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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

W gie³dowej spó³ce KGHM Polska Mied S.A., w wyniku ignorancji jej w³adz, mediacje w ramach prowadzonego przez NSZZ Solidarnoæ sporu zbiorowego zakoñczy³y siê fiaskiem.

Referendum przed strajkowe

w kolejnych zak³adach KGHM
W KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³y Zak³ady Górnicze Lubin i Zak³ady Górnicze Rudna bêdzie referendum w/s strajku
o gwarancje zatrudnienia, pakiet medyczny i wolnoæ zwi¹zkow¹
oraz waloryzacjê p³acy! Po KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Polkowice-Sieroszowice, w którym zdecydowana wiêkszoæ zatrudnionych wypowiedzia³a siê za strajkiem, za³ogi kolejnych
oddzia³ów wyra¿¹ swoj¹ opiniê.
Postulaty gwarancji zatrudnienia, pakietu medycznego i wolnoci zwi¹zkowej
W ostatniej dekadzie listopada 2009r. oceniaj¹c powsta³¹
sytuacjê - Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ce w
KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³y: ZG Lubin; ZG PolkowiceSieroszowice; 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 Mied 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 wiadczeñ pracowniczych wynikaj¹cych tak z obowi¹zuj¹cych róde³
prawa pracy, jak i wszelkich uprawnieñ i wiadczeñ przys³uguj¹cych pracownikom na podstawie innych zawartych umów i porozumieñ. Porozumienie Zbiorowe  Umowa Spo³eczna zawarte
winny byæ na okolicznoæ prowadzenia dalszej prywatyzacji
KGHM Polska Mied S.A. (zbycia akcji nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa) na okres 20tu lat od dnia jej zakoñczenia.
2. Zawarcia Protoko³u Dodatkowego do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied 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 wiadczenia na rzecz pracowników KGHM Polska Mied S.A. us³ug medycznych.
3. Zaniechania naruszania przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym
praw i wolnoci, w tym wynikaj¹cych z wewn¹trzzak³adowych
aktów prawa pracy, w szczególnoci uprawnienia zwi¹zków zawodowych do dokonywania wspólnie z pracodawc¹ wyjanieñ
treci postanowieñ Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla
Pracowników KGHM Polska Mied S.A.
Rozmowy i negocjacje
Po przekazaniu postulatów NSZZ Solidarnoæ w dobrej wierze
rozpoczyna rozmowy z Zarz¹dem Spó³ki, na temat podjêcia negocjacji w celu za³atwienia zg³oszonych postulatów i nie dopuszczenia do sporu zbiorowego. Zarz¹d KGHM uchyla siê od podjêcia
rozmów z partnerem spo³ecznym, w sprawie zg³oszonych postulatów, powstaje spór zbiorowy. Zarz¹d ceduje obowi¹zek podjêcia
negocjacji w ramach sporu zbiorowego na swoich pe³nomocników. Odsy³a NSZZ Solidarnoæ do podleg³ych mu dyrektorów
poszczególnych Oddzia³ów. Sw¹ decyzjê uzasadnia, ¿e dyrektorzy
s¹ pracodawcami w rozumieniu kodeksu pracy. Prowadz¹cy nego-

