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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Rokowania NSZZ Solidarnoæ z pracodawc¹ rozpoczête

Kiedy porozumienie?
Komunikat Nr 3 z 12.09.2008r. w/s prowadzonego
sporu zbiorowego

W ramach prowadzonego przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ sporu zbiorowego o wzrost p³acy pracowniczej o 550 z³, poprzez podniesienie stawek osobistego zaszeregowania o 200 z³ oraz niepogarszanie warunków pracy w
wyniku integracji kopalñ, odby³y siê w dniu 11.09.2008r. rokowania w siedzibie KGHM Polska Mied S.A.
Tym razem Pracodawcê podczas negocjacji reprezentowa³o
dwóch cz³onków Zarz¹du: Prezesi Pan H. Wirth oraz Pan M. Tybura. Rokowania rozpoczê³y siê od ustalenia procedury formalno-prawnej negocjacji.
W trakcie rokowañ strony dyskutowa³y nt. mo¿liwoci realizacji
postulatów bêd¹cych przedmiotem sporu.
Prezes Wirth stwierdzi³, ¿e zarobki pracowników Polskiej Miedzi
s¹ godziwe w porównaniu z innymi grupami zawodowymi i kszta³tuj¹ce siê bie¿¹ce parametry produkcyjno-kosztowe, nie uzasadniaj¹ wprowadzenia w br. kolejnej podwy¿ki wynagrodzeñ. W ocenie Zarz¹du poziom wzrostu p³ac w 2008r. godziwie przewy¿sza
wskanik inflacji.
W odpowiedzi przedstawiciele SKGRM NSZZ Solidarnoæ
stwierdzili, ¿e wzrost p³ac pracowników o 2,8% (bez nagrody z
zysku), wprowadzony jednostronnie przez Zarz¹d Polskiej Miedzi w 2008r., nie nad¹¿a za drastycznym wzrostem kosztów utrzymania rodzin pracowniczych, wynikaj¹cym z podwy¿ek podstawowego koszyka artyku³ów (za 7 m-cy br.): jak np. ¿ywnoci 8-10%;
gazu ok. 23%; wody i kanalizacji ok. 30%; energii elektr. ok. 21%,
op³at za wywóz nieczystoci ok. 150% i innych op³at zwi¹zanych z
utrzymaniem mieszkania ok. 20%. Ponadto analitycy prognozuj¹ w
2008r. redni wzrost cen podstawowych artyku³ów na poziomie ok.
24%.
W ocenie NSZZ Solidarnoæ, wprowadzona w br. przez Zarz¹d
KGHM podwy¿ka wynagrodzeñ o 2,8%, w zderzeniu z 24% prognoz¹ wzrostu cen, jest niegodziwa, bo powoduje dotkliwy spadek
p³acy realnej pracowników.
Polityka p³acowa Zarz¹du prowadzi do pogorszenia sytuacji materialnej zatrudnionych w KGHM Polska Mied S.A., szczególnie w
Oddzia³ach wydobywczoprzetwórczohutniczych, wród grupy
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, których
wynagrodzenia znacznie odbiegaj¹ w dó³ od redniej p³acy w Spó³ce.
Nie mog¹c uzyskaæ postêpu w rokowaniach p³acowych przyst¹piono do negocjacji drugiego punktu sporu dot. warunków i bezpieczeñstwa pracy po po³¹czeniu kopalñ.
Strona pracodawcy stwierdzi³a, ¿e integracja kopalñ uelastyczni
organizacjê pracy, umo¿liwiaj¹c bezproblemowe przenoszenie górników np. z rejonu kopalni Lubin na rejon kopalni Rudna oraz obni¿y koszty poprzez np. lepsz¹ gospodarkê materia³ow¹ i maszynow¹.
Przedstawiciele SKGRM NSZZ Solidarnoæ uwa¿aj¹, ¿e przenoszenie pracowników z rejonu na rejon, gdzie wystêpuj¹ ró¿ne
warunki górniczo-geologiczne w znacznym stopniu pogorszy bezpieczeñstwo pracy górników. Organizacja pracy w obecnej w
strukturze organizacyjnej pozostawia wiele do ¿yczenia i zdaniem Zwi¹zku w zintegrowanej kopalni nie nast¹pi jej poprawa,
a wrêcz pogorszenie.

