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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

OŒWIADCZENIE
Od chwili opublikowania przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Legnicy postanowienia o
umorzeniu œledztwa - w sprawie zg³oszenia przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A.
podejrzenia o pope³nieniu przestêpstwa przez pracowników spó³ki, którzy w sierpniu ubr. wziêli udzia³ w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym - Zarz¹d Spó³ki rozpowszechnia nieprawdziwe informacje dotycz¹ce protestu za³óg górniczych
KGHM z dnia 11 sierpnia 2009r przeciw dalszej prywatyzacji Spó³ki przez Skarb
Pañstwa. Mijaj¹c siê z prawd¹ - wmawia opinii publicznej, ¿e protest pracowniczy by³ nielegalny
nielegalny..
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoœæ oœwiadcza, i¿ odbiera
dzia³ania Zarz¹du KGHM PM S.A. jako uporczywy i nie maj¹cy odzwierciedlenia w
rzeczywistym stanie rzeczy - brak akceptacji dla decyzji prokuratury o odst¹pieniu
od postawienia zarzutów dla organizatorów protestu z powodu braku danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa.
NSZZ Solidarnoœæ podejmowa³a decyzjê o przeprowadzeniu dwugodzinnej
akcji strajkowej z rozwag¹, z poszanowaniem prawa i strony pracodawcy
pracodawcy.. W
swej decyzji opiera³a siê na opinii renomowanej kancelarii prawnej (w zwi¹zku z
obszernoœci¹ uzasadnienia ca³oœæ opinii do wgl¹du na stronie internetowej
www
.skgrm.pl).
www.skgrm.pl).
Z generalnej zasady tworzenia i istnienia zwi¹zków zawodowych popartej opini¹
prawn¹ kancelarii - jednoznacznie wynika: „Zwi¹zkowcy maj¹ prawo protestopracowników,, co do warunków pracy i
waæ w przypadku, gdy wa¿¹ siê losy pracowników
p³acy
p³acy.. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e w przypadku prywatyzacji, te warunki mog¹ zasadniczo siê zmieniæ”. Wydana opinia prawna potwierdza tak¿e, ¿e procedury poprzedzaj¹ce dwugodzinny protest zosta³y przez zwi¹zkowców zachowane. NSZZ
„Solidarnoœæ” wysy³aj¹c pismo do premiera i ministra skarbu z proœb¹ o rozmowy
w sprawie wstrzymania prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A., podj¹³ próbê rokowañ, która ze strony pracodawcy zosta³a zbagatelizowana. Nie podjêcie zwi¹zkowego wezwania do rokowañ upowa¿ni³o zwi¹zkowców do podjêcia bardziej radykalnych dzia³añ z przeprowadzeniem strajku ostrzegawczego w³¹cznie.
Tê argumentacjê prawn¹ mo¿na spotkaæ w szeregu opracowaniach komentuj¹cych prawo, nie jest wiêc odosobniona i œwiadczy o do³o¿onej rzetelnoœci i intencjach SKGRM NSZZ Solidarnoœæ.
W zwi¹zku z powy¿szym dalsze j¹trzenie i zastraszanie pracowników przez
Zarz¹d Spó³ki jest niepowa¿ne. Apelujemy do Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A.
o powagê, zaprzestanie oœmieszania decyzji Prokuratury Okrêgowej w Legnicy
o umorzeniu postêpowania i pogodzenie siê z faktem, ¿e przeprowadzony
11.08.2009r
11.08.2009r.. dwugodzinny strajk by³ legalny
legalny..
Dotychczasowe postêpowanie Zarz¹du wp³ywa tylko na negatywny wizerunek
KGHM Polska MiedŸ S.A.
Józef Czyczerski
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoœæ

Pracownicy nie s¹ przestêpcami t³umaczy Zarz¹dowi KGHM Polska MiedŸ S.A. Prokuratura Okrêgowa w Legnicy