cjacje na Oddzia³ach dyrektorzy przez wiele miesiêcy nie uzyskuj¹ od
prezesa Herberta Wirtha i Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. pe³nomocnictw do zawarcia porozumienia ze stron¹ spo³eczn¹ w sprawie
tocz¹cego siê sporu zbiorowego. Tak prowadzone negocjacje doprowadzaj¹ do rozbie¿noci stanowisk i spisania protoko³u rozbie¿noci.
Mediator zdziwiony
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem  ustaw¹ o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych, gdy zawiod¹ rokowania pomiêdzy stronami 
próba rozwi¹zania sporu zbiorowego zostaje podjêta przez zawodowych mediatorów.
Najwczeniej mediacje w obecnoci mediatora odby³y siê w KGHM
Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Polkowice-Sieroszowice, Strony sporu
nie mog¹c uzgodniæ mediatora wyst¹pi³y o jego wyznaczenie do
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, który wyznaczy³ na
mediatora Pana Zdzis³awa ladowskiego. 20 maja 2010r. odby³o siê
spotkanie stron sporu zbiorowego w obecnoci mediatora, na którym Strony przedstawi³y swoje stanowiska.
Mediator (na co dzieñ zatrudniony w Zwi¹zku Pracodawców) podczas próby pogodzenia stron nie móg³ opanowaæ zdziwienia, ¿e w
tak du¿ej gie³dowej spó³ce o znaczeniu wiatowym nie ma w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy zapisów gwarantuj¹cych zatrudnionym bezpieczeñstwo pracy, w przypadku prowadzenia procesów
prywatyzacyjnych w Spó³ce.
Na stwierdzenie, ¿e w³adze spó³ki kieruj¹ siê dobrymi intencjami
w celu rozwi¹zania sporu w drodze porozumienia, mediator wyrazi³
zdumienie, ¿e przy takiej deklaracji Zarz¹d Spó³ki nie podj¹³ bezporednich rozmów, a przynajmniej nie da³ upowa¿nieñ dyrekcji Oddzia³u do zawarcia porozumienia koñcz¹cego polubownie spór zbiorowy.
Nieposiadaj¹cy uprawnieñ dyrektor Oddzia³u nie by³ wstanie zawrzeæ porozumienia z NSZZ Solidarnoæ zabezpieczaj¹cego pracowników przed skutkami prowadzonej prywatyzacji Spó³ki (Porozumienia Zbiorowego  Umowy Spo³ecznej zawieraj¹cej gwarancje
zatrudnienia oraz utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i wiadczeñ pracowniczych przez okres 20 lat dla wszystkich
pracowników KGHM). Z tego samego powodu nie móg³ zawrzeæ
porozumienia o wpisaniu do ZUZP postanowieñ Pakietu Medycznego.
Spisano protokó³ rozbie¿noci w obecnoci mediatora i realizuj¹c
postanowienia ustawy o sporach zbiorowych przeprowadzono od
28 czerwca do 2 lipca 2010r referendum strajkowe w kopalni Polkowice-Sieroszowice, w którym za³oga w zdecydowanej wiêkszoci
opowiedzia³a siê za strajkiem w obronie swoich praw.
Mediacje koñcz¹ siê
W ramach prowadzonego od 30 listopada 2009r. przez NSZZ Solidarnoæ sporu zbiorowego 24 wrzenia 2010r. odby³o siê spotkania stron sporu zbiorowego w obecnoci mediatora Zbigniewa Bartnika w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Ruda i
27 wrzenia 2010r. w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Lubin.
Przedstawiciele Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG
Rudna i 3 dni póniej Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin podtrzymali przedstawione 30 listopada 2009r.
¿¹dania zg³oszone w imieniu zatrudnionych pracowników.
Przedstawiciele pracodawcy powtórzyli swoje wczeniejsze stanowisko, ¿e nie mog¹ spe³niæ ¿¹dañ strony zwi¹zkowej, poniewa¿
wszystkie ¿¹dania dotycz¹ Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
dla pracowników KGHM Polska Mied S.A., a do zmian w ZUZP nie
otzrymali od zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. pe³nomocnictw.
Ponadto przedstawiciele pracodawcy stwierdzili, ¿e ich zdaniem
Wprowadzenie dodatkowych postulatów do ZUZP stanowi faktycznie zmianê uk³adu. A zmiana ZUZP mo¿e byæ przedmiotem sporu po

wczeniejszym jego wypowiedzeniu.
Zdaniem strony zwi¹zkowej opartym na pogl¹dach przedstawicieli literatury prawnej, mo¿liwy jest spór zbiorowy, gdy ¿¹danie nie
ma zwi¹zku z treci¹ zawartego uk³adu ani innego porozumienia
zbiorowego, a tak¿e wtedy, gdy dotyczy jakiej sprawy ju¿ uregulowanej, ale wychodzi poza granice jej unormowania. Zgodnie z tym
zapatrywaniem, w razie zawarcia uk³adu zbiorowego pracy, w którym nie ma odpowiednich dyspozycji dotycz¹cych przedmiotu ¿¹dañ,
zwi¹zek zawodowy- bez koniecznoci wypowiedzenia uk³adu- mo¿e
wszcz¹æ spór zbiorowy o realizacjê wskazanych w postulatach spraw.
NSZZ Solidarnoæ z ca³¹ stanowczoci¹ podkreli³, i¿ zgodnie z
prezentowanymi pogl¹dami nie d¹¿y do zmiany treci uk³adu zbiorowego pracy, a jedynym jej celem jest zapewnienie pracownikom
nale¿nych im gwarancji zatrudnienia oraz gwarancji wiadczenia
us³ug medycznych oraz zaprzestania bezprawnego samowolnego
interpretowania przez pracodawcê zapisów ZUZP.
Wobec rozbie¿noci stanowisk i nie mo¿noci zawarcia porozumienia w obecnoci mediatora strony podpisa³y protokó³ rozbie¿noci.
Przed strajkiem referendum
W roku 2010 Zarz¹d Spó³ki, jako strona ZUZP nie podj¹³ negocjacji ze stron¹ spo³eczn¹ na temat waloryzacji p³acy podstawowej i w
ramach postulatów sporu zbiorowego ceduj¹c negocjacje na swoich pe³nomocników w Oddzia³ach nie udzielaj¹c im upowa¿nienia
do zawarcia porozumienia powi¹zanego z ZUZP.
Lekcewa¿¹c stronê spo³eczn¹ nie podj¹³ wyjanienia treci zapisów ZUZP i samowolnie je interpretuj¹c podj¹³ bezprawne dzia³anie
pozbawiaj¹ce pracowników przys³uguj¹cej im 14-stej pensji. Procedura negocjacji w ramach sporu zbiorowego o jednakowych postulatach na poszczególnych Oddzia³ach zakoñczy³a siê w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice, O/ZG Rudna i O/
ZG Lubin. Pozosta³y jeszcze negocjacje w obecnoci mediatora w
Oddzia³ach ZWR i Hydrotechnicznym.
NSZZ Solidarnoæ zdaj¹c sobie sprawê z uci¹¿liwoci akcji protestacyjnej  tak dla za³ogi jak i pracodawcy, podjê³a wszelkie mo¿liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany dotychczas zajmowanego stanowiska przez pracodawcê i zawarcia ze Zwi¹zkiem oczekiwanego
przez za³ogê KGHM porozumienia. Okaza³y siê one bezskuteczne.
Wszystko wskazuje na to, ¿e obecny Zarz¹d KGHM d¹¿y do
wywo³ania protestu pracowniczego w formie strajku. NSZZ Solidarnoæ przeszed³ wszystkie drogi prawem przewidziane do
zapewnienia pracownikom bezpieczeñstwa pracy. Jakie dalsze
dzia³ania zostan¹ podête? O tym zadecyduje za³oga KGHM Polska Mied S.A.
Wed³ug informacji uzyskanych od przewodnicz¹cych NSZZ Solidarnoæ kopalni Rudna Józefa Czyczerskiego i kopalni Lubin Bogdana Nuciñskiego terminy referendum przed strajkowego jeszcze
nie zosta³y ustalone. Jednak zgodnie z prawem bêd¹ one przeprowadzone na poszczególnych zak³adach w najbli¿szym czasie, gdy¿
za³oga musi siê wypowiedzieæ, jakie dalej zwi¹zek ma podj¹æ dzia³ania.