Strony postanowi³y, ¿e bêd¹ d¹¿y³y do zawarcia porozumienia,
w okresie 3 tygodni, prowadz¹c rokowania w cotygodniowych spotkaniach. Wobec nieuzyskania porozumienia w obydwu punktach
sporu ustalono termin kolejnej tury rokowañ na 18 wrzenia 2008r.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ Bogus³aw Szarek

NSZZ Solidarnoæ rokowania w/s wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych potraktowa³ powa¿nie. Pracodawca wystawi³ drugi garnitur.

Unik Zarz¹du
Komunikat Nr 2 z 05.09.2008r. w/s sporu zbiorowego
W dniu 5.09.2008r., w siedzibie KGHM Polska Mied S.A., odby³o siê spotkanie, które zgodnie z pisemnym zaproszeniem Wiceprezesa Zarz¹du, mia³o byæ rokowaniami w celu rozwi¹zania sporu
zbiorowego.
Na spotkanie nie przyby³ ¿aden z Prezesów Zarz¹du KGHM
PM S.A. unikaj¹c tym samym podjêcia negocjacji. Jeden z dyrektorów Biura Zarz¹du przed³o¿y³ Uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ zespó³ do prowadzenia rokowañ w ich imieniu.
Po raz pierwszy w historii prowadzenia negocjacji z Zarz¹dem KGHM spotkalimy siê z tak¹ arogancj¹ i lekcewa¿eniem
ze strony w³adz Spó³ki.
W ocenie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nie przybycie Prezesów Zarz¹du na rokowania, w tak
wa¿nych sprawach dotycz¹cych pracowników Polskiej Miedzi i
dalszego funkcjonowania KGHM Polska Mied S.A., to jawna
kpina i ukrywanie przed pracownikami i ich przedstawicielami
rzeczywistych zamiarów w³adz Spó³ki.
Zadajemy pytanie: Co Zarz¹d KGHM ma do ukrycia i co za niespodziankê tym razem przygotowuje dla pracowników Polskiej Miedzi?
Prasowe t³umaczenia rzecznika KGHM, ¿e brakuje pieniêdzy na
nasze niewygórowane oczekiwania dotycz¹ce wzrostu wynagrodzeñ
pracowników, ni jak siê maj¹ do opublikowanych wyników Spó³ki
za I-sze pó³rocze br.
Sk¹d siê bior¹ zakusy zmian w ZUZP podpierane has³em zbudowania motywacyjnego systemu p³ac i których sk³adników p³ac
ma zamiar pozbawiæ pracowników Zarz¹d?
Ju¿ raz pracownicy Polskiej Miedzi dowiadczyli dobrodziejstw
tzw. restrukturyzacji i jak pokaza³ czas najlepiej na tym nie wyszli. Tym razem Zarz¹d przygotowuje drugi etap pod has³ami integracji kopalñ i hut oraz wyodrêbniania HM Cedynia, COPI, CUK.
Utrzymanie miejsc pracy, godziwego poziomu wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników za ciê¿k¹ i niebezpieczn¹
pracê oraz niedopuszczenie do pogorszenia siê warunków pracy, to podstawowe prawa pracowników.
Nie pozwolimy na ograniczanie tych praw oraz lekcewa¿enie
pracowników Polskiej Miedzi. Wzywamy Zarz¹d do opamiêtania i zaprzestania stosowania uników.
W przypadku nie podjêcia rzeczywistych negocjacji do dnia
12.09.2008r. podejmiemy bardziej radykalne dzia³ania.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski

W Polskiej Miedzi Zarz¹d planuje konsolidacjê kopalñ, a
Zwi¹zki Zawodowe po³¹czy³y swe si³y w obronie istniej¹cej struktury.

Konsolidacja w KGHM

Na terenie kopalni Rudna w Polkowicach, 15 wrzenia 2008r. odby³o
siê spotkanie przedstawicieli central zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w KGHM
Polska Mied S.A.
Spotkanie dotyczy³o planowanego przez Zarz¹d tej Spó³ki po³¹czenia
3-ch kopalñ w jedn¹. W wyniku kilkugodzinnej dyskusji Zwi¹zki zawodowe wypracowa³y wspólny Komunikat, który przedrukowujemy poni¿ej:

KOMUNIKAT
Central Zwi¹zkowych Zwi¹zków Zawodowych
dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied S.A.