Pracownicy - to nie przestêpcy!
Wnioski koñcowe by³y z góry wiadome szerokiej rzeszy pracowników KGHM
Polska MiedŸ S.A., jedynie 3-ch pracowników reprezentuj¹cych Spó³kê – Zarz¹d (Herbert W
irth prezes i wiceprezesi Maciej T
ybura i R
yszard Janeczek)
Wirth
Tybura
Ryszard
byli przekonani, ¿e wspó³pracuj¹ z przestêpcami.
Natychmiast, gdy ukaza³y siê rz¹dowe zapowiedzi o rozwa¿aniu przez Rz¹d RP

chêci sprzeda¿y do 41% akcji KGHM
Polska MiedŸ S.A. - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”,
ju¿ w dzieñ po ukazaniu siê zapowiedzi
w mediach, 23 lipca 2009r. poinformowa³a pracodawcê o postulatach i w razie ich nie spe³nienia sporze zbiorowym
- og³osi³a komunikat informuj¹cy w³aœciciela i reprezentuj¹cego go pracodawcê (Zarz¹d KGHM) o wprowadzeniu Pogotowia Strajkowego przeciw dalszej
wysprzeda¿y przez Skarb Pañstwa
udzia³ów w Polskiej Miedzi.
Solidarnoœæ domaga³a siê rozmów:
W pe³ni podtrzymujemy postulat zaniechania, podjêtych z naruszeniem
uprawnieñ zwi¹zków zawodowych,
dzia³añ maj¹cych na celu dalsz¹ prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ S.A. a
tym samym dzia³añ, które mog¹ skutkowaæ pogorszeniem siê warunków
zatrudnienia pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oœwiadczamy stanowczo, i¿ wszelkie
czynnoœci organów Spó³ki podejmowane w powy¿szym zakresie z uwagi na
bezprawne odst¹pienie od przeprowadzenia uprzednich konsultacji i zasiêgniêcia opinii strony spo³ecznej s¹ w
naszej ocenie wadliwe i nie mog¹ wywo³ywaæ skutków prawnych.
Zarz¹d nie podejmuje rozmów i lata
do prokuratora.
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. nie
podj¹³ rozmów w ramach zawi¹zanego
w dniu 23 lipca br. sporu zbiorowego o
niepogarszanie warunków pracy w zak³adzie poprzez jego dalsz¹ prywatyzacjê, która mo¿e doprowadziæ w skrajnym wariancie do ca³kowitej likwidacji
Spó³ki i co za tym idzie pozbawiæ pracowników miejsc pracy, a ich rodziny
Ÿród³a utrzymania.
Solidarnoœæ wyst¹pi³a do Premiera i
Ministra Skarbu Pañstwa o powstrzymanie siê od prywatyzacji Spó³ki i podjêcie rokowañ z NSZZ „Solidarnoœæ” w
temacie dalszej prywatyzacji KGHM
Polska MiedŸ S.A.
Wyst¹pienie nie spotka³o siê z odzewem ze strony g³ównego w³aœciciela
(Skarbu Pañstwa) ani reprezentuj¹cego
jego interesy w Spó³ce Zarz¹du.
W zwi¹zku z dynamicznymi dzia³aniami Rz¹du RP (g³ównego w³aœciciela
KGHM) zmierzaj¹cymi do sprzeda¿y
akcji KGHM Polska MiedŸ S.A. – skutkuj¹cymi restrukturyzacj¹ Spó³ki, redukcj¹ zatrudnienia jak i pogorszeniem
warunków pracy i p³acy pracowników
oraz z uwagi na brak reakcji w³aœciciela
i Zarz¹du KGHM PM S.A. na postulaty i
wezwanie do rokowañ - Rada Sekcji

Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” postanowi³a10 sierpnia 2009r., w ramach prowadzonego sporu
zbiorowego o zorganizowaniu 11 sierpnia 2009r. dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w formie masówek.
W odpowiedzi na inicjatywê zwi¹zkowców we wszystkich
Oddzia³ach KGHM Polska MiedŸ S.A. wchodz¹cych w sk³ad
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” pracownicy przybyli na masówki w celu odbycia dyskusji publicznej na temat zagro¿eñ, jakie niesie dalsza prywatyzacja Spó³ki. Strajk odby³ siê na
zmianie I, wziê³o w nim udzia³ ponad 2 tysi¹ce osób.
Po strajku ostrzegawczym Herbert Wirth prezes Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. zamiast przyst¹piæ do rozmów w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, czuj¹c
siê niekompetentny do rozwi¹zania sporu zbiorowego, z³o¿y³ zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przez zwi¹zkowców
ed³ug pracodawcy zwi¹zkowcy or
zwi¹zkowców.. W
Wed³ug
or-ganizuj¹c dwugodzinny protest, nie zachowali obowi¹zuj¹cych procedur sporu zbiorowego i doprowadzili do prawie milionowej straty
straty..
Po zg³oszeniu do prokuratury podejrzenia przestêpstwa
kierowania nielegalnym, dwugodzinnym strajkiem ostrzegawczym przeciwko prywatyzacji Polskiej Miedzi w dniu 11 sierpnia 2009 roku. - Zarz¹d zg³asza kolejne podejrzenie, ¿e organizuj¹c strajk, Ryszard Kurek i Józef Czyczerski - wybrani przez
za³ogê cz³onkowie rady nadzorczej KGHM - z³amali obowi¹zuj¹cy ich - kodeks spó³ek prawa handlowego. Zarz¹d domniema, ¿e podjêli oni dzia³ania na szkodê Spó³ki i chce,
aby prokurator skierowa³ przeciw nim akt oskar¿enia do S¹du.
Za celowe dzia³ania na szkodê Spó³ki kodeks przewiduje
nawet piêæ lat wiêzienia. Kolejne absurdalne zg³oszenie to,
jakoby pracowników przymuszano do udzia³u w proteœcie.
Zarz¹d rozpowszechnia nieprawdziw¹ informacjê o nielegalnoœci strajku i szykanuje pracowników
pracowników..
Zarz¹d poprzez media i kadrê straszy pracowników konsekwencjami dyscyplinarnymi oraz finansowymi za powstrzymanie siê przez dwie godziny od pracy w proteœcie przeciw
zamiarom prywatyzacyjnym pracodawcy - zmianom strukturalnym w Spó³ce. Nie przyjmuje do wiadomoœci, ¿e pracownicy maj¹ prawo do powstrzymania siê od pracy, w celu wys³uchania racji swoich przedstawicieli, mówi¹cych o realnym
zagro¿eniu p³yn¹cym z decyzji pañstwowego pracodawcy w³aœciciela Skarbu Pañstwa o dalszej wysprzeda¿y udzia³ów
w ich zak³adzie. Zarz¹d Spó³ki uznaj¹c siê za jedyny autorytet w Polsce orzeka, ¿e dwugodzinny strajk by³ nielegalny i ³ami¹c wszelkie zasady prawne jednostronnie interpretuj¹c zapisy Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. pozbawia pracowników dodatkowej wyp³aty 14 pensji. Nastêpnie zdaj¹c sobie
doskonale sprawê, ¿e dzia³a bezprawnie, chc¹c unikn¹æ masowych pozwów do s¹du, ³askawie poprzez swych us³u¿nych
proponuje pracownikom z³o¿enie oœwiadczeñ - wniosków, o
usprawiedliwienie okresu powstrzymania od œwiadczenia pracy.
Prokuratura Rejonowa w Lubinie, a nastêpnie Okrêgowa w Legnicy wobec zg³oszenia podejrzenia przestêpstwa
przez tak powa¿n¹ Spó³kê, jak¹ jest KGHM podejmuje
œledztwo i prowadzi je skrupulatnie przez 8 miesiêcy
miesiêcy..
Z pomówienia 3-ch pracowników – Zarz¹du KGHM - prokurator prowadzi œledztwo osobiœcie, dok³ada wszelkich starañ celem wyjaœnienia sprawy i ustalenia stanu rzeczywistego. Wykonuje czynnoœci dochodzeniowe i ustala, ¿e:
Pracownicy protestowali przeciw dzia³aniom mog¹cym
pogorszyæ im bezpieczeñstwo pracy i p³acy oraz stabilizacjê zatrudnienia w KGHM Polska MiedŸ S.A. A ich postêpowanie nie nosi³o znamion czynu zabronionego, gdy¿
Polska jest pañstwem prawa, w którym przys³uguje pracownikom prawo do strajku, przywódcom zwi¹zkowym
prawo do organizowania i prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej w tym strajku.
Prokuratura Okrêgowa w Legnicy umorzy³a œledztwo
wszczête po zawiadomieniu z³o¿onym przez Zarz¹d
KGHM.

Nikt nie odpowie za strajk
NSZZ „Solidarnoœæ” dysponowa³a opini¹ prawn¹, zgodnie z któr¹ mo¿na by³o podj¹æ protest w sprawie sprzeda¿y akcji. Przywódcy zwi¹zkowi mieli prawo do zorganizowania akcji protestacyjnej, nie s¹ wiêc przestêpcami. Pracownicy uczestnicz¹cy w strajku nie mog¹ ponosiæ konsekwencji

