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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Za³oga wypracowa³a ogromny zysk, którym chwali siê
zarz¹d Spó³ki, a waloryzacji p³ac brak.

SKGRM NSZZ
Solidarnoæ domaga
siê podwy¿ek

3 lata braku zainteresowania podstawow¹ p³ac¹ pracowników w KGHM Polska Mied S.A. to dla Zarz¹du normalna sytuacja. Dla dzia³aj¹cego w Spó³ce NSZZ Solidarnoæ, taka postawa nie jest do zaakceptowania.
Podstawowa p³aca pracownika zatrudnionego pod ziemi¹ w kopalniach Polskiej Miedzi jest ¿enuj¹co niska - stanowi tylko ok.
20% ca³kowitego wynagrodzenia!
Stanowi, to najni¿szy udzia³ podstawowego wynagrodzenia w
wynagrodzeniu ogólnym wród wszystkich zatrudnionych w KGHM.
Prym wród pracowników zatrudnionych w KGHM Polska Mied
S.A. wiod¹ pracownicy zatrudnieni na kontraktach na czele z Zarz¹dem tej spó³ki, posiadaj¹cym najkorzystniejszy udzia³ p³acy podstawowej w stosunku do ca³kowitego wynagrodzenia - ponad 50%.
Dalsze utrzymywanie tej niezdrowej proporcji p³acowej jest dla
górników zatrudnionych pod ziemi¹ w kopalniach miedziowych w
Polsce nie do przyjêcia. Reprezentuj¹cy ich NSZZ Solidarnoæ
corocznie ¿¹da od pracodawcy godziwej p³acy podstawowej. Od
trzech lat postulaty zwi¹zkowców nie znajduj¹ zrozumienia u wysoko wynagradzanego Zarz¹du Spó³ki.
W br. sytuacja makroekonomiczna i dobra praca pracowników
KGHM Polska Mied S.A. przynosi Spó³ce wysokie zyski. Zapowiada
siê rekordowy zysk netto w ca³ej historii Spó³ki.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
chc¹c zniwelowaæ wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowniczych postêpuj¹cy w wyniku inflacji oraz zwiêkszyæ udzia³ p³acy
podstawowej w wynagrodzeniu pracowników KGHM skierowa³a
wyst¹pienie do pracodawcy.
W pimie skierowanym do Herberta Wirtha prezesa Zarz¹du
KGHM Polska Mied S.A. dotycz¹cym podwy¿szenia comiesiêcznych wynagrodzeñ pracownikom KGHM Polska Mied S.A., domaga siê:
W zwi¹zku z przyjêt¹ w dniu 06.09.2010r. przez Radê Nadzorcz¹ KGHM Polska Mied S.A. korekt¹ bud¿etu Spó³ki na 2010
rok Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwraca siê do Zarz¹du KGHM o systemowe podwy¿szenie wynagrodzeñ pracownikom Polskiej Miedzi.
Prognozowane rekordowe wyniki finansowe Spó³ki w 2010 roku
nie znajduj¹ ¿adnego odzwierciedlenia w uzyskiwanych przez pracowników comiesiêcznych dochodach.
Bie¿¹cy rok jest ju¿ trzecim z kolei, w którym Zarz¹d odmawia
pracownikom podwy¿szenia stawek osobistego zaszeregowania.
W konsekwencji nastêpuje coraz wiêkszy spadek miesiêcznej p³acy
realnej.
Wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowniczych, w powi¹zaniu z zapowiadanymi dalszymi znacz¹cymi podwy¿kami cen podstawowych produktów ¿ywnociowych, noników energii i us³ug
prowadzi do jeszcze wiêkszego spadku si³y nabywczej wynagrodzeñ.
Zarz¹d nie mo¿e manipulowaæ liczbami i wykorzystywaæ zwiêkszonej wyp³aty dodatkowej nagrody rocznej (wynikaj¹cej wprost z
zapisów Za³¹cznika Nr 11 w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pra-

cy) i jednoczenie udawaæ, ¿e nie zauwa¿a wzrastaj¹cych kosztów
utrzymania zwi¹zanych z comiesiêcznymi wydatkami bud¿etów rodzinnych, których nie da siê regulowaæ sporadycznymi, jednorazowymi nagrodami.
Domagamy siê stanowczo podjêcia przez Zarz¹d KGHM Polska
Mied S.A. decyzji o podwy¿szeniu stawek osobistego zaszeregowania o 300 z³. Z takim postulatem Centrale Zwi¹zkowe wystêpuj¹ ju¿
od dwóch lat jednak Zarz¹d udaje, ¿e nie widzi ¿adnego problemu.
Józef Czyczerski
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Roczne skutki podwy¿ek stawek osobistego zaszeregowania o
300z³, wszystkim pracownikom wynagradzanym zgodnie z ZUZP pomniejszy³aby prognozowany w roku 2010 zysk netto o 1,68%.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ stoi na stanowisku, ¿e sytuacja
ekonomiczno-finansowa Spó³ki umo¿liwia spe³nienie ¿¹dañ pracowniczych a koszty wprowadzenia 300z³ podwy¿ki s¹ bez znaczenia dla kondycji Spó³ki.

Wyp³acona awansem nagroda roczna ma z³agodziæ postêpuj¹cy spadek wynagrodzenia pracowniczego w
KGHM Polska Mied S.A.

