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Bia³e ko³nierzyki, z politycznego nadania Ministra Skar-
bu Pañstwa, dokonuj¹ skoku na kasê KGHM Polska
Mied� S.A.

Rozbój w bia³y dzieñ
Bez wzglêdu na efekty ekonomiczno-gospodarcze spó³ki pre-

zes bêdzie mia³ na bie¿¹co podnoszon¹ p³acê.
Czê�æ Rady Nadzorczej z nadania Ministra Skarbu Pañstwa pod-

nosi o 100% stawkê i wprowadza automatyczn¹ podwy¿kê p³acy
pracownikowi najemnemu, jakim jest prezes KGHM Polska Mied�
S.A.

W trakcie ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej KGHM Polska
Mied� S.A. 15 pa�dziernika br. przewodnicz¹cy tego organu przedsta-
wi³ zdumionym cz³onkom rady projekt zmiany podstawowego wyna-
grodzenia prezesa Zarz¹du z 42.000z³ do stawki wynikaj¹cej z iloczy-
nu przeciêtnego wynagrodzenia w przemy�le i liczby 25. Mno¿¹c prze-
ciêtne miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw z wrze-
�nia br., które jak podaje GUS wynios³o 3403,68 z³ razy 25 - miesiêcz-
na stawka prezesa wyniesie 85.092 z³. Do niej dochodz¹ pochodne �
w tym 50% premia 42.541z³. Razem miesiêczne wynagrodzenie pre-
zesa Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. wyniesie 127.633z³. Zmiana ta
wprowadza podwy¿kê wynagrodzenia pracowniczego prezesa o po-
nad 100%. Do tego nale¿y doliczyæ liczne bonusy, które otrzymuje
prezes z racji pe³nienia tej funkcji, jak np.: t³uste wynagrodzenie za
zasiadanie w radach nadzorczych spó³ek, w których KGHM posiada
znaczne udzia³y, p³atne przez spó³kê leczenie w prywatnych klinikach,
wysok¹ sk³adkê na ubezpieczenie i przysz³¹ emeryturê, itd.

Na takie warunki cz³onkowie rady nadzorczej z wyboru za³ogi nie
mogli, w ¿adnym przypadku, wyraziæ zgody. Zw³aszcza, ¿e przedsta-
wiciele za³ogi domagaj¹ siê od 3-ch lat wzrostu podstawowej p³acy
pracowniczej w KGHM o ledwie 300z³, co stanowi nieca³e 4% �red-
niego wynagrodzenia g³oszonego oficjalnie przez Zarz¹d Spó³ki. A tu
propozycja przewodnicz¹cego rady Jacka Kuchciñskiego wzrostu wy-
nagrodzeñ prezesa - pracownika najemnego, a¿ o ponad 64.000z³
miesiêcznie i to z automatyczn¹ waloryzacj¹ podstawowej p³acy
(127.633z³) uzale¿nion¹ od �redniej p³acy w przemy�le, bez jakiego-
kolwiek uzale¿nienia od wska�ników ekonomiczno-produkcyjnych
Spó³ki.

Wniosek przedstawiony przez przewodnicz¹cego zosta³ pod-
dany pod g³osowanie i g³osami cz³onków rady reprezentuj¹cych
SP zosta³ przeg³osowany.

W dziewiêcioosobowej radzie nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.
zasiada 6-ciu przedstawicieli SP i 3-ch za³ogi. Skarb Pañstwa posiada
mniejszo�ciowy 31,79% akcji, jednak dziêki rozdrobnieniu pozosta-
³ego pakietu akcji w�ród drobnych inwestorów kontroluje spó³kê
ustalaj¹c 66,66% sk³adu rady. Obecna w³adza d¹¿y do wyeliminowa-
nia z rad nadzorczych czynnika spo³ecznego, chc¹c pozbawiæ pra-
cowników wgl¹du w strategiczne � czêsto wa¿¹ce o przysz³o�ci spó³-
ki decyzje. Po wprowadzeniu zmian i wyrugowaniu przedstawicieli
za³ogi z rad, decyzje nie akceptowalne spo³ecznie, takie jak chocia¿by
tak drastyczne podniesienie p³ac zarz¹dowi, nie ujrz¹ ju¿ �wiat³a dzien-
nego. Bêdzie obowi¹zywaæ zasada: hulaj dusza piek³a nie ma!

Tak wysokie podwy¿szenie wynagrodzenia jednemu pracowni-
kowi w sytuacji, gdy odmawia siê od 3-ch lat drobnych podwy¿ek
pozosta³ym pracownikom jest spo³ecznie nie akceptowalne. Dla-
tego razem z pozosta³ymi cz³onkami rady nadzorczej z wyboru za-
³ogi g³osowa³em przeciw nowej zasadzie wynagradzania preze-
sa. � mówi Józef Czyczerski cz³onek rady nadzorczej i przewodni-
cz¹cy Sekcji krajowej Górnictwa Rud miedzi NSZZ �Solidarno�æ�

Cz³onkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.
nie podpisz¹ siê pod bublem

Bezprawna uchwa³a
Przewodnicz¹cy rady nadzorczej gie³dowej spó³ki okaza³ siê

nie kompetentny, pope³ni³ b³¹d, czy tylko chcia³ wymanewrowaæ
pozosta³ych cz³onków rady nadzorczej?

