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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

30 czerwca 2008r. w Katowicach - Giszowcu obradowa³a najwy¿sza w³adza Sekretariatu

Kongres

Kongresowi Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ przewodniczy³ przedstawiciel Polskiej Miedzi przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice Bogus³aw Szarek.
Podczas obrad Kongresu zebrani udzielili poparcia dzia³aniom
protestacyjnym podejmowanym przez Sekcjê Krajow¹ Energetyki
NSZZ Solidarnoæ, które maj¹ na celu powstrzymanie zmian
strukturalno-w³asnociowych w bran¿y energetycznej do czasu
przyjêcia modelu sektora dystrybucji oraz zakoñczenia procesu
konwersji akcji.
Delegaci przyjêli projekt uchwa³y, która zostanie zg³oszona podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarnoæ. Uchwa³a (je¿eli zostanie przyjêta przez Krajowy Zjazd Delegatów) wprowadzi
zmianê w Statucie NSZZ Solidarnoæ uniemo¿liwiaj¹c¹ pe³nienie
funkcji zwi¹zkowych osobom, które nie z³o¿¹ owiadczenia dotycz¹cego wspó³pracy z organami bezpieczeñstwa PRL.
Delegaci skrytykowali i sprzeciwili siê rz¹dowemu projektowi ustawy o emeryturach pomostowych. Wyrazili swoj¹ dezaprobatê wobec medialnej nagonki na Instytut Pamiêci Narodowej.
W trakcie Kongresu dokonano uzupe³nienia wakatów w Radzie
Sekretariatu.
Delegaci Kongresu zaapelowali do cz³onków NSZZ Solidarnoæ o czynne wsparcie ogólnopolskiej manifestacji energetyków, która odbêdzie siê 25 lipca, w Warszawie.

Bêd¹ manifestowaæ 25 lipca 2008r.

Solidarni
z Energetykami
Wstrzymania zmian strukturalnow³asnociowych w bran¿y
energetycznej domagaj¹ siê zatrudnieni w niej pracownicy.
Prowadzenie rozmów i negocjacji ze stron¹ rz¹dow¹ przez zwi¹zkowców reprezentuj¹cych energetyków nie przynosz¹ satysfakcjonuj¹cych rozstrzygniêæ, a zawarte porozumienia i umowy spo³eczne
s¹ ustawicznie ³amane przez rz¹d z politycznego nadania Platformy
Obywatelskiej. Z tych powodów Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ
Solidarnoæ zaplanowa³a na 25 lipca br. protest. Wybrana forma
protestu ma polegaæ na manifestacji niezadowolenia energetyków i odbêdzie siê w Warszawie.
Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ Solidarnoæ jest zrzeszona (jak
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ) w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ i wspiera³a
przeprowadzane przez górników akcje protestacyjne. Gdy manifestowalimy w Warszawie, ¿¹daj¹c dla górników prawa do odrêbnej
ustawy emerytalnej dla górnictwa, to energetycy solidaryzuj¹c siê z
naszymi sprawami, wziêli w niej udzia³.
Teraz troska o przysz³oæ Polskiej Energetyki spotêgowana:
1. brakiem jasnej polityki Rz¹du RP, co do przysz³oci Polskiej Energetyki,
2. brakiem dialogu spo³ecznego,

3. naruszeniem postanowieñ zawartych Porozumieñ i Umów Spo³ecznych, dzika restrukturyzacja,
4. niezakoñczonym procesem konwersji akcji,
upowa¿nia Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ
o zwrócenie siê do górników o wsparcie Manifestacji Energetyków
25 lipca w Warszawie.
W odpowiedzi na apel Sekretariatu - skierowany do Komisji
Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹cych w Polskiej Miedzi - Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Rudna organizuje wyjazd górników na Manifestacjê.
Koszty wyjazdu na Manifestacjê s¹ ca³kowicie pokrywane z funduszy zwi¹zkowych.
Chêtni mog¹ zg³aszaæ swój udzia³ w biurze Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna znajduj¹cym siê przy szybie
Rudna G³ówna lub telefonicznie nr 076 7485730 lub 076 7485152

Wyp³ata zaliczki Dodatkowej Nagrody Rocznej z zysku
wypracowanego w 2008r.

