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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

W KGHM Polska Mied S.A. rekordowy zysk, a pracownicy za swoje wynagrodzenie mog¹ coraz mniej
kupiæ, bo tak chce prezes Spó³ki Herbert Wirth.

W KGHM super zysk,
a p³aca zamro¿ona

Za³oga KGHM Polska Mied S.A. wypracowa³a 1miliard 574
milionów z³ zysku netto w II kw. 2010 r. Wynik ten jest lepszy
od oczekiwañ Zarz¹du Spó³ki i analityków. Po 2-ch kwarta³ach zysk netto wypracowany przez za³ogê Polskiej Miedzi (jak
podaje Zarz¹d Spó³ki w oficjalnym komunikacie) wyniós³ 2
miliardy 403 miliony 278 tysiêcy z³otych.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. odmawia za³odze podniesienia stawek o 300 z³, w celu urealnienia p³ac pracowniczych w
stosunku do wzrostu cen i reprezentuj¹cemu j¹ Niezale¿nemu
Samorz¹dnemu Zwi¹zkowi Zawodowemu Solidarnoæ mówi,
¿e wynagrodzenia w Spó³ce s¹ godziwe i dlatego siê nie zgadza
na waloryzacjê p³ac pracowniczych. A postêpuj¹ca inflacja ju¿ od
kilku lat zmniejsza si³ê nabywcz¹ wynagrodzeñ pracowniczych.
Dzieje siê tak od chwili, gdy w³adzê w KGHM obj¹³ Zarz¹d z nadania politycznego Platformy Obywatelskiej. Ten Zarz¹d postanowi³, ¿e za dobre wyniki Spó³ki wiêksze pieni¹dze otrzymaj¹ tylko
niektórzy pracownicy. Wymyli³ i bezprawnie wprowadzi³ premiê
motywacyjn¹. Premiê t¹ tak skonstruowa³, ¿eby skonsumowaæ
5-cio tysiêczn¹ nagrodê (tzw. bramow¹ wyp³acon¹ w ubieg³ym
roku wszystkim pracownikom), p³ac¹c j¹ niektórym. Ma ona
przede wszystkim przynieæ sowite podwy¿ki pracownikom na
eksponowanych stanowiskach kosztem pozosta³ej czêci za³ogi.
Wszystko to ma miejsce przy za³o¿eniu, ¿e zysk netto na rok
2010 wyniesie 2 miliardy 900 milionów z³, a ju¿ teraz, w po³owie roku, zysk netto osi¹gn¹³ wartoæ 2 miliardy 403 miliony
z³, co stanowi 83% ca³orocznego prognozowanego zysku.
Czy wobec takich dobrych wyników w Spó³ce, moralnym jest
wstrzymywanie w roku bie¿¹cym waloryzacji p³acy pracowniczej?
Czy podniesienie p³ac pracowniczych o procent wzrostu kosztów utrzymania rodzin pracowniczych przerasta mo¿liwoci pojmowania Zarz¹du, bo na pewno nie Spó³ki? Pytania te kierujemy
do Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A.
Za³oga oczekuje pieniêdzy, zw³aszcza, gdy dziêki jej dobrej i
wydajnej pracy firma kwitnie i jak siê zapowiada padnie rekord
wypracowanego zysku netto z roku 2007.
Jak pracownicy nie chc¹, aby przepad³ im udzia³ w podziale
owoców ich pracy musz¹ o swoje siê upomnieæ. Je¿eli upominanie siê o prawa pracownicze poprzez zwi¹zki zawodowe nie przynosi efektu, to niema innego wyjcia jak wywrzeæ nacisk na pracodawcê.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
robi wszystko, aby pracownicy otrzymali, co im siê s³usznie
nale¿y. Przewiduj¹c koniunkturê na rynku metali nie wyrazi³a
zgody na wstrzymanie wzrostu wynagrodzenia pracowniczego
w 2008r., 2009 r. i teraz w 2010r. prowadzi spory zbiorowe o
wolnoæ zwi¹zkow¹ i prawa pracownicze, w tym podwy¿kê systemow¹ ka¿dej stawki o 300z³.
Po wspania³ych wynikach ekonomicznych osi¹gniêtych przez
spó³kê za 6 m-cy br., SKGRM NSZZ Solidarnoæ zwraca siê ponownie do Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. o rozwa¿enie swojego jak dotychczas nieprzejednanego stanowiska i podpisanie
porozumienia wprowadzaj¹cego wzrost p³acy zasadniczej o 300