Waloryzacja p³acy
musi byæ trwa³a

Po dokonanej projekcji wyników osi¹gniêtych w okresie pierwszego pó³rocza okaza³o siê, ¿e Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A.
przyj¹³ z³e za³o¿enia i za³odze trzeba wyp³aciæ nagrodê w wysokoci 24%, a nie jak planowa³ Zarz¹d Spó³ki 19%.
Zarz¹d nie przewidzia³, ¿e za³oga KGHM Polska Mied S.A. bêdzie
dobrze pracowa³a i osi¹gnie bardzo dobre wyniki produkcyjne. B³êdnie prognozowa³ sytuacjê makro-ekonomiczn¹ na rynku miedzi oraz
wzrost kursu dolara w stosunku do z³otego. Po weryfikacji faktów
musia³ przyznaæ, ¿e jego pomy³ka siêgnie a¿ ponad 35% planowanego zysku na 2010r. Po weryfikacji danych dokona³ korekty prognozy zysku netto z 2,9 miliarda na 3,9 miliarda z³otych.
Zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM wysokoæ wyp³aconej nagrody
rocznej jest uzale¿niona od osi¹gniêtego zysku i od kwoty 3,8 miliarda z³otych jest wyp³acana w maksymalnej wysokoci 24% podstawy. Nagrodê roczn¹ wyp³aca siê w terminie 14 dni po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spó³ki przez Walne
Zgromadzenie. Je¿eli wynik finansowy netto wynikaj¹cy z zatwierdzonego bud¿etu Spó³ki na dany rok obrotowy i stopieñ jego realizacji odpowiednio za I pó³rocze oraz okres 9 miesiêcy roku obrotowego wskazuj¹, ¿e dodatkowa nagroda roczna przekroczy wysokoæ 10% wynagrodzeñ, Zarz¹d Spó³ki podejmuje decyzje o uruchomieniu wyp³at zaliczkowych na poczet dodatkowej nagrody rocznej. Wyp³aty zaliczkowe, o których mowa, nastêpuj¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia upublicznienia raportów kwartalnych Spó³ki za II i III
kwarta³ roku obrotowego.
Korzystniejsze prognozy finansowe oznaczaj¹ wzrost odpisu na
nagrodê roczn¹ za zysk w 2010 roku dla pracowników KGHM. Odpis wzronie z 19 do 24 proc., co oznacza, ¿e zatrudnieni w Spó³ce
otrzymaj¹ za ten rok maksymaln¹ z mo¿liwych nagród wynikaj¹c¹ z
zapisów Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Po publikacji wyników za pierwsze pó³rocze Spó³ka wyp³aci³a w sierpniu pierwsz¹

zaliczkow¹ ratê nagrody za zysk bie¿¹cego roku. Zaliczka wynios³a
10,5% wynagrodzeñ za pierwsze pó³rocze 2010 roku, co w praktyce
stanowi³o 2/3 miesiêcznej pensji. Po zatwierdzeniu korekty Bud¿etu, Zarz¹d KGHM podj¹³ decyzjê o wyp³acie wyrównania tej zaliczki.
Wyrównanie zaliczki nast¹pi 15 wrzenia i wyniesie 5% pó³rocznych zarobków, co w praktyce stanowi ok. 1/3 miesiêcznej pensji.
Zgodnie z zapisami ZUZP, to wyrównanie mog³oby nast¹piæ w
przysz³ym roku, nastêpuje w tym roku i bardzo dobrze. Spowoduje,
ze pracownicy nie odczuj¹ tak mocno spadku swojego wynagrodzenia, spowodowanego brakiem systemowych podwy¿ek p³acy
zasadniczej od 2-ch lat, przy braku wyp³aty 5000 z³ nagrody wyp³aconej w roku ubieg³ym.
Trzeba jednak zdaæ sobie sprawê, ¿e wyp³acenie w tym roku nale¿noci przysz³orocznej spowoduje sztucznie zawy¿enie redniej
p³acy tegorocznej. Zarz¹d Spó³ki ju¿ siê chwali jak to rednia p³aca w
Spó³ce w tym roku wzros³a. Co jednak bêdzie w przysz³ym roku? A
jak sytuacja makro-ekonomiczna na rynku miedzi i kursu USD ulegnie zmianie? Sk¹d Zarz¹d Spó³ki wemie pieni¹dze na wyrównanie
3-letniej inflacji, której skutki roluje z roku na rok: p³ac¹c 5.000z³
nagrody w 2009r., a w br. ponad planow¹ zaliczkê nagrody rocznej i
premiê dla niektórych.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
nie zgadza siê z tak prowadzon¹ polityk¹ placow¹ Zarz¹du. Wzrost
kosztów utrzymania rodzin pracowniczych nastêpuje z dnia na
dzieñ i kumuluje siê w czasie. Pracownicy musz¹ mieæ waloryzowan¹ p³acê, co rocznie w sposób gwarantuj¹cy utrzymanie jej
poziomu nabywczego.

Spo³eczeñstwo ma prawo do prawdy, a samo dokona
prawid³owej oceny wydarzeñ.

