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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Zrodzony na sianie, w pó³mroku stajenki,
pi w ramionach Marii Jezus malusieñki.
wiêt¹ noc z³ocista gwiazda opromienia.
Gromadz¹ siê wokó³ przyjazne stworzenia.
Lulaj¿e Jezuniu snem cichym, szczêliwym.
Obdarz nas radoci¹ i szczêciem prawdziwym...

Ciesz¹c siê i raduj¹c z narodzin Jezusa Chrystusa,
¯yczymy du¿o ciep³a, pokoju i b³ogos³awieñstwa
jakie p³ynie z Betlejem.
Niech nie opuszcza Was pomylnoæ i niech spe³ni¹ siê
wszystkie najskrytsze marzenia.
Bo¿ej ³aski, ludzkiej ¿yczliwoci, radosnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia

Wszystkim pracownikom KGHM Polska Mied S.A.
i spó³ek z ni¹ wspó³pracuj¹cych
oraz emerytom i rencistom z Polskiej Miedzi

¿ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe
NSZZ Solidarnoæ
oraz Redakcja Pryzmatu

W KGHM Polska Mied S.A. nie licz¹ siê z potrzebami pracowników

Urlop wypoczynkowy
jest pracownika

Pod koniec roku w zak³adach ca³ej Polski planuje siê pracownicze
urlopy wypoczynkowe na rok nastêpny.
W KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud pracodawca przyst¹pi³ do sporz¹dzenia planu urlopów wypoczynkowych na
rok 2011. Jak siê okaza³o, zupe³nie zapomnia³, ¿e urlop wypoczynkowy
nale¿y siê pracownikowi na wypoczynek od pracy, w celu regeneracji si³
na kolejny okres pracy. Kadra sporz¹dzaj¹ca plan urlopów w O/ZWR
uzna³a, ¿e nie ma potrzeby i obowi¹zku braæ pod uwagê wniosków pracowników dotycz¹cych czasu ich wykorzystania. Sporz¹dzony plan urlopów ca³kowicie nie uwzglêdni³ wniosków pracowniczych, co powoduje
jego bezprawnoæ i wprowadza chaos w rodzinach, w których oboje
ma³¿onków pracuj¹ (ró¿ne terminy zaplanowanych urlopów).
Wobec sprzecznoci tej procedury z obowi¹zuj¹cym prawem i zasadami spo³ecznego wspó³¿ycia. NSZZ Solidarnoæ wraz z ZZPPM i ZZPT
i A Dozór dzia³aj¹cymi w O/ZWR skierowa³ wyst¹pienie do Andrzeja
Koniecznego Dyrektora KGHM Polska Mied S.A. O/ZWR o zaprzestanie
planowania urlopów wypoczynkowych w Oddziale w terminach ustalonych przez kadrê bez uwzglêdnienia wniosków pracowniczych.
W zwi¹zku z nieprzestrzeganiem zapisów § 1 art. 163 kodeksu pracy,
który zobowi¹zuje pracodawcê do brania pod uwag wniosków pracowników dt. terminu urlopów, NSZZ Solidarnoæ wraz z innymi zwi¹zkami
dzia³aj¹cymi w O/ZWR wyst¹pi³ równie¿ do Pañstwowej Inspekcji Pracy
o dokonanie kontroli i zobowi¹zanie pracodawcê do przestrzegania obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa.
Mamy nadziejê, ¿e dyrektor zobowi¹¿e podleg³ych mu pracowników do przestrzegania obowi¹zuj¹cego prawa i plan urlopów na rok
2011 zostanie poprawiony zgodnie z sugestiami pracowniczymi. Je¿eli tego nie uczyni, to zadaniem PIP jest przymuszenie pracodawcy
do przestrzegania prawa pracy.  mówi Franciszek Poselu¿ny Przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ przy O/ZWR

Kto odrywa operatorów posiadaj¹cych wszelkie kwalifikacje i dowiadczenie od produkcji?