Centrale Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied
S.A. w wietle zagro¿eñ wynikaj¹cych z planów ³¹czenia kopalñ i hut
oraz wydzielania Oddzia³ów i wyprzeda¿y spa³ek zale¿nych postanowi³y
podj¹æ wspólne dzia³anie przeciwko tym zamierzeniom.
Realizacja tych planów zagra¿a bezpiecznemu rozwojowi Polskiej
Miedzi, grozi utrat¹ wielu miejsc pracy oraz powa¿nym ograniczeniom
praw pracowniczych wynikaj¹cych z ZUZP dla Pracowników KGHM
Polska Mied S.A.
Owiadczamy, ¿e w zwi¹zku z powy¿szym:
· do dnia 29 wrzenia br. wród za³óg pracowniczych przeprowadzimy konsultacje,
· nie bêdziemy uczestniczyæ w spotkaniach informacyjnych w Oddzia³ach Górniczych organizowanych przez Zarz¹d KGHM Polska
Mied S.A., gdy¿ spotkania te nie wyczerpuj¹ wymogów konsultacji
wynikaj¹cych z Art 261 ustawy o zwi¹zkach zawodowych oraz Art.14
ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Aby konsultacje wymagane cytowanymi ustawami by³y skuteczne Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. powinien przedstawiæ organom
Zwi¹zków Zawodowych i Radom Pracowników plany przedsiêwziêæ
wraz z obszern¹ argumentacj¹, w tym ich skutki spo³eczne i ekonomiczne ze szczególnym uwzglêdnieniem gwarancji zatrudnieniowych,
czy te¿ utrzymania dotychczas obowi¹zuj¹cych uprawnieñ pracowniczych wynikaj¹cych choæby z zapisów ZUZP dla Pracowników
KGHM Polska Mied S.A.
· Centrale Zwi¹zkowe kontynuowaæ bêd¹ rozpoczête spory zbiorowe,
a inne je og³osz¹ niebawem.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 29 wrzenia 2008r.
Pod komunikatem podpisa³o siê osiem central zwi¹zkowych dzia³aj¹cych na terenie kopalñ miedziowych.

Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ dotychczasowy sposób naliczania przez ZUS zasi³ku chorobowego za niezgodny z
Konstytucj¹

ZUS sam nie odda

Pracownik musi z³o¿yæ wniosek aby ZUS dokona³ zmiany w naliczaniu zasi³ku chorobowego.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zmieni³ sposób naliczania zasi³ku
chorobowego oraz wiadczeñ w razie choroby i macierzyñstwa, uwzglêdniaj¹c m.in. premie i nagrody, od których odprowadzana jest sk³adka na
ubezpieczenie chorobowe.
Jak poinformowa³ ZUS w komunikacie, 11 sierpnia br., zmiana sposobu naliczania wiadczeñ ma zwi¹zek z czerwcowym orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego. TK uzna³, ¿e nie uwzglêdnianie w podstawie
wymiaru zasi³ku tych sk³adników wynagrodzenia, od których zosta³a
odprowadzona sk³adka jest niezgodne z Konstytucj¹.
ZUS podaje, ¿e ubezpieczeni, którym przed wejciem w ¿ycie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego obliczono podstawê wymiaru zasi³ku bez uwzglêdnienia np. premii maj¹ prawo do wyst¹pienia o ponowne ustalenie podstawy wymiaru z uwzglêdnieniem tej premii.
W sprawach zakoñczonych decyzj¹ termin na wniesienie skargi wynosi³ miesi¹c od wejcia w ¿ycie postanowienia TK, czyli min¹³ 7 sierpnia. W przypadku spraw zakoñczonych decyzj¹ s¹du - termin wniesienia
sprawy do s¹du mija w ci¹gu trzech miesiêcy od wejcia w ¿ycie wyroku