Pok³osie pozjazdowe

30 sierpnia 2010r w Gdyni odby³ siê uroczysty Krajowy Zjazd
Delegatów Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoæ, który jako wa¿ne wydarzenie w Polsce i wiecie
by³ szeroko komentowany w mediach.
Do najczêciej komentowanych wydarzeñ nale¿y: wygwizdanie
przez Delegatów wyst¹pienia premiera Rz¹du RP Donalda Tuska.
Wobec nik³ego przekazu, w mediach, przyczyn takiego zachowania
Delegatów na KZD NSZZ Solidarnoæ przedrukowujemy naszym
czytelnikom wywiad udzielony przez Janusza niadka, przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ udzielony Naszemu
Dziennikowi zamieszczony w jego czwartkowym wydaniu, 2 wrzenia 2010, Nr 205 (3831):

To Tusk sprowokowa³ ludzi
Premier arogancko pyta³, gdzie jest 9 milionów cz³onków Solidarnoci, w miejscu, w którym obok stercz¹ martwe dwigi
Stoczni Gdynia. Podobnie jest w Szczecinie. Umieraj¹ poznañski
Ceglorz oraz setki innych zak³adów.
Z Januszem niadkiem, przewodnicz¹cym Komisji Krajowej
NSZZ Solidarnoæ, rozmawia Mariusz Bober
To jest niepowa¿ny zwi¹zek, który nie potrafi siê kulturalnie
zachowywaæ - w ten sposób oceni³ poniedzia³kowy zjazd Solidarnoci w 30. rocznicê jej powstania Lech Wa³êsa. Za marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz uzna³, ¿e zachowanie zwi¹zkowców by³o ¿enuj¹ce...
- Takie oceny ze strony elit w³adzy (zw³aszcza marsza³ka Bogdana
Borusewicza) s¹ dziwne. Oskar¿anie uczestników zjazdu o niew³aciwe zachowanie w sytuacji, gdy politycy, którzy powinni zachowywaæ siê jak mê¿owie stanu, s¹ nieustannie ród³em zgorszenia,
k³ótni i sporów, stosuj¹ jêzyk szyderstw i kpin, czego przyk³adem
by³o l¿enie p. prezydenta Lecha Kaczyñskiego, jest co najmniej nie
na miejscu. Tacy politycy s¹ ostatnimi, którzy mieliby prawo potêpiaæ spo³eczeñstwo za niew³aciwe zachowania.
Przewidywa³ Pan, ¿e zjazd zakoñczy siê wygwizdaniem premiera Donalda Tuska?
- To prawda, ¿e Solidarnoæ by³a gospodarzem zjazdu. Jednak
poprawnoci zachowañ trzeba wymagaæ od obu stron. Dlatego nie
mo¿na komentowaæ zachowania zwi¹zkowców w oderwaniu od tego,
co mówili gocie.
Które s³owa i których goci najbardziej wzburzy³y przedstawi-