z³ ka¿demu pracownikowi. Porozumienie z pracownikami i wynagradzanie za dobr¹ pracê, przynosi wymierne korzyci Spó³ce.
Czy górnik i hutnik Polski musi byæ pariasem p³acowym Europy?
Za³oga kolejny rok wypracowuje kolosalne zyski dla Spó³ki
i nie ma ¿adnego uzasadnienia na zamro¿enie jej p³acy. Praca
zatrudnionych w KGHM musi jeszcze w tym roku, zostaæ waloryzowana.
Przypominamy, ¿e w poprzednich latach przy o wiele ni¿szych
zyskach w firmie kolejne zarz¹dy KGHM Polska Mied S.A. szanuj¹c potrzeby ludzi zatrudnionych w Polskiej Miedzi zgadza³y siê
na wzrost p³acy podstawowej i p³aci³y nagrody ca³ej za³odze, a
nie tylko wybranym.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
dostrzega, ¿e KGHM Polska Mied S.A. osi¹ga bardzo dobre
wyniki finansowe i jest w stanie utrzymaæ place pracownicze
na dotychczasowym poziomie, nie obni¿aj¹c ich si³y nabywczej. Jest to mo¿liwe dziêki panuj¹cej koniunkturze na mied
w wiecie i bardzo dobrej pracy za³óg, które z powiêceniem
realizuj¹ plany gospodarcze Spó³ki. Dlatego ¿¹da odpowiedniej gratyfikacji dla wypracowuj¹cych dobra naszego zak³adu. Pracownicy Polskiej Miedzi wcale nie musz¹ zarabiaæ
mniej ni¿ cieæ w Niemczech, który dodatkowo - w przeciwieñstwie do górników - soboty, niedziele i wiêta spêdza z rodzin¹, a nie w pracy.

Spotykamy siê 29 sierpnia o 1200 na cmentarzu i o
1300 na mszy w Lubinie

28 rocznica
Zbrodni Lubiñskiej

W Polsce od 13 grudnia 1981r. trwa stan wojny wprowadzony przez lewicow¹ w³adzê w celu likwidacji niechc¹cego siê
podporz¹dkowaæ w³adzy - Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ.
Jest rok 1982 NSZZ Solidarnoæ, która zesz³a do podziemnej dzia³alnoci, 31 sierpnia w drug¹ rocznicê podpisania porozumieñ w Gdañsku, organizuje w ca³ej Polsce pokojowe manifestacje.
W Lubinie na Rynku (Pl. Wolnoci) ostatniego sierpnia
1982r. ok. godz. 14:00 zaczyna siê manifestacja:
Ludzie gromadz¹ siê w pokojowym protecie przeciw tyrani
dyktatury PZPR, kierowanej przez Wojciecha Jarozelskiego. Sk³adaj¹ krzy¿ z kwiatów, piewaj¹ hymn narodowy, pieni: Bo¿e co
Polskê, Rotê. Wznosz¹ okrzyki precz z junt¹, uwolniæ internowanych, precz z komun¹ uwolniæ Lecha  zamkn¹æ Wojciecha, niech ¿yje Solidarnoæ i inne. W³adzy ta manifestacja
nie odpowiada i wydaje rozkaz swoim s³u¿b¹ rozpêdzenia manifestuj¹cych. Oko³o godziny 15:00 dwutysiêczna manifestacja
mieszkañców Zag³êbia Miedziowego zostaje zaatakowana gazem
³zawi¹cym przez licz¹ce ³¹cznie ponad 80 funkcjonariuszy si³y
NOMO, ROMO i ORMO. W odpowiedzi pad³y okrzyki gestapo,
bandyci, pacho³ki Bre¿niewa, zaczêto rzucaæ kamieniami. Nie
posiadaj¹c odpowiedniej si³y do rozproszenia manifestantów,
kieruj¹cy akcj¹ pacyfikacyjn¹ oficer wprowadza do akcji specjalny oddzia³ Legnickiego ZOMO i wydaje rozkaz strzelania do protestuj¹cych ostr¹ amunicj¹.