Ju¿ po raz XXVIII cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ spotkali siê na wspólnej modlitwie, podczas Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Ludzi Pracy.

28 pielgrzymka
ludzi pracy

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê odby³a
siê w tym roku 18 wrzenia. Oficjalne uroczystoci rozpoczê³y siê
od Mszy wiêtej na Szczycie Jasnej Góry
Nie damy siê podzieliæ ani zamkn¹æ sobie ust  mówi³ podczas niej, przewodnicz¹cy Janusz niadek.
Centralnym punktem spotkania by³a Msza w. na Jasnogórskim
Szczycie odprawiona w intencji ludzi pracy i bezrobotnych, o pomoc i Bo¿e B³ogos³awieñstwo dla naszych rodzin. Przewodniczy³ jej
bp. Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W homilii
bp Antoni Dydycz mówi³ o du¿ym bezrobociu i masowych wyjazdach Polaków za granicê w poszukiwaniu pracy.  To straszliwa
choroba naszego pañstwa, ¿e nie jest w stanie zapewniæ miejsc
pracy ka¿dej dziewczynie i ka¿demu ch³opcu  powiedzia³ hierarcha.

Wiele bêdzie zale¿a³o od tego, jaki duch bêdzie panowa³ w 30letniej Solidarnoci. Wiemy, ¿e robotnik w pojedynkê niewiele osi¹gnie, albo nawet nic. Ale wiat pracy dobrze, uczciwie zorganizowany mo¿e okazaæ siê skutecznym partnerem w dialogu z pracodawcami i ka¿d¹ w³adz¹ w d¹¿eniu do spo³ecznego ³adu, opartego na
sprawiedliwoci i mi³oci. Tego ¿yczymy i o to siê modlimy!  mówi³
kaznodzieja
Na zakoñczenie Mszy w. bp Kazimierz Ryczan wypowiedzia³ w
imieniu wszystkich Akt Zawierzenia Matce Bo¿ej.
,,Solidarnoæ h z racji 30. rocznicy powstania Zwi¹zku ufundowa³a pami¹tkowy ryngraf z wizerunkiem Matki Bo¿ej na cianê Kaplicy Cudownego Obrazu. Przed sum¹ ryngraf powiêci³ bp Kazimierz
Ryczan.
Janusz niadek, przewodnicz¹cy KK wiêci³ NSZZ ?Solidarnoæ h
wniós³ na o³tarz relikwie b³ogos³awionego ks. Jerzego, które pozostan¹ na Jasnej Górze jako dar dla sanktuarium.
Zwracaj¹c siê do pielgrzymów podkreli³, ¿e do Czêstochowy przyby³a ?Solidarnoæ h, która ¿yje, bo ks. Popie³uszko odda³ za ni¹
swoje ¿ycie. Dziêkowa³ te¿ Bogu i Maryi za jego niedawn¹ beatyfikacjê. niadek powiedzia³, ¿e choæ wiele osób odesz³o ze zwi¹zku do
polityki czy biznesu, nadal wielu cz³onków jest w ?Solidarnoci h
od samego pocz¹tku.  Ponosz¹ ofiary, nie ogl¹daj¹c siê na korzyci. Dziêkujmy im i okazujmy szacunek, zamiast obra¿aæ - wezwa³
szef ?Solidarnoci.
Nie damy siê podzieliæ ani zamkn¹æ sobie ust oskar¿eniami o
mieszanie siê do polityki, a umiercanie ?Solidarnoci h to umiercanie marzeñ Polaków o sprawiedliwej, solidarnej Polsce. Pod has³em ?zorganizowani maj¹ lepiej bêdziemy budowaæ zwi¹zek, powiêkszaæ nasz¹ wspólnotê  zadeklarowa³ szef ?Solidarnoci i w
imieniu wszystkich zgromadzonych pielgrzymów poprosi³ o modlitwê za Polskê.
Tradycjê pielgrzymek ludzi pracy zapocz¹tkowa³ kapelan ?Solidarnoci h, ks. Jerzy Popie³uszko w 1983 r.
W czasach komuny wrzeniowe pielgrzymki wiata pracy stawa³y siê g³ównym wydarzeniem, podczas którego ludzie skupieni pod sztandarami Solidarnoci manifestowali sw¹ jednoæ i
determinacjê w walce o wolnoæ Ojczyzny, godnoæ cz³owieka
pracy i prawa pracownicze. Nigdy jednak pielgrzymki Ludzi Pracy nie traci³y charakteru religijnego. By³y bezkrwaw¹ modlitewn¹
walk¹, za wstawiennictwem Królowej Polski, o godnoæ i prawa
ka¿dego cz³owieka.