TK, czyli 7 padziernika.
W sprawach, w których nie by³y wydawane decyzje roszczenie o
wyp³atê zasi³ku przedawnia siê po up³ywie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasi³ek przys³uguje.
W przypadku, gdy zasi³ek przys³ugiwa³ w dniu wejcia w ¿ycie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego (7 lipca), nale¿y ponownie ustaliæ podstawê wymiaru zasi³ku przys³uguj¹cego za ca³y nieprzerwany okres.
Dotychczas tytu³em sk³adki na ubezpieczenie chorobowe pracownik
uiszcza³ 2,4% tych sk³adników wynagrodzenia, które póniej nie by³y
mu wyp³acane w okresie pobierania zasi³ku, co wynika³o albo wprost z
uk³adów zbiorowych pracy czy przepisów o wynagradzaniu, albo te¿ z
przemilczenia tej kwestii w wymienionych aktach.
Pracownik - za czas choroby trwaj¹cej ³¹cznie do 33 dni w roku kalendarzowym - zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (obni¿one
przez SLD(ZZPM) ze 100% do 3-ch m-cy pobierania zasi³ku w 1994r.
i w 2005r. za ca³y okres pobierania zasi³ku). Prawo do zasi³ku chorobowego finansowanego z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych pracownik ma pocz¹wszy od 34 dnia niezdolnoci do pracy w danym roku
kalendarzowym, a zasi³ek przys³uguje mu nie d³u¿ej ni¿ przez 182 dni.
W celu ustalenia podstawy wymiaru zasi³ków przys³uguj¹cych za
okres przed dniem og³oszenia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego,
pracodawca powinien ponownie wystawiæ zawiadczenie na formularzu ZUS Z-3.

W tocz¹cym siê sporze zbiorowym zarysowa³y siê g³ówne ró¿nice zdañ

Ró¿ne stanowiska

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. uwa¿a, ¿e pracownicy KGHM zarabiaj¹ godziwie i w zwi¹zku z tym w 2008 roku nie nale¿y podnosiæ wynagrodzenia pracowniczego.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e pracownicy Polskiej Miedzi szczególnie górnicy zatrudnieni
pod ziemi¹ w wiêkszoci na stawkach od VIII kategorii (1523z³) do
XIV kategorii (2203z³) otrzymuj¹ wynagrodzenie zbyt niskie i nale¿y
podnieæ stawki zaszeregowania o 200z³. Zw³aszcza wobec du¿ego
wzrostu cen podstawowych artyku³ów.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e efekty ekonomiczne, które planuje uzyskaæ Zarz¹d KGHM w wyniku po³¹czenia kopalñ w jeden organizm, mo¿na uzyskaæ bez ³¹czenia. A integracja umo¿liwi
przemieszczanie pracowników bez ich zgody na du¿e odleg³oci i w
ró¿ne warunki górniczo-geologiczne, co przyczyni siê do zmiany warunków pracy i zwiêkszenia zagro¿enia wypadkowego. Pracodawca jest
przekonany, ¿e warunki pracy nie ulegn¹ zmianie, a efekty ekonomiczne
s¹ do uzyskania tylko poprzez po³¹czenie kopalñ.

Dlaczego Zarz¹d Polskiej Miedzi nie chce podnieæ p³acy
pracowniczej o 200z³, chocia¿ nie brakuje pieniêdzy na
podwy¿ki ?

Ambitny Prezes

KGHM Polska Mied S.A. z Miros³awem Krutinem na czele ma
kilka pomys³ów na to, jak uchroniæ spó³kê przed dekoniunktur¹.
Z informacji Pulsu Biznesu wynika, ¿e Polska Mied zamierza postawiæ na energetykê i w³asne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
KGHM, myli tak¿e o budowie elektrowni j¹drowej oraz eksploatacji z³ó¿
uranu.
Zgodnie z prognozami nasza Spó³ka ma zarobiæ w tym roku ok. 3
miliardy z³. Na podwy¿kê dla za³ogi w br. wystarczy tylko ok. 30 milionów z³otych, ale Zarz¹d nie chce daæ pieniêdzy za³odze, bo ma ambitniejsze plany.
Przedrukowujemy za Pulsem Biznesu 07. 08. 2008r. art. Magdaleny Wierzchowskiej p.t. KGHM z nutk¹ patriotyzmu
KGHM chce siê zabezpieczyæ przed dekoniunktur¹, wchodz¹c w
energetykê i tworz¹c TFI. Ma byæ jak General Electric.
Nowy zarz¹d KGHM pod wodz¹ Miros³awa Krutina przygotowa³ strategiê, któr¹ nied³ugo przedstawi radzie nadzorczej. Pulsowi Biznesu
uda³o siê dotrzeæ do jej za³o¿eñ. Energetyka i w³asne towarzystwo fun-