Na miejscu manifestacji zginêli p. Andrzej Trajkowski, p.
Micha³ Adamowicz i p. Mieczys³aw Poniak. Kilkadziesi¹t
osób odnios³o rany postrza³owe.
Od tego czasu, rokrocznie ludzie, którym le¿y na sercu dobro
Polski, którzy chc¹ demokracji oraz sprzeciwiaj¹ siê tyrani i dyktaturze, pamiêtaj¹c o tych krwawych wydarzeniach, spotykaj¹
siê na cmentarzu (przy grobach Andrzeja Trajkowskiego i Micha³a Adamowicza). Z cmentarza udaj¹ siê do kocio³a pw. Matki
Boskiej Czêstochowskiej, gdzie uczestnicz¹ w mszy w. za Ojczyznê i wszystkich, którzy oddali ¿ycie za wolnoæ i demokracje
naszej Ojczyzny. Po mszy w uroczystym pochodzie udaj¹ siê pod
pomnik upamiêtniaj¹cy mord przy lubiñskim rynku.
Wra¿aj¹ w ten sposób swoj¹ jednoæ w d¹¿eniach do demokratyzacji ¿ycia, lepszego jutra, sprawiedliwoci spo³ecznej i pamiêæ o tych tragicznych dniach sprzed 28 lat. Pamiêæ, która pozostaj¹c w naszych umys³ach, mo¿e chroniæ nas w przysz³oci
przed w³adz¹ totalitarn¹, która mog³aby znowu siêgn¹æ po Polsk¹
krew.
Organizator obchodów - Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ zaprasza do udzia³u w uroczystociach
wszystkich mieszkañców Zag³êbia Miedziowego.
Obchody XXVIII Rocznicy Wydarzeñ Lubiñskich rozpoczn¹ siê
w niedzielê 29 sierpnia 2010 r., od z³o¿enia kwiatów na cmentarzu w Lubinie przy grobach pomordowanych o godzinie 12 00,
nastêpnie o godz. 1300 odbêdzie siê msza wiêta w kociele p/w
Matki Boskiej Czêstochowskiej w Lubinie (du¿y koció³ w Rynku). Po mszy nast¹pi przejcie pod Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina
82, okolicznociowe przemówienia i z³o¿enie kwiatów.
W Orzeszkowie k/cinawy, gdzie na wieczny spoczynek z³o¿ono cia³o jednej z ofiar Lubina 82 Mieczys³awa Poniaka, w niedzielê 5 wrzenia br., o godz. 1000 odbêdzie siê Msza wiêta i po
mszy z³o¿enie kwiatów na grobie.
Redakcja Pryzmatu przy³¹cza siê do apelu o aktywny udzia³
w tegorocznych obchodach. Liczne uczestnictwo w uroczystociach bêdzie manifestacj¹ solidarnej walki o lepsz¹ przysz³oæ
wszystkich Polaków. Bêdzie ho³dem dla Ofiar i dowodem, ¿e tragiczna mieræ Andrzeja, Micha³a i Mieczys³awa pozostaje w pamiêci ¿yj¹cych.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa dysponuje 31,79% pakietem akcji KGHM Polska Mied S.A. mo¿e je jeszcze sprzedaæ.

Miedzi.
Kiedy nast¹pi kolejna sprzeda¿ pozosta³ych udzia³ów Skarbu
Pañstwa w KGHM Polska Mied S.A., przed wyborami, czy po
nich?
Zasilanie bud¿etu pañstwa lub spó³ek (PKO BP S.A., PZL widnik S.A., Kompana Wêglowa S.A.) kas¹ ze sprzeda¿y aktywów
Polskiej Miedzi rozpoczête przez SLD i kontynuowane przez kolejne rz¹dy AWS, PiS oraz PO ju¿ jest za nami.
W pañstwowych rêkach pozosta³ mniejszociowy pakiet akcji, zaledwie 31,79%. Inwestorowi bran¿owemu zainteresowanemu przejêciem kontroli nad KGHM wystarczy wykupienie od
Skarbu Pañstwa ledwie nieca³e 32% tej Spó³ki. Dla zwyk³ego pracownika te 32%, to kwota niewyobra¿alna wynosz¹ca ok. 6,5
miliarda z³otych. Dla biznesu wiatowego, to ¿adne pieni¹dze
ledwie ok. 1,6 miliarda Euro lub ok. 2,1 miliarda USD. Po uzyskaniu pakietu wiêkszociowego mo¿na zrobiæ wszystko ze spó³k¹
 nawet zlikwidowaæ. W Polskiej Miedzi wydobycie rudy jest stosunkowo drogie ze wzglêdu na g³êbokie zaleganie z³o¿a miedziononego. Najwiêksi producenci miedzi na wiecie maj¹ udzia³y w
kopalniach odkrywkowych, gdzie koszt wydobycia jest znacznie
ni¿szy. Wykupienie akcji KGHM-u, a nastêpnie zamkniêcie Polskiej Miedzi by³oby wietn¹ inwestycj¹ z dwóch powodów. Po
pierwsze, przejêcie rynku dotychczas zaopatrywanego przez
Polsk¹ Mied. Po drugie, likwidacja przynios³aby niewymierne
korzyci w postaci mniejszej produkcji miedzi na wiecie, a co za
tym idzie, znacznego wzrostu ceny. Likwidacja produkcji w Polsce i w konsekwencji ci¹gniêcie z rynku 430 tysiêcy ton miedzi,
które obecnie produkuje KGHM Polska Mied S.A. z pewnoci¹
wywindowa³oby ceny miedzi na rynku. Producent miedzi wytwarzaj¹cy j¹ w iloci od ok. 1 miliona ton rocznie, a takich jest 4-ch)
przejmuj¹c Polsk¹ Mied i j¹ likwiduj¹c, móg³by zainwestowany
kapita³ odzyskaæ w przeci¹gu nieca³ego roku.
KGHM i spó³ki od niego zale¿ne zatrudniaj¹ dziesi¹tki tysiêcy
pracowników  strach pomyleæ, jak katastrofalne skutki dla regionu niesie ze sob¹ taka mo¿liwoæ.
Ja do siebie tej myli nie dopuszczam. Nie wyobra¿am sobie
polskiego rz¹du, który dla doranych celów politycznych w rodzaju dziury bud¿etowej jest gotów zniszczyæ tak efektywny przemys³ i naraziæ ca³y region na katastrofalne skutki przejêcia spó³ki
przez wrogi podmiot  mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Likwidacja najwiêkszego pracodawcy w regionie, to tragedia dla ca³ego Dolnego l¹ska, a dla gmin i pracowników
¿yj¹cych z Polskiej Miedzi katastrofa. Doskonale zdaje sobie
sprawê z tego zagro¿enia NSZZ Solidarnoæ. Czy zrozumiej¹
t¹ prawdê rz¹dz¹cy Polsk¹?