W 4 dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.
cz³onkom Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi przedstawiono do pod-
pisania uchwa³ê rady, która nigdy nie zosta³a podjêta. Uchwala przed-
stawiona do podpisu, w swej tre�ci ustala³a now¹ p³acê zasadnicz¹
dla: prezesa 25 x p.w.p., I wiceprezesa 23 x p.w.p. i cz³onka zarz¹du
21 x p.w.p. W zwi¹zku odmienn¹ jej tre�ci¹ od stanu faktycznego
przeprowadzonego g³osowania 15.10.2010r. podczas posiedzenia
RN KGHM Polska Mied� S.A. cz³onkowie rady nadzorczej z wyboru
za³ogi Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki, Ryszard Kurek odmówili jej
podpisania i wydali 20.10.2010r.O�wiadczenie:

My ni¿ej podpisani cz³onkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska
Mied� S.A. z wyboru za³ogi stanowczo protestujemy przeciwko
manipulacj¹ Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Pana Jacka Ku-
ciñskiego.

Podjête decyzje na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu
15.10.2010 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeñ dla cz³onków Za-
rz¹du KGHM Polska Mied� S.A w ¿adnym wypadku nie odzwiercie-
dlaj¹ zapisów Uchwa³y Nr 60/VII/10 Rady Nadzorczej KGHM Pol-
ska Mied� S.A z dnia 15 pa�dziernika 2010 r. jak¹ podsuniêto
nam do podpisania.

Decyzja w sprawie wzrostu wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du zo-
sta³a podjêta po�piesznie i z naruszeniem prawa.

W czasie posiedzenia Rady Nadzorczej w tej sprawie naruszo-
no wszystkie zasady ³adu korporacyjnego. Przewodnicz¹cy Rady
nie przedstawi³ projektu Uchwa³y a jedynie podda³ pod g³osowa-
nie wniosek o ustalenie wysoko�ci wska�nika dla Prezesa Zarz¹-
du. Nie g³osowano wska�ników dla I Wiceprezesa i cz³onków
Zarz¹du.

K³amstwem s¹ tak¿e twierdzenia z O�wiadczenia Przewodni-
cz¹cego Rady Nadzorczej, ¿e �� decyzje w tej sprawie poprze-
dzi³y wielomiesiêczne analizy��

W zwi¹zku z powy¿szym odmawiamy podpisania Uchwa³y nr
60/VII/10 z dnia 15.10.2010 r. gdy¿ jest ona obci¹¿ona wad¹
prawn¹.

Zaraz po zakoñczonym posiedzeniu Rady Nadzorczej
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�æ� zawiadomi³a Premiera Rzeczpospolitej Pol-
ski

Skandal w KGHM
Oczekuj¹ od Premiera Rz¹du stanowczej reakcji i odniesie-

nia siê do dzia³alno�ci przedstawicieli Rz¹du RP w Radzie
Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.

List otwarty do Premiera Rz¹du RP � Lubin 20.10.2010r.
W zwi¹zku ze skandalicznymi i bulwersuj¹cymi decyzjami re-

prezentantów Skarbu Pañstwa podjêtymi na posiedzeniu Rady
Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. w dniu dzisiejszym polegaj¹-
cymi na podwy¿szeniu sta³ego wynagrodzenia Zarz¹du o ponad
80% Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi



zwraca siê do Pana, jako Premiera Rz¹du o natychmiastow¹ in-
terwencjê i osobisty nadzór nad dzia³aniami osób, które Rz¹d i
Minister Skarbu Pañstwa desygnowali do nadzoru nad t¹ Spó³k¹.
Decyzje te s¹ bulwersuj¹ce dla pracowników, nosz¹ znamiona
prowokacji i wywo³aj¹ niepokoje w Polskiej Miedzi.

Z jednej strony pracownikom Zarz¹d przez kolejne 3 lata od-
mawia podwy¿szenia o 300 z³ stawek osobistego zaszeregowa-
nia,( t.j. zrekompensowania inflacji i wzrostu kosztów utrzyma-
nia) co powstrzyma³oby spadek p³acy realnej pracowników. Z
drugiej reprezentanci Skarbu Pañstwa bez ¿adnych skrupu³ów,
lekk¹ rêk¹ podwy¿szaj¹ i tak ju¿ nie ma³e wynagrodzenia Zarz¹du
KGHM nie o 300 z³, nie o 3 000 z³, lecz dok³adaj¹ do podstawowe-
go wynagrodzenia zarz¹dzaj¹cych ponad 40 000 z³. Mamy prawo
sadziæ, ¿e maj¹ powa¿ny problem z u�wiadomieniem sobie zna-
czenia s³owa PRZYZWOITO�Æ.

Pytamy wprost, jak to siê ma do Pañskiego sejmowego expo-
se oraz apeli Pana i przedstawicieli Rz¹du w �rodkach masowego
przekazu, ¿e wszyscy obywatele powinni ponosiæ solidarnie koszty
kryzysu?