duszy inwestycyjnych to dwa zasadnicze kierunki.
KGHM musi siê przygotowaæ na okres dekoniunktury. Spó³ka chce
zdywersyfikowaæ dzia³alnoæ poprzez wejcie w energetykê i stworzenie
funduszu inwestycyjnego.  potwierdza informacje PB Tomasz Misiak, senator PO z okrêgu legnickiego.
Chcielibymy zrobiæ co du¿ego, fajnego, z nutk¹ patriotyzmu. Nauczmy siê robiæ biznes od zagranicy. Niech KGHM bêdzie jak General
Electric, który z powodzeniem dzia³a w ró¿nych bran¿ach.  mówi
PB osoba zwi¹zana z KGHM, która zastrzega anonimowoæ.
Gigantyczne kwoty
Tak, wiêc KGHM myli o budowie elektrowni j¹drowej w Polsce. Spó³ka
szacuje, ¿e taki projekt wymaga inwestycji 7-8 mld EUR, a kwota mo¿e
dojæ nawet do 10 mld EUR przy budowie elektrowni wiêkszej mocy.
Harmonogram prac nie jest jeszcze okrelony, zw³aszcza, ¿e prawo
nie pozwala na inwestycjê j¹drow¹.  mówi Tomasz Misiak.
KGHM myli te¿ o eksploatacji z³ó¿ uranu. Z informacji PB wynika,
¿e rozwa¿a poszukiwania w Australii, ale te¿ w Europie, a mo¿e nawet w
Polsce.
Polska Mied zamierza te¿ stworzyæ fundusz inwestycyjny  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Koncern z Lubina chce w³o¿yæ
do funduszu posiadane przez siebie aktywa niezwi¹zane z wydobyciem
miedzi. To ponad 30 spó³ek.
To logiczne, by te rodki by³y zarz¹dzane przez profesjonalny fundusz.  wyjania Tomasz Misiak.
Teoretycznie zamys³ jest taki, by uciec w ten sposób od w³adzy polityków i zwi¹zkowców nad spó³kami zale¿nymi. Jedni i drudzy czêsto
blokuj¹ zmiany.
Akcje spó³ek, którymi nie potrafimy zarz¹dzaæ, mo¿na w³o¿yæ do
TFI. Taki fundusz bêdzie zarz¹dzany przez prezesa ci¹gniêtego z rynku,
który sobie z tymi aktywami du¿o lepiej poradzi.  mówi nasz informator zwi¹zany ze spó³k¹.
Analitycy pozytywnie oceniaj¹ ten pomys³.
KGHM powinien siê zaj¹æ tym, w czym siê specjalizuje, pozostawiaj¹c kwestiê zarz¹dzania spó³kami spoza g³ównego nurtu ludziom, którzy
siê na tym znaj¹.  przekonuje Micha³ Marczak, analityk DI BRE Banku
Nie do koñca wiadomo jak technicznie mia³by wygl¹daæ proces tworzenia TFI. Nale¿¹ca do KGHM Telefonia Dialog planuje debiut gie³dowy,
wiêc wnoszenie jej do TFI mog³oby ten debiut co najmniej opóniæ. Problemem mog³yby te¿ byæ akcje Polkomtela, w których KGHM ma 19,61procentowy udzia³. Sektory, w jakie KGHM móg³by inwestowaæ, to tak¿e
nowe technologie. Jednym z pomys³ów jest budowa Dolnol¹skiej Doliny Krzemowej. KGHM przy³¹czy³ siê w ubieg³ym roku do projektu Europejskiego Instytutu Technologicznego oraz utworzy³ KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny  spó³kê, która ma byæ inkubatorem przedsiêbiorczoci.
Rola dla Interferii
Fundusz chce siê nastawiæ na przejêcia  najchêtniej przejmowa³by
wiêkszociowe udzia³y w niedowartociowanych spó³kach, które po restrukturyzacji móg³by sprzedaæ na gie³dzie. Miedziowy koncern myli
g³ównie o przejêciach pañstwowych. Jednym z wymienianych przez
naszych rozmówców przyk³adów inwestycji jest bran¿a uzdrowiskowa.
KGHM móg³by wzi¹æ udzia³ w ich prywatyzacji, po³¹czyæ z posiadan¹
przez siebie spó³k¹ Interferie i stworzyæ du¿¹ grupê turystyczn¹.
Rejestracja TFI przez nadzór potrwa pó³ roku. Pierwsze przejêcia
chcemy realizowaæ w przysz³ym roku.  opowiada PB osoba zwi¹zana ze spó³k¹.
KGHM nie chcia³ udzieliæ komentarza do tego artyku³u.
Nie komentujemy informacji dotycz¹cych strategii, dopóki nie zostan¹ zaakceptowane przez radê nadzorcz¹ i nie dowiedz¹ siê o nich
akcjonariusze.  mówi Monika Kowalska, rzecznik prasowy KGHM.

