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Spotkanie stron ZUZP
Jeszcze przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia w dniu 20 grudnia 2016 r.
dosz³o do spotkania stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy,
czyli Zarz¹du KGHM i Organizacji Zwi¹zkowych. Zgodnie z ustalenia-
mi spotkanie dotyczy³o przede wszystkim likwidacji wp³ywu podatku
od wydobycia niektórych kopalin na KGHM i nagrodê roczn¹ z zysku
dla pracowników.

Spotkanie poprzedzi³o przekazanie przez Pracodawcê informacji o za-
trudnieniu i wynagrodzeniach za 11 miesiêcy 2016 r. w porównaniu do
analogicznego okresu z 2015 r. Wzrost �redniej p³acy bez nagrody rocz-
nej wyniós³ 2,7% przy ujemnej inflacji na poziomie -0,7%. Zatrudnienie
wzros³o z 18146 do 18169 zatrudnionych. Do Pracowniczego Programu
Emerytalnego przyst¹pi³o ju¿ 92,92% pracowników. Abonament medycz-
ny op³aca 61,56% osób.

Prezes przedstawi³ sytuacjê ekonomiczn¹ KGHM oraz plany Zarz¹du na
kolejne miesi¹ce i lata. W sprawie podatku od miedzi i srebra stwierdzi³, ¿e
jest szansa na osi¹gniêcie kompromisu ze stron¹ rz¹dow¹, który obni¿y
wysoko�æ daniny i w znacznie mniejszym stopniu bêdzie obci¹¿a³ Spó³-
kê. Drugim g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na sytuacjê ekonomiczn¹
KGHM s¹ inwestycje za Oceanem Atlantyckim. Zarz¹d poinformowa³, ¿e
ponownie dokona odpisów aktuarialnych na utratê warto�ci zagranicz-
nych aktywów trwa³ych. Ma³o prawdopodobne jest, aby w najbli¿szych
czterech latach pojawi³y siê zyski z aktywów zagranicznych.

Wp³yw podatku od miedzi i srebra na nagrodê roczn¹ z zysku jest bardzo
du¿y, ale ze wzglêdu na sytuacjê ekonomiczn¹ i niski zysk osi¹gniêty
przez Spó³kê Prezes nie widzi mo¿liwo�ci zmiany zapisów dotycz¹cych
Za³¹cznika nr 11 reguluj¹cego wysoko�æ nagrody dla pracowników ocze-
kuj¹c zwiêkszonego popytu na mied� i srebro, a w konsekwencji wy-
¿szych cen surowców oraz redukcji podatku od wydobycia niektórych
kopalin przez rz¹d.

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� Józef Czyczerski stwierdzi³: �My tej decyzji nie przyjmujemy i podej-
miemy dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany formu³y podatku od miedzi i sre-
bra oraz jego wp³ywu na nagrodê roczn¹ z zysku dla pracowników�.

Z dodatkowych spraw poruszono tematy dotycz¹ce premii motywacyj-
nej, urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach nierobotniczych na dole i skierowañ na wczasy profilaktyczno-
lecznicze. Pierwsze dwie kwestie bêd¹ szerzej omawiane na kolejnych
spotkaniach. W ostatniej sprawie podpisano porozumienie, które ustali-
³o ilo�æ skierowañ w 2017 r. na poziomie z 2016 r. � zgodnie z poni¿sz¹
tabel¹.

Lp. Nazwa Oddzia³u Ilo�æ skierowañ
na wczasy

profilaktyczno-lecznicze
1 ZG Lubin 83
2 ZG Polkowice-Sieroszowice 117
3 ZG Rudna 116
4 HM G³ogów 64
5 HM Legnica 23
6 HM Cedynia 3
7 Zak³ad Hydrotechniczny 9
8 ZWR 27
9 JRGH 3

Razem: 445

Na koniec Prezes z³o¿y³ uczestnikom spotkania ¿yczenia �wi¹teczna i
noworoczne dodaj¹c jednocze�nie, �by spotkaæ siê za rok w lepszych
nastrojach�.

Wszystkim pracownikom KGHM
i spó³ek grupy kapita³owej,

emerytom i rencistom,
cz³onkom rodzin pracowników

Polskiej Miedzi oraz Czytelnikom �Pryzmatu�
¿yczymy spe³nienia marzeñ, zdrowia, szczê�cia

i realizacji podjêtych postanowieñ noworocznych,
¿eby nowy 2017 rok by³ dla Was lepszy od poprzedniego

oraz nigdy nie zabrak³o czasu dla siebie i rodziny.

¯yczenia sk³adaj¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ �Solidarno�æ�

oraz Redakcja �Pryzmatu�

Do Siego Roku!



List otwarty
Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z tre�ci¹ listu otwartego Przewodnicz¹-
cego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Niezale¿nego Samorz¹d-
nego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ� Kazimierza Grajcarka w
sprawie bie¿¹cej sytuacji w Polsce napisany 19 grudnia 2016 r.

LIST OTWARTY DO WSZYSTKICH CZ£ONKÓW NSZZ �SOLIDARNO�Æ�
ZRZESZONYCH W KRAJOWYM SEKRETARIACIE GÓRNICTWA I ENER-
GETYKI NSZZ �SOLIDARNO�Æ� I DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
SEKTORA WYDOBYWCZEGO I ENERGETYCZNEGO.

DRODZY PRZYJACIELE,
Po 35 latach od wprowadzenia stanu wojennego, socjalistyczni bandyci
wraz z niektórymi okr¹g³osto³owymi kolegami chc¹ zaw³aszczyæ Polskê.
Pod has³ami obrony demokracji i wolno�ci s³owa broni¹ esbeckich eme-
rytur i swoich interesów. Prowadz¹ protesty i manifestacje, aby �wiat
widzia³ Polskê w chaosie.

Dok³adnie w taki sam sposób, czyli poprzez prowokacjê komunistyczni
zbrodniarze w 1981 roku przekonywali �wiat, ¿e w Polsce jest chaos
wprowadzony przez �Solidarno�æ�. Ich propaganda mówi³a wtedy, po-
dobnie jak dzi�, ¿e s¹ zagro¿one prawa cz³owieka oraz ¿ycie i zdrowie
obywateli.

Dzi� czê�æ opozycji, czyli PO, PSL i No-
woczesna, która pos³uguje siê dawny-
mi funkcjonariuszami SB, milicji i ludo-
wego wojska polskiego, pracuje tymi
samymi metodami.

KOLE¯ANKI I KOLEDZY, PANIE I PANO-
WIE,
Dok³adnie pamiêtamy, w jaki sposób PO
i PSL rozmawia³o z górnikami w Jastrzê-
biu. Tam przemówi³y karabiny. Obecny
Rzecznik Praw Obywatelskich do dnia
dzisiejszego nie zaj¹³ stanowiska w tej
sprawie a dopomina siê o prawa tych,
którzy to prawo wtedy ³amali. Pamiêta-
my nierozliczone afery, pamiêtamy, w
jaki sposób próbowano uniemo¿liwiaæ
przeprowadzanie akcji protestacyjnych
poprzez zastraszanie organizatorów.

Dialog musia³ byæ prowadzony na ulicy,
bo rz¹dz¹cy PO, PSL nie mieli ochoty
spotykaæ siê ze zwi¹zkami zawodowy-
mi. Pomimo zebrania 2 mln podpisów
przez �Solidarno�æ� kobietom przed³u-
¿ono o 7 lat wiek emerytalny a mê¿czy-
znom o 2 lata. Pamiêtamy doskonale
wypowiedzi liderów PO, ¿e zwi¹zki za-
wodowe nale¿y wyrzuciæ z przedsiê-
biorstw, poniewa¿ sprzeciwia³y siê nie-
wolniczym warunkom pracy. Najwa¿niej-
sze has³o gospodarcze wzywaj¹ce in-
westorów do Polski to �przyje¿d¿ajcie
inwestowaæ w Polsce, bo tu najmniej
zap³acicie pracownikom�.

DRODZY PRZYJACIELE,
Mo¿emy mieæ uwagi do obecnie rz¹dz¹-
cych i na pewno wielu z nas je ma, ale
dzi� nadszed³ czas, aby�my nie pozwo-
lili zaw³aszczyæ naszego kraju ludziom
skorumpowanym wraz z komunistami.
Musimy siê liczyæ z tym, ¿e skorumpo-
wany wymiar sprawiedliwo�ci na pew-
no nam w tym nie pomo¿e, nie pomo¿e
nam te¿ Unia Europejska, bo ona broni
praw tylko tych, którzy my�l¹ i mówi¹
tak jak oni.

Dlatego tak, jak w roku 80� musimy
wspólnie zatrzymaæ marsz skorumpo-

Rok rocznic i ciê¿kiej pracy
Rok 2016 up³yn¹³ w NSZZ Solidarno�æ pod znakiem rocznic, ale tak¿e
codziennej, ciê¿kiej walki o prawa pracownicze, godno�æ i szacunek
dla pracownika.

Ro�niemy
Myl¹ siê ci, którzy s¹dz¹, ¿e zwi¹zki zawodowe s¹ w odwrocie. Rok 2016
pokaza³ to dobitnie. W ca³ej Polsce zarejestrowano mnóstwo nowych
organizacji zwi¹zkowych zrzeszonych w NSZZ �S�. Powsta³y m.in. w Domu

wanych polityków i czerwonej ho³oty po w³adzê.

Dlatego zwracam siê do Was z apelem, aby wzi¹æ udzia³ w akcjach prowa-
dzonych w tej sprawie przez �Solidarno�æ�, Sami mo¿ecie wysy³aæ listy
do liderów partii opozycyjnych mówi¹cych o tym, ¿e nie zgadzamy siê z
akcjami prowadzonymi przez polityków opozycji. Jednocze�nie informu-
jê, i¿ Pan Schetyna, Petru, Kosiniak-Kamysz i ich ludzie nie reprezentuj¹
naszych interesów.

Z górniczym pozdrowieniem
�Szczê�æ Bo¿e�

Kazimierz Grajcarek



Pomocy Spo³ecznej w Wierzbicy, Wodoci¹gach i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Szyd³owcu, Assa Abloy Mercor Doors Sp. z o.o. w Dobrzeniu Wielkim,
Nielsen Polska, Filharmonii Gorzowskiej, Instytucie Pamiêci Narodowej w
Poznaniu czy szpitalu powiatowym w Ostródzie.

Obni¿enie wieku emerytalnego
Toczona przez ostatnie lata walka o obni¿enie wieku emerytalnego wresz-
cie przynios³a skutek. Wprowadzony przez ekipê PO-PSL wiek 67 lat by³
dla Polaków nie do zaakceptowania. �S� zbiera³a w tej sprawie podpisy,
organizowa³a protesty i strajki. Dopiero ta w³adza usiada³a do sto³u roz-
mawiaæ na temat wieku przechodzenia na emeryturê. Nie by³y to proste
rozmowy. Jednak od 1 pa�dziernika 2017 roku wiek emerytalny zostanie
obni¿ony. Bêdzie wynosi³ 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Zasada ta
bêdzie dotyczy³a obu systemów emerytalnych � powszechnego i rolni-
czego.

Dajcie wolne niedziele
Pó³ miliona podpisów za wolnym w niedziele dla pracowników. To wyra�-
ny sygna³, na czym zale¿y Polakom. �S� od lat chce przywróciæ Polakom
niedzielê, aby mogli spêdzaæ j¹ razem z rodzinami. To zwi¹zek wzi¹³ na
siebie walkê o tê kwestiê. Przy wsparciu organizacji katolickich, handlo-
wych � w tym pracodawców i w³a�cicieli ma³ych sklepików � �S� przeko-
nuje polityków, aby niedziela by³a naprawdê wolna nie tylko dla urzêdni-
ków, ale dla niemal wszystkich pracuj¹cych. Chodzi przede wszystkim o
pracowników marketów, których wiêkszo�æ to kobiety. Na zakazie pracy
w niedzielê zyskaj¹ jednak tak¿e pracownicy innych bran¿.

Minimalna stawka godzinowa i umowa przed prac¹
Po latach walki uda³o siê wprowadziæ dwa bardzo istotne postulaty �S�.
Dziêki zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracê od stycz-
nia 2017 r. wprowadzona zosta³a minimalna stawka godzinowa. Obowi¹-
zywaæ bêdzie dla pracowników wykonuj¹cych zajêcia na podstawie umo-
wy-zlecenia b¹d� umowy o �wiadczenie us³ug. W pierwszym roku staw-
ka bêdzie wynosiæ 12 z³ brutto, a nastêpnie ma byæ co roku waloryzowa-
na. Tak ustalonego wynagrodzenia nie mo¿na siê zrzec.

Ju¿ od 1 wrze�nia 2016 r. obowi¹zuj¹ nowe zapisy w Kodeksie pracy,
które mówi¹, ¿e pracodawca ma obowi¹zek wrêczyæ pracownikowi umo-
wê o pracê jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Je�li tego nie zrobi,
to musi przynajmniej potwierdziæ na pi�mie ustalenia co do rodzaju umo-
wy i jej warunków.

Walcz¹c o pracowników s³u¿by zdrowia
Pierwsza od lat okupacja Ministerstwa Zdrowia by³a wyra�nym sygna-
³em: Solidarno�æ walczy o wszystkich pracowników. �S� podkre�la, ¿e
zrzesza wszystkie grupy zawodowe: medyczne i niemedyczne, pracuj¹ce
w placówkach medycznych. Postulat zwi¹zku o podwy¿kach dotyczy³
wszystkich pracowników sektora zdrowia. � Pierwsza transza zwiêkszo-
nego wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych powinna
byæ zagwarantowana ju¿ w przysz³ym roku � zapowiedzia³ po negocja-
cjach z przedstawicielami �S� minister zdrowia Konstanty Radziwi³³.

Rok Rady Dialogu Spo³ecznego
W pa�dzierniku min¹³ rok, odk¹d swoj¹
dzia³alno�æ rozpoczê³a nowa RDS, po-
wo³ana na gruzach Trójstronnej Komisji
ds. Spo³eczno-Gospodarczych. Komisja
by³a cia³em niewydolnym; za rz¹dów Plat-
formy Obywatelskiej uleg³a rzeczywiste-
mu rozwi¹zaniu � zwi¹zki zawodowe zde-
cydowa³y o rezygnacji z pracy w niej
wobec braku realnych mo¿liwo�ci dzia-
³ania.

Pierwszym przewodnicz¹cym RDS zosta³
szef Solidarno�ci Piotr Duda. Wzi¹³ na
swoje barki uruchomienie dzia³alno�ci
Rady i przygotowanie gruntu pod jej
dalsz¹ pracê. W trakcie roku pracy Rada
przyjê³a szereg dokumentów, ale co wa¿-
niejsze: sta³a siê istotnym elementem
polskiego systemu legislacyjnego. Ma
byæ miejscem, gdzie zapadaj¹ wa¿ne de-
cyzje, a politycy t³umacz¹ siê ze swoich
pomys³ów. W?pa�dzierniku min¹³ rok,
odk¹d swoj¹ dzia³alno�æ rozpoczê³a
Rada Dialogu Spo³ecznego

Zwi¹zek na ulicy
Mimo wielu negocjacji i prowadzonych
rozmów nie zawsze udaje siê doj�æ do
porozumienia z pracodawc¹ przy stole.
8 marca Solidarno�æ pikietowa³a pod
ambasad¹ niemieck¹ w Warszawie w ra-
mach �wiatowej kampanii dotycz¹cej
poprawy warunków zatrudnienia i pracy
w niemieckiej firmie pocztowo-logistycz-
nej DHL. Nastêpnie protestuj¹cy prze-
szli pod Sejm. DHL jest oskar¿any o ³ama-
nie zarówno w³asnych, jak i miêdzynaro-
dowych zasad traktowania pracowni-
ków. Podczas pikiety ambasadorowi nie-
mieckiemu wrêczono petycjê w tej spra-
wie. � Firma wspó³pracuje z wieloma sie-
ciami handlowymi i centrami logistycz-
nymi. Pracownicy maj¹ dzi� mo¿liwo�æ
wspólnego powalczenia pod patrona-
tem �S� o poprawê warunków pracy i
p³acy oraz o wyeliminowanie patologicz-
nego zjawiska samozatrudnienia, zw³asz-
cza w�ród kurierów � wyja�nia Alfred
Bujara, szef Krajowej Sekcji Handlu, or-
ganizator pikiety. Handlowa Solidarno�æ
wzywa do natychmiastowego zbadania
postêpowania DHL w Polsce. W Polsce
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Podsumowanie akcji
charytatywnych

Przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia zakoñczy³a siê akcja charytatywna
prowadzona przez NSZZ Solidarno�æ w KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG
�Rudna� i O/ZG �Lubin� oraz w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBe-
Ka S.A. Celem corocznie organizowanej przez NSZZ Solidarno�æ akcji jest
solidaryzowanie siê ludzi pracy z lud�mi znajduj¹cymi siê w trudnej sytu-
acji ¿yciowej. Akcja prowadzona by³a od pa�dziernika do grudnia 2016 r.

Z zebranych i zakupionych produktów sporz¹dzono paczki ¿ywno�cio-
we. W sk³ad paczek wesz³y przede wszystkim artyku³y spo¿ywcze prze-
znaczone na posi³ki regeneracyjne dla pracowników kopalni, a przekaza-
ne przez nich na tak szczytn¹ akcjê maj¹c na celu wsparcie najubo¿szych
rodzin z naszego regionu. Za spraw¹ zbiórki wiele rodzin mog³o w spoko-
ju i rado�ci spêdziæ �wiêta Bo¿ego Narodzenia. Paczki przekazane zosta³y
ze �wi¹tecznymi ¿yczeniami od górników, dziêki czemu na twarzach ob-
darowanych zago�ci³ u�miech.

W imieniu Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ Solidarno�æ
w O/ZG �Rudna�, O/ZG �Lubin� i PeBeKa pragniemy z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania wszystkim ludziom dobrej woli, bez których osi¹gniêcie
tego szczególnego celu nie by³oby mo¿liwe. Dziêkujemy wszystkim, któ-
rzy czynnie wsparli tak szczytn¹ akcjê i Paniom pra-
cuj¹cym w bufetach wydaj¹cym posi³ki profilak-
tyczne. Niech Bóg ka¿dego dnia b³ogos³awi i wyna-
gradza za serce otwarte na potrzeby najubo¿szych
� ¿yczymy Wam aby Nowy Rok by³ przepe³niony
rado�ci¹ i pasmem sukcesów.

Przewodnicz¹cy KZ i KM NSZZ Solidarno�æ
Józef Czyczerski,

Bogdan Nuciñski i Ireneusz Pasis

Partie Oligarchów
Mamy nowy 2017 rok. W okresie �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia i powitania nowego roku sk³adali�my
bliskim ¿yczenia, ¿ycz¹c m.in. zdrowia, pomy�lno-
�ci, spokoju i niegasn¹cej nadziei, ¿eby te wzajem-

nie sk³adane ¿yczenia siê spe³ni³y. Ale czy naprawdê wszystkim w naszym
kraju zale¿a³o i zale¿y na pomy�lno�ci i spokoju wszystkich obywateli?
Ostatnie wydarzenia w Sejmie ca³kowicie mnie przekona³y, ¿e pewnie
nigdy nie pozbêdziemy siê tzw. kapusiów, z t¹ ró¿nic¹, ¿e jeszcze niedaw-
no ci sami czynili to na u¿ytek swój i robili to wewn¹trz kraju. Dzisiaj ta
sama banda kapusiów czyni wszystko by bezpodstawnie nasz kraj szka-
lowaæ za granic¹ maj¹c �wiadomo�æ, ¿e robi¹ to w interesie bardzo w¹-
skiej grupy politycznej, która na przestrzeni ostatniego æwieræwiecza przy-
zwyczai³a siê do bezkarnego okradania spo³eczeñstwa i naszego kraju,
do sprawowania w³adzy. Sprawowanie w³adzy na ró¿nych szczeblach nie
traktowali jako s³u¿bê dla obywateli, dla nich w³adza to ogromne profity,
z których korzystali bez ograniczeñ i w majestacie tworzonego przez nich
prawa, które gwarantowa³o im bezkarno�æ. Z ta�m prawdy, które tylko w
czê�ci wyp³ynê³y od kelnerów, mogli�my us³yszeæ jak traktowano nasz
kraj i jego obywateli. Dla nich stanowili�my ciemn¹ masê i tani¹ si³ê
najemn¹, któr¹ za pomoc¹ us³u¿nych mediów mo¿na by³o stosownie do
w³asnych potrzeb urabiaæ i manipulowaæ.

Doczekali�my siê wreszcie normalno�ci dziêki m¹dro�ci i odpowiedzial-
no�ci za kraj, ale i za los nas samych, gdy za pomoc¹ kartki wyborczej
dokonali�my wyboru prezydenta i rz¹du za których nie musimy siê wsty-
dziæ. Dziêki naszej postawie skromnej, ale uczciwej zaczyna siê powoli, bo
powoli, ale szczere i uczciwe porz¹dkowanie w³asnego podwórka, które
przez ostatnich kilkana�cie lat celowo i z premedytacj¹ by³o niszczone i
okradane. Mimo ogromnych problemów i trudno�ci, z którymi na co
dzieñ musz¹ siê zderzaæ Prezydent i rz¹d zaczyna siê uczciwe sprz¹tanie.
Rodziny dosta³y wsparcie w postaci programu 500+, emeryci i renci�ci
po 75. roku ¿ycia otrzymuj¹ czê�æ bezp³atnych leków, podniesiono naj-
ni¿sze wynagrodzenie, podwy¿szono stawkê godzinow¹ za pracê, zmie-
niono ustawê emerytaln¹ przywracaj¹c ni¿szy wiek emerytalny, powstaj¹
nowe miejsca pracy równie¿ w naszym regionie, rolnicy bêd¹ mogli sami
bez po�redników sprzedawaæ swoje produkty... To czê�æ spraw, które
poprawiaj¹ nasz¹ rzeczywisto�æ.

Z drugiej strony jest wielki krzyk i co raz podejmowane próby, aby dopro-
wadziæ do wewnêtrznej destabilizacji i byæ mo¿e bratobójczej wojny w
naszym kraju. Jak mogli�my siê naocznie przekonaæ zdolni s¹ do wszyst-
kiego, nie licz¹ siê metody, wa¿ny jest tylko cel jaki sobie wytyczyli. Pod
przykrywk¹ walki o prawa dziennikarzy, zagro¿eniu demokracji, ³amaniu
prawa przez nich samych i Bóg jeden wie co jeszcze wymy�l¹, staraj¹ siê
broniæ w³asnych przywilejów i ekonomicznych fortun, które dotychczas
bezkarnie zdobywali. Codziennie dowiadujemy siê o oligarchicznych po-
wi¹zaniach i nieuczciwo�ci panuj¹cej w s¹dach i prokuraturach w powi¹-
zaniu z biznesem, gdzie olbrzymie dobrodziejstwa w przeliczeniu z³otów-
kowym trafia³y do prywatnych ich partyjnych kolesi. Nagle pad³ blady
strach, ¿e którego� dnia uczciwi ludzie z wymiaru sprawiedliwo�ci mog¹
przyj�æ po kolesiów kolejnych z otoczenia: Petru, Schetyny, Kijowskiego
czy Mazgu³y, niech te¿ sprawdz¹ na swoim przyk³adzie czy za dwa tysi¹ce
z³otych da siê prze¿yæ. W nowym roku 2017 wszystkim uczciwym, ¿ycz-
liwym i szczerym ¿yczê zdrowia, niegasn¹cej nadziei i wzrastaj¹cego do-
bra.

Nuciñski

spó³ka zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, g³ównie magazynierów i
kurierów. Jednak czê�æ z nich jest samozatrudnionych lub wykonuje
pracê na rzecz DHL poprzez firmy zewnêtrzne.

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów
Pierwszy raz w P³ocku, w dniach 24-25 listopada, odby³o siê spotkanie
najwy¿szej w³adzy NSZZ Solidarno�æ � Krajowego Zjazdu Delegatów. W
programie KZD by³o m.in. spotkanie z prezydentem i premier RP, wrêcze-
nie odznaczeñ pañstwowych, panel dyskusyjny dotycz¹cy dialogu spo-
³ecznego i dyskusja nad zmianami w statucie zwi¹zku.

35 lat �Tygodnika�
Swoje 35 urodziny obchodzi³ �Tygodnik Solidarno�æ�. Pierwsza po II
wojnie �wiatowej niezale¿na od w³adzy gazeta. Z okazji rocznicy odby³a
siê w Teatrze Polskim w Warszawie uroczysta gala, któr¹ zaszczycili swoj¹
obecno�ci¹ m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szyd³o. �Tygo-
dnik� przeszed³ w ostatnim czasie ogromn¹ metamorfozê. Po kilkunastu
latach dokonano bardzo powa¿nej zmiany szaty graficznej. Jest grubszy
i wydawany na lepszym papierze. Powsta³ tak¿e wydawany przez zespó³
�TS� profesjonalny portal internetowy funkcjonuj¹cy pod adresem ty-
sol.pl.
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