Zwyk³ym obywatelom proponuje Pan z pokor¹ znosiæ zamro-
¿enie lub obni¿kê dochodów za� Pana reprezentanci w Radach
Nadzorczych Spó³ek, w których Skarb Pañstwa ma udzia³y, bez
¿adnego skrêpowania podwy¿szaj¹ wynagrodzenie podstawowe
cz³onkom Zarz¹dów do ponad 70 000 ty�. z³ miesiêcznie. Do
tego dodaæ nale¿y premie i nagrody oraz wynagrodzenia pobie-
rane za cz³onkostwo w radach nadzorczych spó³ek zale¿nych i
stowarzyszonych.

Apelujemy do Pana o po³o¿enie kresu hipokryzji, z jak¹ mamy
obecnie do czynienia. Na dzieñ dzisiejszy w Polsce jest oko³o 3
mln bezrobotnych, m³odzi ludzie po zakoñczeniu edukacji nie
mog¹ znale�æ pracy, bo likwiduje siê kolejne zak³ady. Nastêpne 3
mln obywateli ¿yje na granicy ubóstwa maj¹c problem z utrzyma-
niem swoich rodzin. Nie ma³a jest liczba Polaków maj¹ca pro-
blem z wykupem przepisanych lekarstw oraz g³odnych dzieci id¹-
cych do szko³y bez �niadania. Obywatele naszego kraju czekaj¹
na zabiegi i operacje, bo szpitalom brakuje pieniêdzy. Jak bêdzie
Pan móg³ patrzeæ w oczy rodzinom, którym pomoc spo³eczna
odmawia wyp³aty zasi³ków, bo brakuje �rodków finansowych?

Co Pan ma do powiedzenia rodzinom, które ucierpia³y w kata-
strofach powodzi i do dzi� nie wyp³acono im pomocy? Czy¿by
prawd¹ by³o, ¿e has³o wyborcze Platformy Obywatelskiej �By ¿y³o
siê lepiej� mia³o dotyczyæ tylko wybranych kolesi i ich popleczni-
ków?

Ciê¿ko pracuj¹cym górnikom, nara¿aj¹cym codziennie swoje
zdrowie i ¿ycie, hutnikom i przeróbkarzom, pracuj¹cym w warun-
kach szkodliwych, odmawia siê trzeci rok z rzêdu podwy¿ek p³ac
zasadniczych o 300 z³ i próbuje siê wmawiaæ, ¿e trzeba obni¿aæ
koszty, oszczêdzaæ i ogl¹daæ ka¿d¹ z³otówkê kilka razy zanim siê
j¹ wyda. Za to reprezentanci Skarbu Pañstwa w podziêkowaniu
za intratne synekury rozdawane przez Zarz¹d Polskiej Miedzi w
Radach Nadzorczych bez skrêpowania podwy¿szaj¹ horrendal-
nie wynagrodzenia swoim dobroczyñcom.

Pytamy publicznie Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej KGHM
Polska Mied� S.A  Pana Jacka Kuciñskiego - czym tak siê zas³u¿y³
Zarz¹dowi Polskiej Miedzi, ¿e �wyl¹dowa³� w radzie nadzorczej
TAURON-u? Czy przeforsowanie w Radzie Nadzorczej podwy¿-
szenia o ponad 80% wynagrodzenia podstawowego dla Zarz¹du
ma co� wspólnego z proponowanym przez Rz¹d RP �zaciska-
niem pasa� w czasie kryzysu?

Nie mo¿na tego nazwaæ ju¿ pazerno�ci¹, bo s³owo to jest za
delikatne.

Od osób op³acanych z podatków obywateli i to z wy¿szym
wykszta³ceniem powinno wymagaæ siê wiêcej, a przynajmniej przy-
zwoito�ci.

Ju¿ teraz wiemy, dlaczego Rz¹d planuje wyrzuciæ z rad nadzor-
czych reprezentantów pracowników. Wtedy ju¿ �bez skrêpowa-
nia� bêdzie siê dbaæ o w³asne sto³ki skutecznie ukrywaj¹c to przed
pracownikami i opini¹ publiczn¹.

Oczekujemy od Premiera Rz¹du stanowczej reakcji i odniesie-
nia siê do naszego publicznego wyst¹pienia w tej sprawie.

Pracownikom KGHM Polska Mied� S.A. oraz wszystkim Pola-
kom nale¿¹ siê Pañskie wyja�nienia.

Za SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

List przekazano do wiadomo�ci: Ministrowi Skarbu Pañstwa,
Sejmowi RP.

Minister zdrowia Ewa Kopacz 27 pa�dziernika 2010r. przed-
stawi³a Sejmowi RP rz¹dowy projekt reformy s³u¿by zdro-
wia

Kto Nas Wyleczy?
Zak³ady opieki zdrowotnej jak przedsiêbiorstwa.
W takim kierunku zdaniem NSZZ �Solidarno�æ� id¹ zmiany propo-

nowane przez Ministerstwo Zdrowia w ustawie o dzia³alno�ci leczni-
czej.

Prezydium Komisji Krajowej negatywnie ocenia przygotowany przez
Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o dzia³alno�ci leczniczej. Jej ce-
lem jest zmiana zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, rejestracji,
sposobu finansowania podmiotów wykonuj¹cych dzia³alno�æ lecznicz¹.