uczestnictwa w akcji protestacyjnej zorganizowanej przez
zwi¹zki zawodowe.
Przedstawiciele za³ogi w radzie nadzorczej Ryszard Kurek
i Józef Czyczerski nie dzia³ali na szkodê KGHM, bo w ich
przekonaniu sprzeciw wobec prywatyzacji by³ korzystny dla
pracowników i Spó³ki, chocia¿ rozbie¿ny ze stanowiskiem Zarz¹du KGHM. Taki cel zapewne mia³ ustawodawca zapisuj¹c
za³ogom spó³ek prawo wyboru cz³onków rad nadzorczych.
Cz³onkowie rad nadzorczych powinni i wprost maj¹ obowi¹zek zajmowaæ odmienne stanowisko wobec zarz¹du,
gdy ich zdaniem Zarz¹d spó³ki dzia³a na jej szkodê, a w
tym przypadku mia³o to miejsce.
Nie potwierdzi³ siê równie¿ zarzut, ¿e zwi¹zkowcy wymuszali udzia³ w strajku. Mimo przes³uchania wielu œwiadków
ków,, prokuratura nie znalaz³a potwierdzenia, ¿e ktoœ grozi³ lub przemoc¹ wymusza³ na górnikach udzia³ w strajku.

Kwotê 600 milionów z³otych na wyp³atê
dywidendy za rok 2009 czyli 3 z³ za jedn¹ akcjê
rekomenduje Zarz¹d KGHM Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska MiedŸ S.A.

W KGHM bez dywidendy
i podwy¿ek p³acy
Zarz¹d nie potrafi¹c zagospodarowaæ wszystkich œrodków finansowych wypracowanych przez za³ogê proponuje je wyprowadziæ poza Spó³kê.
Znaczna zmiennoœæ notowañ miedzi i kursu walutowego,
planowane inwestycje spó³ki, oraz wysoki poziom wyp³aconych dywidend w latach poprzednich wstrzymuj¹ Zarz¹d
Polskiej Miedzi przed waloryzacj¹ p³ac pracowniczych - ale
nie powstrzymuj¹ przed kolejnym wyprowadzeniem setek
milionów z³otych poza KGHM Polska MiedŸ S.A.
Zarz¹d KGHM zaproponowa³ wyp³atê w formie dywidendy
600 milionów z³ (3 z³ na akcjê) z ubieg³orocznego zysku netto, który wyniós³ 2,54 miliarda z³.
W ubieg³ych latach Polska MiedŸ wyp³aci³a z tego tytu³u
9,9 miliarda z³ (prawie 50 z³ na akcjê), o 3,2 miliarda z³ powy¿ej poziomu wynikaj¹cego z za³o¿eñ polityki dywidendowej.
W tym czasie, pracownicy KGHM Polska MiedŸ S.A.
oczekuj¹ na podwy¿kê p³acy podstawowej, uwzglêdniaj¹c¹ stale postêpuj¹cy wzrost kosztów utrzymania rodzin
pracowniczych. Oczekuj¹, gdy¿ Zarz¹d Spó³ki prezesa Herberta Wirth uparcie jej odmawia. Zarz¹d uzasadnia niechêæ
przed wprowadzeniem wzrostu wynagrodzeñ: raz kryzysem i niestabilnoœci¹ rynku, drugi raz niepewnoœci¹ jutra,
kolejny raz wysokimi œrednimi zarobkami, innym razem
twierdzi, ¿e p³ace w KGHM s¹ godziwe, a ostatnio nowymi
premiami i przeszeregowaniami dla wybranych.
W tym roku w kopalniach, manipuluj¹c przy premiach, ³udzi
górników, ¿e one dokonaj¹ cudownego wzrostu p³ac, przy
planowanym funduszu p³ac dla Spó³ki na poziomie ubieg³ego roku.
Zarz¹d zapominaj¹c o potrzebach za³ogi wypracowuj¹cej
zyski dla Spó³ki, kolejny rok proponuje wyprowadzenie setek milionów z³otych poza Spó³kê. Proponuje tak¿e dzieñ
nabycia prawa do dywidendy na 17 czerwca 2010r., a wyp³atê na 8 lipca 2010r.
W pi¹tek 16 kwietnia rada nadzorcza KGHM, z³o¿ona z
piêciu przedstawicieli Skarbu Pañstwa i trzech reprezentantów za³ogi, pozytywnie zaopiniowa³a rekomendacjê zarz¹du
dotycz¹c¹ dywidendy.
Ostateczn¹ decyzjê dotycz¹c¹ podzia³u zysku Spó³ki za
rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wyp³aty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
KGHM Polska MiedŸ S.A., zwo³ane na 17 maja 2010 roku.
„Jako d³ugoletni pracownik i zwi¹zkowiec uwa¿am, ¿e
potrzeby spó³ki w tym zatrudnionych w niej pracowników
s¹ o wiele wy¿sze ni¿ planowane i realizowane przez Zarz¹d. Pracownikom nale¿y siê wzrost wynagrodzenia i to
systemowy – dla ka¿dego, gdy¿ inflacja dotyka ka¿dego w
równym stopniu, chocia¿ pracownicy o wy¿szym uposa¿eniu odczuwaj¹ j¹ mniej lub wcale. Wyprowadzanie pie-

niêdzy ze Spó³ki nigdy nie akceptowa³em i nie akceptujê. Z
obaw¹ patrzê siê w przysz³oœæ naszego zak³adu, który od
lat jest czyszczony z zysków przez Skarb Pañstwa bez
wzglêdu na rekomendacje.” – mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