Kosztowne szkolenie

Podjêto decyzjê o centralnym dwu miesiêcznym praktycznym szkoleniu wszystkich zatrudnionych pod ziemi¹ operatorów maszyn ciê¿kich.
Pracownik odbywa szkolenie teoretyczne i praktyczne w specjalnie
przystosowanym punkcje na powierzchni w Miedziowym Centrum Kszta³cenia Kadr, które koñczy egzaminem i otrzymuje wiadectwo ukoñczenia
kursu operatora. Po ukoñczonym pozytywnie kursie w MCKK, je¿eli posiada, co najmniej 18 miesiêczny sta¿ pracy pod ziemi¹, zostaje dopuszczony do egzaminu przed Okrêgowym Urzêdem Górniczym, który potwierdza
jego wiedzê z zakresu technologii pracy na stanowisku operatora i uzyskuje wiadectwo kwalifikacyjne.
Tak przeszkolonego pracownika, posiadaj¹cego wiadectwo kwalifikacyjne wystawione przez OUG, zak³ad pracy ma prawo zatrudniæ na stanowisku operatora maszyn górniczych.
W zwi¹zku z powy¿szym s¹ oni zatrudniani w swoich zak³adach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na stanowisku operatora maszyn ciê¿kich pod ziemi¹.
Zarz¹dzeniem prezesa KGHM Polska Mied S.A. stworzono w Oddziale
Zak³ady Górnicze Lubin centralny orodek praktycznego szkolenia operatorów maszyn ciê¿kich i zobowi¹zano wszystkie Oddzia³y Spó³ki do
kierowania do niego pracowników posiadaj¹cych uprawnienia operatorów maszyn ciê¿kich.
Szkolenie praktyczne na nowo powsta³ym COPS przy O/ZG Lubin nie
zsynchronizowano ze szkoleniem  kursem operatorów, który jest prowadzony przy MCKK KGHM. W zwi¹zku z powy¿szym powsta³a sytuacja, ¿e
pracownicy po skoñczeniu szkolenia w MCKK, posiadaj¹cy wiadectwo
kwalifikacyjne OUG nie s¹ kierowani na szkolenie praktyczne w COPS O/
ZG Lubin tylko do pracy. Wykonuj¹c pracê operatora przez kilka miesiêcy posiedli wiedzê praktycznej obs³ugi maszyny, na której pracuj¹, potwierdzaj¹ to efekty ich pracy w postaci wykonanych norm i zadañ.

I wtedy otrzymuj¹ polecenie odbycia szkolenia praktycznego w COPS O/
ZG Lubin.
Operatorzy pytaj¹: jaka têga g³owa t¹ bzdurê wymyli³a? Teraz po kilkunastu miesi¹cach od zakoñczenia kursu i gdy nauczyli siê praktycznej
obs³ugi maszyn, odrywa siê ich na 2 miesi¹ce od pracy i kieruje na szkolenie.
Przecie¿, jest to dzia³anie na szkodê firmy, bo dezorganizuje pracê na
moim oddziale. Odrywa siê mnie od produkcji w moim zak³adzie uniemo¿liwiaj¹c uzyskanie wy¿szych zarobków z tytu³u premii produkcyjnej.
Równie¿ mam k³opoty, gdy¿ nie mam dojazdu z domu na ZG Lubin.
Napisa³em podanie do dyrektora kopalni o zgodê na dojazd prywatnym
samochodem na okres szkolenia w Lubinie. Dyrektor skierowa³ mnie do
dzia³u transportu, w którym zaproponowano mi dojazd z przesiadkami,
co w znacznym stopniu wyd³u¿a mój czas dojazdu do pracy.  mówi
Janek z Rudnej
Chc¹ to pójdê i na Lubinie przeszkolê tych instruktorów, wiercenie
idzie mi dobrze. Trafia mnie jednak, ¿e nie mogê dojechaæ samochodem
prywatnym, który chce po¿yczyæ mi teæ na te 2 miesi¹ce szkolenia. W
dziale transportu za¿¹dali abym siê wykaza³ swoim samochodem z ubezpieczeniem OC i AC, to zaopiniuj¹ pozytywnie moje podanie o przyznanie
rycza³tu na u¿ycie samochodu prywatnego do celów s³u¿bowych. Co
zak³ad pracy obchodzi ubezpieczenie autocasco samochodu, którym bêdê
doje¿d¿a³ na kurs? Przez ten wymóg bêdê musia³ siê t³uc pó³ dnia, aby
dojechaæ do Lubina.  mówi Antek górnik - operator z Rudnej
NSZZ Solidarnoæ dziwi¹ trudnoci, jakie stwarza zak³ad pracy
pracownikom, którzy z polecenia zak³adu zmieniaj¹ na 2 miesi¹ce
swoje miejsce pracy. Zw³aszcza w kontekcie wydania wielu pozwoleñ na ci¹g³y dojazd do i z pracy prywatnym samochodem kadrze
in¿ynieryjno-technicznej zatrudnionej w Kopalni Rudna.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy KGHM Polska Mied
S.A. O/ZG Rudna wyra¿a swe oburzenie kolejnym przyk³adem trwonienia naszych wspólnych pieniêdzy na szkolenie praktyczne operatorów, którzy ju¿ od miesiêcy wykonuj¹ prawid³owo sw¹ pracê i co za
tym idzie nie wymagaj¹ praktycznego szkolenia.