Minister Skarbu
Pañstwa pyta pos³a Przejrzeæ na oczy
Dobry wybór to po³owa sukcesu

Jak zauwa¿yli przebywaj¹cy w Sejmie dziennikarze, minister Skarbu Pañstwa po posiedzeniu Komisji Skarbu Pañstwa
Sejmu RP podszed³ do pos³a Platformy Obywatelskiej z Zag³êbia Miedziowego na rozmowê.
Jak poinformowali Solidarnoæ dziennikarze, w Sejmie po posiedzeniu Komisji Skarbu Pañstwa, odby³a siê kuluarowa rozmowa pomiêdzy ministrem Skarbu Pañstwa Aleksandrem Gradem, a
pos³em Norbertem Wojnarowskim. Na pytanie ministra jak zareaguje Zag³êbie Miedziowe na sprzeda¿ pakietu akcji prywatnemu
inwestorowi bran¿owemu pose³ odpowiedzia³: bêdzie ciê¿ko. Szokuj¹ca dla Wojnarowskiego musia³a byæ riposta Grada: Trudno,
najwy¿ej przegramy wybory w jednym okrêgu.
Ministerstwo Skarbu Pañstwa przedstawia opinii publicznej
stanowisko, i¿ nie ma w planach dalszej sprzeda¿y udzia³ów
KGHM-u. Niestety, mog¹ to byæ kolejne obietnice bez pokrycia
ekipy Donalda Tuska. Szef PO, ju¿ raz przyjecha³ do Lubina przed
wyborami parlamentarnymi i twierdzi³, ¿e PO nie sprywatyzuje
KGHM-u jak to zrobi³ PiS. Zapewnia³ równie¿, ¿e wielomiliardowe
zyski wypracowane przez pracowników KGHM Polska Mied S.A
nie bêd¹ wypompowywane jak za rz¹dów PiS w 100% do Warszawy, tylko pozostan¹ w Spó³ce i pos³u¿¹ inwestycj¹ dla regionu. Jak siê okaza³o PO nie wyprowadza 100% zysku z KGHM jak
PiS na dywidendê, bo pozosta³e po pobraniu dywidendy rodki
przeznacza na wszelkiego rodzaju inwestycje nie s³u¿¹ce Polskiej

Cwaniacy zawsze bêd¹ d¹¿yæ do uzyskania korzyci dla siebie - kosztem innych.
Przy okazji prowadzonej kampanii prezydenckiej, na terenie
KGHM ujrza³y wiat³o dzienne materia³y pokazuj¹ce, jak to jeden
z dzielnych aktywistów Zwi¹zku Do³owego zabawia siê z politykami Platformy Obywatelskiej. Nie by³oby w tym mo¿e nic nadzwyczajnego, gdyby nie parê drobnych szczegó³ów, a mianowicie, ¿e tego typu rozgrywki prowadzone s¹ przez dwa od³amy
tego¿ zwi¹zku, a jedni i drudzy s¹ czapkê liwek warci. Nie jest to
wy³¹cznie moja subiektywna ocena, ale fakty s¹ takie, ¿e jeden z
przywódców tego cyrku tak handlowa³ sob¹ i swoimi zwi¹zkowcami, ¿e zajê³a siê nim prokuratura, a w konsekwencji kilku jego
przybocznych akolitów zosta³o skazanych prawomocnymi wyrokami. Tak koñcz¹ cwaniacy, jak sprawiedliwa kara ich dosiêgnie. W ich miejsce szybko znaleli siê kolejni zdo³owani nastêpcy, którzy nic lepszego nie prezentuj¹.
Podobnie na ZG Lubin wyrós³ oligarcha, który w swoim wyrachowaniu rozszala³ siê - puszczaj¹c z torbami przynale¿¹cych
do tej grupy towarzyskiej naiwnych. Chodz¹ s³uchy, ¿e kilku jego
¿yrantów ma bardzo niespokojny sen o sp³atê ogromnych kwot
zaci¹gniêtych po¿yczek.
Dokonano wprawdzie roszad personalnych, ale Ci nowi niewiele ró¿ni¹ siê od swoich poprzedników, a jak wiadomo historia lubi siê powtarzaæ.