Zaliczka w sierpniu

Pracownicy Polskiej Miedzi otrzymali 30 czerwca wyp³atê dodatkowej nagrody rocznej za zysk wypracowany w 2007 roku. A
ju¿ niebawem otrzymaj¹ pierwsz¹ transzê dodatkowej nagrody
rocznej z zysku za rok 2008.
W I kwartale 2008r. zysk netto KGHM wyniós³ 982,2 miliona z³, a
przychody przekroczy³y 3 miliardy z³ odpowiednio w I kwartale 2007
zysk netto 914 milionów z³ i przychody 2,6 miliarda z³. Notowania
miedzi wzros³y w porównaniu z I kwarta³em, nast¹pi³ spadek kursu
dolara z 2,39 do 2,18 z³, jednak rednia cena za tonê miedzi w II
kwartale br. by³a wy¿sza od ubieg³orocznej i wynios³a 21,5 tys. z³ (w
II kwartale poprzedniego roku 18,1 tys. z³). W ubieg³ym roku zysk
netto z II kwarta³ wyniós³ ok. 930 milionów z³otych przychody 3,2
miliarda. Jak mo¿na siê spodziewaæ zysk netto za pierwsze pó³rocze
br. bêdzie nie ni¿szy ni¿ w 2007 roku.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w za³¹czniku nr 11 do ZUZP
od ubieg³ego roku dodatkowa nagroda roczna zosta³a cile powi¹zana z zyskiem osi¹gniêtym przez spó³kê. Dlatego I zaliczka
zostanie wyp³acona decyzj¹ Zarz¹du Spó³ki wci¹gu miesi¹ca od
dnia upublicznienia raportu finansowego za II kwarta³ 2008r.
Za³oga otrzyma I ratê dodatkowej nagrody rocznej w wysokoci
ustalonej, jako iloczyn wskanika obliczonego, jako ró¿nica pomiêdzy prognozowan¹ w skali roku procentow¹ wielkoci¹ nagrody a
8,5% oraz wynagrodzenia za okres I pó³rocza roku obrotowego.
Przek³adaj¹c to na bardziej zrozumia³y jêzyk - zgodnie z pkt. 12 za³¹cznika - wysokoæ zaliczki powinna wynieæ 11% wynagrodzeñ
za I pó³rocze 2008r.
Jest to nasza prognoza, gdy¿ nie znamy kosztów produkcji w II
kwartale, a one maj¹ wp³yw na osi¹gany zysk. Mo¿na jednak zak³adaæ, ¿e nie wzros³y tak znaczne, aby pozbawiæ za³ogê zaliczki. Chocia¿ w Polskiej Miedzi mielimy ju¿ nie jeden przekrêt, jak np. 2002
roku, gdy Zarz¹d z politycznego nadania SLD(ZZPPM) pozbawi³ pracowników dodatkowej nagrody rocznej za 2001 rok. Wszyscy pamiêtamy jak aktyw spotyka³ siê w zaciszu gabinetów i szkoli³ siê z
Zarz¹dem w ró¿nych atrakcyjnych miejscowociach, a póniej tworzono papierowe rezerwy, aby zlikwidowaæ zysk. Miejmy nadziej¹,
¿e sytuacja ta nigdy ju¿ siê nie powtórzy.
W ubieg³ym roku pierwsz¹ ratê nagrody wyp³acono 22 sierpnia, w br. termin mo¿e byæ podobny.

Kolejny ju¿ proces wytoczony z inicjatywy buñczucznego pos³a dobieg³ do koñca.