Kontrowersyjne zaproszenie genera³a Wojciecha Jaruzelskiego do Rady Bezpieczeñstwa Narodowego doczeka³o siê
fali krytyki

Jaruzelski w RBN

Po 20 latach wolnej i suwerennej Polski, Genera³ Jaruzelski wci¹¿
pozostaje nieos¹dzony za mieræ wielu ludzi, domagaj¹cych siê prawa do wolnoci. Nasz region równie¿ ucierpia³ z powodu bezwzglêdnych decyzji Jaruzelskiego.
Represje, szanta¿e czy pobicia by³y na porz¹dku dziennym, jednak¿e
najwy¿szy koszt ponieli Ci, którzy zginêli z r¹k oprawców, czego najg³oniejszym przyk³adem jest Zbrodnia Lubiñska.
Stanowisko prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ dotycz¹ce rehabilitacji genera³a Jaruzelskiego przez Prezydenta Bronis³awa Komorowskiego:
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ stanowczo protestuje
przeciwko rehabilitowaniu genera³a Wojciecha Jaruzelskiego poprzez
w³¹czanie go w g³ówny nurt ¿ycia politycznego. Jest to niedopuszczalne.
Tym bardziej, ¿e dzieje siê w przededniu 40. rocznicy pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrze¿u w 1970 roku, za któr¹ Wojciech Jaruzelski ponosi polityczn¹, moraln¹, a byæ mo¿e i prawn¹ odpowiedzialnoæ.
Wci¹¿ trwa proces, w którym genera³ Jaruzelski jest oskar¿ony o sprawstwo kierownicze masakry robotników. Z jego ust do tej pory nie pad³a
proba o wybaczenie.
Wkrótce kolejna rocznica 13 grudnia 1981 roku. Przypominamy, ¿e to
na Wojciechu Jaruzelskim spoczywa g³ówna odpowiedzialnoæ za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego i bezwzglêdne zwalczenie w latach
80. NSZZ Solidarnoæ. To on odpowiada za st³umienie nadziei na niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹, za dramaty setek tysiêcy polskich rodzin i za
zastój cywilizacyjny naszej Ojczyzny.
Cz³owiek z takim ¿yciorysem nie powinien reprezentowaæ Polski w
jakiejkolwiek sprawie. Prób jego rehabilitowania nie usprawiedliwiaj¹
¿adne bie¿¹ce interesy pañstwowe czy partyjne.
Prezydent Bronis³aw Komorowski, zapraszaj¹c genera³a Jaruzelskiego, nie uszanowa³ ofiar grudnia i ofiar stanu wojennego. Uczyni³ swoim
doradc¹ jednego z twórców nieludzkiego systemu zniewolenia; cz³owieka walcz¹cego z demokracj¹ i odpowiedzialnego za mieræ wielu Polaków. ¯adne racje bie¿¹cej polityki nie usprawiedliwiaj¹ tego typu dzia³añ.
Podkrelamy z ca³¹ moc¹  niepodleg³¹ i woln¹ Ojczyznê trzeba
budowaæ wspólnie i w zgodzie  ale zgoda musi wynikaæ z prawdy i
elementarnych zasad sprawiedliwoci.

