obrona miejsc pracy, obrona sta³ego zatrud-
nienia staje siê sztandarowym postulatem Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoœæ.

Bez silnych zwi¹zków zawodowych, bez podjêcia rzetelnego dia-
logu spo³ecznego prowadz¹cego do ustanowienia w Polsce stan-
dardów socjalnych na poziomie rozwiniêtych krajów europejskich,
polscy pracownicy nie dogoni¹ poziomu ¿ycia swoich kolegów z
Europy.

NSZZ „Solidarnoœæ rozpoczyna akcjê pomocy charyta-
tywnej

Jak co roku
górnicy pomog¹

Ju¿ nied³ugo Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i wiele ludzi dobrej
woli zasi¹dzie do wigilijnego sto³u w poczuciu dobrze spe³nione-
go obowi¹zku.

Jak co roku przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, od miesi¹ca li-
stopada, rozpoczyna siê zbiórka darów na rzecz ludzi znajduj¹cych
siê w trudnej ¿yciowej sytuacji. Datki górników bêd¹ zbierane w ró¿-
nych formach: poprzez oddanie czêœci posi³ków profilaktycznych w
bonach w siedzibach Komisji lub poprzez pozostawienie w punktach
odbioru posi³ków profilaktycznych, jak te¿ poprzez  loterie organizo-
wane w niektórych kopalniach.

Za zebrane pieni¹dze zakupi siê produkty spo¿ywcze, które wraz z
pozostawionymi posi³kami profilaktycznymi zostan¹ rozdzielone w
formie paczek dla osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji material-
nej. Przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia paczki zostan¹ przekazane
najubo¿szym.

Jak stwierdzi³ Jan Pawe³ II: szczêœliwi i bogaci ci, którzy ja³mu¿nê
daj¹. Wa¿ne czy my bêdziemy mieli na tyle dobry wzrok i s³uch, aby
takie sytuacje dostrzec.

NSZZ „Solidarnoœæ” APELUJE do cz³onków i sympatyków Soli-
darnoœci – do wszystkich ludzi dobrej woli - o wsparcie organizo-
wanej przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia - akcji pomocy ubogim
rodzinom, która bêdzie trwa³a od 1 listopada do 18 grudnia br.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za zrozumienie i ¿yczliwoœæ!

Dzia³acze górniczej Solidarnoœci dzia³aj¹cej w KGHM Polska
MiedŸ S.A. Oddzia³ ZG „Lubin” swoj¹ akcjê dobroczynn¹ bêd¹
prowadziæ pod has³em „Wigilijna Radoœæ”

Obok nas ¿yj¹ rodziny borykaj¹ce siê z ró¿nymi problemami, po-
zostaj¹ce w skrajnej nêdzy. Sytuacja, w jakiej pozostaj¹ czêsto nie
wynika z ich winy. Drogi dojœcia do bezdomnoœci, choroby czy skraj-
nego ubóstwa s¹ ró¿ne. Brak œrodków do ¿ycia, kiedy brakuje na przy-
s³owiow¹ kromkê chleba, ma t¹ sam¹ dramaturgiê dla pojedynczej
osoby, jak i dla wieloosobowych rodzin. W dzisiejszych czasach kry-
zysu przybywa biednych i g³odnych, którzy pomimo znajdowania siê
w beznadziejnej sytuacji nie wyci¹gaj¹ rêki po przys³owiow¹ ja³mu¿-

nê, bo bieda jest czêsto skromna i cicha.
Nie oczekujemy zbyt wiele, chcemy umo¿liwiæ spe³nienie siê tym,

którzy w swojej dobroci i poczuciu solidarnoœci miêdzyludzkiej chc¹
podzieliæ siê z ubogimi, zgodnie z drog¹ wytyczon¹ przez naszego
wielkiego Polaka Jana Paw³a II, który za swego ¿ycia naucza³ jak mamy
pod¹¿aæ.

B¹dŸmy solidarni i otwarci, abyœmy ³ami¹c siê op³atkiem przy
wigilijnym stole mogli pomyœleæ i powiedzieæ: moja obojêtnoœæ
nie sta³a siê pogard¹ i nie przy³o¿yliœmy rêki do zwiêkszenia gro-
na g³odnych i upokorzonych.

Za Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Lubin” - Bogdan Nuciñski