Aktywista pieniacz

Ryczeæ to potrafi - jak ta krowa, która du¿o ryczy, ale mleka nie
daje.
Buñczuczne zapowiedzi wielkich afer i wielostronicowy raport
otwarcia z KGHM Polska Mied S.A. przygotowa³ SLD pod przewodnictwem pos³a aktywisty ZZPPM zaraz po objêciu w³adzy w
2001 roku.
Raport opublikowany na najwy¿szym szczeblu, przez SLD-owskiego premiera Leszka Millera, skompromitowa³ siê zaraz na wstêpie.
Osta³y siê jedynie niedobitki rozpêtanej burzy w szklance wody, które i teraz nie wytrzymuj¹ próby czasu.
S¹d Rejonowy w Lubinie uniewinni³ by³ego prezesa KGHM Mariana K. oraz by³ego wiceprezesa Marka S.
Byli oskar¿eni o niegospodarnoæ przy zawieraniu umów z firmami reklamowymi i konsultingowymi w czasach, gdy zasiadali w zarz¹dzie Polskiej Miedzi. Wed³ug prokuratury podpisali osiem takich
umów. Zg³oszenia pope³nienia przestêpstwa dokona³ Zarz¹d Polskiej
Miedzi z politycznego nadania SLD(ZZPPM).
Nie podzielamy stanowiska oskar¿yciela publicznego, jakoby takie przestêpstwa zosta³y pope³nione - uzasadnia³a wyrok sêdzia.
Sêdzia w uzasadnieniu stwierdzi³a, ¿e wszystkie umowy, które
podwa¿a³ prokurator, mia³y prawo byæ zawarte. Nie nale¿y doszukiwaæ siê w nich podstaw do niegospodarnoci - zapewni³a.
Marian K. by³ prezesem Polskiej Miedzi w latach 1999-2001. Po
raz pierwszy za jego prezesury uda³o siê ustaliæ Zwi¹zkom Zawodowym razem z Zarz¹dem wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (nigdy za 8-letnich rz¹dów SLD-ZZPPM). Zosta³ odwo³any z politycznego polecenia SLD(ZZPPM) w po³owie grudnia 2001r. Utworzy³ w 2001r. prawie 100 milionow¹ rezerwê na poczet wyp³aty pracownikom Polskiej Miedzi nagrody z zysku za rok
2001. Pok³osiem jego odwo³ania by³o niewyp³acenie nagrody z zysku za rok 2001, w wyniku jej rozwi¹zania i zawi¹zania wielosetmilionowej rezerwy na poczet przysz³ych zobowi¹zañ wobec pracowników likwidowanych kopalñ i hut w KGHM. Dzia³ania te nie mog³y
byæ podjête bez wczeniejszego uzyskania aprobaty aktywistów
ZZPPM, a zw³aszcza lidera tej organizacji pos³a-zwi¹zkowca Ryszarda Zbrzyznego.
Która to ju¿ kolejna pieniacka kompromitacja aktywisty? Trudno je zliczyæ.

Nasi do Komisji

Emerytury pomostowe
W zespo³ach Komisji Trójstronnej trwaj¹ negocjacje dotycz¹ce
emerytur pomostowych.
Decyzj¹ Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ, Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ desygnowa³a dwóch przedstawicieli do pracy w Krajowym
Zespole nad ustaw¹ o emeryturach pomostowych.
W pracach Komisji Polsk¹ Mied reprezentowaæ bêd¹ koledzy:
Andrzej Herda - pracownik KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZWR
i Jerzy Karwowski - zatrudniony, jako Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy w Oddziale Huta Miedzi G³ogów.
W chwili obecnej strony ustali³y definicjê prac w szczególnych
warunkach:
Prace w szczególnych warunkach to prace wykonywane w pe³nym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach rodowiska
pracy, determinowanych si³ami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania rodków profilaktyki technicznej,
organizacyjnej i medycznej stawiaj¹ przed pracownikami wymagania przekraczaj¹ce poziom ich mo¿liwoci, ograniczony w wyniku
naturalnego procesu starzenia siê, jeszcze przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego w stopniu utrudniaj¹cym ich prace na dotychczasowym stanowisku.
Obecnie eksperci pracuj¹ nad ustaleniem czynników ryzyka, które determinuj¹, ¿e praca bêdzie uznawana za pracê w szczególnych
warunkach. S¹ rozbie¿noci pomiêdzy stron¹ rz¹dow¹, a przedstawicielami NSZZ Solidarnoæ.

Dyskusje na temat definicji prac o szczególnym charakterze nie
zosta³y jeszcze zakoñczone.
Solidarnoæ uwa¿a, ¿e podstaw¹ negocjacji powinna byæ definicja wypracowana przez partnerów spo³ecznych w ubieg³ym roku.
Poniewa¿ strona rz¹dowa upiera siê przy definicji z przygotowanego projektu ustawy o emerytach pomostowych, cz³onkowie zespo³u
zgodzili siê, ¿e eksperci obu stron przygotuj¹ wykaz zawodów o szczególnym charakterze zgodnie z jedn¹ i drug¹ definicj¹. Przed opracowaniem tych wykazów z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy (CIOP) spotkaj¹ siê przedstawiciele zawodów, które s¹ uznawane za prace o szczególnym charakterze. I to zadanie przypad³o
naszym przedstawicielom, gdy¿ w Oddzia³ach KGHM, wystêpuj¹ na
powierzchni stanowiska, które winny zostaæ objête emeryturami
pomostowymi.
W negocjacjach nie bior¹ udzia³u przedstawiciele kopalñ, gdy¿
pracownicy zatrudnieni pod ziemi¹ s¹ objêci ustaw¹ z dnia 27 lipca
2005r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Rozwi¹zuje
ona sprawê wczeniejszego przejcia na emeryturê zatrudnionych
pod ziemi¹ górników.
Przypominamy, ¿e powsta³a ona z projektu SG i E NSZZ Solidarnoæ i zosta³a z³o¿ona, jako inicjatywa spo³eczna, po zebraniu
130 tysiêcy podpisów, do Laski Marsza³kowskiej.
Marsza³ek Sejmu z nadania SLD(ZZPPM) - p. L. Cimoszewicz projekt schowa³ do szuflady i nie chcia³ wnieæ go pod obrady Sejmu.
W obronie praw emerytalnych zatrudnionych pod ziemi¹ kopalñ
SG i E NSZZ Solidarnoæ zorganizowa³ manifestacjê przed Sejmem.
Manifestacjê popar³y wszystkie zwi¹zki, oprócz jednego, któremu przewodzi pose³ SLD Ryszard Zbrzyzny tj. ZZPPM. Naczelny aktywista ZZPPM i zarazem pose³ wprost nawo³ywa³ górników do bojkotu manifestacji nazywaj¹c podjête dzia³ania Solidarnoci histeri¹,
a pikietê wycieczk¹ krajoznawcz¹.
Górnicy miedzi zlekcewa¿yli jego nawo³ywania i poprzez udzia³ w
manifestacji wymusili na marsza³ku Cimoszewiczu przekazanie spo³ecznego projektu ustawy pod obrady Sejmu, który ustawê przyj¹³.
Dziêki dzia³alnoci Solidarnoci i determinacji górników domagaj¹cych siê s³usznie nale¿nym im praw zosta³ prze³amany
opór SLD(ZZPPM). I dzisiaj górnicy nie musz¹ siê martwiæ i negocjowaæ emerytury pomostowej.
¯yczymy naszym kolegom zatrudnionych w Polskiej Miedzi na
powierzchni w szczególnych warunkach lub na stanowiskach o
szczególnym charakterze - maksymalnego zabezpieczenia w emerytury pomostowe.