Zdaniem przedstawicieli �Solidarno�ci� intencj¹ ustawodawcy jest
powszechna eliminacja samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnych (sp zoz) z krêgu podmiotów udzielaj¹cych �wiadczeñ a
nie rozwi¹zanie problemu zad³u¿enia s³u¿by zdrowia w Polsce.

Problem zad³u¿enia ma zostaæ rozwi¹zany m.in. poprzez dzia³ania
prywatyzacyjne, które podejmowane bêd¹ dopiero po tzw. komercjali-
zacji sp zoz na podstawie powszechnych regu³ Kodeksu spó³ek han-
dlowych, z niewielkimi ograniczeniami przewidzianymi w projektowa-
nej ustawie. Tymczasem z mocy konstytucji i ustaw o dzia³ach admini-
stracji oraz ustaw o samorz¹dzie gminnym, powiatowym i wojewódz-
twa ochrona zdrowia nale¿y do zadañ publicznych.

Zwi¹zkowcy poddaj¹ w w¹tpliwo�æ przekazanie kompetencji o prze-
kszta³ceniu samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej w
spó³kê prawa handlowego w rêce wójtów, burmistrzów czy prezyden-
tów miast.

Zdaniem przedstawicieli �Solidarno�ci� decyzja o przekszta³ceniu
wykracza poza zakres zadañ dotycz¹cych zwyk³ego zarz¹du jednostk¹
samorz¹du terytorialnego i powinna byæ poprzedzona rzeczow¹ de-
bat¹, dotycz¹c¹ korzy�ci oraz zagro¿eñ, jakie mo¿e przynie�æ. Szansê na
tak¹ debatê daje wy³¹cznie powierzenie kompetencji w sprawie prze-
kszta³cenia organizacyjnego sp zoz organom stanowi¹cym jednostek
samorz¹du terytorialnego tj. radom gmin i powiatów oraz sejmikom
województwa.

Krytycznie �Solidarno�æ� ocenia równie¿ propozycje zapisów w za-
kresie stosunków pracy. Proponowane rozwi¹zania s¹ mniej korzystne
ni¿ w obecnie obowi¹zuj¹cych przepisach prawa pracy. W swojej opinii
prezydium Komisji Krajowej zwraca równie¿ uwagê, ¿e projekt ustawy
w wielu miejscach odnosi siê do nieistniej¹cych jeszcze rozporz¹dzeñ.
Dlatego trudno oceniæ ca³o�æ zmian, które Ministerstwo zamierza wpro-
wadziæ w systemie ochrony zdrowia.

Rz¹d ³amie ustalenia
Rz¹d zlekcewa¿y³ porozumienie w sprawie wysoko�ci przysz³o-

rocznej wysoko�ci minimalnego wynagrodzenia � uwa¿a NSZZ �So-
lidarno�æ�.

Stanowisko w sprawie wysoko�ci minimalnego wynagrodzenie przy-
jê³o 6 pa�dziernika br. prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�.

�Prezydium Komisji Krajowej wyra¿a swój protest i oburzenie zlek-
cewa¿eniem przez rz¹d porozumienia w sprawie wysoko�ci przysz³o-
rocznego wynagrodzenia minimalnego pomiêdzy pracodawcami, zwi¹z-
kami zawodowymi i przedstawicielami rz¹du zawartego w uchwale nr
41 Komisji Trójstronnej w wysoko�ci 1408 PLN� � czytamy w stanowi-
sku. Zwi¹zkowcy wyliczyli, ¿e po raz pierwszy od lat wynagrodzenie
minimalne zmaleje wobec prognozowanej przysz³orocznej �redniej p³a-
cy w ca³ej gospodarce. Prezydium Komisji Krajowej uwa¿a, ¿e rz¹d
z³ama³ równie¿ zesz³oroczne ustalenia, w my�l których mia³ okre�liæ
precyzyjny sposób podnoszenia wysoko�ci minimalnego wynagro-
dzenia do 50% p³acy �redniej.

�Po raz kolejny rz¹d zlekcewa¿y³ porozumienie zwi¹zków zawodo-
wych i pracodawców To pokazuje jak nie powa¿nie Donald Tusk trak-
tuje partnerów spo³ecznych i ca³¹ komisjê trójstronn¹. Rz¹d przyjmu-
j¹c p³acê minimaln¹ na poziomie absolutnego minimum kontynuuje
linie wzrostu rozwarstwienia spo³ecznego i uderza w najubo¿szych� �
mówi Janusz �niadek, przewodnicz¹cy KK NSZZ �Solidarno�æ�

�Decyzja Rady Ministrów to kolejny dowód na znikom¹ rolê dialogu
spo³ecznego, który ma s³u¿yæ niemal wy³¹cznie legitymizacji jedynie
s³usznych rozwi¹zañ proponowanych przez rz¹dz¹cych. W praktyce �
to kontynuacja polityki oszczêdzania na najubo¿szych� � pisz¹ w swo-
im stanowisku przedstawiciele �Solidarno�ci�. Pog³êbi to rozwarstwie-
nie i zepchnie kolejne szeregi pracuj¹cych � nawet na pe³nym etacie, w



sferê ubóstwa.
Rz¹dowa decyzja w sprawie wysoko�ci minimalnego wynagrodze-

nia oraz pozosta³e plany dotycz¹ce oszczêdno�ci bud¿etowych wpi-
suj¹ siê niestety w politykê oszczêdzania na najs³abszych i przerzucania
kosztów kryzysu na tych, którzy go nie wywo³ali.