KOMUNIKAT
W dniu 28 kwietnia 2010r
2010r.,
., w Lubinie, odby³o siê sprawozdawczo - wyborcze
VI WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
Delegaci Walnego Zebrania, reprezentuj¹c wszystkie Komisje Zak³adowe / Miêdzyzak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
wchodz¹ce w sk³ad Sekcji, dokonali oceny pracy Rady Sekcji V kadencji, udzielaj¹c absolutorium ustêpuj¹cej Radzie.
Delegaci VI Walnego Zebrania dokonali wyboru w³adz
Sekcji na now¹ kadencjê 2010-2014.
· Przewodnicz¹cym SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” wybrany
zosta³ jednog³oœnie JÓZEF CZYCZERSKI
CZYCZERSKI;
· Wybrano 12-osobow¹ RADÊ SEKCJI w sk³adzie :
Brus W
aldemar
Waldemar
aldemar,, Dziuba Jacek, Januchta Adam, Kleczyñski S³awomir
ulik Andrzej, Majsner Iwona, Myrda
S³awomir,, K
Kulik
Adam, Nuciñski Bogdan, Pietrzyk Jan, Poszelu¿ny
Franciszek, Ratka Jaros³aw
Jaros³aw,, Szarek Bogus³aw
· Wybrano 4 – osobow¹ KOMISJÊ REWIZYJN¥ w sk³adzie:
Arndt W
ojciech, Drabczyk Miros³aw
Wojciech,
Miros³aw,, Muras Andrzej,
Rohatyñski W³adys³aw
W³adys³aw..
W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczyli zaproszeni
goœcie:
· W. Zimowski – reprezentuj¹cy Krajow¹ K
omisjê W
yKomisjê
Wy
borcz¹ NSZZ „Solidarnoœæ”
· K. Grajcarek – Przew
Przew.. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ
„Solidarnoœæ””
Józef Czyczerski
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoœæki

APEL
VI W
alnego Zebrania Delegatów
Walnego
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoœæ
VI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoœæ - w zwi¹zku z wielk¹ tragedi¹
narodow¹ jaka wydarzy³a siê pod Smoleñskiem, w której zginê³o wielu ludzi „Solidarnoœci” z Pierwszym Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej - Prezydentem Lechem Kaczyñskim apeluje do wszystkich Ludzi Pracy o czynne zaanga¿owanie w ¿ycie zwi¹zkowe, spo³eczne i polityczne.
œ.p. prof. Lech Kaczyñski niejednokrotnie stawa³ w obronie Ludzi Pracy i miejsc pracy. Musimy kontynuowaæ Jego
wizjê Polski równej i solidarnej dla wszystkich obywateli.
Dlatego apelujemy o wsparcie kandydatury Jaros³awa
Kaczyñskiego w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej P
olskiej. Jest jedynym spoœród kandydatów
Polskiej.
kandydatów,, który gwarantuje wsparcie dzia³añ na rzecz Ludzi Pracy.
W ostatnich latach niejednokrotnie byliœmy obiektem
wzmo¿onych ataków oraz nieczystej gry polityków i pracodawców przeciwko nam wszystkim. W tej sytuacji nie mo¿emy pozwoliæ sobie na pozbawienie siê wsparcia ze strony
Prezydenta RP – a takie bez w¹tpienia zagwarantuje nam
Jaros³aw Kaczyñski.
B¹dŸmy razem! B¹dŸmy Solidarni! Dla nas, naszych
rodzin, naszych dzieci!
Bogus³aw Szarek Przewodnicz¹cy
WZD SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Lubin, 28.04.2010r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska
MiedŸ S.A
S.A.. podejmie wa¿ne uchwa³y
uchwa³y..