cieli Solidarnoci?
- Prezydent Bronis³aw Komorowski by³ przyjêty nawet z pewn¹
¿yczliwoci¹. Natomiast z ca³¹ pewnoci¹ le zosta³o odebrane przemówienie i zachowanie premiera Donalda Tuska. Zwracam uwagê,
¿e na samym pocz¹tku zjazdu wyemitowany by³ krótki film, w którym powtarza³o siê przes³anie: jest jedna Solidarnoæ. Wiêc gdy
zaraz potem na mównicê wyszed³ premier i rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie od stwierdzenia, ¿e s¹ dwie Solidarnoci, to po prostu obrazi³ zebranych zwi¹zkowców. W dodatku nie poda³ daty mierci
tej pierwszej S. Jeli bowiem kto twierdzi, ¿e by³a pierwsza Solidarnoæ, któr¹ zabito, to niech powie, kiedy to siê sta³o. Kto to
zrobi³? Czy mo¿e pokona³ j¹ gen. Wojciech Jaruzelski? Za by³ego
prezydenta Lecha Wa³êsê zapyta³bym, kiedy mówi prawdê - ostatnio, wyra¿aj¹c siê w ten sposób, czy kiedy przy grobie ks. Jerzego
Popie³uszki, gdy mówi³, ¿e Solidarnoæ ¿yje, bo ty odda³e za ni¹
swoje ¿ycie? A mo¿e sk³ama³, gdy w 1989 r. ponownie rejestrowa³
ten sam zwi¹zek, którego by³ przewodnicz¹cym? Czy wtedy to by³a
ta sama czy inna Solidarnoæ? Przypomnê, ¿e po Okr¹g³ym Stole
mia³ miejsce ostry spór Lecha Wa³êsy z Andrzejem Gwiazd¹. Wtedy
to Andrzej Gwiazda uwa¿a³, ¿e przewodnicz¹cy S naruszy³ pewne
obowi¹zuj¹ce w zwi¹zku procedury, a w efekcie zwi¹zek, na którego
czele stan¹³, sta³ siê inny od tego tworzonego na pocz¹tku. Wiêc
teraz chyba Lech Wa³êsa powinien publicznie przyznaæ, ¿e Andrzej
Gwiazda mia³ racjê, i przeprosiæ go za to, ¿e wówczas go obra¿a³.
Lech Wa³êsa powiedzia³ te¿, ¿e Solidarnoæ trzeba by³o
rozwi¹zaæ ju¿ w 1989 roku...
- Tak, pan prezydent, od kiedy odszed³ ze Zwi¹zku, co jaki czas
chce go rozwi¹zywaæ, tak jakby chcia³ powiedzieæ: Solidarnoæ to
ja. Tymczasem w listopadzie 2003 roku podczas pielgrzymki Solidarnoci do Watykanu s³uchalimy razem z Lechem Wa³ês¹ p.
Ojca wiêtego Jana Paw³a II, gdy mówi³, jak ci¹gle wa¿na i potrzebna pracownikom i Polsce jest Solidarnoæ. Chcia³bym - zamiast
polemiki - zadedykowaæ by³emu prezydentowi te s³owa. Przypomnê
te¿ obecnym w³adzom inne wa¿ne przes³anie polskiego Papie¿a,
który mówi³, ¿e w sporach miêdzy w³adz¹ a spo³eczeñstwem racjê
ma zawsze spo³eczeñstwo.
Wróæmy do poniedzia³kowego zjazdu. Jak Pan odebra³ s³owa
premiera Tuska, który mówi³ o nienawici?
Na pocz¹tku zjazdu zosta³ wywietlony film z g³ównym przes³aniem: JEST JEDNA SOLIDARNOÆ. Premier niemal na pocz¹tku
wyst¹pienia owiadczy³, ¿e s¹ dwie Solidarnoci. Wzajemna mi³oæ i szacunek by³y w okresie tej pierwszej, w PRL. A teraz w tej
drugiej panuje - jego zdaniem - nienawiæ. Czujê siê obra¿ony tymi
s³owami, niezale¿nie od niejednoznacznoci i braku logiki tego wywodu. Domylam siê, ¿e nie mia³ na myli relacji Solidarnoci z
otoczeniem, w rodzaju prowokacji bydgoskiej (pobicie przez milicjê
dzia³aczy NSZZ Solidarnoæ podczas sesji Wojewódzkiej Rady
Narodowej w marcu 1981 r. w Bydgoszczy - przyp. red.). Natomiast
spory i napiêcia wewn¹trz Zwi¹zku w tamtym czasie by³y niew¹tpliwie du¿o wiêksze ni¿ s¹ dzisiaj. Toczyli je ludzie do dzisiaj kojarzeni
z Solidarnoci¹, ale którzy ju¿ dawno odeszli ze Zwi¹zku, porzucaj¹c go dla polityki. Przypisywanie tych gorsz¹cych sporów Solidarnoci to nadu¿ycie. Przypuszczam, ¿e to w³anie mia³ na myli prezes Jaros³aw Kaczyñski, kiedy mówi³: Nie wolno manipulowaæ ludmi, znaczeniem s³ów i pojêæ. Nie mo¿na przypisywaæ ca³ej Solidarnoci zachowañ ludzi jedynie wywodz¹cych siê ze Zwi¹zku, a dzisiaj aktywnych np. w polityce. Chcia³bym podkreliæ, ¿e takiego nadu¿ycia w postaci kierowanych do Zwi¹zku wysoce niestosownych
ocen i pouczeñ dopuci³ siê zawodowy polityk otoczony specjalistami od PR. O ile w wielu dziedzinach ten rz¹d jest niekompetentny,
to na tym akurat siê zna. Moim zdaniem, Donald Tusk doskonale
wiedzia³, co mówi, i jaka bêdzie reakcja sali na jego s³owa. Uwa¿am,
¿e w swoim wyst¹pieniu premier z pe³n¹ premedytacj¹ sprowokowa³ zgromadzonych. Wyraz zadowolenia, który malowa³ siê na jego
twarzy, gdy opuszcza³ salê, w której odbywa³ siê zjazd, wymownie
wiadczy³ o tym. To znaczy, ¿e by³ zadowolony z efektu, który
osi¹gn¹³.
Dlaczego w takim razie to zrobi³?
- Chcia³ sprowokowaæ w³anie takie reakcje zebranych zwi¹zkowców. Premier rz¹du, który rok temu obiecywa³ pracownikom wszystkich polskich stoczni, ¿e mog¹ czuæ siê bezpieczni, przyjecha³ na
zjazd Solidarnoci i nie wspomnia³ nawet ani s³owa o tej obietnicy
oraz o sytuacji przemys³u okrêtowego. Nie wspomnia³ te¿ o innych
aktualnych problemach dzisiejszej Polski - bezrobociu, podwy¿ce
VAT, ograniczeniu wzrostu p³ac w sferze bud¿etowej itd. Zamiast
tego znalaz³ czas na karcenie i pouczanie zwi¹zkowców.
- Premier arogancko pyta³, gdzie jest 9 milionów cz³onków, w
miejscu, w którym obok stercz¹ martwe dwigi Stoczni Gdynia. Podobnie jest w Szczecinie. Umieraj¹ poznañski Ceglorz oraz setki