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. przedstawi³ organizacjom
pracowniczym propozycje zmian w ZUZP

Jedno przewinienie
wielokrotna kara

W listopadzie 2010r. Zarz¹d Polskiej Miedzi przedstawi³ organizacjom zwi¹zkowym dzia³aj¹cym w KGHM projekt protoko³u dodatkowego nr 13 do ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. Zawar³
w nim szereg zmian, które w swej treci s¹ mniej korzystne dla pracowników.
Zgodnie z §81 ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. 2
grudnia 2010r. odby³o siê spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. Strony ZUZP
ocenili Spó³kê i byli zgodni kondycja finansowo-gospodarcza Spó³ki jest
bardzo dobra wg skorygowanej prognozy zysk netto Spó³ki za rok 2010
osi¹gnie rekordowy wynik prawie 4,5 miliarda z³otych. NSZZ Solidarnoæ przypomnia³a pracodawcy, ¿e p³ace podstawowe pracowników od
ponad 2-ch lat nie uleg³y waloryzacji i tylko rekordowe wyniki spó³ki
powi¹zane z nagrod¹ uzale¿nion¹ od wysokoci zysku spowodowa³y
incydentalny wzrost p³acy pracowniczej. Wzrost nietrwa³y przy ni¿szych
zyskach wynagrodzenia pracownicze w KGHM ulegn¹ drastycznej obni¿ce (Za wyj¹tkiem p³ac prezesa Zarz¹du Spó³ki, którego p³aca w 2010r.
wzros³a skokowo o 40 tys. z³ i jest systematycznie waloryzowana w stosunku do redniej p³acy w przemyle).
Strona pracodawcy zwróci³a siê do przedstawicieli pracowniczych o
opiniê w sprawie projektu protoko³u nr 13 przedstawionego na listopadowym spotkaniu organizacjom zwi¹zkowym dzia³aj¹cym w KGHM Polska Mied S.A.
Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ po dokonaniu
wstêpnej analizy proponowanych nowych uregulowañ zawartych w
dokumencie uwa¿a, ¿e:
1. Propozycja wprowadzenia nowej tabeli zaszeregowañ stanowisk
zwiêkszaj¹cej o 4 grupy iloæ kategorii na poszczególnych stanowiskach jest nie do przyjêcia. Kategorie zaszeregowania powinny byæ
odzwierciedleniem kwalifikacji pracowników. Propozycja pracodawcy zmierza do wprowadzenia na poszczególnych stanowiskach do
12 kategorii. Tak du¿a rozpiêtoæ spowoduje, ¿e pracownicy o jednakowych kwalifikacjach bêd¹ w znacznym stopniu odbiegaæ od siebie
p³acowo  np. górnik 9  18, inspektor p/z 11 - 22. Mo¿e spowodowaæ równie¿, ¿e pracownik o ni¿szych kwalifikacjach otrzyma o wiele
wy¿sz¹ p³acê zasadnicz¹ od swego kolegi o znacznie wy¿szych kwalifikacjach. Tak zbudowana tabela nie ma nic wspólnego z podstawow¹ zasad¹ budowy tabeli zaszeregowañ stanowisk, któr¹ buduje
siê wg zasady im wy¿sze kwalifikacje i stanowisko tym wy¿sza p³aca
zasadnicza, a pracownicy o jednakowych kwalifikacjach i wykonuj¹cy jednakow¹ pracê otrzymuj¹ jednakowe wynagrodzenie. Solidarnoæ proponuje pracodawcy likwidacjê na ka¿dym stanowisku 2-ch
najni¿szych stawek i dodanie dwóch kategorii wy¿szych. Zarz¹d spó³ki
na tak¹ propozycjê nie chce siê zgodziæ.
Wed³ug dokonanej analizy p³ac w poszczególnych grupach pracowniczych: Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach fizycznych i nierobotniczych ni¿szego szczebla w zdecydowanej wiêkszoci s¹ zakwalifikowani w rodkowej czêci wide³ek p³acowych, a pracownicy nierobotniczy wy¿szego szczebla na maksymalnych stawkach. Realizacja projektu pracodawcy zwiêkszaj¹ca rozpiêtoæ stawek w grupach
umo¿liwi przeszeregowanie kadry wy¿szego szczebla zarz¹dzania w
Oddzia³ach, która ju¿ osi¹ga bardzo wysokie wynagrodzenie. Rozszerzenie tabeli zatrudnionym na stanowiskach fizycznych i nierobotniczych ni¿szego szczebla nic nie da, gdy¿ ju¿ w tej chwili mo¿na im
podnie stawki, a tego siê nie robi. Dodanie 4-ch grup tej sytuacji nie
polepszy, gdy¿ pracownikom braknie ¿ycia zawodowego na przeszeregowanie o 11 kategorii, przyjmuj¹c, ¿e rednio przeszeregowuje siê
pracownika co 4 lata.
2. W tabeli miesiêcznych p³ac zasadniczych Zarz¹d proponuje likwidacjê grup zaszeregowania I-V i wprowadzenie nowych od 34-37. NSZZ
Solidarnoæ akceptuje likwidacjê kategorii zaszeregowania od I-V,
gdy¿ ¿aden z pracowników Spó³ki nie jest zaszeregowany na tych
kategoriach. Nie zgadza siê na zwiêkszenie iloci kategorii zaszeregowania, gdy¿ tabela posiadaj¹ca 28 jak 33 grupy daje w pe³ni mo¿liwoæ pracodawcy ustalenia p³acy zasadniczej pracownikom wg ich
kwalifikacji i zajmowanego stanowiska. Natomiast podwy¿ki p³ac