Zatrudniony na stanowisku niekierowniczym te¿ ma
prawo do godnego ¿ycia

Godna praca
- godna emerytura
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ zdecydowa³a, ¿e 29
sierpnia br. w Warszawie odbêdzie siê ogólnopolska manifestacja.
W przyjêtym stanowisku Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ
stwierdza, ¿e nie do zaakceptowania jest zaproponowany przez rz¹d
redni wzrost wynagrodzeñ w sektorze bud¿etowym na poziomie
3,9% oraz wzrost p³acy minimalnej do 1204 z³ brutto.
Zdaniem Zwi¹zku, rz¹dowe propozycje wzrostu p³ac w sferze
bud¿etowej na poziomie 3,9% (1% powy¿ej inflacji) s¹ niezgodne z
publicznymi deklaracjami premiera Donalda Tuska i nie rekompensuj¹ pracownikom wzrostu kosztów utrzymania.
Solidarnoæ podtrzymuje swój postulat zniesienia wskanika przyrostu przeciêtnego wynagrodzenia, tzw. neopopiwek. Tym
bardziej, ¿e z inicjatywy rz¹du zosta³a uchwalona ustawa znosz¹ca ograniczenia wzrostu p³ac prezesów i kadry zarz¹dzaj¹cej.
Oznacza to wzrost p³ac dla nielicznych, kosztem funduszu p³ac
dla pozosta³ych pracowników, a wiêc kosztem poziomu ich wynagrodzeñ, co jest nie do zaakceptowania przez Solidarnoæ - mówi
Janusz niadek, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ.
Niezadowalaj¹cy jest równie¿ zaproponowany przez rz¹d wzrost
p³acy minimalnej do poziomu 1204 z³ brutto. Obni¿y to relacjê