innych zak³adów. Na skutek polityki rz¹du zanika stosunek pracy.
Gdzie s¹ ci ludzie? Na bezrobociu - s³ychaæ by³o okrzyki z sali. W
roku 1980 w zak³adach pracy deklaracjê przyst¹pienia do Solidarnoci podpisa³o ok. 10 mln pracowników. W roku 1989 ju¿ tylko
ok. 2 milionów. Jeli kto chce mówiæ nie o zwi¹zku, gdzie s¹ deklaracje i sk³adki, ale o ruchu spo³ecznym, to pytam, na czym opiera
twierdzenie, ¿e dzisiaj w tym ruchu jest mniej ludzi ni¿ w roku 1980?
Mo¿e jest tyle samo, a mo¿e wiêcej.
- Wypowiedzi premiera by³y prowokacyjne i niejednoznaczne. Nie
mo¿na siê dziwiæ, ¿e na sali rozleg³y siê gwizdy.
Zaniedbania rz¹du w wywiadzie udzielonym w dniu zjazdu
t³umaczy³ marsza³ek Bogdan Borusewicz, twierdz¹c, ¿e to tak¿e
Pan musi mieæ pretensje do siebie, bo Janusz niadek by³ w
radzie nadzorczej Stoczni Gdyñskiej przez wiele, wiele lat i mia³
wp³yw na to, co siê dzieje w stoczni...
- To bardzo nieuczciwe oskar¿enie. Móg³bym zapytaæ, odwracaj¹c sytuacjê, czy marsza³ek Senatu i prominentny polityk (przez wiele lat), by³y minister Bogdan Borusewicz, nie jest wspó³odpowiedzialny za wiele nierozwi¹zanych problemów Polski? Jeli za chodzi o moj¹ odpowiedzialnoæ za los stoczni, to chcê podkreliæ, ¿e
gdy przesta³em pe³niæ funkcjê cz³onka rady nadzorczej, Stocznia
Gdynia by³a jeszcze w ca³kiem przyzwoitej sytuacji. Do rady nadzorczej zosta³em wybrany przez pracowników i skrupulatnie mnie z
tego rozliczali. Stawiaj¹c niedawno w Szczecinie pytanie, kto zawini³, doprowadzaj¹c do upadku przemys³ stoczniowy w Polsce - pracownicy, kadra in¿ynieryjna czy w³aciciel - wskaza³em na tego ostatniego. S¹ wszelkie przes³anki tego, ¿eby przemys³ okrêtowy ¿y³ i by³
wa¿n¹ ga³êzi¹ gospodarki. Poza Polsk¹ nikt na wiecie, mimo kryzysu, nie likwiduje teraz przemys³u stoczniowego. Po 1989 r. w Polsce
zabrak³o kompetentnych mê¿ów stanu, którzy mieliby wizjê na miarê Eugeniusza Kwiatkowskiego, który uczyni³ gospodarkê morsk¹
polsk¹ racj¹ stanu. Dzi powinno byæ podobnie. Upadek gospodarki morskiej to wina kolejnych rz¹dów. Jednak agonia polskiego
przemys³u okrêtowego nastêpuje pod rz¹dami tej ekipy. W dodatku
premier tego rz¹du publicznie sk³ada³ stoczniowcom deklaracje, ¿e
mog¹ czuæ siê bezpieczni, i nie wywi¹za³ siê z nich.
Jaka jest w takim razie odpowiedzialnoæ obecnego rz¹du za
upadek stoczni?
- Byæ mo¿e najwiêksza, nawet bior¹c pod uwagê zaniechania
wszystkich poprzednich ekip.
Na zjedzie w Gdyni w mocnych s³owach zdiagnozowa³ Pan
obecny stan Polski, mówi¹c: Tanie pañstwo okaza³o siê bardzo
drogim pañstwem, które nie jest w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa swoim obywatelom - wiêcej, swoim elitom z prezydentem
na czele. To by³a równie¿ recenzja polityki obecnych w³adz?
- W ten sposób chcia³em zwróciæ uwagê, ¿e np. oszczêdzanie na
samolotach dla VIP mo¿e okazaæ siê jedn¹ z przyczyn katastrofy
smoleñskiej. Tanie pañstwo oznacza brak pieniêdzy na inwestycje
w szeroko rozumiane bezpieczeñstwo. Gdy przetargi wygrywa najtañszy, to kosztem w³anie bezpieczeñstwa pracowników, jakoci
wykonania i konstrukcji obiektu. Prowadzi siê politykê delegowania z poziomu krajowego ró¿nych zadañ do samorz¹dów bez przeznaczania funduszy na ich realizacjê. Sztandarowym tego przyk³adem jest sytuacja s³u¿by zdrowia. To, co nazywane jest komercjalizacj¹ szpitali i rzekomo nie oznacza prywatyzacji, bêdzie mia³o dramatyczne skutki dla pacjentów. Tak czy inaczej jest to kolejny przyk³ad przerzucania odpowiedzialnoci, tym razem za stan s³u¿by zdrowia, na samorz¹dy bez zapewnienia ród³a finansowania. Podobnie
jest z finansowaniem owiaty, kolei itd. To rodzaj polityki, któr¹ nazywamy: Rad sobie sam. W ten sposób pañstwo ucieka od odpowiedzialnoci za us³ugi publiczne, za bezpieczeñstwo obywateli.
Zastanawia mnie, ile jeszcze powodzi bêdzie musia³o dotkn¹æ Polaków, ¿eby w³adze pañstwowe wziê³y odpowiedzialnoæ za finansowanie systemu zabezpieczeñ przeciwpowodziowych. Niestety, w
Polsce problem koñczy siê na gadaniu, a nic siê nie robi. Przyk³adem takiej polityki mo¿e byæ sytuacja Wojska Polskiego. Dlatego
podkrelam, ¿e polskie pañstwo, tanie pañstwo, nie jest w stanie
zapewniæ obywatelom bezpieczeñstwa w ró¿nych wymiarach, tak¿e
w wymiarze socjalnym. Poziom zasi³ków rodzinnych, dla bezrobotnych i kryteria ich przyznawania wo³aj¹ o pomstê do nieba.
Czy nie wynika to z realizowanej w zasadzie od 20 lat koncepcji pañstwa, które sprowadza swoj¹ rolê do zapewnienia firmom
niskich kosztów pracy, a wiêc tak¿e i p³acy?
- Ma pan racjê. St¹d nasza kampania Niskie p³ace barier¹ rozwoju Polski. Sprzeciwiamy siê polityce traktowania pracownika jako
kosztu produkcji, który za wszelk¹ cenê nale¿y redukowaæ. Przeciwstawiamy siê temu na ró¿ne sposoby. Wo³amy, ¿e pracownik jest
najcenniejszym kapita³em w zak³adzie pracy. Sprowadzanie pracow-