zdaniem SKGRM NSZZ Solidarnoæ winny nastêpowaæ dla wszystkich pracowników nie tylko dla tych o najwy¿szych kwalifikacjach i
zarobkach  tak¹ te¿ podwy¿kê o 300 z³ ju¿ od 3-ch lat postuluje.
Wprowadzenie propozycji pracodawcy rozszerzenia tabeli do 37 kategorii spowoduje znaczne zwiêkszenie, ju¿ i tak bardzo du¿ych rozpiêtoci p³acowych pomiêdzy pracownikami.
3. Propozycja zmiany zapisów § 50 dot. przyznawania i wyp³acania ekwiwalentu za wêgiel by³ym pracownikom KGHM. NSZZ Solidarnoæ
uzna³a je za mniej korzystne i nie wyrazi³a zgody na ich wprowadzenie.
(Proponowany zapis m.in. likwiduje ca³kowicie wêgiel dla by³ych pracowników zatrudnionych po dniu 31 grudnia 2010 r.)
4. Propozycja wprowadzenia zapisu umo¿liwiaj¹cego wyp³atê ekwiwalentu za dodatkowy urlop przys³uguj¹cy z tytu³u zatrudnienia w szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych warunkach. NSZZ Solidarnoæ
nie wyrazi³ zgody na t¹ zmianê, gdy dodatkowy urlop wynika z pracy
w uci¹¿liwych warunkach i spe³nia rolê profilaktyki zdrowotnej pracownika.
5. Nie do przyjêcia s¹ proponowane przez pracodawcê zmiany likwiduj¹ce zakaz podwójnego karania pracowników  Zarz¹d chce po ukaraniu pracownika upomnieniem lub nagan¹ lub kar¹ finansow¹ pozbawiæ go jeszcze nagrody z okazji dnia górnika lub hutnika i nagrody
rocznej 14-stej pensji.
Wymienilimy najistotniejsze propozycje zmian, nie opisalimy innych
przedstawionych, naszym zdaniem kosmetycznych jak np. dotychczasowy zapis przy zasadach wyp³aty zaliczkowo nagrody z zysku: za II kwarta³,
a proponuje siê zapis: za I pó³rocze.
Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ w imieniu pracowników przedstawi³a oczekiwania pracowników wynikaj¹ce z wzrostu kosztów utrzymania oraz dobrej kondycji Spó³ki i ¿¹da wprowadzenia do ZUZP:
1. Zapisu zobowi¹zuj¹cego strony do corocznej negocjacji wzrostu
wynagrodzeñ na pocz¹tku roku, poprzez wpisanie w ZUZP mechanizmu zobowi¹zuj¹cego strony do negocjowania na pocz¹tku roku
przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na dany rok.
2. Postanowieñ obowi¹zuj¹cej w KGHM umowy dot. Pracowniczego
Programu Emerytalnego, poprzez wpisanie w ZUZP postanowieñ
umowy PPE.
3. Postanowieñ umowy dot. abonamentu medycznego.
4. Nowej tabeli miesiêcznych stawek p³acy zasadniczej uwzglêdniaj¹cej
wzrost o 300z³ ka¿dej stawki osobistego zaszeregowania.
Pracownicy i reprezentuj¹ca ich NSZZ Solidarnoæ oczekuje rzetelnych negocjacji, gdy¿ tylko one mog¹ doprowadziæ strony do zawarcia porozumienia.