Nie jest to nasze zmartwienie, jednak¿e potwierdza siê tylko
stara sprawdzona zasada, i¿ nie posiadaj¹c serca i swojej twarzy,
to wiadomie lub nie, godzê siê na to, by byæ cz³owiekiem bez
wartoci. Je¿eli przynale¿noæ do tego klanu przeliczana jest na
flaszki, to wy sami dajecie wiadectwo o sobie i nie trzeba chodziæ do cyrku, bo on jest na miejscu i to wy go tworzycie. Niektórym rola klowna w cyrku odpowiada i wiadomie godz¹ siê z t¹
rol¹. Stanowi o przyczynie nieodpowiedzialnych wyborów, chocia¿ ludzie doroli ich dokonuj¹. Potwierdza siê stara prawda, ¿e
g³upota fruwa i sporo kosztuje. Innym rola taka nie odpowiada,
lecz wprowadzeni w b³¹d nie potrafi¹ siê wyrwaæ z tej areny trwaj¹
w niej bezsilnie. S¹ jednak i tacy, co potrafi¹ myleæ i dzia³aæ,
dostrzegaj¹c grê, w któr¹ niewiadomie zostali wplatani, koñcz¹
z ta farsa. Przepisuj¹ siê do organizacji pracowniczych, które kieruj¹c siê demokratycznymi zasadami wybieraj¹ sporód siebie
do w³adz zwi¹zkowych najlepszych i posiadaj¹ organy kontrolne
(komisje rewizyjne), które czuwaj¹ nad prawid³owym, zgodnym z
prawem ich dzia³aniem.
Obserwator

Liczyæ mo¿emy zawsze na siebie, czasami na innych,
którzy oka¿¹ nam serce.

Wystawieni na próbê

Od lat wiadomo, ¿e przys³owia s¹ m¹droci¹ narodu i praktycznie do ka¿dej sytuacji mo¿na jakie przypisaæ. Oczywicie
nie o przys³owia tu chodzi, lecz o nasze ludzkie zachowania.
Uczciwoæ, której czêsto oczekujemy od innych tylko nie od siebie, odpowiedzialnoæ za nasze czyny i postêpowanie oraz wiele
innych wartoci, by na ich podstawie znaleæ odpowied gdzie
jestemy i dok¹d zmierzamy. Katastrofa Smoleñska i klêska powodziowa kolejny raz pokaza³y niedowiarkom, jak jestemy krusi i s³abi w obliczu ró¿nych tragedii, którymi jestemy dowiadczani. Kolejny raz wystawieni na próbê, zastanawiamy siê dlaczego akurat nas to spotka³o. Niewielu odnajduje odpowied. W
takich sytuacjach potrzeba wspó³czucia, od którego oczekiwaæ
nale¿a³oby, ¿e tych ludzi dotkniêtych tragedi¹ nie pozostawimy
samych sobie, to bêdzie te¿ wielki sprawdzian naszej uczciwoci
i ¿yczliwoci oraz czy nasze serca nie skamienia³y na tyle, by nie
widzieæ cierpienia. Przychodzi zawsze w ¿yciu taki moment, ¿e
niezale¿nie czy tego chcemy czy nie, choæby najtwardsze serca
czy krêgos³upy wiotczej¹ i uginaj¹ siê kolana. Sami wówczas, jak
bezradne dzieci przygnieceni ciê¿arem zdarzenia, które nas dotknê³o, oczekujemy wsparcia i pomocy od tych, których wczeniej lekcewa¿ono i zostawiono samych.
Bankrutuj¹ wielkie potêgi finansowe, wiêc nie dopuæmy
do tego, by zbankrutowa³y nasze sumienia, by³by to wielki
dramat.

30 lat temu naród Polski wykaza³ niezwyk³¹ odwagê
i jako pierwszy w drodze pokojowej dokona³ zmian
ustrojowych.

Polska droga
do wolnoci  ruch
spo³eczny Solidarnoæ

Prawo do wolnoci wyznania, przekonañ i zrzeszania siê
pracowników w niezale¿nych, samorz¹dnych zwi¹zkach zawodowych oraz w³asnej niezawis³ej pañstwowoci, to najwy¿sze wartoci, pod które podwaliny w Polsce po³o¿y³y porozumienia podpisane w sierpniu 1980r.
Od czasu zakoñczenia II wojny wiatowej trwa³a dominacja
komunistycznej Rosji, utrwalana w Polsce przez ludzi uwa¿aj¹cych dyktaturê proletariatu za najwy¿sze wartoci, wa¿niejsze
ni¿ niepodleg³oæ Polski. W celu utrzymania siê przy w³adzy i
podporz¹dkowania sobie spo³eczeñstwa powo³ano specjalne
s³u¿by. Polska sta³a siê krajem, w którym rz¹dzi³a jedyna s³uszna

