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Parlamentarzyœci, ludzie nauki, samorz¹dowcy i zwi¹z-
kowcy debatowali nad przysz³oœci¹ Polskiej Miedzi

Polska MiedŸ
Dobrem Regionu

21 paŸdziernika 2009r. odby³a siê w Lubinie Konferencja poœwie-
cona kluczowej Spó³ce o strategicznym znaczeniu dla ca³ego regionu
– KGHM Polska MiedŸ S.A.

Konferencjê zorganizowa³o Stowarzyszenie Gmin Zag³êbia Miedzio-
wego. Udzia³ w nim wziêli obok parlamentarzystów w³odarze gmin Za-
g³êbia Miedziowego, za³o¿yciel Ruchu Obywatelskiego Polska XXI Rafa³
Dudkiewicz, naukowcy oraz byli prezesi KGHM Sadecki, Ohman, Lembas
i przedstawiciele zwi¹zkowi.

Uczestnicy Konferencji przyjêli Apel do Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska, którego treœæ przedstawiamy poni¿ej:

My uczestnicy Konferencji pn. „Polska MiedŸ Dobrem Regionu” –
Parlamentarzyœci, Samorz¹dowcy, Pracownicy KGHM Polska MiedŸ
S.A., Zwi¹zkowcy, Mieszkañcy Regionu – zwracamy siê do Premiera
Rz¹du RP z gor¹cym apelem o odst¹pienie od zapowiadanej dalszej
prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A.

Proponowane, nastêpne etapy prywatyzacyjne w sposób niezwykle
negatywny wp³yn¹ na perspektywy przemys³u miedziowego w Polsce.
KGHM Polska MiedŸ S.A. to obecnie kluczowa Spó³ka gie³dowa z dzie-
si¹tkami najwiêkszych producentów miedzi i srebra na œwiecie. Do bu-
d¿etu pañstwa, corocznie wp³ywa od niej kilkaset milionów PLN dywi-
dendy.

To wci¹¿ Polska Spó³ka, jedyna w swoim rodzaju, z której dokonañ i
pozycji na œwiecie wszyscy mo¿emy byæ dumni. Sprzeda¿ Spó³ki, tak istot-
nej z punktu widzenia gospodarki pañstwa i regionu, to decyzja ze wszyst-
kich miar niew³aœciwa i nieuzasadniona. Obecnie Skarb Pañstwa jest w³a-
œcicielem 41,79 proc. akcji, reszta udzia³ów znajduje siê w rêkach rozpro-
szonego akcjonariatu. W konsekwencji zapowiedzianej prywatyzacji udzia³

Minister odpowiada na petycjê NSZZ „Solidarnoœæ”

Zarzeka siê ¿aba b³ota
Kolejne zapewnienia wysokiej rangi urzêdnika pañstwowego, ¿e

prywatyzacja KGHM Polska MiedŸ S.A. nie bêdzie mieæ negatywne-
go wp³ywu na bezpieczeñstwo pracy górników i hutników.

12 paŸdziernika 2009r. delegacje Sekcji zrzeszonych w Sekretariacie
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” pikietowa³y Kancelariê Pre-
zesa Rady Ministrów. Celem pokojowej manifestacji by³o przekazanie
Premierowi RP petycji górników i energetyków z apelem o zaprzestanie
prywatyzacji ich zak³adów pracy. Jak pokazuje dotychczasowe doœwiad-
czenie w wiêkszoœci sprywatyzowanych zak³adów likwidacja miejsc pra-
cy stanowi nieod³¹czny element sprywatyzowanych zak³adów. Do War-
szawy pojechali te¿ delegaci zrzeszeni w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”. Przedstawiciele górników Polskiej Mie-
dzi, podczas pikiety, zorganizowanej przez Sekretariat Górnictwa i
Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” pod Kancelari¹ Prezesa Rady Mini-
strów - przekazali petycjê od Pracowników Polskiej Miedzi. W Petycji
pracownicy zwrócili siê do Premiera RP z apelem o odst¹pienie od
zapowiadanej dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A.

OdpowiedŸ na petycjê udzieli³ w imieniu Prezesa Rady Ministrów
Zdzis³aw Gawlik - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Pañstwa.
Informuje w niej górników i hutników Polskiej Miedzi: „Uwzglêdnienie
KGHM Polska MiedŸ S.A. na liœcie kluczowych spó³ek przewidzianych do
prywatyzacji w 2010 roku wynika z woli intensyfikacji procesów prywa-
tyzacyjnych oraz podjêtych przez Rz¹d deklaracji zwiêkszenia roli sektora
prywatnego. Ponadto prywatyzacja przyczyni siê do wsparcia polskiej
gospodarki oraz zwiêkszy wp³ywy do bud¿etu pañstwa. (…) dzia³ania
prywatyzacyjne zostan¹ ograniczone jedynie do czêœciowej sprzeda¿y akcji
bêd¹cych w posiadaniu Skarbu Pañstwa przy jednoczesnym zachowa-
niu kontroli. (…) Ministerstwo Skarbu Pañstwa przed dokonaniem trans-
akcji sprzeda¿y do 10% akcji Spó³ki, w celu umocnienia pozycji i zapew-
nienia kontroli nad Spó³k¹, planuje wprowadziæ stosowne zmiany statu-
cie. (…) deklaracja Premiera Rz¹du sprzed dwóch lat o nie sprywatyzo-
waniu Spó³ki w ca³oœci zostaje zachowana.” W dalszej czêœci, na obawy
pracowników, co do skutków planowanej dalszej prywatyzacji wicemini-
ster odpowiada: „(…) skutki podjêcia decyzji o zbyciu czêœci pakietu akcji
tj. zaprzestanie dzia³alnoœci, likwidacja efektywnego i dochodowego pol-

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy O/ZG
Rudna og³asza rozpoczêcie œwi¹tecznej akcji charyta-
tywnej.