Przypomnijmy, ¿e w planach bud¿etowych na przysz³y rok, rz¹d
zaplanowa³, m.in. podwy¿ki VAT, zamro¿enie kwoty wolnej od po-
datku czy zamro¿enie progów dochodowych uprawniaj¹cych do za-
si³ków z pomocy spo³ecznej i �wiadczeñ rodzinnych.

XXV Krajowy Zjazd Delegatów wy³oni³ nowego Przewod-
nicz¹cego oraz cz³onków Komisji Krajowej na now¹ ka-
dencjê 2010-2014

Piotr Duda nowym
szefem Solidarno�ci

Ponad 300 delegatów, reprezentuj¹cych regiony, bran¿e i 700tys.
cz³onków zwi¹zku, wziê³o udzia³ w zje�dzie zorganizowanym we
Wroc³awiu. Nie zabrak³o równie¿ go�ci z zagranicy, którzy licznie
zjechali w imieniu ponad 30-tu organizacji zwi¹zkowych.

Delegaci wybrali 50 cz³onków Komisji Krajowej, która liczy 100 osób,
z czego po³owa wybierana jest automatycznie, jako przewodnicz¹cy
regionów i bran¿. Z naszego regionu Zag³êbia Miedziowego w sk³ad KK
weszli: z wyboru Ewa Kosiorowska i z automatu Bogdan Or³owski jako
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe.

Krajowy Zjazd Delegatów zaj¹³ stanowisko w wielu istotnych spra-
wach a tak¿e przyj¹³ uchwa³ê programow¹, gdzie za najwa¿niejsze uznaje
siê upominanie o godn¹ i bezpieczn¹ pracê dla wszystkich oraz budo-
wê silnego i skutecznego Zwi¹zku. We wspomnianej uchwale poru-
szono wiele kwestii: ograniczenie czasu trwania umów na czas okre-
�lony do 18 miesiêcy, wdro¿enie skutecznej polityki prorodzinnej, pro-
blem braku dialogu spo³ecznego, lepsza organizacja, wizerunek i roz-
budowanie zwi¹zku w bran¿ach, w których zwi¹zki zawodowe nie maj¹
swojej reprezentacji.

Jeden z go�ci specjalnych, sekretarz generalny EKZZ John Monks,
w czasie wyst¹pienia podkre�li³, ¿e obecnie walczymy, by powstrzy-
maæ pêd do ciêæ i oszczêdno�ci, Je�li wszyscy maj¹ dokonywaæ ciêæ,
to sk¹d ma byæ wzrost gospodarczy? Cenê za kryzys p³ac¹ pracownicy,
dlatego EKZZ domaga siê m.in. podatku od transakcji finansowych.

Nowy Przewodnicz¹cy Piotr Duda zosta³ wybrany stosunkiem g³o-
sów 166 do 139 dla Janusza �niadka. Wybory odby³y siê w bardzo
pokojowej atmosferze. Gromkie brawa dosta³ zarówno nowy jak i ustê-
puj¹cy Przewodnicz¹cy. Podczas wyst¹pienia Piotr Duda zadeklarowa³
poprawê skuteczno�ci Zwi¹zku i stwierdzi³, ¿e musi zostaæ zachowana
równowaga miêdzy polityk¹ historyczn¹, a dzia³alno�ci¹ zwi¹zkow¹. W
sprawach politycznych doda³: �Nikt - ani politycy, ani dziennikarze - nie
mog¹ nam mówiæ, jak mamy uprawiaæ politykê. Pytanie nie jest �czy�,
ale jak Solidarno�æ ma byæ w polityce. To o nas politycy maj¹ zabiegaæ.
Solidarno�ci najbli¿ej do programu Prawa i Sprawiedliwo�ci. Ale nie z
parti¹, tylko z programem. Cz³onkowie Solidarno�ci powinni anga¿o-
waæ siê w dzia³alno�æ ró¿nych partii i komitetów wyborczych. Powinni-
�my im pomóc wej�æ do samorz¹dów. Bêdziemy wtedy tam mieli swo-
ich ludzi.�

Czê�æ z nas z pewno�ci¹ pierwszy raz zetknê³a siê z nowym Prze-
wodnicz¹cym Piotrem Dud¹, dlatego chcieliby�my przedstawiæ jego
¿yciorys: Do �Solidarno�ci� nale¿y od 1980 roku, kiedy zacz¹³ pracê w
Hucie Gliwice na stanowisku tokarza. W latach 1981-83 jako koman-
dos s³u¿y³ w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, w
tym w si³ach ONZ w Syrii. Po skoñczeniu s³u¿by wojskowej wróci³ do
pracy w hucie. W 1992 roku zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego
Komisji Zak³adowej. 3 lata pó�niej zosta³ wybrany do Prezydium Zarz¹-
du Regionu �l¹sko-D¹browskiego, a w 1997 r. zosta³ Skarbnikiem ZR.
25 czerwca 2002 r. w wyborach na przewodnicz¹cego �l¹sko-D¹brow-
skiej Solidarno�ci zdecydowanie pokona³ urzêduj¹cego szefa Zarz¹du
Regionu Wac³awa Marszewskiego. Swój wyborczy sukces powtórzy³
podczas WZD w roku 2006 i 2010 (wtedy by³ jedynym kandydatem,
dosta³ ponad 98 proc. g³osów).