Prasa o KGHM

Z³oty interes
wspólnika KGHM

SUROWCE |Legnicka prokuratura bada sprawê kontraktu dotycz¹cego poszukiwania miedzi w Saksonii - ustali³a Rz
Rzeczpospolita 2010-09-13
IZABELA KACPRZAK
JAROS£AW KA£UCKI
KGHM chce wpompowaæ prawie 100 mln z³ w poszukiwania miedzi w Saksonii. Jego niemiecki wspólnik nie zaryzykuje ani grosza.
Ale zagwarantowa³ sobie jedn¹ czwart¹ przysz³ych zysków, gdyby
odwierty zakoñczy³y siê sukcesem. Sprawê bada ju¿ legnicka prokuratura. Mied, po któr¹ chce siêgn¹æ KGHM Polska Mied, ma le¿eæ
na obszarze Weisswasser w Saksonii, blisko polsko-niemieckiej granicy. Koncern siê spieszy, bo koncesja na poszukiwania z³ó¿ koñczy
mu siê w grudniu 2011 r. Aby siê dowiedzieæ, czy mied w ogóle tam
jest i czy op³aca siê j¹ wydobywaæ, musi zainwestowaæ na pocz¹tek
23 mln euro (ok. 91 mln z³). Mo¿e zrobiæ tylko siedem otworów
poszukiwawczych w dwóch etapach. Koszt pierwszego etapu (cztery wiercenia) wyniesie ok. 13,3 mln euro (52,4 mln z³). Uzyskane
wyniki z pierwszego etapu rozpoznania bêd¹ podstaw¹ do podjêcia
decyzji o realizacji drugiego etapu poszukiwañ na tym terenie. Dzi
KGHM nie wie nawet, czy tam z³o¿a s¹.
Niemiec - gwarant sukcesu?
Partnerem polskiej firmy jest niemiecka HMS Bergbau. Razem wtedy jeszcze z KGHM Cuprum (firma badawcza bêd¹ca w 100 proc.
w³asnoci¹ KGHM) - zawi¹za³y w ubieg³ym roku spó³kê KGHM HMS
Bergbau z siedzib¹ w Berlinie. Wed³ug oficjalnego komunikatu niemiecki partner to jeden z najwiêkszych w Niemczech podmiotów
zajmuj¹cych siê wydobyciem wêgla i handlem nim, wiadcz¹cy rów-

noczenie us³ugi logistyczne. Jak wynika z danych finansowych
HMS Bergbau, jest to jednak stosunkowo niewielka firma handlowa
(choæ notowana na frankfurckiej gie³dzie). Zatrudnia 18 pracowników, a w czasie gdy zawi¹zywa³a spó³kê z polskim koncernem, zarabia³a ok. 1 mln euro rocznie. Nie mia³a nic wspólnego z miedzi¹. Dzi
kapita³ zak³adowy firmy, w której KGHM ma 74,9 proc. udzia³ów, a
HMS 25,1 proc., to tylko 50 tys. euro. O wiele za ma³o, by rozpocz¹æ
inwestycjê w Saksonii. Dlatego w sierpniu zarz¹d KGHM poprosi³
radê nadzorcz¹ o podwy¿szenie kapita³u polsko-niemieckiej spó³ki
o 13,3 mln euro z przeznaczeniem na poszukiwania miedzi. Równoczenie poinformowa³ radê, ¿e niemiecki partner nie w³o¿y w nie ani
grosza. Na razie, bo zgodnie z zawartym porozumieniem, HMS zagwarantowa³ sobie mo¿liwoæ powrotu na poprzedni¹ pozycjê biznesow¹. Ma uzupe³niæ proporcjonalnie nak³ady finansowe i czerpaæ
25,1 proc. zysków z wydobycia. A jeli odwierty zakoñcz¹ siê fiaskiem? O tym porozumienie nic nie mówi. Ryzyko ponosi wy³¹cznie
KGHM. Sk¹d tak silna pozycja mniejszociowego udzia³owca w spó³ce? W³adze KGHM t³umacz¹, ¿e bez niemieckiej firmy koncern nigdy
nie uzyska³by koncesji na saksoñskie z³o¿a. Gdy w 2007 r. w³adze
samorz¹dowe Brandenburgii i Saksonii og³osi³y przetarg na prawa
do eksploracji obszarów Spremberg i Weisswasser, stanê³y do niego trzy firmy. Oprócz HMS Bergbau by³y to KSL (spó³ka akcyjna z
kapita³em mieszanym za³o¿ona w Panamie, nale¿¹ca do firmy Minera AB) oraz Lausitzer Grauwacke (spó³ka utworzona w Niemczech
przez du¿¹ firmê górnicz¹ AngloAmerican). Jak t³umaczy rzecznik
KGHM Anna Osadczuk, koniecznoæ dzia³ania z partnerem niemieckim mia³a byæ gwarancj¹ sukcesu. - Samodzielne wyst¹pienie w
konkursie nie dawa³o nam 100procentowej pewnoci otrzymania
koncesji - podkrela Osadczuk. - HMS Bergbau zna³a lokaln¹ specyfikê obu landów, mia³a dobre kontakty z ich w³adzami samorz¹dowymi i górniczymi. Rzeczniczka KGHM podkrela, ¿e wniosek AngloAmerican, czwartej pod wzglêdem wielkoci firmy górniczej na wiecie, odrzuci³y zarówno w³adze landu Brandenburgii, jak i Saksonii. Mo¿na zadaæ przewrotne pytanie: czy jak bymy nie podpisali porozumienia z Niemcami i nie dostali koncesji, kto by siê teraz pyta³,
dlaczego nie podpisalimy porozumienia z firm¹ niemieck¹ w celu
zwiêkszenia szans na uzyskanie koncesji? - oburza siê Osadczuk.
Jednak brak niemieckiego partnera nie musi zamykaæ drogi do uzyskania koncesji. Z³o¿a w s¹siaduj¹cym z Weisswasser Spremberg
bêdzie eksploatowaæ spó³ka w 100 proc. nale¿¹ca do panamskiej
Minery. Co wiêcej, prawo do odwiertów w okolicach Weisswasser
uzyska³a wczeniej samodzielnie KGHM Cuprum. I dopiero w czerwcu 2009 roku zawi¹za³a ona spó³kê z HMS Bergbau. Anna Osadczuk
t³umaczy dzi Rz, ¿e Niemcy w pewnym sensie zrobili miejsce Polakom w wycigu po koncesje. - KGHM Cuprum sk³ada³a wniosek o
udzielenie koncesji samodzielnie i j¹ uzyska³a, informuj¹c w³adze
niemieckie, ¿e w razie jej uzyskania zamierza dzia³aæ razem z niemieckim partnerem - twierdzi Osadczuk.
Prezes dzia³a na szkodê KGHM?
Ojcem polsko-niemieckiego interesu w Saksonii jest obecny prezes KGHM Herbert Wirth. Do koñca kwietnia 2008 r., a wiêc do ostatecznego uzyskania koncesji na z³o¿a w Saksonii, by³ cz³onkiem zarz¹du KGHM Cuprum. W tym czasie wniosku koncesyjnego na badanie z³ó¿ miedzi nie przygotowywali jednak specjalici z HMS Bergbau, która mia³a byæ gwarantem powodzenia przedsiêwziêcia, lecz
niemiecka firma Geos. Herbert Wirth w latach 90. w niej pracowa³, a
jeszcze dwa lata temu by³a ona jego wspólnikiem w firmie prywatnej
ProGeo we Wroc³awiu. Zdobyta przez KGHM Cuprum koncesja le¿a³a od³ogiem do ubieg³ego roku. Wrócono do niej, gdy prezesem
KGHM zosta³ Wirth. W czerwcu 2010 r. koncern odkupi³ akcje od
swej spó³ki córki KGHM HMS Bergba, a w sierpniu prezes Wirth
postawi³ na posiedzeniu rady nadzorczej wspomniany ju¿ wniosek
o dokapitalizowanie wspólnego przedsiêwziêcia kwot¹ 13,3 mln
euro. Jeszcze w lutym 2010 r. Niemcy stwierdzili, ¿e zaanga¿owani
s¹ w inne projekty dotycz¹ce wêgla, który jest podstawow¹ dzia³alnoci¹ firmy. Zgodzili siê na przejciowe obni¿enie swych udzia³ów
i zastrzegli, ¿e gwarantuj¹ sobie prawo do podniesienia ich do obecnych 25,1 proc. w wybranym przez siebie czasie. Jak zapewnia rzecznik Osadczuk, bêd¹ oni musieli wnieæ kwoty proporcjonalne do
poniesionych w tym czasie przez KGHM nak³adów. Trudno za³o¿yæ,
¿e wygeneruj¹ oni ogromne rodki z w³asnej dzia³alnoci. W 2009 r.
HMS Bergbau zarobi³a raptem ok. 300 tys. euro. A odwierty to tylko
pocz¹tek ewentualnej inwestycji. Na budowê kopalni na s¹siaduj¹cym z Weisswasser z³o¿em Spremberg (w kwietniu og³oszono, ¿e
mo¿na z niego wydobyæ 2 mln ton miedzi) koncern Minera zamierza
wy³o¿yæ a¿ 700 mln euro. Czy podobnie bêdzie z KGHM i HMS? Pewnie gdy w Saksonii bêdziemy ju¿ wydobywaæ mied, HMS Bergbau bez problemu dostanie kredyt na dokapitalizowanie spó³ki, ale