minimalnego wynagrodzenia do redniej krajowej do poziomu poni¿ej 38%. £amie to zarówno porozumienie NSZZ Solidarnoæ z rz¹dem z ubieg³ego roku jak i dezyderaty sejmowe deklaruj¹ce dochodzenie minimalnego wynagrodzenia do 50% redniej krajowej. Zdaniem Solidarnoci propozycje rz¹du s¹ jednostronne i sprzeczne z
wczeniejszymi deklaracjami o znacznym wzrocie wynagrodzeñ
pracowników.
Takie dzia³ania rz¹du stawiaj¹ pod znakiem zapytania mo¿liwoæ
zawarcia umowy spo³ecznej oraz rzeczywiste intencje i wiarygodnoæ rz¹du w nieustannie deklarowanym dialogu spo³ecznym - mówi
Janusz niadek, przewodnicz¹cy Solidarnoci.
Wed³ug najnowszych danych GUS, co dziesi¹ty Polak otrzymuje wynagrodzenie na poziomie p³acy minimalnej, a najwiêcej pracowników zarabia niespe³na 1,5 tys. brutto. Niskie p³ace s¹ powodem nie tylko emigracji, ale tak¿e tego, ¿e wiele osób pozostaje biernych zawodowo z powodu wieloletnich zaniedbañ publicznych s³u¿b
zatrudnienia i braku reform w dziedzinie kszta³cenia ustawicznego i
podnoszenia kwalifikacji.
Zdaniem zwi¹zkowców niskie p³ace to tak¿e niskie emerytury
w przysz³oci.
W przyjêtym w Polsce systemie zabezpieczenia emerytalnego zastosowano zasadê ubezpieczeniowej ekwiwalentnoci kompensacyjnej, polegaj¹cej na cis³ej zale¿noci miêdzy p³acon¹ sk³adk¹ a wymiarem póniejszego wiadczenia. Niskie zarobki powoduj¹ nie tylko problemy z utrzymaniem rodziny, zad³u¿aniem siê Polaków, ale w
przysz³oci odbij¹ siê bardzo negatywnie na wysokoci wiadczeñ
wyp³acanych emerytom.
Zwi¹zku z powy¿szym Komisja Krajowa zdecydowa³a o rozpoczêciu kampanii pod has³em Godna praca - godna emerytura.
Pod tym has³em Zwi¹zek bêdzie kontynuowa³ dzia³ania na rzecz
godnej pracy, wzrostu p³ac i systemowych rozwi¹zañ w dziedzinie ubezpieczeñ spo³ecznych. Zdaniem Solidarnoci odpowiednie wynagrodzenie oraz bezpieczne warunki pracy warunkuj¹ trwa³y rozwój gospodarczy oraz godn¹ emeryturê. Mimo szybkiego
wzrostu p³ac w ostatnich dwóch latach, Polacy wci¹¿ zarabiaj¹
ma³o.

Na 21 lipca 2008r. zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.

Nadzór po ³ebkach

Dotychczasowy przewodnicz¹cy Rady Marek Trawiñski zaplanowa³ bogaty porz¹dek obrad, który przy wnikliwej ocenie zaj¹³by
Radzie kilka dni. Ale czy Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied
S.A. musi wnikliwie oceniaæ przed³o¿ony materia³? Mo¿na siê
wyrobiæ i w kilka godzin zapoznaj¹c siê z zagadnieniami tylko
pobie¿nie. Do informacji za³ogi podajemy zaplanowany przez przewodnicz¹cego porz¹dek obrad na 21 lipca:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodnicz¹cego Rady i zarz¹dzenie wyborów na funkcjê Przewodnicz¹cego, jego Zastêpcy i Sekretarza Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Przyjêcie protoko³u z posiedzenia Rady, które odby³o siê w dniu
17 czerwca br.
3. Informacja Zarz¹du nt. dzia³alnoci racjonalizacyjnej i wynalazczoci w KGHM Polska Mied S.A. oraz w spó³kach Grupy Kapita³owej (z uwzglêdnieniem m.in. nak³adów, kosztów i efektów
oraz innych istotnych parametrów).
4. Prezentacja misji biznesowej i strategii spó³ki Dialog S.A. wraz z
jej podmiotami zale¿nymi w tym wyników ekonomiczno finansowych, oferty rynkowej, parametrów efektywnociowych za minione 3 lata i bud¿ety na przysz³oæ (syntetyczne). Informacja
Zarz¹du o bie¿¹cych sprawach spó³ki w szczególnoci w zwi¹zku z pismem z MSP przes³anym do wiadomoci rady nadzorczej
KGHM Polska Mied S.A.
5. Informacja Zarz¹du w/s likwidacji spó³ki Polish Coppers Ltd w
Londynie.
6. Przegl¹d Regulaminu Zarz¹du (wniosek Zarz¹du) Regulaminu
Rady Nadzorczej.
7. Informacja Zarz¹du z analizy kosztów ca³kowitych Biura Zarz¹du
wraz z wnioskami z niej wynikaj¹cymi.
8. Informacja Zarz¹du dotycz¹ca kosztów jednostkowych produkcji Cu i Ag  szczegó³owa metodologia ich wyliczania (algorytm)
wraz z historyczn¹ analiz¹ i prognoz¹ rednioterminow¹ ich wielkoci.