PAMIÊÆ ¯YWYCH  grudzieñ 1970

Strzelali,
aby zabiæ

- Najbardziej przejmuj¹ca jest jednak relacja dr Winiarskiego, dotyczy
17 grudnia
 Wszyscy byli dramatycznie skrwawieni, ja nie rozpozna³em twarzy,
choæ wiêkszoæ z nich to byli m³odzi stoczniowcy, niektórych z nich
przyjmowa³em do pracy 
Podeszlimy do jednego z nich. W zaciniêtej kurczowo rêce trzyma³
tak¹ maleñka, zgrzebna teczkê, z du¿ymi szwami, szyt¹ chyba przez jakiego domowego szewca - tak mi siê utrwali³o - otworzy³em j¹. Tym, co
zobaczylimy bylimy z docentem zdruzgotani. W rodku by³o 3 czy 4
ziemniaki ugotowane w ³upinach i kromka czarnego chleba prze³o¿ona
kaszank¹. We mnie cos siê wtedy prze³ama³o. Tak sobie wtedy pomyla³em: Bo¿e kochany, za co Ci ludzie zginêli? Za tê kromkê czarnego chleba
i te cztery kartofle, za to, ¿e szed³ do pracy?
Obecnie, po czterdziestu latach od tamtej masakry, jej sprawcy
wci¹¿ nie zostali os¹dzeni, a jeden z g³ównych oskar¿onych, ówczesny minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski, wystêpuje w
roli doradcy prezydenta RP!
Nawet nie mam odwagi zapytaæ, co myl¹ o tym, grudniowcy  osoby
poranione fizycznie i psychicznie, od dawna zreszt¹ ¿yj¹ce w gorzkim
przeladowaniu, ¿e w wolnej Polsce ich oprawc¹ ¿yje siê o wiele lepiej.
Ewa Górska

Zarys historyczny:
Bezporedni¹ przyczyn¹ strajków i demonstracji by³a wprowadzona
12 grudnia 1970r. podwy¿ka cen detalicznych miêsa, przetworów miêsnych oraz innych artyku³ów spo¿ywczych. Wydarzenia grudnia 1970r.
trwa³y od 14 do 22, w formie demonstracji, manifestacji i strajków g³ównie w Szczecinie, Gdyni, Gdañsku i Elbl¹gu. Bilans grudniowych represji
przyniós³ oko³o 39 osób zabitych - 1 w Elbl¹gu, 6 w Gdañsku, 16 w
Szczecinie i 18 w Gdyni. Ranne zosta³y 1 164 osoby. Zatrzymano przesz³o
3 tysi¹ce osób. By³y przypadki rozje¿d¿ania ludzi g¹sienicami czo³gów.
Do upadku komunizmu nikt z decydentów nie poniós³ odpowiedzialnoci za masakrê robotników wydarzeniach grudniowych 1970 roku.
Zmiana ustroju umo¿liwi³a zmianê tego podejcia. W 1995 roku ówczesna Prokuratura Wojewódzka w Gdañsku wnios³a do S¹du Wojewódzkiego akt oskar¿enia przeciwko Jaruzelskiemu, Kocio³kowi, Tuczapskiemu oraz dowódcom wojsk t³umi¹cych protest. Pierwsze zebranie s¹du
odby³o siê w marcu 1996 roku. 3 lata póniej proces przeniesiono do
Warszawy.

