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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Z okazji BARBÓRKI - górniczego Œwiêta
¿yczymy wszystkim Górnikom bezpiecznej
i spokojnej pracy oraz samych sukcesów
w ¿yciu zawodowym i szczêœliwych powrotów
do domu, Rencistom i Emerytom górniczym
zdrowia i szczêœcia.
Z górniczym pozdrowieniem - SZCZÊŒÆ BO¯E!
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
oraz Redakcja „Pryzmatu”

Œwiêta Barbaro – czuwaj nad Braci¹ Górnicz¹,
nad ich ciê¿k¹ prac¹!
Msze Œw. w Intencji Ofiar Stanu Wojennego
Organizator Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” zaprasza do uczestnictwa w mszach œwiêtych w intencji ofiar
stanu wojennego, zorganizowanych w XXVIII rocznicê wprowadzenia Stanu Wojennego.
Dzieñ pamiêci o 13 grudnia 2009r. zmusza nas do zadumy nad
martyrologi¹ Narodu Polskiego, 28 lat temu Polska lewica, która rz¹dzi³a Polsk¹ wyst¹pi³a zbrojnie przeciwko w³asnemu Narodowi.
O tych wydarzeniach nie mo¿na zapomnieæ - dlatego, spotykaj¹c
siê, powinniœmy wspólnie przypominaæ o tym tragicznym wydarzeniu i uczciæ pamiêæ jego ofiar.
Msze œw. w intencji ofiar stanu wojennego odprawione zostan¹
we wszystkich miastach Zag³êbia Miedziowego 13 grudnia:
W Lubinie o godzinie 13.00 spotykamy siê na mszy w koœciele pw.
Matki Boskiej Czêstochowskiej, a po niej w Rynku przy Pomniku Ofiar
Sierpnia 1982r. i w geœcie pamiêci o ofiarach stanu wojennego zapalamy lampkê (znicz nale¿y przynieœæ).
W Polkowicach o godz. 12.30 w koœciele pw. MB Królowej Polski;
W Legnicy o godz. 12.15 w koœciele pw. œw. Tadeusza;
W G³ogowie o godz. 18.00 w koœciele pw. œw. Klemensa;
Zapraszamy cz³onków Zwi¹zku wraz z rodzinami, poczty sztandarowe, mieszkañców do licznego udzia³u w mszy œwiêtej i wspólnej modlitwy!

Msze œw. Barbórkowe
4 grudnia, godz. 9.00 - Centralna Msza œw.
Duszpasterstwo Parafii Œw. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie oraz KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie zapraszaj¹ mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego na uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ z okazji Barbórki,
odprawion¹ w intencji górników i ich rodzin, w dniu 4 grudnia o godzinie 9.00 - w Koœciele p.w. Œw. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie (na osiedlu „Przylesie” ul. Ksiêdza Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego).
4 grudnia, godz. 17.00 - Msza œwiêta w koœciele pw. œw. Barbary w Lubinie
Jak co roku,. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” ZG
„Lubin” zaprasza górników wraz z rodzinami oraz poczty sztandarowe do licznego uczestnictwa i wspólnej modlitwy w podziêce za bezpiecznie przepracowany rok i aby Œwiêta Barbara przez kolejny rok
roztacza³a sw¹ opiekê nad pracuj¹cymi w kopalniach górnikami. Msza
Œw. odbêdzie siê 4 grudnia o godz. 17.00. odprawiona zostanie w
Koœciele pw. œw. Barbary w Lubinie (na osiedlu Ustronie ul. Marii
Konopnickiej) w intencji górników i ich rodzin.

Ostra reakcja Solidarnoœci na lekcewa¿¹ce zachowanie pracodawcy.