9. Rozpatrzenie propozycji Zarz¹du dotycz¹cej zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej dla cz³onków Rady i Zarz¹du.
10. Rozpatrzenie wniosków Zarz¹du w/s gospodarki nieruchomociami.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarz¹du na wiadczenie us³ug audytu przez
Ernst & Young w podmiotach Grupy Kapita³owej.
12. Informacja Zarz¹du dotycz¹ca zasad organizacji sprzeda¿y Cu i
innych produktów Spó³ki.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarz¹du w/s zawarcia umowy z Cz³onkiem
Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. na czasowe u¿ytkowanie lokalu mieszkalnego w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ poza miejscem
zamieszkania.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarz¹du w/s zmiany treci umów o pracê z
Cz³onkami Zarz¹du spó³ki.
15. Informacja Zarz¹du w/s zasad wynagradzania grup pracowniczych
niepodlegaj¹cych Uk³adowi Zbiorowemu Pracy (trzy grupy).
16. Informacja o bie¿¹cej pracy Zarz¹du i dzia³aniach podjêtych w
czasie od ostatniego posiedzenia Rady.
17. Sprawy ró¿ne.
Wczytuj¹c siê w planowany porz¹dek, zauwa¿ymy, ¿e oprócz
rozpiêtoci zawartych w nim zagadnieñ s¹ te¿ ciekawostki, jak to
spó³ka op³aci mieszkanie biednemu cz³onkowi Zarz¹du lub ubezpieczy Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ od odpowiedzialnoci za np. b³êdne
decyzje.

Przy dobrej zabawie wspierali potrzebuj¹cych

Festyn Solidarnoci

Jak co roku - Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin zorganizowa³a 28 czerwca 2008r. festyn rodzinny w
orodku wypoczynkowym OAZA w Ma³owicach.
Cz³onkowie Solidarnoci zrzeszeni w Miêdzyzak³adowej Komisji
przy KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG/Lubin, ze swoimi rodzinami, wród których by³o bardzo du¿o dzieci, przybyli licznie do orodka wypoczynkowego OAZA w Ma³owicach k/cinawy. Organizatorzy przygotowali bardzo du¿o gier i konkursów z nagrodami, podczas których przygrywa³ zespó³ muzyczny. W pysznej zabawie wziê³o
udzia³ oko³o 500 cz³onków Solidarnoci, tej jednej z liczniejszych organizacji zwi¹zkowych w Polskiej Miedzi. Uczestnicy bawili siê tak
dobrze, ¿e nie zauwa¿yli przelotnego deszczu, który nie by³ w stanie
ostudziæ ich wspania³ej, zabawowej - rodzinnej atmosfery. Doskonale bawili siê wszyscy, zw³aszcza, podczas fina³u losowania g³ównej
nagrody (kuchenki mikrofalowej) w loterii fantowej.
G³ówn¹ atrakcjê festynu stanowi³a ju¿ tradycyjnie, loteria fantowa,
z której dochód jest przeznaczany na cele charytatywne m.in. zakup
artyku³ów s³u¿¹cych do sporz¹dzenia paczek dla najubo¿szych, wrêczanych z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Impreza ta rozpoczê³a akcjê
pomocy charytatywnej górników miedzi dla najbardziej potrzebuj¹cych rodzin Zag³êbia Miedziowego, prowadzonej pod patronatem
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin.
Akcja, przeprowadzana corocznie, udaje siê dziêki zrozumieniu i
¿yczliwoci wszystkich uczestników festynu oraz fundatorów nagród,
wród których wymieniæ nale¿y: KGHM Polska Mied S.A., Dyrekcjê ZG Lubin, Centrum Badania Jakoci Sp. z o. o., Impel S.A.,
oraz organizatora, czyli Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin.
W tym roku dziêki ofiarnoci uczestników festynu zebrano w loterii 1605 z³.
Za porednictwem Pryzmatu Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ
Solidarnoæ O/ZG Lubin, pragnie serdecznie podziêkowaæ
wszystkim uczestnikom festynu za mi³¹, kulturaln¹ i rodzinn¹ atmosferê.
Dziêkujemy równie¿ wszystkim ofiarodawcom i sponsorom nagród. Kolejny raz cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ O/ ZG Lubin w³aciwie rozumiej¹cy ideê Solidarnoci pokazali na festynie, ¿e zawsze mo¿na liczyæ na wra¿liwoæ i otwartoæ ich serc.
Komisja Miêdzyzak³adowa
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
Przewodnicz¹cy
Bogdan Nuciñski