nika do kosztu produkcji uderza w godnoæ ludzk¹. Takie dzia³ania
s¹ sprzeczne ze spo³ecznym nauczaniem Kocio³a katolickiego i Ojca
wiêtego Jana Paw³a II, a tak¿e kapelana Solidarnoci b³. ks. Jerzego Popie³uszki. S¹ one sprzeczne równie¿ z tym wszystkim, co
sk³ada siê na aksjologiê Solidarnoci.
Dziêkujê za rozmowê.
- To ja dziêkujê! Pozdrawiam czytelników Naszego Dziennika w
imieniu zawsze wiernej Bogu i Ojczynie Solidarnoci w 30. rocznicê jej urodzin.

Rz¹d przygotowuje ustawê ograniczaj¹c¹ za³odze dostêp do informacji o firmie, czyli kolejny krok w marginalizowaniu zwi¹zków zawodowych

Za³oga bez reprezentacji
w radach nadzorczych?

Likwidacja reprezentacji pracowników spotka³a siê z odzewem ze strony NSZZ Solidarnoæ, która sprzeciwia siê takim
praktykom, nazywaj¹c je bezpodstawnymi oraz szkodz¹cymi spó³kom i pracownikom.
Jednak¿e sk¹d w ogóle taki pomys³, by uniemo¿liwiæ za³odze
wybór swoich reprezentantów do Rad Nadzorczych? Dlaczego i
komu szkodzi fakt, ¿e pracownicy wiedz¹ co dzieje siê w firmie i maj¹
wp³yw na podejmowane decyzje?
Od jakiego czasu nagonka na Zwi¹zki Zawodowe zaczê³a zataczaæ coraz szersze krêgi. Liberalny rz¹d siêga po ró¿ne rodki, byleby ograniczyæ, a najlepiej pozbyæ siê osób i grup ludzi, którzy potrafi¹ zjednoczyæ siê w imiê polepszenia warunków pracy, godnych
zarobków i lepszego prosperowania firm, w których s¹ zatrudnieni.
Wspomniana nagonka od jakiego czasu jest w szczególnoci
zauwa¿alna w mediach wród wypowiedzi liberalnych i lewicowych
polityków, dziennikarzy, powi¹zanych z polityk¹ doktorów i profesorów z pañstwowych uczelni itd. Zaplanowana akcja propagandowa przynosi ju¿ pierwsze negatywne efekty w postaci sk³ócenia spo³eczeñstwa i niechêtnego podejcia do Zwi¹zków Zawodowych.
Czy¿by szykowano siê do dalszej prywatyzacji zak³adów pañstwowych?
W kraju, gdzie przez 20lat niepodleg³ej i suwerennej Polski, nie
rozwi¹zano podstawowych problemów i nie zapewniono spo³eczeñstwu egzystencjalnego minimum, ostatnio w kó³ko mówi siê o tym
ile zarabiaj¹ pracownicy KGHM, ponoæ a¿ 8tys. z³. Szkoda tylko, i¿
nikt nie raczy³ dodaæ, ¿e podawane kwoty s¹ kwotami brutto, wliczone w nie s¹ dodatki (np. Barbórka, zyski) i jest to rednia ca³ej
Spó³ki, a wiêc malutka pensyjka Herberta W. równie¿. Wiêc, ile tak
naprawdê zarabiaj¹ szeregowi pracownicy? Sztuczek pseudo liberalnych, rzekomo postsolidarnociowych rz¹dów, nie powstydzi³by siê sam Jaruzelski! Sianie propagandy, próby sk³ócenia Polaków,
podzia³y ludzi na tych po ich stronie (autorytety) i zaciankowe prawicowe spo³eczeñstwo (zwane oszo³omami). Ponoæ, to Jaros³aw
Kaczyñski dzieli³ Polskê? W naszym przekonaniu wygl¹da to zupe³nie inaczej...
Próby podzielenia ludzi mo¿emy znaleæ nie tylko na szczeblu
krajowym, ale równie¿ u nas w Zag³êbiu Miedziowym. Utworzenie
decyzj¹ Zarz¹du dwutygodnika Miedziak, to niew¹tpliwie krok w
ty³ dla ca³ej Spó³ki. Powtarzane na okr¹g³o negatywne informacje o
Zwi¹zkach Zawodowych, w tym nieprawdziwa informacja jakoby
przewodnicz¹cy Zwi¹zków Zawodowych dostali pieni¹dze za dwugodzinny strajk ostrzegawczy, za pozostali pracownicy ju¿ nie. Brak
samokrytyki, niepotrzebne pracownikom informacje (w tym na pierwszej stronie) i wy³¹cznie pozytywne informacje zamieszczane w Miedziaku, czyni¹c ten dwutygodnik tub¹ propagandow¹ Zarz¹du z
Prezesem Wirthem na czele, pomijaj¹c realne problemy w firmie.
Ministerstwo Skarbu motywuje prace nad ustaw¹ mówi¹c, ¿e
dzi s¹ ju¿ inne sposoby ochrony interesów pracowników oraz wspomina o zwi¹zkowcach, którzy czêsto podlegaj¹ konfliktowi interesów, reprezentuj¹c zarówno interes pracodawcy, jak i zatrudnionych w firmie. Ciekawe co to za sposoby ochrony zna Pan Minister
Grad? Z drugiej strony zastanawiamy siê, o co chodzi w konflikcie
interesów przy reprezentowaniu interesu pracowników i dzia³ania
dla dobra firmy? Czy Pan Minister nie s³ysza³ o czym takim, jak
dobro wspólne i kompromis?
Minister Grad wywiadczy³by przys³ugê ca³emu spo³eczeñstwu
rozliczaj¹c wszystkie poprzednie rady nadzorcze, które pope³ni³y
szereg b³êdów.