Uczyæ siê na swoich b³êdach, to rzecz chwalebna. Lepiej
zaradzaæ po¿arowi, ni¿ go gasiæ.

B¹d solidarny

Jak pokazuje ¿ycie na przestrzeni czasu, w naszej ukochanej Polsce
jest pewna grupa obywateli, która bez wzglêdu na polityczn¹ opcjê rz¹dz¹c¹ zawsze czuje siê niezagro¿ona. A je¿eli ju¿ spada, to zawsze jak
kot na 4 ³apy. Dlaczego tak siê dzieje? Czy ci wybrañcy Narodu s¹ w
czepku urodzeni?
A mo¿e my sami czêsto z niewiedzy, lenistwa lub nieodpowiedzialnoci za kraj, ze szkod¹ dla samych siebie, stawiamy na nieodpowiednich karierowiczów?
Faktem jest, ¿e czêsto wybieramy ludzi nieodpowiedzialnych, którzy
za szybk¹ karierê polityczn¹ i finansow¹ sprzedaliby nawet najbli¿sz¹

rodzinê.
Nie wyci¹gamy z tej lekcji prawie ¿adnych wniosków. Okazuje siê, ¿e
ten, który najwiêcej naobiecuje ma najwiêksze szanse na wybór do w³adzy, któr¹ póniej wykonuje w naszym imieniu. Dokonuj¹c wyboru nie
zwracamy uwagi, ¿e nie raz ju¿ nas ok³ama³ i nawet okrad³, a d³ugi, które
zaci¹gn¹³ w naszym imieniu sprawuj¹c w³adzê coraz boleniej ci¹¿¹ na
naszym ¿yciu. To my spo³eczeñstwo polskie musimy sp³acaæ zobowi¹zania pañstwowe z naszych kieszeni. Nasz region i nasza Spó³ka KGHM
Polska Mied S.A. s¹ dobitnym tego przyk³adem.
Okazuje siê, ¿e ludzie, których latami pozbawia siê mo¿liwoci zarobkowych na utrzymanie rodziny, trac¹ nadziejê, ¿e mog¹ ¿yæ godnie, w
wolnym kraju. Jedyn¹ ostoj¹ i ratunkiem jest zrzeszenie siê w NSZZ
Solidarnoæ. Tylko ten zwi¹zek zawodowy nie pozostawia nas samych
sobie i zapewnia skuteczn¹ ochronê.
NSZZ Solidarnoæ bez wzglêdu na uk³ad polityczny rz¹dz¹cy w
Polsce zawsze sta³ i stoi na stra¿y praw i wynagrodzeñ pracowniczych.
Ostatnia Ogólnopolska Manifestacja Solidarnoci przeprowadzona
w Warszawie, w obronie praw pracowniczych - pod has³em: Godna
praca, godna emerytura  to godne ¿ycie by³a tego dobitnym przyk³adem. W manifestacji zorganizowanej w obronie praw pracowniczych
uczestniczyli pracownicy zrzeszeni i niezrzeszeni w NSZZ Solidarnoæ.
W szeregach manifestuj¹cych w obronie praw pracowniczych zabrak³o
dzia³aczy OPZZ, którzy twierdz¹, ¿e wystarczaj¹co broni¹ interesów pracowniczych. Ale tak naprawdê wszyscy pamiêtamy, jak po objêciu w³adzy 2001r. drastycznie je ograniczali. W Polskiej Miedzi pozbawili pracowników nagrody rocznej za rok 2001, stawki zaszeregowania zamrozili na 2 lata itd. Pamiêtamy jak pose³ SLD i przewodnicz¹cy ZZPPM
nawo³ywa³ do bojkotu s³usznej manifestacji w Warszawie, zorganizowanej w 2005r. przez NSZZ Solidarnoæ w obronie uprawnieñ górników
do godnego ¿ycia i godnej emerytury  dziêki której przywrócono górnikom s³uszne prawo do wczeniejszej emerytury ze wzglêdu na zatrudnianie ich w szczególnym charakterze i szczególnych warunkach.
W Ogólnopolskiej manifestacji, 29 sierpnia br., wziê³o udzia³ wielu
pracowników Polskiej Miedzi i chwa³a im za to. Ale, czy uczestniczy³o na
tyle wielu, by byæ z tego dymnym? Wszyscy Ci, którzy na co dzieñ narzekaj¹, a co w niej nie uczestniczyli winni zadaæ sobie pytanie: Dlaczego
nie by³em razem z innymi w Warszawie? Jakie wa¿ne sprawy nie pozwoli³y mi wzi¹æ udzia³ w tak wa¿nej manifestacji? Ja  pracownik Polskiej Miedzi w niej uczestniczy³em i zaobserwowa³em, ¿e mniej prê¿ne
orodki pracy ni¿ Zag³êbie Miedziowe by³y liczniej reprezentowane. Dlatego jest mi trochê wstyd, ¿e nie stanowilimy jednego z najliczniej reprezentowanego Regionu, a potencja³ mamy przecie¿ ogromny.
Przed nami kolejny sprawdzian. Ju¿ nied³ugo mo¿na siê spodziewaæ
decyzji Zarz¹du Polskiej Miedzi, która zawa¿y na naszej przysz³oci. Bêdziemy zmuszeni wykazaæ siê odpowiedzialnoci¹ i solidarnoci¹, gdy¿
sprawa integracji kopalñ i hut nie dotyczy wszystkich pracowników
KGHM. Je¿eli podzielimy siê i dzisiaj powiemy: integracja nie dotyczy
naszego oddzia³u - jutro, gdy bêd¹ restrukturyzowaæ nasz oddzia³ hutnicy i górnicy powiedz¹, to nie nasza sprawa. Czy oto nam wszystkim
chodzi? Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e skutecznoæ i si³a przebicia w konflikcie z pracodawc¹ zale¿y przede wszystkim od jednoci pracowników.
Stra¿ak