Chc¹c godnie ¿yæ jestemy zmuszeni przypomnieæ w³adzy o jej obowi¹zkach

We udzia³ w manifestacji!
Liberalny rz¹d Platformy Obywatelskiej obiecywa³ wiele, a teraz uchyla siê od realizacji tych obietnic.
W odpowiedzi Komisja Krajowa zaplanowa³a w ramach akcji
Godna Praca  Godna Emerytura 29 sierpnia 2008r. akcjê protestacyjn¹ w formie manifestacji w Warszawie.
Rz¹dz¹cy obecnie w Polsce zlikwidowali maksymalne ograniczenia p³acowe dla kadry zarz¹dzaj¹cej i urzêdników. Podjêli zarazem
decyzjê o zaprzestaniu realizacji porozumienia zawartego przez Rz¹d
RP z NSZZ Solidarnoæ o d¹¿eniu do zapewnienia minimum egzystencji swym obywatelom tj. ustalenia p³acy minimalnej w Polsce na
poziomie 50% redniej p³acy w kraju. Narastaj¹ce podwy¿ki cen
towarów przy polityce rz¹dz¹cych i pracodawców ograniczonych
podwy¿ek p³ac, powoduj¹ coraz szybsz¹ utratê poziomu ¿ycia osi¹gniêt¹ w ostatnich 2-ch latach rz¹dów PiS, spychaj¹c wiêkszoæ
spo³eczeñstwa na skraj ubóstwa. Na takie dzia³ania nie ma zgody
spo³ecznej. O tym ma przekonaæ rz¹dz¹cych warszawska manifestacja.
Zadufani w sobie i zapatrzeni w sonda¿e politycy PO nie licz¹ siê z
g³osem szerokiej rzeszy pracuj¹cych za grosze. Dla nich liczy siê
dochód pracodawców i kadry - reszta ma pracowaæ i cieszyæ siê, ¿e
ma pracê. Takie stanowisko jest nie do przyjêcia dla pracuj¹cych i
reprezentuj¹cy ich NSZZ Solidarnoæ. Musimy to uwiadomiæ rz¹dz¹cej Platformie Obywatelskiej poprzez liczny udzia³ w Manifestacji.
Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ce przy zak³adach zrzeszonych w Regionie Zag³êbie Miedziowe w odpowiedzi
na akcjê Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ w/s ogólnopolskiej
Manifestacji w ramach walki o godn¹ pracê i godn¹ emeryturê
dla zatrudnionych w Polsce organizuj¹ wyjazd na Manifestacjê do
Warszawy.
Wyjazd na manifestacjê jest dla pracownika ca³kowicie bezp³atny.
Zapisy przyjmowane s¹ w biurach Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych NSZZ Solidarnoæ.
Masz prawo wypowiedzieæ swoje zdanie. Chcesz godnie zarabiaæ i po latach pracy przejæ na godn¹ emeryturê, musisz pokazaæ swoj¹ si³ê rz¹dz¹cym, bo tylko z ni¹ siê licz¹.

Wy¿sze p³ace dla wybranych  w ustawionym konkursie.

Nasza polska rzeczywistoæ
Decyzj¹ koalicji rz¹dz¹cej zlikwidowano ograniczenia p³acowe
w przedsiêbiorstwach i urzêdach pañstwowych i samorz¹dowych
oraz spó³kach, w których Skarb Pañstwa posiada wiêkszociowy
udzia³ (tzw. Kominy p³acowe otwarte).
Politycy czêsto rozmijaj¹ siê z prawd¹, co innego deklaruj¹ podczas kampanii wyborczej, gdy chc¹ pozyskaæ wyborców, a co innego
realizuj¹ po wyborach. Obecna ekipa rz¹dz¹ca pod wodz¹ premiera
Donalda Tuska, po omiu miesi¹cach rz¹dzenia przekracza wszelkie
rekordy w tej dziedzinie. Mia³y byæ pe³ne szuflady przygotowanych
projektów korzystniejszych ustaw, a s¹ puste szuflady w nowych
meblociankach, które zafundowali sobie ministrowie.
Premier Donald odbywa podró¿e swojego ¿ycia i zapominaj¹c o
swych obietnicach przedwyborczych i udaje, ¿e interesuje siê losem
obywateli. Gdybym napisa³, swych obywateli zabrzmia³oby to jak ¿art
i nie jeden obywatel Polski móg³by siê obraziæ.
Dzi premiera i jego ekipê bardziej interesuj¹ s³upki sonda¿owe i
przysz³oæ Unii Europejskiej ni¿ los Polski i zamieszkuj¹cych w niej
ludzi. Mno¿¹ siê fikcyjne konkursy zabezpieczaj¹ce interesy kolesi w
zaw³aszczonych przedsiêbiorstwach i spó³kach, w których pañstwo
ma g³os decyduj¹cy. Teraz wzorem SLD wprowadzaj¹ mo¿liwoæ
powiêkszenia wynagrodzeñ kadry zarz¹dzaj¹cej przywracaj¹c niesprawiedliwe spo³ecznie i niczym nieuzasadnione dysproporcje p³acowe
pomiêdzy zatrudnionymi pracownikami, a kadr¹ kierownicz¹.