partia przy pomocy cenzury i terroru. A pracownicy mieli prawo
do zrzeszania siê w jedynym s³usznym kontrolowanym przez w³adzê centralnym zwi¹zku zawodowym (CRZZ).
Rok 1980 i Polski Sierpieñ sta³y siê iskr¹, która w milionach zniewolonych przez komunistyczny system sercach zapali³a nadziejê, ¿e mo¿emy siê staæ wolnym narodem.
30 lat temu ludzie pracy w Polsce odwa¿nie stawili czo³a lewicowemu totalitaryzmowi. Fala strajków zala³a ca³y kraj. W Zag³êbiu Miedziowym pierwsza stanê³a najwiêksza kopalnia - Rudna.
Za ni¹ podejmowa³y bunt (przeciw podwy¿kom cen i upodleniu
¿ycia codziennego) nastêpne zak³ady pracy. Masowoæ i charakter protestu spo³eczeñstwa by³y tak wielkie, ¿e komunistyczni
przywódcy nie byli w stanie przeciwstawiæ ludziom pracy si³y
zbrojnej. Zostali zmuszeni do zawarcia porozumieñ ze strajkuj¹cymi za³ogami. Dokumenty podpisano 30 sierpnia w Szczecinie,
31 sierpnia w Gdañsku i 3 wrzenia w Jastrzêbiu. Za rocznicê
powstania Solidarnoci przyjêto datê 31 sierpnia - podpisania
porozumienia w Stoczni Gdañskiej, które umo¿liwi³o rejestracjê
Niezale¿nego Samorz¹dowego Zwi¹zku Zawodowego.
Umowy gwarantowa³y ludziom pracy prawo do strajku, wolne
soboty, zabezpieczenie w artyku³y pierwszej potrzeby (kartki m.in.
na miêso, cukier, czekoladê, kawê, papierosy i alkohol) oraz (to
by³o najwa¿niejsze) mo¿liwoæ zrzeszania siê w wolnych zwi¹zkach zawodowych. Górnicy w Jastrzêbiu, wród wielu innych,
wynegocjowali siedmio i pó³godzinny dzieñ pracy dla pracowników do³owych, piêciodniowy tydzieñ pracy oraz zasady przejcia
na emeryturê (skrócenie czasu pracy stale zatrudnionych pod
ziemi¹ do 25 lat bez wzglêdu na wiek i wieku emerytalnego - 50
lat dla pracuj¹cych czêciowo pod ziemi¹ czêciowo na powierzchni).
10 listopada 1980r. S¹d Najwy¿szy zarejestrowa³ NSZZ Solidarnoæ. Ludzie pracy masowo zrzeszali siê w nowopowsta³ym, niezale¿nym od w³adz pañstwowych zwi¹zku. Wkrótce Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ
liczy³ niemal 10 milionów cz³onków. W 1981 roku ponad 90%
zrzeszonych w zwi¹zkach zawodowych pracowników zadeklarowa³o sw¹ przynale¿noæ do Solidarnoci.
Lewicowy, popierany przez w³adze CRZZ nie tylko utraci³ znaczenie, ale praktycznie przesta³ istnieæ. Ówczesna w³adza by³a
przera¿ona i zbiera³a siê do rozprawy z narodem. Przygotowywa³a stan wojenny. Pod pretekstem niedopuszczenia do obcej agresji próbowa³a zniszczyæ wszelkie przejawy demokracji, podporz¹dkowaæ sobie ruch zwi¹zkowy i odzyskaæ utracone w Pañstwie pozycje. 13 grudnia 1981 roku ludowa w³adza uderzy³a.
Na ulice wytoczono czo³gi, armia dosta³a rozkaz wymarszu z koszar, Milicja Obywatelska pacyfikowa³a zak³ad za zak³adem. Pola³a siê krew mordowanych robotników. Aresztowano wielu niezale¿nych dzia³aczy zwi¹zkowych. W specjalnych obozach (internowania) zatrzymano ludzi reprezentuj¹cych myl demokratyczn¹.
Skonfiskowano ca³y maj¹tek NSZZ Solidarnoæ. Rozpoczê³y siê
represje spo³eczeñstwa. Urz¹dzano fingowane procesy, zamykano w wiêzieniach uczestników strajków, militaryzowano zak³ady
pracy (kopalnie sta³y siê jednostkami wojskowymi). Pomimo
du¿ego zastraszenia przez lewicê i jej zbrojne ramiê (MO, ZOMO,
ROMO, SB) Naród Polski walczy³ o swoje prawa. Jego upór, odwaga i powiecenie doprowadzi³o do ostatecznego upadku w
1989r. prosowieckiej w³adzy w Polsce. A w dalszej konsekwencji
rozpadu ca³ego prosowieckiego imperium.
W tym roku uroczyste obchody 30 rocznicy powstania Solidarnoci odbêd¹ siê 31 sierpnia w Gdañsku. W Lubinie odbêd¹ siê 2 dni wczeniej, w niedzielê 29 sierpnia razem z 28
rocznic¹ wydarzeñ Lubiñskich.

S¹d Pracy nie pozostawi³ z³udzeñ  KGHM Polska
Mied S.A. pozbawiaj¹c pracowników wynagrodzenia nagrody rocznej tzw. 14-stki post¹pi³ bezprawnie.