co z ryzykiem przerzuconym wy³¹cznie na KGHM? - pyta Józef Czyczerski, szef Solidarnoci w KGHM i cz³onek rady nadzorczej w
koncernie, który w Prokuraturze Okrêgowej w Legnicy z³o¿y³ zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez prezesa
Wirtha. Czyczerski pyta: - Cztery odwierty w Boles³awcu kosztuj¹
KGHM 10 mln z³, wiêc dlaczego w Weisswasser, które s¹ oddalone o
kilkadziesi¹t kilometrów, 11 mln euro, czyli cztery razy dro¿ej?
Tajemnicza cena ryzyka
Rz próbowa³a siê dowiedzieæ od w³adz KGHM, dlaczego godz¹
siê na zminimalizowanie ryzyka biznesowego przez niemieck¹ firmê
do zera bez stosownego obni¿enia jej udzia³ów w przysz³oci. Anna
Osadczuk odmówi³a odpowiedzi ze wzglêdu na zapisy o poufnoci
szczegó³ów porozumienia akcjonariuszy. Prezes Wirth pytany o
znajomoæ z w³acicielami HMS Bergbau zapewni³, ¿e nie jest to
¿adna znajomoæ prywatna. - Prezes Herbert Wirth pozna³ przedstawicieli firmy HMS Bergbau na wstêpnym etapie negocjacji z nimi
jako cz³onek zarz¹du KGHM Cuprum, dotycz¹cym ustalenia zasad
wspó³pracy przy wyst¹pieniu z wnioskiem o licencjê i nie zna³ pañstwa Schernikau (Heinz Schernikau, prezes HMS Bergau - red.) wczeniej - zapewnia Osadczuk. KGHM Polska Mied to najwiêkszy pracodawca na Dolnym l¹sku. Najwiêkszym akcjonariuszem jest tu
Skarb Pañstwa (posiada prawie 32 proc. kapita³u zak³adowego). W
2009 r. zysk spó³ki wyniós³ ponad 2,5 mld z³.
Ryzyko zwi¹zane z odwiertami w Niemczech ponosi tylko i
wy³¹cznie KGHM.
KGHM chce zainwestowaæ blisko 100 mln z³ w poszukiwania
miedzi w Saksonii. Jego niemiecki wspólnik nie zaryzykuje ani
grosza.
HMS Bergbau to stosunkowo niewielka firma handlowa, która
jest notowana na gie³dzie we Frankfurcie. Zatrudnia 18 pracowników.
KGHM koncesjê na z³o¿a w Saksonii uzyska³a w kwietniu 2008
r. Do ubieg³ego roku nic siê z t¹ koncesj¹ nie dzia³o.

Górnicy z Lubina s¹ duchowo z górnikami Chile

List wsparcia dla
Chilijskich górników

Pod ziemi¹ od 4 sierpnia 2010r. przebywaj¹ górnicy kopalni
miedzi i z³ota w Chile, którzy w wyniku katastrofy zostali tam
uwiêzieni i czekaj¹ na ratunek  wydobycie ich na powierzchniê.
Przewidywana akcja ratunkowa potrwa jeszcze ponad miesi¹c.
Górnicy zatrudnieni w ZG Lubin, solidaryzuj¹c siê z nimi w ich
ciê¿kiej sytuacji napisali i wys³ali list (poni¿ej publikujemy jego
treæ) maj¹cy wesprzeæ kolegów z Ameryki Po³udniowej w ciê¿kich chwilach.
ledzimy tak jak ca³y wiat wieci z kopalni w Chile i chcemy
wesprzeæ górników, którzy s¹ tak d³ugo odizolowani, ¿eby wytrwali.
To te¿ jest kopalnia miedzi. - mówi Zdzis³aw Korczak, wiceprzewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ w ZG Lubin.
List zosta³ wys³any w dwóch wersjach jêzykowych: hiszpañskiej
i polskiej. Ambasada Chilijska wysz³a z inicjatyw¹ przes³ania listu
poczt¹ dyplomatyczn¹, dziêki czemu przesy³ka dojdzie w krótszym
czasie.
26 wrzenia o godz. 8 w parafii pw. w. Barbary w Lubinie odprawiono mszê w intencji uwiêzionych górników i odczytano list.
W tej parafii w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca jest msza
za górników i ich rodziny, na które wszystkich zapraszamy. Gdy
us³yszelimy o tragedii w Chile, niemal jednoczenie z ks. proboszczem Jerzym Adamczewskim pomylelimy o modlitwie za uwiêzionych. Potem pojawi³ siê pomys³ listu. - wyjania Bogdan Nuciñski,
przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ w ZG Lubin.
Wytrwajcie
Szczêæ Bo¿e  tymi s³owami rozpoczynamy ka¿dy dzieñ pracy.
Dzi to pozdrowienie w szczególny sposób kierujemy do Was, Górnicy uwiêzieni pod ziemi¹ w kopalni San Esteban.
Mimo ¿e dzieli nas wielka odleg³oæ, sercem górniczym jestemy
z Wami. Pok³adaj¹c ufnoæ w Bogu, modlimy siê o Wasze rych³e
uwolnienie. Szczególnie podczas mszy w. 26 wrzenia o godz. 8,
któr¹ ofiarujemy za Was i za Wasze rodziny.
Bêdziemy prosiæ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i o si³ê do przetrwania
tego trudnego czasu. Mamy nadziejê  która zawieæ nie mo¿e  ¿e

w. Barbara, patronka górników, ju¿ nied³ugo pozwoli Wam byæ
tam, gdzie Na wierchu s³oneczko lni, ¿onka siê krz¹ta, syneczek
pi.
Obiecujemy wytrwaæ w tej modlitwie i pamiêci do szczêliwego i
jak najszybszego powrotu do domu ka¿dego z Was. Tak jak wielu
ludzi na ca³ym wiecie, czekamy na dobre wiadomoci z Chile.
Szczêæ Bo¿e!