Od 8 lat jest cz³onkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarno�æ. Od 1998
roku jest prezesem Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i M³odzie¿y Re-
gionu �l¹sko-D¹browskiego im. Grzegorza Kolosy - najwiêkszej w re-
gionie pozarz¹dowej instytucji zajmuj¹cej siê organizacj¹ letniego wy-
poczynku dla dzieci. Jest te¿ cz³onkiem Rady Ochrony Pracy przy Sej-

mie RP oraz wiceprzewodnicz¹cym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
³ecznego. Odznaczony Medalem w S³u¿bie Pokoju nadanym przez Se-
kretarza ONZ oraz Z³otym Medalem MON Za Zas³ugi dla Obronno�ci
Kraju. Laureat Nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawanej przez G³ów-
nego Inspektora Pracy za wybitne osi¹gniêcia w zakresie ochrony pra-
cy i ochrony zdrowia w �rodowisku pracy. Wyró¿niony Z³otym Meda-
lem im. Jana Kiliñskiego za Zas³ugi dla Rzemios³a Polskiego oraz Z³o-
tym Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej przyznawanym przez
Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.

Ma 48 lat. Mieszka w Gliwicach. Z ¿on¹ Gra¿yn¹ ma dwoje dzieci �
25-letniego Marcina i 22-letni¹ Sabinê. Interesuje siê sportem i mu-
zyk¹.

Pracownicy KGHM Polska Mied� S.A. nie pope³nili prze-
stêpstwa uczestnicz¹c 11 sierpnia 2009r. dwugodzinnego
strajku ostrzegawczym

Ostateczne postanowienie
Prokuratora Okrêgowego

Oskar¿yciel publiczny po kolejnym rozpatrzeniu zg³oszenia Za-
rz¹du KGHM o podejrzeniu dokonania przestêpstwa przez pracow-
ników uznaje, ¿e pracownicy s¹ niewinni i w zwi¹zku z tym umorzy³
postêpowanie prokuratorskie.

W zwi¹zku z dynamicznymi dzia³aniami Rz¹du RP (g³ównego w³a-
�ciciela KGHM) zmierzaj¹cymi do sprzeda¿y akcji KGHM Polska Mied�
S.A. � skutkuj¹cymi restrukturyzacj¹ Spó³ki, redukcj¹ zatrudnienia jak i
pogorszeniem warunków pracy i p³acy pracowników oraz z uwagi na
brak reakcji w³a�ciciela i Zarz¹du KGHM PM S.A. na postulaty i wezwa-
nie do rokowañ - Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
�Solidarno�æ� postanowi³a10 sierpnia 2009r., w ramach prowadzone-
go sporu zbiorowego o zorganizowaniu 11 sierpnia 2009r. dwugo-
dzinnego strajku ostrzegawczego w formie masówek, na terenie jej
dzia³ania. W odpowiedzi na wezwanie swych przedstawicieli pracowni-
cy zatrudnieni w Oddzia³ach KGHM PM S.A.: ZWR; Hydrotechniczny;
ZG �Lubin�, ZG �Rudna� i ZG �Polkowice-Sieroszowice� powstrzymali
siê od pracy.

Po strajku ostrzegawczym Herbert Wirth prezes Zarz¹du KGHM Pol-
ska Mied� S.A. zamiast przyst¹piæ do rozmów w ramach prowadzonego
sporu zbiorowego z NSZZ �Solidarno�æ�, z³o¿y³ zawiadomienie do pro-
kuratora o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez zwi¹zkowców.
Wed³ug pracodawcy zwi¹zkowcy organizuj¹c dwugodzinny protest,
nie zachowali obowi¹zuj¹cych procedur sporu zbiorowego i doprowa-
dzili do prawie milionowej straty.

Prokuratura Rejonowa w Lubinie, a nastêpnie Okrêgowa w Legnicy
wobec zg³oszenia podejrzenia przestêpstwa przez tak powa¿n¹ Spó³kê,
jak¹ jest KGHM podejmuje �ledztwo i prowadzi je skrupulatnie przez 8
miesiêcy.

Prokurator prowadz¹c �ledztwo, dok³ada wszelkich starañ celem
wyja�nienia sprawy i ustalenia stanu rzeczywistego. Wykonuje czyn-
no�ci dochodzeniowe i ustala, ¿e:

Pracownicy protestowali przeciw dzia³aniom mog¹cym pogor-
szyæ im bezpieczeñstwo pracy i p³acy oraz stabilizacjê zatrudnienia
w KGHM Polska Mied� S.A. A ich postêpowanie nie nosi³o znamion
czynu zabronionego, gdy¿ Polska jest pañstwem prawa, w którym
przys³uguje pracownikom prawo do strajku, a przywódcom zwi¹z-
kowym prawo do organizowania i prowadzenia dzia³alno�ci zwi¹z-
kowej w tym strajku.

Prokurator Okrêgowy w Legnicy umarza �ledztwo wszczête z zawia-
domienia z³o¿onego przez Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. prezesa
Herberta Wirtha.