Kluczowe decyzje dla KGHM
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. z siedzib¹ w Lubinie
zwo³a³ Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska
MiedŸ S.A., które odbêdzie siê w dniu 17 maja 2010 roku,
w siedzibie Spó³ki w Lubinie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zadecyduje m.in. o:
1. Rozpatrzeniu sprawozdania z dzia³alnoœci Spó³ki w roku
obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spó³ki
za rok obrotowy 2009.
2. Rozpatrzeniu wniosku Zarz¹du, co do podzia³u zysku
Spó³ki za rok obrotowy 2009.
3. Rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny sprawozdania z dzia³alnoœci Spó³ki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spó³ki za rok obrotowy 2009.
4. Rozpatrzy sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej i
oceni jej pracê.
Podejmie uchwa³y o:
1. zatwierdzeniu sprawozdania z dzia³alnoœci Spó³ki w roku
obrotowym 2009,
2. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spó³ki za rok
obrotowy 2009,
3. podziale zysku Spó³ki za rok obrotowy 2009,
4. udzieleniu cz³onkom Zarz¹du absolutorium z wykonania
obowi¹zków w roku obrotowym 2009,
5. udzieleniu cz³onkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowi¹zków w roku obrotowym 2009.

W œwiadomoœci milionów Polaków œwiêto 1 Maja
kojarzy siê z komunizmem. Szkoda, bo to
oznacza wyrzeczenie siê wa¿nej tradycji, która
wcale nie jest tradycj¹ komunistów
komunistów..

1 MAJA
Tego dnia akcentowano przede wszystkim potrzebê
pracy,, a pozosta³e has³a zale¿a³y
oœmiogodzinnego dnia pracy
ju¿ od warunków lokalnych. Domagano siê praw politycznych, prawa do zrzeszania siê, wyborów powszechnych,
wolnoœci s³owa, wolnych zwi¹zków zawodowych etc. Wzywano do miêdzynarodowej solidarnoœci ludzi pracy
pracy..
Powsta³a w 1889r, w Pary¿u II Miêdzynarodówka, ustanowi³a 1 maja jako miêdzynarodowe œwiêto robotnicze, podczas którego przypominano zasadnicze i dalekosiê¿ne postulaty robotników.
W Polsce pod zaborem rosyjskim pierwsze œwiêto odby³o
siê w Warszawie w 1890 r. Przewa¿nie œwiêtowano ca³ymi rodzinami udaj¹c siê za miasto na majówkê. Za rogatkami odbywa³y siê spotkania, wymieniano bibu³ê, œpiewano pieœni,
wystêpowali agitatorzy socjalistyczni. Pod wieczór wszyscy
wracali do miasta - t³umnie, ze œpiewem na ustach. Niekiedy
dochodzi³o do zamieszek i szamotaniny z policj¹. I ten schemat utrzyma³ siê w³aœciwie a¿ do 1938 roku.
Czego domagano siê 1 Maja?
Przed rokiem 1926 - rozwi¹zania problemów socjalnych.
Po roku 1928, gdy Pi³sudski wprowadzi³ rz¹dy autorytarne przywrócenia demokracji, zwolnienia pos³ów opozycji skazanych w procesie brzeskim, wolnoœci s³owa. W okresie wielkiego kryzysu (pierwsza po³owa lat 30.) na czo³o wysunê³y
siê has³a pomocy spo³ecznej dla bezrobotnych. Potem protestowano przeciw faszyzmowi.
Od 1945 r. niesione s¹ transparenty „Niech ¿yje Rz¹d Tymczasowy, precz ze zdrajcami spod znaku „NSZ i AK”.
Polsk¹ rz¹dzi PPR. Do PPS nie dopuszczono przedwojennych przywódców, a nowa kadra jest pos³uszna PPR. Dominuj¹ wiêc has³a przeciw podziemiu, Andersowi, Miko³ajczykowi. Transparenty i has³a propagandowe wyra¿a³y aktualne
cele rz¹dz¹cych. W czasach stalinowskich dominowa³y has³a
antyamerykañskie i antytitowskie. Niesiono kuk³y uosabiaj¹ce wrogów socjalizmu: „Tito, pies ³añcuchowy imperializmu”.
Niesiono te¿ portrety przywódców - Stalina, Bieruta - oraz
ludzi uznanych za „œwiêtych” ruchu komunistycznego: Ró¿y

Luksemburg, Marchlewskiego, Dzier¿yñskiego... W 1966 r.
niesiono transparenty: „Nigdy nie zapomnimy, nigdy nie przebaczymy ludobójcom hitlerowskim ich zbrodni”. By³a to wyraŸna aluzja do listu biskupów polskich z listopada 1965 r.
Uczestnicy pochodów w Szczecinie i Gdañsku 1 maja 1971
r. domagali siê ukarania winnych zbrodni z grudnia 70.
Robotnicy i rodziny ofiar wyci¹gnê³y tu¿ przed trybun¹ has³a
przypominaj¹ce o zabitych stoczniowcach.
Totalitarnemu pañstwu przestaje wystarczaæ biernoœæ obywateli. Pañstwo ¿¹da czynnego poparcia. Zaczyna siê nacisk na udzia³ w pochodzie, nie tylko w komórkach partyjnych, ale te¿ w zak³adach pracy, szko³ach, w wojsku. Kto nie
chce podpaœæ w³adzy, ten idzie na pochód. To dla re¿imu
najwa¿niejszy - obok wyborów - rytua³ lojalnoœci obywateli.
W latach 50 w 800-tysiêcznej stolicy a¿ 400 tys. osób bierze
udzia³ w pochodach.
Wœród uczestników pochodów toczy siê osobliwa gra. Nikt
nie chce nieœæ czerwonej szturmówki - bo to dyshonor. Od
biedy mo¿na nieœæ flagê bia³o-czerwon¹, ale najlepiej nie nieœæ
niczego, ¿adnego portretu czy transparentu. Uczniom bardziej wypada³o iœæ w zwyk³ym ubraniu ni¿ w stroju organizacyjnym ZMS.
Przed trybun¹ honorow¹, na której zasiadaj¹ komunistyczni
dygnitarze, w zainscenizowany sposób pozdrawia³o siê w³adzê i sk³ada³o jej ho³d.
A jak w 1981 rr.. obchodzono 1 Maja?
„Solidarnoœæ” stanê³a przed dylematem: czy ruch robotniczy, jakim niew¹tpliwie by³a, ma obchodziæ to œwiêto, czy o
nim zapomnieæ. W koñcu odby³y siê jakieœ akademie.
W³adza natomiast urz¹dzi³a w³asny pochód, choæ du¿o
mniejszy ni¿ w latach poprzednich. Ju¿ nigdy nie by³a w stanie odbudowaæ tych wielotysiêcznych manifestacji. Po stanie wojennym maszerowa³ ju¿ tylko aktyw.
Bo tak naprawdê w³adzy ma³o kto siê ba³. Chodzono,
owszem, ale na kontrpochody.
1 maja 1982 rr.. w wielu miastach mia³y miejsce wielkie pochody „S”, nie atakowane przez milicjê. W³adza nie mia³a
jeszcze odwagi, by tego dnia wys³aæ przeciw robotnikom
milicjê. To wtedy w³aœnie krzyczano s³ynne has³o: „ChodŸcie
z nami, dziœ nie bij¹”. Niestety, nastêpnego roku okaza³o siê
ono nieaktualne. W³adza bi³a. Bi³a i wczeœniej. 3 maja 1982 r
w ca³ej Polsce dosz³o do ostrego pa³owania.
1 maja 1989 rr.. odby³a siê w W
arszawie wielka manifestaWarszawie
cja “Solidarnoœci” i dziœ obchodzi 1 Maja jako dzieñ œw
œw..
Józefa Robotnika. Odbywaj¹ siê uroczystoœci koœcielne.
Dziœ du¿a czêœæ Polaków twierdzi, ¿e 1 Maja to œwiêto
komunistyczne. To dlatego, ¿e wszystkie tradycje lewicowe
zosta³y zaw³aszczone przez komunistów.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e pozycja robotników w realiach dzisiejszej Polski niesie z sob¹ wiele przyczyn do
zamanifestowania swojego niezadowolenia – niekoniecznie w formie protestu strajkowego czy pikiety
pikiety..

Konstytucja 3 Maja 1791r
1791r.. to symbol witalnoœci
P olaków
olaków,, dowód mo¿liwoœci cywilizacyjnych
narodu, najpe³niejszy
najpe³niejszy,, bo powsta³y w chwili dla
niego najtrudniejszej, najciê¿szej - tragedii
upadku pañstwa.

3 MAJA - ŒWIÊTO
- WOLNEJ POL
SKI
POLSKI
Dzieñ 3 Maja zajmuje szczególne miejsce w historii Polski, œwiêtowany po odzyskaniu niepodleg³oœci po pierwszej wojnie œwiatowej, zaniechany w czasach - po drugiej
wojnie œwiatowej, odrodzi³ siê jako œwiêto w 1990r wraz z
utrat¹ wp³ywów Rosji w Polsce.
Konstytucja 3 Maja z 1791 roku jest ustaw¹ uchwalon¹
w Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako

rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Kompromis ten d¹¿y³ do naprawy stosunków wewnêtrznych w
Rzeczpospolitej po I rozbiorze Polski, ustalaj¹ca podstawy ustroju nowo¿ytnego w Polsce.
Dla Narodu Polskiego, uchwalenie tej konstytucji by³o
wybitnym wyrazem jego podmiotowoœci, a z uwagi na ówczesne okolicznoœci polityczne, jednym z najbardziej donios³ych wydarzeñ naszej historii. Uchwalenie, tej pierwszej w
Europie, konstytucji typu parlamentarnego, odbi³o siê g³oœnym echem - tak na naszym kontynencie, jak i w Ameryce.
Konstytucja ta ustala³a rozró¿nienie miêdzy trzema
oœrodkami w³adzy:
·
prawodawczej (sejm),
·
wykonawczej (Król i mianowany przez niego Rz¹d),
·
ca³kowicie niezale¿nej w³adzy s¹downiczej.
Ustala³a ona ponadto: nietykalnoœæ osobist¹ mieszczan,
tolerancjê religijn¹, oraz zniesienie „liberum veto”, tej najwiêkszej wady polskiego ustroju pañstwowego, pozwalaj¹cej jednemu pos³owi na niedopuszczenie do przeprowadzenia
uchwa³y popieranej przez wiêkszoœæ (co u³atwia³o ingerencjê
agentów obcych pañstw w sprawy polskie). Konstytucja mia³a byæ przegl¹dana co 25 lat, tak aby j¹ dostroiæ do ducha
czasu kolejnych pokoleñ.
Dlaczego upamiêtniamy rocznicê tej konstytucji?
· dlatego, bo by³a ona dzie³em zdrowego rozs¹dku narodowego i dowodem dojrza³oœci politycznej tych, dla których naczelnym postulatem by³o dobro Ojczyzny,
· dlatego, bo przez ca³y okres zaborów przyœwieca³a ona
zniewolonemu narodowi, jako symbol niepodleg³ego pañstwa,
· dlatego, bo równie¿ po 1939 roku, w latach okupacji i
powojennej niedoli, przyœwieca³a ona nam jako symbol
suwerennego Pañstwa Polskiego!
Postanowienia Konstytucji centralizowa³y pañstwo, znosz¹c
odrêbnoœæ miêdzy Koron¹ i Litw¹, wprowadzaj¹c jednolity
rz¹d, skarb i wojsko. Za religiê panuj¹c¹ uznano katolicyzm,
przy zupe³nej tolerancji innych, uznanych przez pañstwo wyznañ.
Konstytucja 3 Maja by³a wielkim osi¹gniêciem Narodu
chc¹cego zachowaæ niezale¿noœæ pañstwow¹, zabezpiecza³a mo¿liwoœæ rozwoju gospodarczego i politycznego
kraju. T
ak uwa¿ali i uwa¿aj¹ prawdziwi patrioci P
olscy
ak
Tak
Polscy
olscy.. T
Tak
te¿ uwa¿ali okupanci, którzy
którzy,, gdy dochodzili do g³osu,
natychmiast likwidowali œwiêto 3-cio majowe. Jeszcze z
pewnoœci¹ pamiêtamy
.do 1989r
pamiêtamy,, ¿e od 1946r
1946r.do
1989r.. œwiêtem Odrodzenia Polski by³ 22 lipca.

Zgodnie z ZUZP dla pracowników KGHM Polska
MiedŸ S.A. Zarz¹d Spó³ki wyp³aci
w maju 2010r
2010r.. nagrodê z zysku za 2009r
2009r..

Nale¿na nagroda
do wyp³aty!
Do 31 maja 2010r
2010r.. pracownicy otrzymaj¹ wyp³atê z tytu³u dodatkowej nagrody rocznej.
Zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Za³¹cznika Nr 11 do
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników
KGHM Polska MiedŸ S.A., wyp³ata dodatkowej nagrody rocznej nastêpuje, po potr¹ceniu wyp³at zaliczkowych na poczet
dodatkowej nagrody za 2009r., w terminie 14 dni po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spó³ki przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zosta³o zwo³ane na
17 maja 2010r.
Nagroda zostanie wyp³acona w wysokoœci ok. 12,5% funduszu na wynagrodzenia, indywidualnie dla ka¿dego pracownika jej wysokoœæ bêdzie ustalona w podobnej wysokoœci jak w roku ubieg³ym.

Dwutygodnik „PRYZMAT” - pismo SKGR Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i listów.
Adres Redakcji - SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax 76 846 10 38, tel. 76 846 10 36

www
.skgrm.pl
www.skgrm.pl