Pracownicy O/ZG Lubin bêd¹ rywalizowaæ w zespo³ach
rodzinnych lub kole¿eñskich

Zawody w krêgle

Krêgielnia Lubiñskiego OS i R 4 padziernika bêdzie widowni¹
rywalizacji 3 osobowych zespo³ów, w których sk³ad wejdzie obowi¹zkowo jeden cz³onek NSZZ Solidarnoæ.
Turniej odbêdzie siê dziêki Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, która dla swoich cz³onków organizuje i pokrywa czêæ kosztów turnieju w krêgle.
Rozgrywki bêd¹ przeprowadzone miêdzy zespo³ami, które mog¹
sk³adaæ siê z zawodników powi¹zanych rodzinnie lub obcych (koniecznoæ przynale¿noci zwi¹zkowej).
Na zakoñczenie turnieju przewidziano wrêczenie nagród i wspólne
spotkanie integracyjne przy poczêstunku.
Ustalono symboliczn¹ piêcioz³otow¹ odp³atnoæ dla uczestników.
Chêæ udzia³u w rozgrywkach nale¿y zg³aszaæ od 15 wrzenia br. w biurze Miêdzyzak³adowej Komisji NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin na szybie Lubin G³ówny.
Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejnoæ zg³oszenia.

W odpowiedzi na pytania cz³onków Zwi¹zku, Prezydium
Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ wyjania poni¿ej przyczyny przesuniêcia godziny rozpoczêcia uroczystoci 31 sierpnia br. w Lubinie:

Owiadczenie
Region Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ, corocznie,
przy wsparciu Towarzystwa Pamiêci Ofiar Lubina 82, jest organizatorem uroczystoci patriotycznych zwi¹zanych z dniem 31 sierpnia.
W tym dniu Zwi¹zek obchodzi rocznicê podpisania porozumieñ
sierpniowych i powstanie NSZZ Solidarnoæ oraz drug¹ zwi¹zan¹
z manifestacj¹ zorganizowan¹ przez Solidarnoæ w 1982 r. w Lubinie, której ofiarami miertelnymi stali siê Micha³ Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczys³aw Poniak, a wiele innych osób raniono.
Przez lata dopracowano siê scenariusza uroczystoci wykluczaj¹cego mieszanie siê w nie polityków, a mianowicie nikomu nie wysy³ano indywidualnych zaproszeñ na uroczystoci zak³adaj¹c, ¿e osoby chc¹ce uczciæ ww. rocznice przyjd¹ bez zapraszania oraz zak³adano wyst¹pienie pod Pomnikiem Pamiêci Ofiar Lubina 82 wy³¹cznie przedstawiciela Solidarnoci.
Wyj¹tkiem od tych zasad by³y obchody zwi¹zane
z tzw. okr¹g³ymi rocznicami Zbrodni Lubiñskiej. Tak
by³o w 2007 roku.
W bie¿¹cym roku scenariusz opracowany przez
Zarz¹d Regionu przewidywa³: przed msz¹, jak co
roku, zapalenie zniczy i z³o¿enie wi¹zanek na grobach
Micha³a Adamowicza i Andrzeja Trajkowskiego przez
przedstawicieli Zarz¹du Regionu i komisji zak³adowych, mszê w., przemarsz pod Pomnik, wyst¹pienie przewodnicz¹cego ZR, zapalenie zniczy oraz z³o¿enie wi¹zanek, wieñców i kwiatów. Jak zwykle w
uroczystociach mia³y braæ udzia³ poczty sztandarowe z organizacji zak³adowych Solidarnoci i orkiestra górnicza z ZG Lubin. W³adze Lubina, od 3 lat,
uwietniaj¹ obchody, organizuj¹c koncerty z cyklu
Muzyka z oblê¿onego miasta (program zosta³ opublikowany w pimie Solidarnoæ Zag³êbia Miedziowego z 14 sierpnia br.).
Niemal w przeddzieñ rocznicy dotar³a do Zarz¹du
Regionu informacja, ¿e uroczystoci pod Pomnikiem
bêd¹ obs³ugiwa³y osoby wskazane przez w³adze miejskie Lubina oraz, ¿e (bez uzgodnienia ze Zwi¹zkiem)
zmieniono program ustalony przez ZR rozszerzaj¹c
go m.in. o wrêczenie odznaczeñ przyznanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarz¹d Regionu w bie¿¹cym roku nie sk³ada³ wniosków o odznaczenia, jako ¿e nie zostali jeszcze odznaczeni bombiarze, o których wnioskowalimy w
2007r.
Prezydium ZR, po konsultacjach z niektórymi
cz³onkami Zarz¹du, uzna³o, ¿e Pomnik i jego otoczenie s¹ szczególnie zwi¹zane z histori¹ Solidarnoci i
lepiej by³oby wrêczyæ odznaczenia w innym miejscu
na terenie Lubina, poniewa¿ odznaczone mog³y byæ
równie¿ osoby, które wyró¿niono bez zwi¹zku z dzia³alnoci¹ opozycyjn¹, a z powodu innych zas³ug wa¿nych dla Lubina i Powiatu Lubiñskiego.

Cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ mog¹ nabyæ ze znaczn¹
bonifikat¹ - cenn¹ górnicz¹ pami¹tkê.

Kufel zamów ju¿ teraz !

Ostateczny termin - tylko do 30 wrzenia 2008r. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin przyjmuje zamówienia
na okolicznociowy kufel do piwa, który bêdzie wykonany z okazji 
Barbórki 2008. Warunkiem przyjêcia zamówienia jest przynale¿noæ
do NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin oraz dokonanie czêciowej
odp³atnoci w wysokoci 30 z³. Pozosta³¹ czêæ wartoci kufla, zgodnie z uchwa³¹ KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, pokryje Zwi¹zek ze swoich rodków. Po up³ywie wyznaczonego terminu, zamówiona iloæ kufli zostanie przekazana do producenta i cz³onek Zwi¹zku, który siê nie zapisa³, bêdzie pozbawiony mo¿liwoci otrzymania
pami¹tkowego kufla.
Wzór kufla do wgl¹du w siedzibie MK NSZZ Solidarnoæ O/ZG
Lubin, a zdjêcie wzoru kufla umieszczono na tablicach og³oszeniowych Zwi¹zku.

Sugestiê powy¿sz¹ przekazano rzecznikowi Prezydenta Lubina  niestety odrzuci³ j¹.
Wobec powy¿szego - nie godz¹c siê na przekazanie od lat organizowanych przez Solidarnoæ uroczystoci w rêce w³adz miejskich - Prezydium postanowi³o przenieæ rozpoczêcie obchodów na
godz. 12.00 i powiadomi³o o tym w³adze podstawowych jednostek organizacyjnych Regionu.
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