Pracownicy KGHM
maj¹ prawo do strajku

Pracownicy maj¹ prawo do strajku, a pracodawca nie ma
prawa ich szykanowaæ za obronê swoich praw. S¹d Rejonowy

w Lubinie Wydzia³ IV Pracy w uzasadnieniu wyroku z 21 czerwca 2010r. rozprawi³ siê z bezprawnym dzia³aniem niekompetentnego pracodawcy.
Po zapowiedzi przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa i czo³owych
polityków Platformy Obywatelskiej sprzeda¿y wszystkich posiadanych przez Skarb Pañstwa akcji KGHM Polska Mied S.A. - zwi¹zki
zawodowe KGHM Polska Mied S.A. wyst¹pi³y o jej wstrzymanie.
Jedyn¹ odpowiedzi¹ w³aciciela i reprezentuj¹cego go w KGHM
Polska Mied S.A. Zarz¹du na zg³oszone przez NSZZ Solidarnoæ
postulaty by³a decyzja rz¹du Platformy Obywatelskiej o sprzeda¿y 10% akcji Polskiej Miedzi. W protecie przeciw niespe³nieniu
¿¹dañ pracowniczych, 11 sierpnia 2009r., górnicy Polskiej Miedzi
podjêli 2-godzinny strajk ostrzegawczy, domagaj¹c siê wstrzymania sprzeda¿y m.in. ich kopalñ. Protest podyktowany by³
s³uszn¹ obaw¹, ¿e dalsza wysprzeda¿ akcji KGHM przez Skarb
Pañstwa mo¿e doprowadziæ do utraty kontroli pañstwa nad
Spó³k¹ i w konsekwencji pogorszenia siê warunków pracy i
p³acy oraz realnym zagro¿eniem likwidacji ich miejsc pracy.
Po protecie Zarz¹d KGHM podj¹³ ofensywê medialn¹ zapowiadaj¹c, ¿e w odwecie pozbawi protestuj¹cych górników kopalñ
miedziowych dodatkowej nagrody rocznej 14-stki.
NSZZ Solidarnoæ wielokrotnie zwraca³ w³adzom Polskiej
Miedzi uwagê na bezprawnoæ ewentualnej decyzji pozbawiaj¹cej pracowników nagrody za udzia³ w strajku.
W³adze KGHM - nie bacz¹c na obowi¹zuj¹ce w Polsce i KGHM
prawo, w styczniu 2010r. podjê³y akcjê wymuszenia od pracowników uczestnicz¹cych w akcji protestacyjnej sk³adania podañ o
usprawiedliwienie czasu strajku (owiadczeñ lojalnoci). Niektórzy pracownicy, w obawie o swoje wynagrodzenie, ulegli szykanie i wyst¹pili do pracodawcy z podaniami o usprawiedliwienie
czasu strajku, które reprezentuj¹cy pracodawcê dyrektorzy, boj¹c
siê kolejnego protestu o nie wyp³acon¹ nagrodê, skrzêtnie pozytywnie rozpatrzyli.
Pozostali pracownicy, którzy uznali, ¿e maj¹ prawo upominaæ siê o swój byt lojalek nie podpisali.
NSZZ Solidarnoæ zapewni³ wszystkim pracownikom, których szykanowano za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹ poprzez pozbawienie 14-stej pensji - pe³n¹ pomoc prawn¹ w odzyskaniu utraconego wynagrodzenia.
Pierwsza sprawa 2-ch pracowników z KGHM Polska Mied
S.A. O/ZWR tocz¹ca siê przed S¹dem Rejonowym w Lubinie
zakoñczy³a siê 7 czerwca 2010r. przegran¹ pracodawcy. KGHM
wyrokiem S¹du zosta³ zobowi¹zany do wyp³aty pracownikom
nagrody rocznej tzw. 14-stki wraz z odsetkami karnymi i kosztami
zastêpstwa procesowego oraz pokrycia kosztów s¹dowych.
Kolejna sprawa zakoñczy³a siê wyrokiem 21 czerwca 2010r.
przed tym samym s¹dem, jednak w odmiennym sk³adzie orzekaj¹cym.
Tym razem nagrodê roczna tzw. 14-stkê wraz z odsetkami karnymi i kosztami zastêpstwa procesowego KGHM jest przymuszony wyp³aciæ 5-ciu pracownikom kopalni Rudna. Sad nakaza³ równie¿ pracodawcy pokryæ koszty procesu.
W uzasadnieniu wyroku z 21 czerwca 2010r. S¹d Rejonowy
w Lubinie Wydzia³ IV Pracy stwierdza:
1. pracownicy uczestniczyli w dwugodzinnej akcji protestacyjnej przeprowadzonej 11 sierpnia 2009r. w kopalni Rudna,
2. nie ulega w¹tpliwoci, ¿e pracownicy uczestnicz¹cy w akcji
protestacyjnej przebywali w pracy, gdy¿ akcja by³a prowadzona na terenie zak³adu pracy, a zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem miejscem pracy jest zak³ad pracy, a nie jak wymyli³ na
w³asny u¿ytek pracodawca indywidualne miejsce pracy,
3. S¹d podziela stanowisko NSZZ Solidarnoæ, ¿e udzia³ w
strajku nie mo¿e (bez znaczenia jest jego legalnoæ), zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa pracy, stanowiæ podstawy do pozbawienia pracowników nagrody rocznej 14-tej pensji,
4. nie wyp³acenie nagrody rocznej wynika³o z chêci ukarania pracowników, co nie znajduje podstaw prawnych w przepisach
wewn¹trz zak³adowych jak i ogólnych
5. dzia³ania pracodawcy wynika³y z niczym nieuzasadnionego
dowolnego interpretowania przez pracodawcê przepisów
ZUZP i Regulaminów,
6. wymuszanie podpisywania owiadczeñ przez pracowników w