W KGHM jedn¹ z wielu takich chybionych decyzji by³a wyprawa
do Kongo, która zosta³a zatwierdzona przez Radê Nadzorcz¹ KGHM
Polska Mied S.A., sk³adaj¹c¹ siê w wiêkszoci z bezzwi¹zkowych
fachowców mianowanych przez ministra SP. Pomimo ostrze¿eñ i
sprzeciwu Józefa Czyczerskiego cz³onka Rady Nadzorczej KGHM
Polska Mied S.A. z wyboru za³ogi i zarazem Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wyrazi³a zgodê na t¹ inwestycjê, która przynios³a Spó³ce straty liczone w setkach
milionów z³otych. Bonanza w Kongo zosta³a spisana w straty KGHM
w roku 2001 i ju¿ w 2002r. kolejna rada nadzorcza z nadania ministra SP powraca do inwestycji Kongo wypompowuj¹c przez kolejne
lata dziesi¹tki milionów z³otych. G³os rozs¹dku przedstawiciela za³ogi w radzie nadzorczej zosta³ ca³kowicie zdominowany przez wiêkszoæ rady z nominacji MSP. Teraz MSP twierdzi, ¿e jedyny spo³eczny
g³os rozs¹dku nale¿y wyrugowaæ z rad nadzorczych. W jakim celu?
Aby poza wszelk¹ kontrol¹ spo³eczn¹ wyprowadzaæ kasê poza spó³ki? T³umaczenie, ¿e czynnik spo³eczny ma inne mo¿liwoci pozyskania informacji i wp³ywu na bie¿¹ce i przysz³e strategiczne dla
zak³adu decyzje stanowi tylko próbê usprawiedliwienia decyzji odsuwaj¹cej pracowników od informacji i decyzji w sprawie ich zak³adu pracy. Jednak konsekwencje z³ych decyzji w zak³adzie pracy ponosiæ bêd¹ pracownicy, to im obni¿y siê p³acê, a gdy te dzia³ania nie
wystarcz¹ strac¹ pracê.
Wprowadzenie wspomnianej ustawy oddali nas od pañstw demokracji zachodniej, przybli¿aj¹c do pañstw zacofanej Afryki i latynoamerykañskich. W cywilizowanych, w pe³ni rozwiniêtych krajach,
jak np. Francja czy Niemcy, Zwi¹zki Zawodowe s¹ niezbêdnym elementem dbania o prawa pracownicze, równie¿ z reprezentacj¹ za³óg
w radach nadzorczych firm.
W sprawie zaistnia³ej sytuacji zabra³ g³os Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. i przewodnicz¹cy
SKGRM NSZZ Solidarnoæ:
Eliminuj¹c przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej spó³ki, doprowadzi siê do tego, ¿e ju¿ nikt nie bêdzie patrzy³ politykom na rêce. Platforma po dojciu do w³adzy, wymieni³a Rady
Nadzorcze. Pierwsza decyzja nowych rad, to odciêcie dziennikarzy od informacji i zabronienie komunikowania siê cz³onkom rady
z mediami. Mimo obowi¹zku informacyjnego i pe³ny ust sloganów o transparentnoci, przejrzystoci i tworzenia mitów konkursowych, a tak naprawdê powo³uje siê kolesi do Zarz¹du i Rad
Nadzorczych. Bêdzie podejmowa³o siê ryzykowne decyzje, które bezkrytycznie zaklepie Rada Nadzorcza i nawet jak to kiedy
ujrzy wiat³o dzienne, a prokurator bêdzie to bada³, to przepisy
s¹ tak skonstruowane, ¿e bêdzie móg³ podj¹æ tylko jedn¹ decyzjê  umorzyæ, bo nie by³o dzia³ania na szkodê Spó³ki, lecz tylko
nieuniknione ryzyko gospodarcze. (...)
Przedstawiciele za³ogi w Radach Nadzorczych  na pewno s¹
osobami nieuwik³anymi w dorane uk³ady polityczne, musz¹ reprezentowaæ tylko i wy³¹cznie szeroko pojêty interes za³ogi i
przedsiêbiorstwa, bo te dwa przymioty musz¹ byæ spójne, a wbrew
propagandzie jad¹ na tym samym wózku. Przedstawiciele za³ogi s¹ jedyn¹ stabiln¹ si³¹ w Radzie Nadzorczej przy bardzo
szybkich zmianach politycznych. Musz¹ liczyæ siê z opini¹ za³ogi, bo co trzy lata podlegaj¹ bezporednim wyborom przez 18ty
za³ogê. Przy bardzo ostrej krytyce medialnej oraz miêdzyzak³adowej.
XXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê w
niedzielê, 19 wrzenia 2010 r.