Zamówi³e to odbierz wtórniki kart uprawniaj¹cych do
przejazdu w 2009r.

Bilety do pobrania

Z inicjatywy NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna umo¿liwiono pracownikom kopalni Rudna otrzymanie duplikatów biletów
wydanych im w 2009r.
Wobec licznych skarg pracowników na brak mo¿liwoci odliczenia od przychodu podlegaj¹cego opodatkowaniu, zwiêkszonych
(ponad rycza³t) kosztów dojazdu i powrotu z pracy z powodu braku
biletów, Solidarnoæ podjê³a dzia³ania celem wydrukowania i wydania na wniosek pracownika ich duplikatów. Ka¿dy pracownik, który
poda³ do pracodawcy (planistki, kadrowej), jakie bilety mu brakuj¹
móg³ je odebraæ w czerwcu i lipcu w punkcie prowadzonym prze Pol
Mied Trans na kopalni Rudna.
Do tej pory wiêkszoæ pracowników odebra³a wydrukowane na
ich zlecenie bilety. Jak informuje dzia³ transportu kopalni Rudna
wielu pracowników zamówi³o bilety i ich jeszcze nie odebra³o. Przypominamy, ze mo¿na je jeszcze zakupiæ w siedzibie Pol Mied-Trans
Sp. z o.o. przy Lubinie G³ównym.

Wiec zwi¹zkowy

29 wrzenia 2010 r. o godz. 12.00 przed Urzêdem Rady Ministrów w Warszawie odby³ siê ogólnopolski wiec zwi¹zkowy pod
has³em: Nie  dla ciêæ bud¿etowych, Tak  dla ochrony miejsc
pracy i wzrostu gospodarczego. Protest jest czêci¹ akcji protestacyjnej organizowanej przez Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych.
NSZZ ?Solidarnoæ domaga siê m.in. ochrony stosunku pracy i
stabilnego zatrudnienia, podwy¿ki p³acy minimalnej do poziomu
50% redniego wynagrodzenia, podwy¿szenia kwot uprawniaj¹cych
do zasi³ków rodzinnych i pomocy spo³ecznej, rzeczywistych negocjacji p³acowych w przedsiêbiorstwach oraz podwy¿szenia kwoty
wolnej od podatku dla pracowników najmniej zarabiaj¹cych. ?Solidarnoæ nie zgadza siê m.in. na plany oszczêdnoci i zamro¿enie
p³ac w sferze bud¿etowej, brak bezpieczeñstwa socjalnego pracowników i ich rodzin oraz zapowiadane podwy¿ki podatku VAT i akcyzy.
Górników Zag³êbia Miedziowego aktywnie reprezentowali
w wiecu cz³onkowie Solidarnoci kopalni Rudna i PolkowiceSieroszowice.

Powiew sierpnia aktualny
Czy nasze codzienne zabiegane ¿ycia mamy ograniczaæ tylko do
tego, jak najprociej i najszybciej zaspokoiæ nasze materialne potrzeby? Wiadomo od wieków, ¿e wiatem rz¹dzi pieni¹dz i polityka,
ale czy na pewno? Przy postawieniu tak prostego pytania nasuwaj¹
siê pewne skojarzenia i w¹tpliwoci, czy aby zawsze pieni¹dze i polityka by³y lekarstwem na nasze ¿ycie? Ile¿ razy na przestrzeni naszej
Polskiej historii mielimy okazjê przeledziæ, ale i autentycznie dowiadczyæ, ¿e w³adza i pieni¹dze nie zawsze prowadzi³y Polaków i
nasz¹ polsk¹ rzeczywistoæ prost¹ i uczciw¹ drog¹ do tego, bymy
wzajemnie siê szanowali i jak bardzo czêsto mawia³ nasz ukochany
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II: zawsze stanowili jedno.
Mamy kolejny rok Polskiego Sierpnia, ile¿ tych sierpni ju¿ by³o,
choæby dla przypomnienia: Cud nad Wis³¹, Powstanie Warszawskie