Zakoñczy³y siê rokowania w sporze zbiorowym o gwarancje pracownicze w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny

Brak porozumienia
w Hydrotechnicznym

Pracodawca nie chce zawrzeæ porozumienia w sporze zbiorowym prowadzonym przez Solidarnoæ o zawarcie w ZUZP gwarancji zatrudnienia dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. w
przypadku przewidywanej restrukturyzacji, wynikaj¹cej z prowadzonej prywatyzacji KGHM Polska Mied S.A.  stronie spo³ecznej pozostaje tylko referendum w/s strajku o gwarancje zatrudnienia, pakiet medyczny i wolnoæ zwi¹zkow¹!
Od 30 listopada 2009r. prowadzi spór zbiorowy Sekcja Krajowa
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ tj. od momentu, gdy na
zg³oszone postulaty przez Sekcjê w imieniu Komisji Zak³adowych NSZZ
Solidarnoæ poszczególnych Oddzia³ów:
1. zabezpieczenia zatrudnionych w KGHM Polska Mied S.A. na wypadek dalszej prywatyzacji Spó³ki poprzez zawarcie: Porozumienia
Zbiorowego  Umowy Spo³ecznej zawieraj¹cej gwarancje zatrudnienia oraz utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i
wiadczeñ pracowniczych przez okres 20 lat dla wszystkich pracowników KGHM,
2. wpisania do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. obowi¹zuj¹cego Pakietu Medycznego,
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,
Herbert Wirth Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. odmówi³
podjêcia negocjacji i poinformowa³ Solidarnoæ, ¿e stron¹ w imieniu
pracodawcy w zaistnia³ym sporze zbiorowym s¹ poszczególni pe³nomocnicy (dyrektorzy) Oddzia³ów Spó³ki, a nie Zarz¹d KGHM.
Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ umiejscowione na poszczególnych Oddzia³ach KGHM dzia³aj¹c w dobrej wierze i szanuj¹c stronê
pracodawcy przyst¹pi³y do negocjacji z dyrektorami Oddzia³ów. W trakcie
negocjacji w ramach sporu szybko wysz³o na jaw, ¿e pe³nomocnictwa
udzielone dyrektorom przez Zarz¹d Spó³ki nie obejmuj¹ swym zakresem przedmiotu sporu. Wobec braku mo¿liwoci uzyskania porozumienia z dyrekcjami, które nie posiadaj¹ stosownych pe³nomocnictw,
kolejne organizacje zak³adowe NSZZ Solidarnoæ spisuj¹ z pracodawc¹ (przedstawicielami dyrekcji Oddzia³u) protoko³y rozbie¿noci w
obecnoci mediatorów. Po zakoñczeniu rokowañ i nie osi¹gniêciu porozumienia zgodnie z prawem zwi¹zek zawodowy organizuje referendum, w którym pracownicy siê wypowiadaj¹ czy chc¹ strajkowaæ.
Rokowania w ramach prowadzonego sporu i referenda strajkowe zakoñczy³y siê ju¿ w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³: ZG Lu-

bin; ZG Polkowice-Sieroszowice; ZG Rudna i ZWR. We wszystkich tych Oddzia³ach pracownicy w zdecydowanej wiêkszoci opowiedzieli siê za strajkiem.
Pozosta³ tylko jeden Oddzia³ KGHM zrzeszony w SKGRM NSZZ Solidarnoæ Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny. W dniu 30 listopada 2010r.
w tym ostatnim Oddziale odby³o siê spotkanie stron sporu zbiorowego
w obecnoci mediatora. Strony przedstawi³y swoje stanowiska:
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/Zak³ad Hydrotechniczny
podtrzyma³ ¿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 oni nie posiadaj¹ upowa¿nieñ
Zarz¹du Spó³ki do rokowañ i zawarcia porozumienia.
Wobec rozbie¿noci stanowisk i nie mo¿noci zawarcia porozumienia w obecnoci mediatora strony podpisa³y protokó³ rozbie¿noci.
Mia³em nadziejê, ¿e dojdzie do porozumienia i jako pierwszy
Oddzia³ nie bêdziemy musieli przeprowadzaæ referendum sta³o siê
inaczej. Dyrekcja mojego zak³adu wzorem pozosta³ych nie mog³a
zawrzeæ porozumienia z winy Zarz¹du KGHM. Bêdziemy przeprowadzaæ referendum strajkowe w styczniu. Jeszcze nie zosta³a podjêta
uchwa³a Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ i prowadzimy rozmowy z ZZPPM celem ustalenia dok³adnej daty. Zg³oszone przez
nas postulaty s¹ realne i nie zagra¿aj¹ bytowi naszej firmy. Jestem
pewny, moi koledzy z Hydrotechnicznego chc¹ pracowaæ godnie i
bezpiecznie. W obronie swoich praw stan¹ murem, jak w pozosta³ych Oddzia³ach Spó³ki za strajkiem.  mówi S³awomir Kleczynski
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ przy O/
Zak³ad Hydrotechniczny

Piotr Duda, który od niespe³na dwóch miesiêcy jest Przewodnicz¹cym Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ odwiedzi³ Zag³êbie Miedziowe

Region, który trzeba
odwiedziæ

Przewodnicz¹cy najwy¿szej w³adzy  Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ w okresie pomiêdzy obradami Zebrania Delegatów odby³
10 grudnia 2010r. wizytê w Regionie Zag³êbie Miedziowe.
Wizytacjê jednego z najwa¿niejszych dla Solidarnoci Regionów przewodnicz¹cy KK rozpocz¹³ o 1000 od Lubina i z³o¿enia kwiatów pod
symbolem walki o NSZZ Solidarnoæ, demokracjê i wolnoæ Polski,
okupion¹ ofiarami synów tej ziemi - pomnikiem Pamiêci Ofiar Lubina
82. Wraz z szefem Solidarnoci kwiaty pod pomnikiem z³o¿y³ Bogdan
Or³owski, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe oraz
przedstawiciele struktury regionalnej i komisji zak³adowych.
Nastêpnie Piotr Duda uda³ siê do siedziby Zarz¹du Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ Solidarnoæ w Legnicy, gdzie o 1200 odby³a siê dyskusja problemowa i uroczyste z³o¿enie ¿yczeñ z okazji zbli¿aj¹cych siê
wiat Bo¿ego Narodzenia.
O godzinie 1400 odby³a siê uroczysta Msza wiêta koncelebrowana
przez Ksiêdza Biskupa Stefana Cichego Ordynariusza Diecezji Legnickiej w legnickiej parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski w Legnicy. Po niej w
Centrum Spotkañ im Jana Paw³a II odby³a siê uroczystoæ wrêczenia
odznaczeñ zas³u¿ony dla NSZZ Solidarnoæ. Przewodnicz¹cy Piotr
Duda odznaczy³ czterech ksiê¿y z Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
Solidarnoæ: Ksiêdza Pra³ata Mariana Kopkê, Ojca Euzebiusza Konstantego Ciaæka, Ksiêdza Pra³ata W³adys³awa Jókowa oraz Ksiêdza Pra³ata
Jerzego Gniatczyka.
W wywiadzie dla mediów przewodnicz¹cy KK stwierdzi³: Zag³êbie
Miedziowe jest dla niego bardzo wa¿ne, podobnie jak wszystkie regionalne struktury. Dla mnie nie ma znaczenia, czy zwi¹zek liczy kilkudziesiêciu cz³onków czy te¿ kilka tysiêcy. Najwa¿niejsze, by prê¿nie dzia³a³ i
spe³nia³ swoje zadania. Górnictwo i hutnictwo w tym regionie jest dla
nas wa¿ne.
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