W kampanii wyborczej Donald chwali³ siê wiedz¹ - ile kosztuje
chleb i jab³ka. Teraz po omiu miesi¹cach rz¹dzenia z pewnoci¹ nie
ma pojêcia o ile ten chleb i jab³ka podro¿a³y. Niestety z wy¿yn Peru
nie tak ³atwo wraca siê do spraw z nizin Polski. Nie s³ychaæ z obozu
rz¹dz¹cego o dzia³aniach powstrzymuj¹cych drastycznie galopuj¹ce
ceny wszelkich artyku³ów. Zmniejszenie w Polsce jednych z najwy¿szych w Unii Europejskiej obci¹¿eñ podatkowych, to dla Tuska i jego
ekipy zbêdna sprawa. Im i jego kolesiom, którym pozwoli³ na rozpêdzenie wzrostu ich p³acy, zwiêksz¹ siê dodatkowo dochody, bo od
2009r. nast¹pi obni¿enie progów podatkowych. A pozosta³ym - zêby
w koæ i cieszyæ siê, ¿e maj¹ koæ, a nie k³api¹ zêbami w powietrzu.
Tak przebiega realizacja pierwszego cz³onu has³a wyborczego By
¿y³o siê lepiej  oczywicie tyle, ¿e wybranym, tym z obozu PO.
Zawiod³o te¿ has³o drugiej Irlandii i masowego powrotu emigracji zarobkowej do Polski. Polacy na emigracji zdaj¹ siê nie dostrzegaæ tych szumnie zapowiadanych zmian Donaldowych w Polsce i dalej szukaj¹ chleba w innych krajach, a do Polski jako t³umnie
nie wracaj¹. Bo nie maj¹ po co. Na nich nie czekaj¹ kontrakty mened¿erskie, wysokop³atne sto³ki - one s¹ zarezerwowane dla sitwy rz¹dz¹cej.
Nam w Polsce, oszukanym wyborcom, pozostaje jak najszybciej obudziæ siê z wyborczej hipnozy i do³¹czyæ do obywateli chc¹cych odrzuciæ Polskê liberaln¹ PO i buduj¹cych Polskê Solidarn¹
 Polskê Sprawiedliw¹ dla wszystkich, nie tylko dla wybranych.
Kresowiak

Projekt do konsultacji

Prawo górnicze i geologiczne
Rz¹d RP 4 czerwca 2008r. przekaza³ do konsultacji NSZZ Solidarnoæ now¹ ustawê Prawo górnicze i geologiczne.
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ jako struktura bran¿owa NSZZ Solidarnoæ otrzyma³ za zadanie wykonanie
opinii do projektu ustawy.
Rada SG i E ustalaj¹c sk³ad zespo³u roboczego ds. wydania opinii
w/s projektu, przydzieli³a jedno miejsce dla przedstawiciela Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Trwaj¹ konsultacje wewn¹trzzwi¹zkowe, które na najbli¿szym posiedzeniu Rady
Sekcji pozwol¹ wy³oniæ przedstawiciela SKGRM NSZZ Solidarnoæ
do prac w komisji Sekretariatu.
Takie dzia³ania wewn¹trzzwi¹zkowe odbywaj¹ siê czêsto i nawet
o nich nie wspominamy, gdy¿ jest to normalna praca Zwi¹zku, który
jest powa¿nym partnerem dla pracodawcy i rz¹du.
Prace dotycz¹ce ustawy Prawo górnicze i geologiczne stanowi¹
wyj¹tek, gdy¿ ustawa ta stanowi podwalinê do wszelkiej dzia³alnoci
górniczo-geologicznej. Zaraz na wstêpie okrela siê jej zakres kompetencyjny:
Art. 1. Ustawa okrela zasady i warunki:
1) wykonywania prac geologicznych;
2) wydobywania kopalin ze z³ó¿;
2a) sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, z wyj¹tkiem sk³adowania odpadów
w odkrywkowych wyrobiskach górniczych;
3) ochrony z³ó¿ kopalin, wód podziemnych i innych sk³adników rodowiska w zwi¹zku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.
Kolejne artyku³y okrelaj¹ bardziej szczegó³owo zasady postêpowania od powstania kopalni a¿ po jej likwidacjê. Na podstawie tych
przepisów s¹ wydawane kolejne bardziej szczegó³owe przepisy np.
bhp. Ustawê tê mo¿na nazwaæ konstytucj¹ dla górnictwa. St¹d jej
waga i olbrzymia odpowiedzialnoæ jaka spoczywa na jej twórcach.
Jestemy pewni, ¿e wy³oniony przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ przedstawiciel spe³ni pok³adane w nim nadzieje.
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