B¹dŸ  cz³owiekiem

- podziel siê posi³kiem !
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Rudna APELU-

JE do cz³onków i sympatyków Solidarnoœci – do wszystkich ludzi
dobrej woli – o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej -
bonów ¿ywnoœciowych.

Bony zostan¹ zamienione na ¿ywnoœæ, z której przed Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnoœciowe i przeka-
zane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami œwi¹tecznymi od górni-
ków.

Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ ak-
cjê charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêœæ swoich bonów ¿ywnoœcio-
wych - w Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” ZG Rudna G³ów-
na, maksymalnie do 21 grudnia 2009r.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoœæ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych !

Skarbu Pañstwa w Spó³ce wynosiæ bêdzie zaledwie 31,79%. Po ostat-
nich zmianach w Statucie istnieje realne zagro¿enie, ¿e Skarb Pañstwa
mo¿e, chocia¿by w wyniku wrogiego przejêcia straciæ kontrolê i w³adz-
two korporacyjne nad ca³¹ Spó³k¹.

Zachodzi te¿ wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e planowana sprzeda¿
10 proc. Akcji Spó³ki bêdzie tylko wstêpem do jej pe³nej prywatyzacji w
kolejnych latach. Dalsza prywatyzacja Spó³ki nieuchronnie doprowadzi
do utraty naszego narodowego bogactwa, jakim s¹ z³o¿a miedzi.

Zdecydowany sprzeciw mieszkañców Regionu i protesty zwi¹zkow-
ców oraz zapowiedŸ strajku generalnego nie wynikaj¹ z partykularnych
interesów lokalnych. Nasz Apel jest wynikiem uzasadnionych obaw o
losy Regionu, jest obron¹ polskiego przemys³u miedziowego, dzia³aniem
na rzecz dobra wspólnego oraz na rzecz dobra polskiej gospodarki. Bez
w¹tpienia dalsza prywatyzacja, w d³u¿szej perspektywie, przyniesie Spó³ce,
Regionowi i Polsce wiêcej szkód ni¿ po¿ytku.

Na Rz¹dzie RP ci¹¿y historyczna odpowiedzialnoœæ za losy prze-
mys³u miedziowego w Polsce. Szczególnie dotyczy to Premiera wy-
wodz¹cego siê z rz¹dz¹cego obozu Platformy Obywatelskiej, który to
w kampanii wyborczej do Sejmu publicznie obiecywa³, ¿e nie bêdzie
prywatyzacji KGHM.

Uczestnicy Konferencji



skiego przemys³u, degradacja spo³eczno–gospodarcza ca³ego regionu
nie znajduj¹ w mojej ocenie ¿adnego merytorycznego uzasadnienia. Sprze-
da¿ przez Skarb Pañstwa do 10% akcji Spó³ki nie bêdzie mieæ negatyw-
nego wp³ywu na realizacjê celów rozwojowych i inwestycyjnych Spó³ki
oraz nie wp³ynie ujemnie na warunki bytowe, bezpieczeñstwo pracy gór-
ników i hutników zatrudnionych w KGHM PM S.A. W trudnym okresie
dekoniunktury gospodarczej dalsza prywatyzacja Spó³ki mo¿e byæ nie
tylko istotnym czynnikiem stabilizacji, ale mo¿e tak¿e wp³yn¹æ na wzmoc-
nienie pozycji rynkowej oraz mo¿liwoœci rozwojowe Spó³ki. (…) Skarb
Pañstwa posiadaj¹c akcje w KGHM Polska MiedŸ S.A. ma prawo dyspo-
nowaæ nimi na takich samych zasadach jak ka¿dy inny akcjonariusz spó³-
ki publicznej.”

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” zga-
dza siê z twierdzeniem wysokiego rang¹ przedstawiciela Rz¹du, ¿e dal-
sza prywatyzacja KGHM wynika z polityki prowadzonej przez Rz¹d RP
oraz, ¿e w wyniku sprzeda¿y akcji KGHM zwiêksz¹ siê wp³ywy do bud¿e-
tu, z pozosta³ymi kwestiami nie mo¿e siê zgodziæ.

Kolejne Rz¹dy RP od 1997r., kiedy  to za rz¹dów SLD nast¹pi³a naj-
wiêksza wysprzeda¿ maj¹tku narodowego – per³y w polskiej koronie –
KGHM Polska MiedŸ, wyzbywa³y siê akcji. Dalsza wysprzeda¿ akcji Pol-
skiej Miedzi przez Skarb Pañstwa w imiê polityki prywatyzacyjnej i
zwiêkszenia dochodów do bud¿etu niesie za sob¹ realne zagro¿enie
mo¿liwoœci wrogiego przejêcia przez konkurencjê i w konsekwencji
zagra¿a istnieniu KGHM Polska MiedŸ S.A. Zamkniêcie polskich ko-
palñ i hut przez zagraniczny koncern nie jest spraw¹ wirtualn¹, lecz
realn¹. Na zakup wiêkszoœciowego pakietu akcji Spó³ki mo¿e pozwoliæ
sobie obcy kapita³, który dysponuje odpowiednimi œrodkami finansowy-
mi. Kwesti¹ czasu bêdzie tylko zamkniêcie polskich kopalñ g³êbinowych
i w nastêpstwie - hut. Wiadomym jest tym, którzy potrafi¹ myœleæ, ¿e
kopalnie g³êbinowe nie s¹ w stanie konkurowaæ kosztami produkcji z
kopalniami odkrywkowymi, a transport milionów ton koncentratu do
hut przez morza i l¹d do polskich hut niezwykle kosztowny. Natomiast
zmniejszenie poda¿y metalu na gie³dzie przy utrzymuj¹cym siê popycie
spowoduje wzrost ceny, co z nawi¹zk¹ zrekompensuje obcemu inwesto-
rowi likwidacjê wczeœniej wykupionego polskiego przemys³u miedzio-
wego.