Niepocieszony t¹ decyzj¹ prezes H.W. sk³ada za¿alenie do S¹du Re-
jonowego w Lubinie na postanowienie Prokuratora, który w kwietniu
br. postanawia o konieczno�ci jeszcze dok³adniejszego wyja�nienia
sprawy przez prokuraturê i nakazuje podj¹æ czynno�ci wyja�niaj¹ce.

Po kolejnym trwaj¹cym 5 miesiêcy dochodzeniu Prokurator Okrê-
gowy w Legnicy podj¹³ decyzjê o umorzeniu �ledztwa, nie widz¹c w
postêpowaniu organizatorów strajku niczego zabronionego lub nie
znajduj¹c dostatecznych dowodów pope³nienia przestêpstwa, osta-
tecznie i nieodwo³alnie umorzy³ �ledztwo w sprawie strajku w KGHM
Polska Mied� S.A.

Herbert W. i kierowany przez niego Zarz¹d KGHM Polska Mied�
S.A. nie mo¿e ju¿ z³o¿yæ za¿alenia na tê decyzjê prokuratury.
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Zatrudnieni w KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³y ZG
�Rudna� i ZG �Lubin� w zdecydowanej wiêkszo�ci
uczestniczyli w referendum strajkowym

Zakoñczone referendum
Pracownicy KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG �Rudna� i ZG

�Lubin�, broni¹ swoich praw.
Referendum zosta³o przeprowadzone w ramach sporu zbiorowe-

go trwaj¹cego od prawie roku i dotyczy³o zgody za³ogi na przyst¹-
pienie do strajku w obronie praw pracowniczych.

NSZZ �Solidarno�æ� pyta³ pracowników czy s¹ gotowi strajko-
waæ o:
1. 20 letni¹ gwarancjê zatrudnienia i utrzymania na nie pogor-

szonym poziomie uprawnieñ i �wiadczeñ pracowniczych wy-
nikaj¹cych tak z obowi¹zuj¹cych �róde³ prawa pracy, jak i
wszelkich uprawnieñ i �wiadczeñ przys³uguj¹cych pracowni-
kom na podstawie innych zawartych umów i porozumieñ w
przypadku dalszej prywatyzacji.

2. Zapisania w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla pra-
cowników KGHM Polska Mied� S.A. pakietu medycznego.

3. Zaniechanie dokonywania przez pracodawcê naruszeñ przy-
s³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym praw i wolno�ci, w szcze-
gólno�ci, aby wyk³adnia zapisów ZUZP dla pracowników
KGHM polska Mied� S.A. by³a dokonywana przez zwi¹zki za-
wodowe i pracodawcê.

Zarówno w ZG �Rudna� jak i w ZG �Lubin�, pracownicy w domi-
nuj¹cej wiêkszo�ci uznali, ¿e wysuniête przez zwi¹zkowców ¿¹dania
s¹ dla nich wa¿ne i przy braku ich realizacji podejm¹ strajk. Decyzja
ta przy braku chêci do rozmów Zarz¹du KGHM, zw³aszcza w sprawie
wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych o 300z³ (z wy³¹czeniem Za-
rz¹du Spó³ki) daje zwi¹zkom zawodowym mo¿liwo�æ podjêcia dal-
szych kroków w celu realizacji postulatów pracowniczych.

Zwi¹zkowe referendum odby³o siê w Oddzia³ach i przynios³o nad
spodziewane poparcie pracownicze:
1. ZG �Rudna� w dniach od 19 do 22 pa�dziernika 2010r. Na

4656 zatrudnionych wydano 3116 kart do g³osowania, co sta-
nowi 66,92% zatrudnionych. Za udzieleniem zgody na og³osze-
nie strajku opowiedzia³o siê 2964 g³osuj¹cych, co stanowi
95,12%. Przeciw udzieleniu zgody na og³oszenie strajku opo-
wiedzia³o siê 124 g³osuj¹cych, co stanowi 3,98%. G³osów nie-
wa¿nych 8, co stanowi 0,26%.

2. ZG �Lubin� w dniach od 26 do 27 pa�dziernika 2010r. Na 3311
zatrudnionych wydano 2145 kart do g³osowania, co stanowi
64,8% zatrudnionych. Za udzieleniem zgody na og³oszenie straj-

ku opowiedzia³o siê 2023 g³osuj¹cych, co stanowi 94,31%. Prze-
ciw udzieleniu zgody na og³oszenie strajku opowiedzia³o siê 111
g³osuj¹cych, co stanowi 5,18%. G³osów niewa¿nych 11, co sta-
nowi 0,51%.

Herbert Wirth prezes Zarz¹du Spó³ki chcia³by pewnie, ¿eby za³o-
ga siedzia³a cicho i robi³a wysok¹ produkcjê za marne grosze w
porównaniu do jego wynagrodzenia, ale na to nie ma zgody i nie
bêdzie.

Nie chcemy pracowaæ na kolejne gigantyczne, niczym nieuspra-
wiedliwione podwy¿ki dla Zarz¹du! W przypadku og³oszenia straj-
ku, wspólnie bêdziemy walczyæ o nasze zwi¹zkowe prawa, o nasz¹
przysz³o� w Polsce. Nas nie interesuje przysz³o�æ w Kanadzie i Niem-
czech. Tam nie dla nas powstan¹ miejsca pracy sfinansowane z
wypracowanych przez nas pieniêdzy.