Zarz¹d nie odpowiada
Prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. Herbert Wirth nie
udzieli³ odpowiedzi NSZZ „Solidarnoœæ” na wyst¹pienie Zwi¹zku
w sprawie wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych i interpretacji
zapisu Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników
KGHM Polska MiedŸ S.A.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
upomina prezesa:
W zwi¹zku z brakiem odpowiedzi Zarz¹du na wyst¹pienie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoœæ z dnia 18
listopada 2009r., (po opublikowaniu przez Zarz¹d jednych z najlepszych w historii wyników finansowych KGHM Polska MiedŸ S.A.) o
podwy¿szenie pracownikom wynagrodzeñ oraz zmiany w ZUZP dla
Pracowników Przemys³u Miedziowego - takie zachowanie odbieramy, jako ewidentny przyk³ad ignorancji „dialogu spo³ecznego”
i ma³o wyszukan¹ formê podziêkowania pracownikom Polskiej
Miedzi za zaanga¿owanie w osi¹gniêcie bardzo dobrego wyniku
przez Spó³kê.
Wnioskujemy z tego, i¿ dla ciê¿ko pracuj¹cych górników przygotowaliœcie podziêkowanie w postaci uœcisku spracowanej d³oni i poklepania po plecach oraz rozpuszczania do mediów - przez najête za
„skromne œrodki” nowozatrudnione s³u¿by Biura Zarz¹du - informacji o zarobkach górników na poziomie 8,491 tys. z³.
Podpowiadamy skromnie zarabiaj¹cym propagandystom, ¿e mo¿na przecie¿ t³umaczyæ pracownikom, i¿ ustalenie przez Zarz¹d drugi
rok z rzêdu wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ na poziomie 0% zaskutkowa³o dla nich kolejnym „cudem” i spowodowa³o samoistne
podwy¿szenie ich wynagrodzeñ.
Je¿eli b³¹dzimy (…) i nie reprezentujemy pracowników Polskiej
Miedzi, to zapraszamy 03.12.2009r. na spotkanie z za³og¹ do Cechowni na szybie Rudna G³ówna.
Józef Czyczerski Przewodnicz¹cy
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”

Zarz¹d KGHM zwo³a³ posiedzenie na wniosek Skarbu
Pañstwa, g³ównego akcjonariusza.

Statut do zmiany
Zmiany w statucie spó³ki bêd¹ g³ównym punktem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska MiedŸ SA, które odbêdzie siê 9 grudnia w Lubinie.
Proponowane zmiany s¹ zwi¹zane z rozszerzeniem kompetencji
g³ównego akcjonariusza Skarbu Pañstwa.
Po zmianach SP bêdzie mia³ mo¿liwoœæ samodzielnego zwo³ywania walnych zgromadzeñ: „Skarb Pañstwa mo¿e zwo³aæ Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, je¿eli Zarz¹d nie zwo³a go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, je¿eli zwo³anie uzna
za wskazane.”
Kolejna zmiana dotyczy obni¿enia kworum, niezbêdnego do podejmowania uchwa³. Dziêki dokonanej zmianie akcjonariusze, którzy
przybêd¹ na Walne Zgromadzenie w iloœci, co najmniej 25% bêd¹
mogli skutecznie podejmowaæ uchwa³y: „Z zastrze¿eniem wyj¹tków
prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie mo¿e podejmowaæ
uchwa³y, je¿eli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/4 kapita³u zak³adowego.”
Nastêpna zmiana dotyczy zasad wyp³aty dywidendy. Zarz¹d bêdzie móg³, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, wyp³aciæ zaliczkê na poczet dywidendy: „Zarz¹d Spó³ki jest uprawniony do podjêcia
uchwa³y w sprawie wyp³aty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, je¿eli Spó³ka posiada œrodki wystarczaj¹ce na wyp³atê. Wyp³ata zaliczki wymaga zgody
Rady Nadzorczej.”
Dodatkowo Skarb Pañstwa proponuje utrudnienie zmiany podstawowej dzia³alnoœci spó³ki: „Zmiana przedmiotu dzia³alnoœci Spó³ki mo¿e nast¹piæ bez obowi¹zku wykupu akcji, je¿eli uchwa³a Walnego Zgromadzenia powziêta bêdzie wiêkszoœci¹ 3/4 g³osów oddanych
w obecnoœci osób reprezentuj¹cych, co najmniej po³owê kapita³u
zak³adowego.”
Zwo³ane na 9 grudnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Soli-

darnoœæ” ocenia krytycznie, jako kolejny krok w d¹¿eniu Ministra
Skarbu Pañstwa do wysprzeda¿y akcji KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oceniaj¹c wprowadzone zmiany nale¿y stwierdziæ, ¿e:
1. Udzielenie kompetencji zwo³ywania walnego zgromadzenia akcjonariuszy na jednego z akcjonariuszy budzi du¿y niepokój, gdy¿
narusza prawa pozosta³ych akcjonariuszy, którzy posiadaj¹c jednakowy lub wiêkszy pakiet nie bêd¹ posiadaæ jednakowych lub
wiêkszych praw wynikaj¹cych z ich w³asnoœci – liczby akcji.
2. Obni¿enie kryterium do podejmowania uchwa³, zabezpieczy SP
przed sparali¿owaniem walnego w przypadku absencji akcjonariuszy, ale nie zmniejszy zagro¿enia, ¿e SP zostanie przeg³osowany przez pozosta³ych akcjonariuszy w przypadku ich przybycia na Walne. A w przypadku nieobecnoœci przedstawiciela Skarbu Pañstwa na WZA umo¿liwi podjêcie uchwa³y akcjonariuszom
posiadaj¹cym, co najmniej 25% kapita³u zak³adowego, bez liczenia siê z zdaniem akcjonariusza pañstwowego.
3. Uprawnienie Zarz¹du do zaliczkowej wyp³aty dywidendy przed
przyjêciem sprawozdania i skwitowaniem przyspieszy wyp³yw
pieniêdzy do kieszeni akcjonariuszy ze Spó³ki pogarszaj¹c jej sytuacjê, a w skrajnych przypadkach mo¿e doprowadziæ do zapaœci Spó³ki.
4. Ustalenie pu³apu 3/4 g³osów za przy obecnoœci, co najmniej po³owy g³osów akcjonariatu przy podejmowaniu uchwa³y o zmianie podstawowej dzia³alnoœci mo¿e skutecznie uniemo¿liwiæ przeprowadzenie uchwa³y o zmianie profilu dzia³alnoœci Spó³ki.
W ocenie SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” wprowadzone do porz¹dku obrad NWZA propozycje zmian w Statucie KGHM Polska
MiedŸ S.A. w przypadku ich podjêcia mog¹ zarówno utrudniæ jak
i u³atwiæ wrogie przejêcie Spó³ki i w dalszej konsekwencji jej likwidacjê.
Za³oga KGHM Polska MiedŸ S.A. nie zgadza siê na eksperymenty
na zdrowym organizmie jej firmy. Polska MiedŸ, to byt dziesi¹tków
tysiêcy rodzin zatrudnionych w Spó³ce i innych zak³adach z ni¹ zwi¹zanych kapita³owo lub korporacyjnie oraz œwiadcz¹cych na jej rzecz
us³ugi.
Mieszkañcy regionu Legnicko-G³ogowskiego Zag³êbia Miedziowego bêd¹c ¿ywotnie zwi¹zani z istnieniem Polskiej Miedzi z olbrzymim
niepokojem i trosk¹ obserwuj¹ dzia³ania Skarbu Pañstwa. Ostro protestuj¹ przeciw dzia³aniom zmierzaj¹cym do sprzeda¿y akcji KGHM
przez SP i w konsekwencji realnej mo¿liwoœci utraty kontroli przez
SP nad Spó³k¹, co w dalszej perspektywie doprowadzi do jej przedwczesnej likwidacji.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” stoi
na stanowisku, ¿e KGHM Polska MiedŸ S.A. musi pozostaæ w rêkach Pañstwa Polskiego, bo tylko taka forma w³asnoœci gwarantuje dalsze istnienie Spó³ki. Krytycznie ocenia dzia³ania kolejnych rz¹dów wyprowadzaj¹cych ze Skarbu Pañstwa kolejne pakiety akcji Polskiej Miedzi. Nie do przyjêcia jest dla za³ogi i reprezentuj¹cych j¹ dzia³aczy zwi¹zkowych coroczne pozbawianie
Spó³ki mo¿liwoœci inwestycyjnych w rozwój i modernizacjê poprzez drenowanie jej z wypracowanych zysków. A za ca³kowicie
naganne nale¿y uznaæ chêæ wprowadzenia zaliczkowych wyp³at z
zysku, z pominiêciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na
podstawie uchwa³y Zarz¹du, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy maj¹ce w
swym porz¹dku obrad zmiany w Statucie KGHM Polska MiedŸ S.A.
maj¹ce stanowiæ kolejny krok w d¹¿eniu Ministra Skarbu Pañstwa
do wysprzeda¿y akcji KGHM Polska MiedŸ S.A. SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” ocenia negatywnie.

Czy to przypadek, czy celowe dzia³anie?

Przeciek kontrolowany
Rozhucza³y siê niektóre media w Polsce, jak to dobrze zarabiaj¹ zwi¹zkowcy w KGHM Polska MiedŸ S.A.
Zaraz po piœmie skierowanym na rêce Herberta Wirtha prezesa
KGHM Polska MiedŸ S.A., w którym NSZZ „Solidarnoœæ” domaga siê
wzrostu wynagrodzeñ, podwy¿ek p³acy podstawowej nale¿nych pracownikom, którzy ju¿ drugi roki z rzêdu ich nie otrzymali -ukaza³ siê
w Dzienniku Gazeta Prawna artyku³ pt. „Luksusowe ¿ycie zwi¹zkowców KGHM”, w którym redaktorzy chwal¹ siê, ¿e dotarli do wewnêtrznej dokumentacji KGHM: listy p³ac zwi¹zkowców. Tylko w ubieg³ym
roku KGHM, spó³ka, w której decyduj¹cy g³os ma Skarb Pañstwa,
przekaza³a na funkcjonowanie zwi¹zków 8,2 milionów z³. Z tego 7,5

milionów z³ posz³o na wynagrodzenia etatowych dzia³aczy. Z listy tej
wynika, ¿e zwi¹zkowcy rekordziœci zarabiaj¹ po 275 tys. z³ brutto rocznie - ponad 22 tys. miesiêcznie.(…) W KGHM dzia³a 15 zwi¹zków i
48 organizacji zak³adowych. Obs³uguje je 42 etatowych zwi¹zkowców. (…) Co robi¹? Organizuj¹ szkolenia, kursy, spotkania integracyjne, rozmowy z zarz¹dem spó³ki, spartakiady i bran¿owe œwiêta.
Na wysokich pensjach dzia³aczy hojnoœæ KGHM siê nie koñczy. Dodatkowo na trzynastki, czternastki, deputaty wêglowe, nagrody œwi¹teczne i o³ówkowe KGHM wydaje grube miliony.
Artyku³ nas zainteresowa³, gdy¿ w oczywisty i tendencyjny sposób szkaluje przedstawicieli pracowników powo³uj¹c siê przy tym
na otrzymane materia³y z KGHM. Jak taka gazeta tytu³uje siê – prawna, to pewnie i prawdê pisze, a inni za ni¹ te bzdury powtarzaj¹.
Zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych pensja etatowego
zwi¹zkowca jest ustalana na podstawie jego œrednich zarobków sprzed
pe³nienia funkcji i jest przeliczana wraz z systemowymi podwy¿kami
wprowadzanymi dla ca³ej za³ogi. Wieloletni zwi¹zkowiec jest pozbawiony mo¿liwoœci awansu, gdy jego koledzy otrzymuj¹ przeszeregowania lub zmieniaj¹ stanowisko na lepiej p³atne – a jego wynagrodzenie stoi w miejscu – nie awansuje i nie otrzyma przeszeregowania. Jego p³aca (z której odszed³ na etat zwi¹zkowy) wzroœnie jak
zostanie podniesiona wszystkim pracownikom wysokoœæ kategorii.
Jest to regu³a, w której zd¹¿aj¹ siê wyj¹tki. Ale te wyj¹tki s¹ tylko
mo¿liwe za zgod¹ pracodawcy. Wg gazety, œrednia p³aca dzia³aczy
zwi¹zkowych wyliczona z tych 7,5 miliona stanowi a¿ 14.880 z³/miesi¹c i jeszcze do tego nale¿y dodaæ: trzynastki, czternastki, deputaty
wêglowe, nagrody œwi¹teczne i o³ówkowe, to s¹ oczywiste bzdury.
Pewnie Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. podaj¹c œrednie zarobki
zwi¹zkowców podsun¹³ œrednie wynagrodzenie, które jest w Biurze
Zarz¹du i to z pominiêciem dyrektorów, którzy w kontrakcie maj¹
wpisane podstawowe wynagrodzenie ponad 35.000 z³/m-c.
W KGHM Polska MiedŸ S.A. œrednie podstawowe wynagrodzenie
w kopalniach Polskiej Miedzi wynosi ledwie 1.713 z³, podstawowe
wynagrodzenie prezesa 50.000 z³, na kontraktach jest zatrudnionych
ponad 170 pracowników, a kontraktowego dyrektora podstawowe
wynagrodzenie siêga ponad 35.000 z³.
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” mówi: „Za kierowanie Sekcj¹ pracodawca nie wyp³aca mi ani z³otówki. Pieni¹dze, które stanowi wynagrodzenie za pracê, otrzymujê ze stawki elektryka zatrudnionego pod ziemi¹ w kopalni Rudna, bo z takiego stanowiska odszed³em na etat zwi¹zkowy - przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Oddzia³u KGHM Polska MiedŸ S.A. ZG
Rudna. W ostatnim miesi¹cu paŸdzierniku - mój zarobek netto
wyniós³ 2435,42 z³, tyle zarabia elektryk oddelegowany do pracy
zwi¹zkowej po 30 latach pracy w kopalni. Gdybym pracowa³ pod
ziemi¹ móg³bym zarobiæ wiêcej, gdy¿ do œredniej 8400 z³, któr¹
podaje Zarz¹d jeszcze mi daleko, a do zarobków 22.000 z³ podawanych przez Zarz¹d KGHM dziennikarzom z Dziennika Gazeta
Prawna, to jakiœ kosmos, istna masakra. Na najbli¿szej Radzie
Nadzorczej, której jestem cz³onkiem, zadam pytanie Zarz¹dowi,
którym dzia³aczom zwi¹zkowym i jakim prawem ustali³ wynagrodzenia za pracê na etacie zwi¹zkowym w wysokoœci 22 tys. z³/mc. Jestem przekonany, ¿e ¿aden ze zwi¹zkowców nie otrzymuje
takich pensji od Spó³ki za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹. A je¿eli otrzymuje - to niezgodnie z prawem. Wyprowadzanie pieniêdzy ze
Spó³ki niezgodnie z prawem przez Zarz¹d lub za jego zgod¹ i
wiedz¹ jest celowym dzia³aniem na szkodê Spó³ki i nale¿y je natychmiast ukróciæ. A winnych poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci.
KGHM Polska MiedŸ S.A. to nie prywatny folwark Prezesa, tylko
Spó³ka Akcyjna, w której Herbert Wirth pracuje i jak ka¿dy w niej
zatrudniony ma stosowaæ obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo i pilnowaæ, jako Prezes Zarz¹du, aby by³o ono przestrzegane w Spó³ce.”

Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ce w
ramach Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
„Solidarnoœæ” postanowi³y 30 listopada 2009r. wyst¹piæ do pracodawcy.

Pracownicze ¿¹dania
Dla wszystkich pracowników z wyj¹tkiem nielicznego wyj¹tku
– Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A., dalsza wysprzeda¿ akcji KGHM
przez Skarb Pañstwa wi¹¿e siê z pogorszeniem warunków pracy i
zagro¿eniem miejsc pracy w Polskiej Miedzi.

Tocz¹ce siê od wielu miesiêcy przepychanki zwi¹zków zawodowych z
Zarz¹dem Spó³ki, na temat podjêcia negocjacji w ramach sporu zbiorowego, w sprawie nie pogarszania sytuacji pracowników KGHM, w wyniku zmian w³aœcicielskich oraz podjêcia wyk³adni obowi¹zuj¹cych zapisów Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego pracy dla pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A., nie przynosz¹ po¿¹danego rozstrzygniêcia.
Zarz¹d uchyla siê od podjêcia rozmów z partnerem spo³ecznym:
1. Uzasadniaj¹c - sw¹ niekompetencj¹ - podjêcie negocjacji w ramach
sporu zbiorowego w sprawie wstrzymania dalszej sprzeda¿y udzia³ów w KGHM przez g³ównego w³aœciciela – Skarb Pañstwa. Brakiem
zagro¿enia pogorszenia warunków pracy, p³acy i likwidacj¹ miejsc
pracy w przypadku przeprowadzenia dalszej prywatyzacji KGHM.
2. £amie prawo, samowolnie interpretuj¹c postanowienia ZUZP za³¹cznika nr 10 dotycz¹ce: wyk³adni zapisu: nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
W ostatniej dekadzie listopada 2009r. oceniaj¹c powsta³¹ sytuacjê Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ce w KGHM Polska
MiedŸ S.A. Oddzia³y: ZG „Lubin”; ZG „Polkowice-Sieroszowice”; ZG
„Rudna”; ZWR i Zak³ad Hydrotechniczny podejmowa³y uchwa³y w
sprawie sporu zbiorowego. Uchwa³y przekaza³y pracodawcy 30 listopada 2009r. W uchwa³ach zawar³y 3 ¿¹dania:
1. Podpisania przez pracodawcê KGHM Polska MiedŸ S.A. z siedzib¹ w
Lubinie Porozumienia Zbiorowego – Umowy Spo³ecznej obejmuj¹cej
wszystkich zatrudnionych w Spó³ce (jej oddzia³ach) pracowników, zawieraj¹cej gwarancje zatrudnienia oraz utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i œwiadczeñ pracowniczych wynikaj¹cych
tak z obowi¹zuj¹cych Ÿróde³ prawa pracy, jak i wszelkich uprawnieñ i
œwiadczeñ przys³uguj¹cych pracownikom na podstawie innych zawartych umów i porozumieñ. Porozumienie Zbiorowe – Umowa Spo³eczna zawarte winny byæ na okolicznoœæ prowadzenia dalszej prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A. (zbycia akcji nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa) na okres 10 – ciu lat od dnia jej zakoñczenia.
2. Zawarcia Protoko³u Dodatkowego do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A., którym to
protoko³em wpisany do tego¿ uk³adu zostanie Pakiet Medyczny, a
tak¿e pe³nej realizacji zawartego w dniu 05 maja 2009r. Porozumienia
dotycz¹cego œwiadczenia na rzecz pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A. us³ug medycznych.
3. Zaniechania naruszania przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym praw
i wolnoœci, w tym wynikaj¹cych z wewn¹trzzak³adowych aktów prawa pracy, w szczególnoœci uprawnienia zwi¹zków zawodowych do
dokonywania wspólnie z pracodawc¹ wyjaœnieñ treœci postanowieñ
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A.
Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoœæ przy KGHM
Polska MiedŸ S.A. wskaza³y 5 dniowy termin na ustosunkowanie siê
pracodawcy do zg³oszonych ¿¹dañ. W przypadku, gdy pracodawca nie
uwzglêdni przedstawionych ¿¹dañ we wskazanym terminie Komisja
Zak³adowa zastrzega sobie prawo do prowadzenia sporu zbiorowego
z akcj¹ strajkow¹ w³¹cznie.
Dlaczego Zwi¹zek wysuwa nowe postulaty i w razie ich nie spe³nienia postanawia wejœæ w kolejny spór zbiorowy?
Wyjaœnia nam Bogdan Nuciñski Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Oddzia³u Zak³ady Górnicze „Lubin”: „Od
chwili, gdy g³ówny w³aœciciel og³osi³ zamiar zbycia swoich udzia³ów Polskiej Miedzi tj. od lipca br. prowadzimy protest i spór zbiorowy z pracodawc¹ na temat wstrzymania dalszej prywatyzacji naszej Spó³ki. Zarz¹d
reprezentuj¹cy interesy w³aœciciela w Spó³ce odmawia podjêcia negocjacji. Dlatego postanowiliœmy, ¿e czas skoñczyæ ten chocholi taniec niekompetentnego Zarz¹du Polskiej Miedzi. Nowe postulaty wysuwane przez
nas w imieniu za³ogi s¹ jasne. ¯¹damy zawarcia pakietu zabezpieczaj¹cego zatrudnionych przed skutkami prywatyzacji naszej Spó³ki. Zapewnienia Pracodawcy, ¿e nie bêdzie skutków negatywnych dla pracowników.
S³yszeliœmy ju¿ nie raz zapewnienia Zarz¹du Spó³ki, ¿e dla za³ogi nic siê
nie zmieni i nic nie straci, gdy by³y wydzielane z KGHM Oddzia³y np. PRG
Lubin, ZRM itd., które ju¿ nie istniej¹, a wielu by³ych pracowników wyl¹dowa³o na bruku. Wszyscy obserwujemy jak „nie pogorszy³y” siê warunki pracy i p³acy naszym kolegom przekazanym z KGHM Polska MiedŸ S.A.
do ZUW-URBEX Sp. z o.o., ZANAM-LEGMET Sp. z o.o., INOVA Sp. z o.o.
itd. Jako reprezentanci ciê¿ko pracuj¹cych pod ziemi¹ górników musimy
domagaæ siê ich maksymalnego zabezpieczenia przed skutkami decyzji
prywatyzacyjnych.” I po chwili dodaje: „Ile warte s¹ oœwiadczenia obecnego Zarz¹du KGHM prezesa Herberta Wirth oka¿e siê niebawem. Zgodnie z deklaracjami prezesa dalsza prywatyzacja KGHM nie bêdzie mia³a
skutków negatywnych dla za³ogi, a wiec zawarcie pakietu pójdzie jak po
maœle, gdy¿ zapisany na papierze nigdy nie zostanie skonsumowany.”

W niedzielê 13 grudnia 2009 r. minie 28 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Wojna z Narodem
Polska Solidarnoœæ przeszkadza³a w³adzy , dlatego mia³a zgin¹æ.
13 grudnia roku pamiêtnego - 1981r. w³adza lewicowa pod wodz¹
I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciecha Jaruzelskiego og³osi³a bezprawnie stan wojenny z Narodem Polski. Na
ulice miejscowoœci w Polsce z rozkazu dyktatora genera³a Wojciecha
Jaruzelskiego wyjecha³o z koszar wojsko oraz milicja. Zbrojna gwardia w³adzy - S³u¿ba Bezpieczeñstwa z milicj¹ ju¿ w nocy rozpoczê³a
³apanki i aresztowania dzia³aczy zwi¹zkowych z Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. Zape³ni³y siê wiêzienia i specjalne obozy tzw. internowania. Zamkniêto w nich, bez nakazu aresztowania i wyroku S¹du, przeciwników wszechpanuj¹cej wówczas lewicy – wystarczy³o byæ aktywnym w dzia³alnoœci zwi¹zkowej we w³adzach (od Komisji Zak³adowych do Krajowej).
Wprowadzenie i sukces – likwidacja na 10 lat demokracji i swobodnego zrzeszania siê w wolnych (niezale¿nych od w³adzy) zwi¹zkach zawodowych - sta³o siê mo¿liwe dziêki wsparciu rzeszy dzia³aczy PZPR oraz ZSMP, wielu us³u¿nych karierowiczów, którzy dla stanowisk i pieniêdzy sprzedawali swoich wspó³pracowników. Wspó³pracownicy SB za swe zas³ugi w niszczeniu polskiej demokracji awansowali na dyrektorów kopalñ jak np. tajny wspó³pracownik Wiktor B.
w kopalni Rudna.
Dla Polek i Polaków, którzy budowali woln¹ i demokratyczn¹
Polskê, rozpoczê³a siê tragedia wielu Polskich rodzin. W wyniku
pacyfikacji zak³adów pracy i represji stosowanych wobec wolnych
obywateli Kraju ¿ycie w stanie wojennym straci³o ponad 100 ludzi.
Ju¿ dzieñ po wprowadzeniu stanu wojennego, pracownicy upomnieli siê o swoje prawa do zrzeszania siê w wolnych zwi¹zkach zawodowych i aresztowanych dzia³aczy Solidarnoœci. Zatrudnieni w
zak³adach pracy, w proteœcie przeciw brutalnoœci w³adzy, przyst¹pili
do strajków. Stanê³y zak³ady pracy. W odpowiedzi, w³adza przy pomocy specjalnych oddzia³ów Milicji Obywatelskiej(ZOMO) dokonywa³a ich pacyfikacji. Zmilitaryzowa³a kopalnie i huty, zwalnia³a z pracy najaktywniejszych pracowników domagaj¹cych siê o swoich uwiêzionych przedstawicieli i demokratyczne prawa do wolnoœci ruchu
zwi¹zkowego. Wybranym wytacza³a procesy i na podstawie ustalonego przez siebie prawa wojennego zamyka³a w wiêzieniach.
Tragedia ludzi wiêzionych i ich rodzin by³a niczym wobec tragedii
rodzin, których bliscy zostali pomordowani. Terror trwa³ ca³e lata,
podczas których w³adza ludowa doprowadzi³a do zapaœci i ruiny gospodarkê Polsk¹, odbudowa³a i wzmocni³a swoje struktury oraz utworzy³a przy pomocy swoich agentów S³u¿by Bezpieczeñstwa podleg³e
im bran¿owe zwi¹zki zawodowe zrzeszaj¹ce siê „dobrowolnie” w
OPZZ.
W 1989 r. stoj¹c przed ca³kowit¹ katastrof¹ gospodarcz¹, z odbudowan¹ struktur¹ prorz¹dowych bran¿owych zwi¹zków zawodowych,
³askawie zezwoli³a na ponowne powstanie NSZZ „Solidarnoœæ”, który oficjalnie pozbawiony cz³onków zwi¹zku i okradziony z maj¹tku
odradza³ siê powoli (po wprowadzeniu stanu wojennego maj¹tek
NSZZ Solidarnoœæ zosta³ skonfiskowany i po powstaniu prorz¹dowych zwi¹zków zawodowych im przekazany).
Gor¹cy poplecznicy wprowadzenia stanu wojny z Narodem Polskim aktywiœci PZPR i ZSMP przebarwiali siê z PZPR na SdRP i nastêpnie SLD.
Dziêki poœwieceniu wielu Polek i Polaków – patriotów - Polska
sta³a siê krajem wolnym i demokratycznym, gdzie ludzie maj¹
prawo do swobody tworzenia i zrzeszania siê w ró¿nych partiach,
zrzeszeniach, stowarzyszeniach i zwi¹zkach zawodowych. W zale¿noœci od swoich przekonañ i d¹¿eñ mog¹ skupiaæ siê w organizacjach realizuj¹cych ich przekonania i d¹¿enia oraz reprezentuj¹cy ich
interesy. Krajem wolnym od obcej armii, która okupowa³a od 1939r
nasz¹ ukochan¹ Polskê (m.in. za przyzwoleniem i przy czynnym
wsparciu polskiej lewicy). Ci, którzy zgadzali siê na okupacjê kraju
oraz zniewalanie Narodu, s¹ dzisiaj milionerami i posiadaj¹c wp³ywy
naigrywaj¹ siê z tych, którzy stracili ¿ycie, zdrowie i maj¹tki. Co raz
blokuje siê próby rozliczenia winnych wprowadzenia stanu wojennego, mordów i tortur wobec patriotów Polskich.

O rozliczeniu winnych za gospodarcze opóŸnienie Polski nawet
siê nie myœli. Musimy sobie jednak zdawaæ sprawê, ¿e tak jak jesteœmy wini wdziêcznoœæ tym, którzy dla nas wywalczyli woln¹ Polskê,
tak musimy pamiêtaæ o rozliczeniu tych, którzy pozwolili na zniewolenie Narodu Polskiego i doprowadzili do opóŸnienia rozwojowego
Polski.
Stan wojenny og³oszony 13 grudnia 1981r. cofn¹³ Polskê w demokracji, o co najmniej 10 lat, a gospodarczo o wiele lat wiêcej. Wszyscy obserwujemy, jaki skok rozwojowy Polska dokona³a w przeci¹gu
tych ostatnich kilkunastu lat.
Gdzie byœmy byli, gdyby w³adza lewicowa w grudniu 1981r. nie
wytoczy³a czo³gów przeciw Narodowi?
Lata od 13 grudnia 1981r. do 1989, a nawet do 1991r., to czas
stracony dla Narodu, ale nie dla lewicy. Ona go sprawnie wykorzysta³a do wzmocnienia swoich struktur i budowy swoich Zwi¹zków Zawodowych. Dziêki tym dzia³aniom lewica rz¹dzi³a 8 lat w odrodzonej
wolnej Polsce i nadal ma swoich przedstawicieli w Sejmie i swoje
Zwi¹zki Zawodowe: OPZZ, ZZPPM itd. To oni podnosz¹ zawsze najwiêkszy lament, gdy chce siê rozliczyæ morderców i katów naszych
sióstr i braci.
Pamiêæ Narodu Polskiego jest wartoœci¹, któr¹ nale¿y pielêgnowaæ. Na b³êdach mo¿na siê uczyæ, a winnych rozliczaæ, aby
nigdy w³adza nie wa¿y³a siê podnieœæ zbrojnej rêki na Naród.

Œrednia p³aca zasadnicza wszystkich pracowników zatrudnionych pod ziemi¹ w kopalniach Polskiej Miedzi
wynosi 1.713,77 z³!

Oczekuj¹ wzrostu
p³acy zasadniczej
Postêpuj¹ca inflacja oraz bardzo dobra praca przek³adaj¹ca siê
na wysokie wyniki finansowe zak³adu pracy, zawsze upowa¿nia pracowników do oczekiwania podwy¿ek p³acy niweluj¹cych skutki
wzrostu kosztów utrzymania.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
18.11.2009r. wyst¹pi³a do Herberta Wirtha - Prezesa Zarz¹du
KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie o wywi¹zanie siê z zobowi¹zañ stron Uk³adu – wynikaj¹cych z zapisów §81 ust 1 ZUZP dla
Pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
W wyst¹pieniu Sekcja pisze:
Bior¹c pod uwagê:
1. osi¹gniêcie przez Spó³kê bardzo dobrych wyników finansowych
za trzy kwarta³y bie¿¹cego roku, prognozuj¹cych uzyskanie w
2009r. jednego z lepszych wyników w ostatnich latach;
2. fakt zamro¿enia w br. wzrostu wynagrodzeñ pracownikom KGHM
PM S.A., w wyniku jednostronnie podjêtej decyzji przez Zarz¹d
Spó³ki, który - podczas negocjacji wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ na 2009r.- argumentuj¹c swoj¹ decyzjê - rozsiewa³ katastroficzn¹ wizjê sytuacji finansowej Spó³ki;
3. brak systemowych przeszeregowañ pracowników w Oddzia³ach kolejny rok z rzêdu
zwracamy siê do Zarz¹du Spó³ki o podwy¿szenie w bie¿¹cym
roku wynagrodzeñ pracownikom KGHM Polska MiedŸ S.A.
Osi¹ganie przez Spó³kê bardzo dobrych wyników finansowych jest
mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu i wysi³kowi za³ogi Polskiej Miedzi, która niejednokrotnie nara¿a swoje ¿ycie i zdrowie pracuj¹c w coraz to
gorszych warunkach geologiczno-termicznych. Dlatego uwa¿amy, ¿e
trud ciê¿ko pracuj¹cej za³ogi powinien byæ w³aœciwie i systemowo
wynagradzany.
Jednoczeœnie - jako strona ZUZP - zwracamy siê po raz kolejny do
Zarz¹du Spó³ki o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany i interpretacji Za³¹cznika nr 10 ZUZP dla pracowników KGHM Polska MiedŸ
S.A.
Bior¹c pod uwagê § 81 ZUZP domagamy siê pilnego zorganizowania spotkania w wy¿ej wymienionych sprawach, poprzedzonego wczeœniejszym dostarczeniem stronie zwi¹zkowej niezbêdnych pisemnych
informacji, okreœlonych w pkt.3 tego paragrafu.
Józef Czyczerski Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
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