Obowi¹zkiem NSZZ „Solidarnoœæ” jest ochrona interesów pracow-
niczych: miejsc pracy i p³acy oraz dbanie o warunki pracy i bezpie-
czeñstwo zatrudnionych. Dobrzy dzia³acze zwi¹zkowi w trosce o zatrud-
nionych wybiegaj¹ w przysz³oœæ, oni wywodz¹ siê z pracowników, s¹ z
nimi nierozerwalnie zwi¹zani i bez nich nie bêd¹ istnieæ.

Rz¹d s³owami swego ministra zapewnia, ¿e nie nast¹pi - likwidacja
efektywnego i dochodowego polskiego przemys³u, degradacja spo³ecz-
no – gospodarcza ca³ego regionu. S³owa jednak nie zape³ni¹ bud¿etów
domowych by³ym pracownikom oraz bud¿etów gmin, które znajduj¹ siê
w strefie wp³ywów Polskiej Miedzi. Je¿eli Rz¹d RP ma czyste intencje,
to jakie¿ przeszkody go powstrzymuj¹ przed upowa¿nieniem Zarz¹-
du KGHM do podjêcia negocjacji z przedstawicielstwem pracowni-
czym, w celu zawarcia porozumienia spo³ecznego gwarantuj¹cego
pracownikom miedziowej Spó³ki bezpieczeñstwo pracy, a w razie jej
utraty w wyniku likwidacji stanowisk pracy, odpowiednie rekompen-
saty? S³owa nie nakarmi¹ rodzin zwolnionych. Tym bardziej, ¿e ich wia-
rygodnoœæ jest wielce w¹tpliwa.

Jak mo¿na ufaæ zapewnieniom wiceministra, gdy w oficjalnym
piœmie mija siê z prawd¹ twierdz¹c, ¿e Donald Tusk obecny Prezes
Rady Ministrów przed dwoma laty deklarowa³; „o nie sprywatyzowa-
niu Spó³ki w ca³oœci”. Solidarnoœæ jest w posiadaniu deklaracji sprzed
dwóch lat podpisanej przez Donalda Tuska zapewniaj¹cej, ¿e: „Platforma
Obywatelska nie sprywatyzuje KGHM Polska MiedŸ S.A.” S³owa przy-
wódcy PO i obecnego Premiera wynika³y z przekazania przez Prawo i
Sprawiedliwoœæ niewielkiego pakietu akcji do Kampanii Wêglowej w po-
równaniu do obecnie planowanego.

Kuriozalnym i innowacyjnym w skali œwiatowej jest stwierdzenie wi-
ceministra, ¿e: W trudnym okresie dekoniunktury gospodarczej dalsza
prywatyzacja Spó³ki mo¿e byæ nie tylko istotnym czynnikiem stabilizacji,
ale mo¿e wp³yn¹æ na wzmocnienie pozycji rynkowej oraz mo¿liwoœci
rozwojowe Spó³ki. Jak wszyscy obserwujemy w krajach, gdzie szaleje
dekoniunktura (w Polsce wg zapewnieñ w³adz jej nie ma) rz¹dy pompuj¹
w prywatne zak³ady pieni¹dze spo³eczne przejmuj¹c ich udzia³y. Ca³y œwiat
ucywilizowany widzi ratunek dla swojej gospodarki poprzez jej upañ-
stwowienie, tylko Rz¹d Polski w dobie dekoniunktury twierdzi, ¿e prywa-
tyzacja, to wzmocnienie i rozwój Spó³ki. W ocenie NSZZ „Solidarnoœæ”
Platforma Obywatelska odchodzi od swych deklaracji i zobowi¹zañ przed
wyborczych w/s nie prywatyzowania KGHM Polska MiedŸ S.A. Nie po-
trafi¹c sobie poradziæ z trudn¹ sytuacj¹ rz¹dzenia nasz¹ Polska chce kosz-
tem polskiej gospodarki za³ataæ katastrofaln¹ dziurê bud¿etow¹. Dzia³a-
nia te s¹ obliczone na korzyœci doraŸne, bez baczenia na wynikaj¹ce kon-
sekwencje dla prywatyzowanych Spó³ek. Ewidentnym dowodem na ta-
kie dzia³anie jest kompletny brak chêci podjêcia rozmów z czynnikiem

Kryzys gospodarczy, wzrastaj¹ce bezrobocie, antyzwi¹z-
kowe dzia³ania – w takim otoczeniu przez ostatni rok
dzia³a³ NSZZ „Solidarnoœæ”.

Obradowa³a w³adza

Solidarnoœci
15 – 16 paŸdziernika br., w Bia³ymstoku odby³ siê XXIII Krajowy

Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”.
W tym roku organizatorem KZD by³ region Podlaski. Obrady trady-

cyjnie poprzedzi³a msza œwiêta, podczas której homiliê wyg³osi³ ks.
abp S³awoj Leszek G³ódŸ. Arcybiskup skrytykowa³ antyzwi¹zkow¹ kru-
cjatê i pozbawianie pracowników prawa do obrony swoich praw – idea
spo³ecznej solidarnoœci zastêpowana jest egoizmem. Prac¹ rz¹dzi zysk –
mówi³ abp G³ódŸ. Na koniec metropolita gdañski powtórzy³ s³owa, które
wypowiedzia³ podczas uroczystoœci 31 sierpnia br. w Gdañsku: – Sztan-
darów nie zwijajcie, jeszcze nie czas!