Pielgrzymka
ludzi pracy

Dziêkowaæ za bezpiecznie przepracowany rok i prosiæ o czuwanie nad bezpieczeñstwem podczas górniczej pracy na kolejny
rok, bêd¹ pielgrzymi z Zag³êbia Miedziowego NSZZ Solidarnoæ.
Wyjazd na uroczystoci w Czêstochowie organizuj¹ komisje miê-

dzyzak³adowe i zak³adowe NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ce przy Oddzia³ach KGHM Polska Mied S.A.
Jeszcze pozosta³o po kilka miejsc i mo¿na zg³osiæ swój udzia³
w: Komisji Miêdzyzak³adowej O/ZG: Lubin 76 849 55 63 i Komisji
Zak³adowej O/ZG Rudna 76 748 51 52 oraz Komisji Zak³adowej
O/Polkowice-Sieroszowice 76 748 40 70.
Program pielgrzymki:
19 wrzenia 2009 r.
Godz. 8.00 - Otwarcie punktu informacyjnego - aula Jana Paw³a II.
Godz. 9.00 - Modlitwa Ró¿añcowa ze Szczytu Jasnogórskiego
- O. Niward z Krakowa.
Godz. 11.00 - Uroczysta Suma - koncelebruj¹ Duszpasterze
Ludzi Pracy.
Przewodniczy i homiliê wyg³osi Ks. Biskup Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi
Wyjazd nast¹pi w godzinach rannych, a powrót wieczorem.
Zapraszamy wszystkich do pielgrzymowania na Jasn¹ Górê! Z
wdziêcznoci, - górnicy Zag³êbia Miedziowego udadz¹ siê do
Jasnogórskiej Pani - naszej Matki i Królowej - aby za jej porednictwem wypraszaæ u Boga potrzebne ³aski.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ca przy KGHM Polska Mied S.A. pamiêta³a

W intencji NSZZ
Solidarnoæ

W kociele Matki Boskiej Czêstochowskiej w Lubinie w dniu
05.09.2010r. odby³a siê Msza wiêta Dziêkczynna z okazji XXXtej rocznicy powstania NSZZ Solidarnoæ.
Z inicjatywy KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin obchody XXX
lat powstania NSZZ Solidarnoæ w Lubinie zakoñczy³a uroczysta
Msza wiêta. Po zakoñczonym nabo¿eñstwie odby³ siê koncert pt.
A To Polska W³anie w wykonaniu Kapeli znad Baryczy. Podczas
niego mieszkañcy Lubina mogli z³o¿yæ dobrowolne datki na pomoc
dla powodzian, które przekazano na konto Caritas w Legnicy.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ Kopalni Lubin bardzo serdecznie dziêkuje wszystkim za przybycie i udzielone wsparcie!

W kolejnym Oddziale KGHM Polska Mied S.A. wyznaczony mediator w sporze zbiorowym.

Mediator
wyznaczony

W trwaj¹cym od listopada 2009r. sporze zbiorowym o bezpieczeñstwo zatrudnienia  (zapisanie w ZUZP gwarancji zatrudnienia w przypadku dalszej prywatyzacji Spó³ki) i wolnoæ zwi¹zkow¹  (dokonan¹ przez pracodawcê samowoln¹ niekorzystn¹
dla pracowników interpretacj¹ ZUZP), 30 wrzenia 2010r. nast¹pi³ kolejny etap.
Departament Dialogu i Partnerstwa Spo³ecznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej poinformowa³ Komisjê Zak³adow¹ NSZZ
Solidarnoæ dzia³aj¹c¹ przy KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Rudna, ¿e do przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego w sporze zbiorowym prowadzonym z KGHM Polska Mied
S.A. O/ZG Rudna zosta³ wyznaczony mediator z listy przy Ministrze
Pracy i Polityki Spo³ecznej  Pan Zbigniew Bartnik.
Termin rozpoczêcia postêpowania mediacyjnego zostanie ustalony przez mediatora bezporednio ze stronami sporu. O terminie i
przebiegu negocjacji bêdziemy za³ogê informowaæ na bie¿¹co.
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