celu usprawiedliwienia okresu 2-u godzinnego strajku, mia³o
na celu w rzeczywistoci nie usprawiedliwienie czasu nieobecnoci, ale pokajanie siê pracowników,
7. w odniesieniu do dzia³aczy zwi¹zkowych zwolnionych z
obowi¹zku wiadczenia pracy na rzecz pracodawcy  oczywistym jest, ¿e wykonywali oni swoje obowi¹zki zwi¹zkowe, do których zostali przez pracodawcê oddelegowani.
Byli obecni podczas strajku na zak³adzie pracy. Uznanie
przez pracodawcê, ze posiadaj¹ nieobecnoæ nie usprawiedliwion¹ w pracy i pozbawienie ich nagrody jest ca³kowicie niezasadne.
Uzasadnienie S¹du nie pozostawia cienia w¹tpliwoci, ¿e
pracownicy maj¹ prawo do strajku, za który pracodawca nie
mo¿e ich karaæ pozbawieniem wynagrodzenia z tytu³u nagrody rocznej.
Mno¿¹ce siê pora¿ki w³adz KGHM Polska Mied S.A. w S¹dach kosztuj¹ Spó³kê coraz to wiêksze pieni¹dze. Czy Rada
Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. nie powinna uzmys³owiæ
Zarz¹dowi Spó³ki i jego dyrektorom, ¿e s¹ zobowi¹zani do przestrzegania prawa?

Rekordowy, pod wzglêdem zysku, kwarta³ w historii KGHM - Zarz¹d KGHM og³asza wyniki

Zarz¹d kombinuje z
wyp³at¹ zaliczki z zysku

Wyniki by³y ju¿ znane Zarz¹dowi od trzeciej dekady miesi¹ca lipca, a opublikowa³ je dopiero 13 sierpnia 2010r.
Ponad 1.574.158 000 z³ zysku netto osi¹gn¹³ w drugim
kwartale tego roku KGHM Polska Mied SA i s¹ to rekordowe
pod wzglêdem wyniku trzy miesi¹ce w jego historii.
W drugim kwartale ubieg³ego roku zysk netto wyniós³
586.053.000 z³. Po dwóch, kwarta³ach tego roku, zysk netto za
6 miesiêcy wyniós³ ponad 2,4 miliarda z³, czyli o ok. 1,2 miliarda z³ wiêcej ni¿ w tym samym okresie roku poprzedniego.
Przychody netto ze sprzeda¿y w drugim kwartale 2010 wynosz¹ 4,21 miliarda z³ (przy 2,99 miliarda z³ w analogicznym
okresie 2009 roku), natomiast po 2-ch kwarta³ach wynosz¹ 7,81
miliardów z³ (w roku 2009 - 5,61 miliardów z³).
Pomimo tak dobrych wyników pracownicy mog¹ otrzymaæ
wyp³atê zaliczki na poczet dodatkowej nagrody rocznej za
rok 2010 dopiero we wrzeniu, a nie jak do tej pory by³o w
sierpniu.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w za³¹czniku nr 11
do ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. dodatkowa
nagroda roczna zosta³a cile powi¹zana z zyskiem osi¹gniêtym przez spó³kê. Dlatego I zaliczka zostanie wyp³acona decyzj¹ Zarz¹du Spó³ki w ci¹gu miesi¹ca od dnia upublicznienia
(13 sierpnia) raportu finansowego za II kwarta³ 2010r. Jak
stwierdzi³ Herbert Wirth prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. podczas spotkania zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w
Spó³ce, które siê odby³o 6 sierpnia w kopalni Polkowice  Sieroszowice Zarz¹d Spó³ki podejmie uchwa³ê o wyp³acie zaliczkowej nagrody i wtedy bêdzie ustalony termin jej wyp³aty z
pewnoci¹ pracownicy otrzymaj¹ j¹ we wrzeniu br.
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ ze zdziwieniem przyj¹³ te owiadczenie. Wyniki finansowe znane by³y ju¿ Zarz¹dowi po 20 lipca, dlaczego
zwlekano z ich publikuj¹ do 13 sierpnia. W mojej ocenie
chodzi o to, by wyp³aciæ pieni¹dze bli¿ej wyborów i pokazaæ, jaki to Zarz¹d KGHM z politycznego nadania PO jest
dobroduszny. A tak naprawdê nic nie stoi na przeszkodzie,
aby pracownicy Spó³ki dostali zaliczkê, jak w latach ubieg³ych, jeszcze w sierpniu br. Górnicy siê niecierpliwi¹, ich
nie interesuj¹ jakie zagrywki polityczne. Chc¹ otrzymaæ pieni¹dze, jak co roku w sierpniu.  mówi przewodnicz¹cy Solidarnoci i cz³onek Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied
S.A. z wyboru za³ogi.
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