Przed rozpoczêciem obrad delegaci uczestniczyli w uroczystoœci otwar-
cia wystawy poœwiêconej ksiêdzu Jerzemu Popie³uszce. Natomiast pod-
czas uroczystego rozpoczêcia obrad, delegatom towarzyszy³a Marianna
Popie³uszko, matka ks. Jerzego, któr¹ delegaci przyjêli owacj¹ na stoj¹-
co.

Z powodu choroby do Bia³egostoku nie przyby³ Prezydent Lech Ka-
czyñski. Prezydenta reprezentowa³ W³adys³aw Stasiak, szef Kancelarii
Prezydenta RP, który w swoim wyst¹pieniu zapowiedzia³, ¿e Lech Ka-
czyñski wyst¹pi z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ dotycz¹c¹ poprawek w tzw.
ustawie antykryzysowej a szczególnie przepisów dotycz¹cych czasu pra-
cy i umów o pracê. Jego zdaniem kryzys nie mo¿e oznaczaæ pogarszania
warunków pracy, czy nieuzasadnionych wypowiedzeñ umów o pracê i
obni¿ek p³ac. Stasiak podkreœli³ równie¿ udzia³ zwi¹zków zawodowych w
tworzeniu ³adu spo³ecznego. – Polsce potrzebne jest budowanie wspól-
noty. Potrzebny jest ruch zwi¹zkowy, potrzebna jest „Solidarnoœæ” – doda³.

Delegaci na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów zapoznali siê ze sprawoz-
daniem z prac Komisji Krajowej w ostatnim roku. – „Miniony rok oce-
niam jako najtrudniejszy w ten kadencji!” – mówi³ przedstawiaj¹c spra-
wozdanie Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”. Zgodnie z przy-
jêt¹ w grudniu 2006r. uchwa³¹ Komisji Krajowej g³ówne priorytety Zwi¹z-
ku to: wzrost wynagrodzeñ, p³acy minimalnej, obrona prawa pracow-
niczych i zwi¹zkowych oraz rozwój Zwi¹zku. Przewodnicz¹cy zapowie-
dzia³, ¿e w przysz³ym roku nale¿y wzmóc akcjê „Zorganizowani maj¹ le-
piej”. Chocia¿ jego zdaniem przysz³y rok nie bêdzie ³atwiejszy. – Przeciw-
nie – „musimy przygotowaæ siê, ¿e oprócz problemów zwi¹zanych z kry-
zysem z bezrobociem i ³amaniem prawa pracy znowu pojawi¹ siê próby
kwestionowania prawa zwi¹zku do naszej nazwy i naszego sztandaru” –
doda³.

Pod koniec pierwszego dnia KZD goœciem by³ Jerzy Buzek, przewod-
nicz¹cy Parlamentu Europejskiego, który w swoim przemówieniu pod-
kreœli³, ¿e nie ma starej i nowej „Solidarnoœci”. – „Jest jedna Solidarnoœæ,
ale mamy œwiadomoœæ, ¿e jest inna, bo inna jest Polska. To jest ten sam
zwi¹zek zawodowy zrodzony z poczucia godnoœci i walki o honor i ten
zwi¹zek przyniós³ wolnoœæ nie tylko naszej ojczyŸnie, ale i ca³ej czêœci
Europy i przeobrazi³ myœlenie œwiata” – powiedzia³ przewodnicz¹cy UE.
– „Je¿eli kapitalizm i kapitaliœci nie bior¹ pod uwagê ludzi pracy, zawsze
na tym w koñcu przegrywaj¹. To jest regu³a, która siê powtarza” – doda³
Buzek.

Zorganizowani maj¹ lepiej
Po³owa drugiego dnia Zjazdu poœwiêcona by³a dyskusjom panelo-

wym. Delegaci razem z ekspertami – dr Barbar¹ Fedyszak Radziejowsk¹,
dr Ryszardem Bugajem, prof. Juliuszem Gardawskim i Stephanem Por-
tet zastanawiali siê nad: organizacj¹ struktur¹ i rozwojem Zwi¹zku wobec
oczekiwañ pracowników; spo³eczn¹ gospodark¹ rynkow¹ oraz rol¹ „S”
w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Wœród dokumentów przyjêtych przez Krajowy Zjazd Delegatów s¹,
m.in. uchwa³a w sprawie akcji „Zorganizowani maj¹ lepiej”; realizacji spo-
³ecznej gospodarki rynkowej i bezpiecznej pracy. Delegaci uznali, ¿e obo-
wi¹zkiem cz³onków „Solidarnoœci” jest przekonanie pracowników, któ-
rzy do Zwi¹zku nie nale¿¹, dlaczego warto byæ zwi¹zkowcem. „Pracow-
nikom potrzebne s¹ zwi¹zki zawodowe, bo to najskuteczniejsza forma

spo³ecznym, przez reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa w Spó³ce - Zarz¹d.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” od

wielu miesiêcy domaga siê negocjacji, które pozwoli³yby zatrudnio-
nym w KGHM Polska MiedŸ S.A. spokojnie patrzeæ w przysz³oœæ. A
Rz¹d, jako g³ówny akcjonariusz - w³aœciciel KGHM - ich nie podej-
muje, ani nie upowa¿nia Zarz¹du do ich podjêcia.



Czy spóŸnienie do pracy stanowi podstawê do uznania,
¿e pracownik posiada nieobecnoœæ nieusprawiedliwion¹?

U³omna interpretacja
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie ³ami¹c postanowienia

art. 2416 ustawy kodeks pracy oraz art. 80 ust 1 ZUZP - samowolnie
zinterpretowa³ postanowienia Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.

Od kilku tygodni rozpowszechniana jest wœród za³ogi górniczej, wizja
strasznych sankcji, jakie maj¹ ponieœæ górnicy, którzy podjêli pracê z
dwugodzinnym opóŸnieniem 11 sierpnia 2009r., z powodu udzia³u w
konsultacjach spo³ecznych zorganizowanych przez NSZZ „Solidarnoœæ”
i ZZPPM. Konsultacje mia³y na celu wyjaœnienie pracownikom zagro¿eñ
p³yn¹cych z dalszej prywatyzacji KGHM oraz uzmys³owienie pañstwo-
wemu w³aœcicielowi kopalñ koniecznoœæ liczenia siê ze spo³ecznoœci¹
pracownicz¹.

Reprezentuj¹cy w³aœciciela w Spó³ce Zarz¹d niezadowolony z prote-
stu pracowniczego postanowi³: rozpuœciæ wœród za³ogi plotkê o mo¿li-
woœci niewyp³acenia 14-pensji z powodu istniej¹cego w ZUZP zapisu o
mo¿liwoœci jej pozbawienia pracownika, w przypadku udowodnienia nie-
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy tj. z uwagi  na udzia³ w nielegal-
nym strajku.

Pracodawca dokonuj¹c samowolnie i jednostronne interpretacji
legalnoœci strajku poleci³ zapisanie w dowodach zarobkowych dwu-
godzinnej nieusprawiedliwionej nieobecnoœci. Na interwencje zwi¹z-
ków w sprawie bezprawnego szykanowania pracowników Zarz¹d Spó³ki
udziela jednoznacznych odpowiedzi, ¿e ¿adnych szykan i sankcji wzglê-
dem protestuj¹cych 11 sierpnia górników nie zastosowano. W swoim
kolejnym czasopiœmie pod tytu³em „Miedziak” Zarz¹d kolejny raz straszy

ochrony, to narzêdzie dziêki któremu mo¿emy czuæ siê bezpieczniej. Po-
prawa warunków pracy mo¿e siê dokonaæ tylko wtedy, jeœli pracownicy
bêd¹ licznie zorganizowani i gotowi do dzia³ania” – czytamy w uchwale
KZD. Delegaci zobowi¹zali Komisjê Krajow¹ do kontynuowania w 2010r.
akcji „Zorganizowani maj¹ lepiej” i opracowaniu programu akcji.

Bezpieczniej w pracy
Jednym z tematów Zjazdu by³o bezpieczeñstwo pracy. Delegaci do-

magaj¹ siê od rz¹du, m.in. przyjêcia strategii na rzecz bezpieczeñstwa
pracy, nowelizacji ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, za-
pewniaj¹c¹ dostêp kontroli PIP bez ¿adnych ograniczeñ czasowych i bez
wczeœniejszego ostrzegania oraz odpolitycznienia inspekcji pracy. Dele-
gaci zobowi¹zali struktury Zwi¹zku do zg³aszania do Komisji Krajowej
przypadków naruszania przepisów bhp. W oparciu o te informacje Ko-
misja Krajowa przygotuje „czarn¹ listê” pracodawców.

Ku spo³ecznej gospodarce
Delegaci dyskutowali równie¿ na temat praktycznej realizacji zapisa-

nych w Konstytucji RP zasad spo³ecznej gospodarki rynkowej, które w
Polsce nie s¹ realizowane. Zaprzeczeniem konstytucyjnych zasad s¹ szcze-
gólnie: brak zdefiniowanej polityki spo³ecznej i gospodarczej; rosn¹ce
rozwarstwienie p³acowe; niski poziom finansowania zabezpieczeñ spo-
³ecznych; niski i nieskuteczny poziom finansowania aktywnych form walki
z bezrobociem; prywatyzacja us³ug publicznych; ograniczenie równego
dostêpu do us³ug publicznych; s³aboœæ trójstronnego dialogu spo³ecz-
nego, ograniczenie mo¿liwoœci zawierania ponad zak³adowych uk³adów
zbiorowych; system podatkowy, który obci¹¿a przede wszystkim osoby
ma³o zarabiaj¹ce i wielodzietne; brak w programie edukacji podstawo-
wej wiedzy o pracy, gospodarce i polityce spo³ecznej. Delegaci zobowi¹-
zali Komisjê Krajow¹ do przeprowadzenia odpowiednich analiz praw-
nych i przygotowania wniosku do Trybuna³u Konstytucyjnego w spra-
wie realizacji przez w³adze zasad spo³ecznej gospodarki rynkowej i praw
socjalnych.

Krajowy Zjazd Delegatów wezwa³ równie¿ do powo³ania sejmowej
komisji œledczej do wyjaœnienia procesów prywatyzacyjnych w sektorze
stoczniowych. Delegaci zajêli tak¿e stanowiska m.in. w sprawie dyskry-
minacji zwi¹zkowców, sytuacji w s³u¿bie zdrowia, ratowania zak³adów
Cegielskiego w Poznaniu czy sytuacji w energetyce.

XXIII KZD NSZZ „Solidarnoœæ” wyrazi³ równie¿ oczekiwanie dotycz¹-
ce podpisania porozumienia pomiêdzy centralami zwi¹zkowymi szcze-
bla europejskiego i krajowego w sprawie warunków wdra¿ania Pakietu
Klimatyczno Energetycznego przed rozpoczêciem jego realizacji.

Delegaci wys³uchali sprawozdania przewodnicz¹cego KK NSZZ
„Solidarnoœæ” z pracy Komisji Krajowej w ostatnim roku.

Ze wzglêdu na przypadaj¹c¹ w przysz³ym roku 30 rocznicê po-
wstania NSZZ „Solidarnoœæ”, delegaci zdecydowali równie¿ o og³o-
szeniu roku 2010 – Rokiem NSZZ „Solidarnoœæ”.

pracowników konsekwencjami (utrata czternastki) - wydawc¹ czasopi-
sma jest KGHM Polska MiedŸ S.A., którym zarz¹dza Zarz¹d, a funkcjê
redaktora naczelnego „Miedziaka” pe³ni rzecznik prasowy Zarz¹du.

SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” jako sygnatariusz ZUZP dla pracow-
ników KGHM PM S.A., zajmuje jednoznaczne stanowisko, ¿e praco-
wanie w skróconym czasie pracy zobowi¹zuje pracodawcê do wyp³a-
cenia nagrody rocznej - 14-pensji, gdy¿ w ¿adnym przypadku nie sta-
nowi o nieobecnoœci pracownika w pracy uprawniaj¹cej do pozba-
wienia go wynagrodzenia z tytu³u nagrody. Legalnoœæ strajku nie ma
¿adnego znaczenia i jest podnoszona w ocenie Solidarnoœci w celu za-
straszenia górników.

Aby rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci jakie mog³y powstaæ po stronie pra-
codawcy interpretuj¹cego samodzielnie zapisy za³¹cznika nr 10 do ZUZP,
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” wyst¹pi-
³a 20 paŸdziernika 2009r. do Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A.: o
niezw³oczne zorganizowanie spotkania stron Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska MiedŸ S..A. (ZUZP),
w celu dokonania wspólnego wyjaœnienia treœci postanowieñ tego
aktu prawa pracy, w szczególnoœci postanowieñ za³¹cznika nr 10 „Za-
sady wyp³acania nagrody rocznej – 14 pensji”.(…)

SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” (…) Maj¹c na wzglêdzie dobro naszej
Spó³ki, a tak¿e kieruj¹c siê wol¹ niezaostrzania wywo³anego przez Praco-
dawcê konfliktu wnioskuje jak na wstêpie.

Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Józef Czyczerski

W kopalni Polkowice-Sieroszowice zwiêksza siê etaty
na powierzchni

Prezes sobie, a dyrektor …
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy O/ZG Polkowice-

Sieroszowice pyta: Czy zmieni³a siê polityka zatrudniania na sta-
nowiskach nierobotniczych?

Zatrudnienie nowego pracownika, to zawsze trudny temat. Z tego
powodu pracownicy naciskaj¹ na zwi¹zki zawodowe, a one z kolei na
dyrekcjê celem podjêcia ustaleñ preferuj¹cych, w miarê mo¿liwoœci,
zatrudnianie dzieci by³ych lub obecnych pracowników. W wiêkszoœci
zak³adów uda³o siê uzyskaæ porozumienie w tej kwestii. Tak te¿ siê
sta³o w kopalni Polkowice-Sieroszowice.

Z informacji przekazanych przez Prezesa KGHM Polska MiedŸ S.A.
wynika, ¿e zosta³y wstrzymane przyjêcia w Spó³ce na etatach niero-
botniczych. Jak siê dowiedzia³ po fakcie Zwi¹zek, do kopalni Polkowi-
ce-Sieroszowice przyjêto na etat pracownika do dzia³u BHP.

W zwi¹zku z powy¿szym 22 paŸdziernika br. Komisja Zak³adowa
NSZZ „Solidarnoœæ” przy O/ZG Polkowice-Sieroszowice zwróci³a siê
z do dyrektora Paw³a Markowskiego z zapytaniem: Czy osoba przyjê-
ta- by³a na liœcie oczekuj¹cych lub jest dzieckiem obecnego lub by³e-
go pracownika kopalni Polkowice-Sieroszowice?

Czasami zrozumieæ, to rzecz trudna.

Niekumaty Zarz¹d
Herbert Wirth Prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. odpowie-

dzia³ na wezwanie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „So-
lidarnoœæ” w sprawie podjêcia rozmów na podstawie art. 2416 ko-
deksu pracy.

20 paŸdziernika 2009r. SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” zwróci³a siê do
Zarz¹du KGHM o niezw³oczne wyznaczenie terminu podjêcia rozmów w
trybie art. 2416 kodeksu pracy i art. 80 Zak³adowego Uk³adu Zbiorowe-
go Pracy dla pracowników KGHM w sprawie interpretacji zapisów za-
³¹cznika nr 10 ZUZP.

W odpowiedzi z 23.X. br. Prezes Zarz¹du Herbert Wirth w przes³a-
nym piœmie pyta: „ (…) które przepisy ZUZP dla pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A. wymagaj¹ prawnej interpretacji stron uk³adu. Z treœci
pisma wywnioskowaæ mo¿na bowiem, ¿e Zwi¹zek interpretacji stron chce
podaæ za³¹cznik nr 10 do ZUZP (…)” Dalej Prezes cytuje wyrok S¹du
Najwy¿szego, który stwierdza, ze interpretacje stron uk³adu nie s¹ wi¹-
¿¹ce dla s¹du.

Nas zastanawia fakt, dlaczego prezes pyta o fakt, który wprost
wynika z treœci przes³anego przez zwi¹zek zawodowy ¿¹dania podjê-
cia niezw³ocznie rozmów interpretacyjnych w temacie za³¹cznika nr
10 ZUZP zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem. Czy¿by nie
umia³ czytaæ po polsku? Ale chyba nie w tym tkwi przyczyna, bo sam w
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Czy Zarz¹dowi Spó³ki uda siê medialnie spacyfikowaæ
pracowników?

Indoktrynacja w KGHM
Rozpêdzanie machiny propagandowej ruszy³o w KGHM Polska

MiedŸ „z kopyta”.
W Oddziale Biuro Zarz¹du jest zatrudnionych czterech wysoko-

p³atnych specjalistów: Anna Osadczuk rzecznik prasowy, Przemy-
s³aw Zió³ek rzecznik prasowy, El¿bieta Idzik G³ówny Specjalista ds.
Promocji, Sylwia Rozkosz redaktor naczelna miesiêcznika „Polska
MiedŸ” i dwutygodnika „Miedziak”. Ostatnio na salonach Biura Za-
rz¹du mo¿na zauwa¿yæ Dariusza Wyborskiego pe³ni¹cego funkcjê
rzecznika prasowego za czasów rz¹dów SLD w KGHM. Co ten pan
robi-  nie ustaliliœmy jeszcze, ale mo¿na siê spodziewaæ, ¿e wzmocni³
ekipê tuby propagandowej Zarz¹du. W jakim kierunku pod¹¿a Za-
rz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. pod kierownictwem Prezesa Herberta
Wirtha mo¿emy zauwa¿yæ w nowym kosztownym projekcie - reali-
zowanym w dwutygodniku „Miedziak”, który chc¹c zamieszaæ wœród
za³ogi podniós³ sprawê wynagradzania przedstawicieli za³ogi pod-
czas strajku w kontekœcie fa³szywej informacji o pozbawieniu 14-
pensji powstrzymuj¹cych siê od œwiadczenia pracy górników. Niech
¿aden górnik nie myœli, ¿e mo¿e siê równaæ z wynagrodzeniem spe-
ców od polityki informacyjnej Zarz¹du. Na wynagrodzenie takiego
speca jak np. pani Sylwia R. brak³oby z pewnoœci¹ pensji kilku górni-
ków, którzy z nara¿eniem ¿ycia wydobywaj¹ rudê. A to nie koniec
budowy imperium medialnego.

Jak siê dowiedzieliœmy, pomimo blokady przyjêæ na stanowiska
nierobotnicze w KGHM, w O/ZG Polkowice-Sieroszowice utworzono
nowe stanowiska, na razie na dwóch etatach zatrudniono speców od
indoktrynacji. Czy na tym koniec? Pewnie nie. Zarz¹d uprawia swoj¹
politykê, a za wszystko i tak zap³ac¹ ci, którzy produkuj¹ miedŸ. Utwo-
rzenie tylko tych dwóch stanowisk pracy kosztowa³o kopalniê 500.000
z³. A, gdy NSZZ „Solidarnoœæ” zwróci³ siê do dyrekcji o wprowadze-
nie przeszeregowañ pracodawca odmówi³, gdy¿ brak³o pieniêdzy.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” ob-
serwuje dzia³ania Zarz¹du, który wstawia zatrudnionym kit o ciê¿-
kiej kryzysowej sytuacji, rozdmuchuj¹c dzia³ nieprodukcyjny ma-
j¹cy robiæ wodê z mózgu. Pozbawia pracowników nale¿nej im
waloryzacji p³ac i wykrêca wielomiliardowe zyski dla w³aœcicie-
la, który dodatkowo jest zainteresowany tylko sprzeda¿¹ firmy.

Spo³eczny Inspektor Pracy to funkcja spo³ecznego za-
ufania, ale jak okazuje siê nie zawsze.

Zwi¹zkowy kameleon
Tak potrafi³ omotaæ kolegów piêknymi s³ówkami, ¿e wybrali go,

aby reprezentowa³ ich interesy.
Na jednej z komór naprawczych znajduj¹cych siê pod ziemi¹

kopalni Lubin ginê³y z szafek narzêdziowych narzêdzia pracy. Pra-
codawcy (kopalnia i inne podmioty wykonuj¹ce prace na jej rzecz)
ponosili z tego tytu³u straty materialne – koszt zakupu nowych narzê-
dzi, ale i konsekwencje z tytu³u nie mo¿noœci wykonania remontu
maszyn i przestojów w produkcji z powodu nie dokonania naprawy
maszyn w terminie. Sprawa by³a na tyle newralgiczna, ¿e zakupiono
kamery i zainstalowano je w miejscach niewidocznych dla potencjal-
nego z³odzieja. Inwestycja okaza³a siê skuteczna. Po kolejnej kradzie-
¿y odtworzony film ukaza³ pracownika kopalni Lubin w koszulce z
du¿ym napisem ZZPPM. Jakie¿ zdziwienie, niedowierzanie i konster-
nacja nast¹pi³a, gdy rozpoznano osobê uwidocznion¹ na filmie.

Okaza³o siê, ¿e szafki okrada³ swym wspó³pracownikom - szef
oddzia³owej organizacji ZZPPM i zarazem Spo³eczny Inspektor
Pracy. Cz³owiek wypromowany przez organizacjê i che³pi¹cy siê przed
innymi, jak to dzia³a na ich rzecz. Cz³owiek, który powinien wykazaæ
siê wyj¹tkowym wyczuleniem spo³ecznym w swej dzia³alnoœci na rzecz
innych. ¯ycie po raz kolejny zweryfikowa³o pozory, pokazuj¹c praw-
dziwe oblicze fa³szywego zwi¹zkowca.

Czasami jak¿e trudno odró¿niæ oszusta i jego oszustwa od praw-
dy. Wybieraj¹c swych przedstawicieli zawsze musimy postêpowaæ roz-
wa¿nie, gdy¿ konsekwencje ich dzia³alnoœci spadn¹ na nas.

Od Redakcji: Artyku³ nie stanowi o ZZPPM, w tej organizacji jest
zrzeszonych tysi¹ce uczciwych ludzi, którzy nie ponosz¹ jakiejkolwiek
odpowiedzialnoœci za dzia³ania aktywisty - kameleona.

Jak bumerang wraca sprawa restrukturyzacji s³u¿b strza-
³owych

Strza³owi nie chc¹ zmian
21 paŸdziernika odby³o siê spotkanie ze strza³owymi - zorganizo-

wane przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Polkowi-
ce-Sieroszowice.

NSZZ „Solidarnoœæ” po otrzymaniu informacji o trwaj¹cych przygo-
towaniach dyrekcji O/ZG Polkowice – Sieroszowice do wydzielenia gór-
ników strza³owych z oddzia³ów górniczych do oddzia³u strzelniczego pod
nazw¹ „Dzia³ Techniki Strza³owej”, zorganizowa³ spotkanie z pracowni-
kami, cz³onkami Solidarnoœci. Na zebranie przyby³ dyrektor ds. technicz-
nych i g³. in¿. ds. strzelniczych, którzy wyjaœnili pracownikom plano-

dalszej czêœci pisma przyznaje, ¿e chodzi o interpretacjê powy¿szego za-
³¹cznika. Coœ pisze o s¹dzie. Czy¿by Prezes jeszcze nie rozmawiaj¹c - ju¿
s¹downie chcia³ rozwi¹zywaæ problemy na linii pracodawca - pracobior-
ca? Z tych dzia³añ mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e Prezes Wirth lubuje siê
byæ w ci¹g³ym konflikcie ze swoim partnerem spo³ecznym, bo mo¿na
przecie¿ zg³osiæ sprawy to do prokuratury, to do s¹du.

SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” jest przekonana, ¿e konflikty z pra-
codawc¹, zaistnia³e rozbie¿noœci i spory pomimo przeciwstawnych
interesów, mo¿na rozwi¹zywaæ dokonuj¹c wspólnych rozstrzygniêæ z
poszanowaniem interesów obu stron. Apeluje do Prezesa o opamiê-
tanie dla dobra Spó³ki i zatrudnionych w niej pracowników – równie¿
cz³onków Zarz¹du Spó³ki.

wan¹ reorganizacjê maj¹c¹ zgrupowaæ strza³owych w jednym oddziale
strzelniczym na ka¿dym rejonie.

Zebranie rozpocz¹³ jego organizator przewodnicz¹cy KZ NSZZ „So-
lidarnoœæ” Bogus³aw Szarek, który przedstawi³ uczestnikom spotka-
nia uwagi strza³owych z O/ZG Lubin, którzy pracuj¹ ju¿ w systemie
oddzia³u strzelniczego. Do najistotniejszych nale¿¹:
1. zwiêkszenie zagro¿enia wypadkowego zwi¹zanego z pracami w ró¿-

nych oddzia³ach w wyniku du¿ej zmiennoœci ich warunków geolo-
giczno-górniczych oraz gorszego ich rozeznania przez strza³owego w
stosunku do sta³ego zatrudnienia na jednym oddziale górniczym,

2. niedostateczny nadzór nad pracami strza³owymi,
3. koniecznoœæ za³adowania wiêkszej iloœci otworów strza³owych, co

wymusza poœpiech i powoduje pobie¿ne wykonywanie obrywki i w
konsekwencji zwiêksza zagro¿enie wypadkowe,

4. niezachowanie rygorów wykonywania robót strza³owych w tym strze-
lañ grupowych,

5. niedostateczne ob³o¿enie kadrowe powoduje problemy z uzyskaniem
przez pracownika urlopu.

Po dyskusji górnicy strza³owi negatywnie ocenili plany restruktu-
ryzacyjne dotycz¹ce strza³owych zaproponowane przez dyrekcjê O/
ZG Polkowice – Sieroszowice. Wskazywali na mo¿liwoœæ zejœcia z
kosztów obs³ugi strzelniczej, w ramach istniej¹cych struktur poprzez:
1. poprawienie organizacji pracy w oddzia³ach,
2. polepszenie przep³ywu informacji pomiêdzy dozorem, a strza³owy-

mi,
3. lepsze wykorzystanie maszyn,
4. zwiêkszenie bezpieczeñstwa pracy poprzez lepsz¹ znajomoœæ oddzia³u

i poprawienie stosunków miêdzyludzkich – obk³adanie w brygady
wspó³pracuj¹ce - pracowników znaj¹cych siê i ufaj¹cych sobie,

5. polepszenie jakoœci materia³ów strzelniczych.

Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Bogu-
s³aw Szarek, zwróci³ siê do dyrektora o uwzglêdnienie uwag strza³o-
wych i odst¹pienie od planowanej restrukturyzacji. Strza³owi nie chc¹
zmian. I przypominaj¹ dyrektorowi, ¿e z³o¿y³ 25 marca br. deklara-
cjê, ¿e nie bêdzie restrukturyzacji bez akceptacji strza³owych.