i przepiêkne narodziny Solidarnoci. Tych, ale i wielu podobnych
dat nie mo¿emy zapomnieæ i nie mo¿emy siê wstydziæ. Zarówno
dawniej, jak i dzisiaj bardzo skutecznie czynione s¹ ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêcia, abymy nie pamiêtali o naszej polskiej to¿samoci,
historii i patriotyzmie. Nale¿a³oby postawiæ pytanie oraz dokonaæ
szczerego i uczciwego os¹du, co ja, je¿eli uwa¿am siê za rzetelnego
i prawego Polaka, uczyni³em, by od wieków wypisane na naszych
Polskich sztandarach s³owa BÓG, HONOR, OJCZYZNA, nie by³y
bezmyln¹ paplanin¹ i czy nie zamieniam ich na brzêcz¹c¹ mamonê? Zawsze od samego pocz¹tku, a¿ do dnia dzisiejszego, by³em i
jestem dumny z powstania Solidarnoci by³a i jest dla mnie drog¹,
któr¹ zawsze szed³ Polski rolnik, robotnik i ka¿dy polski patriota,
drog¹, która dawa³a nam wolnoæ i niepodleg³oæ. Tych wartoci
siê nie sprzedawa³o i nie sprzedaje za ¿adn¹ cenê, za krótkotrwa³e i
indywidualne korzyci, partyjne czy partykularne interesy, wczeniej
czy póniej prowadz¹ do tego, ¿e ludzie staj¹ siê wiêniami we w³asnej sprawie. Mój Sierpieñ i Moja Solidarnoæ nie by³y i nie s¹ do
kupczenia, czy na sprzeda¿. Czyni¹c tak samo sprawiasz, ¿e powiew
Sierpnia bêdzie silniejszy, a my nie bêdziemy niewolnikami we w³asnym kraju.
Górnik

Skandalici i biznesmeni
s¹ dzi w cenie
Jak d³ugo jeszcze z ekranów telewizyjnych la³a bêdzie siê przemoc, tania sensacja i prostacki populizm, natomiast wrêcz w sposób bezpardonowy i chamski, d³awione s¹ wszelkie inicjatywy obywatelskie oparte na wartociach chrzecijañskich, patriotycznych?
Nikt z polityków obecnej koalicji nie przejmuje siê zbytnio, ¿e coraz
wiêcej ludzi, polskich rodzin ¿yje w nêdzy i biedzie. Sprytnie wmanewrowywuje siê w nasze codzienne ¿ycie ludzi wielkiego biznesu,
którzy maj¹ mieæ monopol na wszystko, a wrêcz chronieni s¹ przez
prawo i polityków, poniewa¿, jak potwierdzaj¹ niektóre przypadki,
mo¿na kupiæ sobie przychylnoæ w³adzy i mediów. Stary, skompromitowany do cna system komunistyczny zast¹piono nowym liberalizmem, który za nic ma cz³owieka i rodzinê. Wspó³czenie libera³owie wspierani g³osami lewicy i pseudoprawicy tworz¹ prawo, które
z góry ma chroniæ cwaniaków i bogatych, ale nie tych, którzy swoje
dochody pomna¿ali ciê¿k¹ i uczciw¹ prac¹, lecz tych, którzy korzystali i korzystaj¹ z koneksji politycznych i kolesiowego wsparcia.
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, lecz nie o przyk³ady tu chodzi, nimi nie da
siê wy¿ywiæ rodziny, tworzyæ nowych miejsc pracy z godnymi zarobkami. Szczêliwcami mog¹ byæ, przynajmniej w jakiej czêci,
pracownicy, którym dzisiaj nie grozi utrata miejsc pracy, ale czy mo¿na
siê cieszyæ, ciê¿ko pracuj¹c, niejednokrotnie nie maj¹c zdrowia i
gdy ma siê dochód na jednego cz³onka rodziny 100z³ czy 200z³?
Nie, to nie s¹ zmylone dane, z takimi dochodami mamy do czynienia w wielu firmach wykonuj¹cych pracê na rzecz KGHM. Jak d³ugo
jeszcze Ci najbiedniejsi maj¹ p³aciæ najwiêksz¹ cenê za wszelkie
zmiany w gospodarce i polityce? Nie piszê tych s³ów, aby siê wy¿aliæ, bo same ³zy i narzekania niewiele pomog¹, leczy by zachêciæ, a
nie zniechêcaæ do konkretnych dzia³añ.
Komunizm w Polsce musia³ paæ i zbankrutowaæ mimo totalitarnego wsparcia, tylko dziêki ruchowi Solidarnoæ, bo potrafilimy
piêknie siê zjednoczyæ i dzia³aæ. Sta³o siê to realne i mo¿liwe. Dzisiaj
nowy liberalizm ma siê jeszcze dobrze, bo skutecznie nas podzielono, a wielu z nas z niewiadomoci, a niektórzy z wyrachowania i
g³upoty, mamieni obietnicami jednorazowego wsparcia ulegaj¹ pokusie pogr¹¿aj¹c siebie i innych. Jak niektórzy podaj¹ poczytuj¹
sobie za zaszczyt, ¿e dostaj¹ prezenty od elit w postaci flaszki
wódki i kawa³ka kie³basy. Jak¹ wartoæ sob¹ reprezentuj¹?
Wniosek nasuwa siê sam, jeli kto chce zacz¹æ myleæ o
otaczaj¹cej go sytuacji, czas podj¹æ w³aciw¹ decyzjê i przyst¹piæ do Solidarnoci, która od powstania w niczym siê nie zmieni³a. Mia³a pomagaæ ludziom i robi to. Próbuje jednoczyæ nie
tylko biednych i pokrzywdzonych, w jej szeregach jest miejsce
dla ka¿dego, równie¿ dla Ciebie! Im d³u¿ej bêdziesz sta³ z boku,
tym wiêksze dajesz przyzwolenie na dzia³anie skandalistów i
karierowiczów.
Robotnik
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