W obronie swoich stanowisk pracy, opieki zdrowotnej, wolno-
�ci zwi¹zkowej, wzrostu p³acy - swojej przysz³o�ci w KGHM pra-
cownicy bêd¹ strajkowaæ, dlatego w zdecydowanej wiêkszo�ci
opowiedzieli siê za strajkiem. � mówi Józef Czyczerski przewod-
nicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�.

Zabawa i biesiada

Barbórkowa na ZG �Lubin�
Z okazji Barbórki 2010 Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidar-

no�æ� organizuje i zaprasza do udzia³u swoich cz³onków zwi¹zku w:
1. Biesiadzie rodzinnej, która odbêdzie siê 27 listopada 2010r.

w hali sportowej przy ul. Sk³adowej w Lubinie od godz. 18:00. Cena
wstêpu od osoby 35z³.

2. Zabawie Barbórkowej, która odbêdzie siê w restauracji �Ma-
gnat� w Lubinie 4 grudnia 2010r. od godz. 20:00. Odp³atno�æ od
pary wynosi 150z³.

Ilo�æ miejsc ograniczona � decyduje kolejno�æ zapisów. Bli¿sze
informacje przy zapisach oraz pod numerem tel. 767482563.

Kompromitacj¹ Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. za-
koñczy³a siê sprawa odwo³awcza w S¹dzie Okrêgowym
w Legnicy

Apelacja oddalona
Kolejna przegrana Zarz¹du KGHM � 14-sta pensja do wyp³aty

wraz z karnymi odsetkami!
W czwartek 28 pa�dziernika 2010r. S¹d Okrêgowy w Legnicy

podtrzyma³ wyrok S¹du Rejonowego w Lubinie w g³o�nej spra-
wie bezprawnego pozbawienia zwi¹zkowców wynagrodzenia z
tytu³u nagrody tzw. 14-stki przez w³adze KGHM Polska Mied� S.A.

S¹d rozpatruj¹c sprawê z powództwa 5-ciu pracowników kopalni
Rudna nakaza³ pracodawcy wyp³aciæ 14-te dodatkowe wynagrodze-
nie roczne wraz z ustawowymi odsetkami od dnia powstania zobo-
wi¹zania zap³aty, do dnia zap³aty oraz pokryæ koszty s¹dowe i zastêp-
stwa procesowego.

Spó³ka zatrudniaj¹ca sztab prawników oraz kadrê zarz¹dza-
j¹c¹ z najwy¿szej pó³ki (jak siê okazuje tylko teoretycznie) prze-
gra³a sprawê z pracownikami! Przegra³a, gdy¿ prawo w tej spra-
wie jest jednoznaczne i nie da siê nagi¹æ.

�S¹d nie pozostawi³ ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e dzia³ania Zarz¹du
wobec pracowników by³y niew³a�ciwe.� - mówi Józef Czyczerski,
przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê �wiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
przy ZG �Lubin� organizuje akcjê zbiórki ¿ywno�ci

Pokarm jest mi³o�ci¹
KM NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin� zwraca siê do pracow-

ników pobieraj¹cych posi³ki profilaktyczne o udzia³ w akcji Cha-
rytatywnej na rzecz ludzi potrzebuj¹cych.

Zbli¿amy siê jak co roku do obchodów i prze¿ywania w naszej
kulturze chrze�cijañskiej �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Tradycj¹ tych
�wi¹t w sposób szczególny jest to, ¿e spêdzamy je w gronie najbli¿-
szej rodziny z bia³ym op³atkiem w d³oni i nadziej¹, ¿e zostan¹ spe³-
nione nasze ¿yczenia, którymi nawzajem siê obdarowujemy.

Ró¿ne sytuacje ¿yciowe spotykaj¹ ludzi, równie¿ naszych bliskich,
dla których w tym szczególnym dniu brakuje �rodków na wieczerzê
przy Wigilijnym stole, co sprawia, ¿e ten czas nie jest radosnym
�wiêtowaniem.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin�
jak co roku zwraca siê do wszystkich pracowników naszej kopal-
ni Lubin o przy³¹czenie siê i wsparcie rzeczowej naszej tegorocz-
nej akcji: �Pokarm jest mi³o�ci¹�.

Liczymy, ¿e jak co roku w okresie od 8 listopada do 18 grudnia w
bufetach na wszystkich rejonach n/Kopalni górnicy podziel¹ siê czê-
�ci¹ swojego posi³ku profilaktycznego lub przeka¿¹ do biura komi-
sji swoje bony ¿ywno�ciowe. Zebrana ¿ywno�æ za bony i zakupiona
przez Zwi¹zek za pieni¹dze zebrane podczas zbiórek charytatyw-
nych w czasie imprez Barbórkowych, zostanie przekazana najubo¿-
szym na uzupe³nienie �wi¹tecznego sto³u.

Mamy nadziejê, ¿e do Waszych uszu i serc dotrze skromny
szept tych, którzy maj¹ nadziejê, ¿e nie zostan¹ sami.

za KM NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin�
Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski


