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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Niebezpieczne
dzia³ania Rz¹du RP
27 sierpnia w Warszawie odby³o siê posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”.
Zwi¹zkowcy omówili sytuacjê w przemyœle stoczniowym, energetyce i KGHM. Trudna sytuacja stoczni oraz planowana prywatyzacja sektora energetycznego i KGHM budz¹ niezadowolenie zwi¹zkowców. Dodatkowo niepokoj¹ce s¹ inne dzia³ania rz¹du, które pogorsz¹ sytuacjê pracowników, np. ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach sektora finansów publicznych. Za
nieuzasadnione zwi¹zkowcy uznaj¹ za³o¿enie ustawy, i¿ wiêksz¹ efektywnoœæ osi¹gnie siê poprzez zwolnienia pracowników. Takie za³o¿enie nale¿y uznaæ za maj¹ce na celu odwrócenie uwagi od prawdziwego celu projektu, jakim jest ograniczenie œrodków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia w tych podmiotach. - Po raz pierwszy
zwalnia siê pracowników z mocy ustawy. Tego jeszcze nie by³o – uwa¿a
Janusz £aznowski, przewodnicz¹cy Regionu Dolny Œl¹sk, ekspert prawa pracy.
Protesty wzbudzaj¹ równie¿ zapowiedzi zmiany ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Tym bardziej ¿e jeszcze niedawno Premier zapowiada³, ¿e ¿adnych zmian w tej ustawie nie bêdzie.

Pracownicy i reprezentuj¹ce ich organizacje zwi¹zkowe maj¹ ochronê prawn¹.

Pañstwowa Inspekcja
Pracy odpowiada
Pañstwowy Inspektor Pracy sprawuj¹cy nadzór nad bezpieczeñstwem pracy i przestrzeganiem prawa pracy w zak³adach zatrudniaj¹cych pracowników na terytorium Polski potwierdza pracodawca nie mo¿e postêpowaæ niezgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
10 wrzeœnia 2009r. wp³ynê³a do Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” odpowiedŸ Okrêgowego PIP na wyst¹pienie 26 sierpnia br. SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”.
PIP potwierdza, twierdzenie zwi¹zku, ¿e:
1. Spór zbiorowy istnieje od dnia wyst¹pienia przez zwi¹zek zawodowy do pracodawcy z konkretnymi ¿¹daniami, je¿eli pracodawca nie
uwzglêdni³ wszystkich ¿¹dañ w terminie nie krótszym ni¿ 3 dni (komunikat informuj¹cy o pogotowiu strajkowym i ewentualnym strajku zosta³ przekazany 23 lipca z ¿¹daniem zaprzestania dalszej prywatyzacji KGHM, postulat zwi¹zkowy do tej pory nie zosta³ zrealizowany). Obowi¹zuj¹ca regulacja prawna nie reguluje formy wyst¹pienia, w którym zwi¹zki zawodowe mog¹ kierowaæ swe ¿¹dania do pracodawcy – mo¿e to byæ np. komunikat.
2. W razie nieuwzglêdnienia ¿¹dañ pracowniczych i uzasadnionej oceny, ¿e nie ma szans do za³atwienia zg³oszonych spraw w drodze
rokowañ i zg³aszaj¹cy Zwi¹zek w zg³oszeniu uprzedzi³ o og³oszeniu strajku - wówczas zwi¹zek zawodowy mo¿e og³osiæ strajk
ostrzegawczy. Zarz¹dzaj¹cy Spó³k¹ w imieniu w³aœciciela Zarz¹d
KGHM nie podj¹³ rokowañ, a decyduj¹cy o dalszej prywatyzacji

w³aœciciel Minister Skarbu Pañstwa podj¹³ wyraŸn¹ decyzjê o sprzeda¿y znacznego pakietu akcji.
3. Przerwa w œwiadczeniu pracy spowodowana udzia³em w legalnym strajku jest wliczona do sta¿u pracy, od którego zale¿y wymiar œwiadczeñ pracowniczych.
4. Konsekwencje wobec pracownika mog¹ byæ tylko wyci¹gniête w
przypadku jego œwiadomego udzia³u w nielegalnym strajku (pracodawca musia³ by udowodniæ pracownikowi, ¿e bra³ udzia³ w
strajku maj¹c wiedzê, ¿e jest on nielegalny).
Twierdzenie Zarz¹du spó³ki, ¿e strajk jest nielegalny, nie przes¹dza o jego legalnoœci.
W przypadku wyci¹gniêcia jakichkolwiek konsekwencji wobec
pracownika ma on prawo zg³osiæ roszczenia do S¹du Pracy wobec pracodawcy, a NSZZ „Solidarnoœæ” udzieli mu wszelkiej pomocy prawnej.
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” jest przekonana o legalnoœci przeprowadzonego 11 sierpnia 2009r. protestu za³ogi wobec decyzji
prywatyzacyjnej g³ównego w³aœciciela Rz¹du Rzeczypospolitej
Polskiej. Pracownicy maj¹ prawo do protestu, gdy podejmuje siê
decyzje mog¹ce mieæ wp³yw na ich zatrudnienie i warunki pracy,
a pracodawca: w³aœciciel i zarz¹dzaj¹cy w jego imieniu Zarz¹d
nie konsultuj¹ zamierzeñ i nie podejmuj¹ rokowañ z reprezentacj¹ pracownicz¹ celem rozwi¹zania zg³oszonego problemu.

XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasn¹
Górê, 19 - 20 wrzeœnia 2009r.

Pielgrzymka
Podziêkowaæ za bezpiecznie przepracowany rok i z prosiæ o
czuwanie nad bezpieczeñstwem podczas górniczej pracy na kolejny rok nasz¹ Matkê i Królow¹ Polsk¹.
Wyjazd na uroczystoœci w Czêstochowie organizuj¹ komisje miêdzyzak³adowe i zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ce przy Oddzia³ach KGHM Polska MiedŸ S.A.
Jeszcze pozosta³o tylko kilka miejsc w: Komisji Miêdzyzak³adowej O/ZG: Lubin 076 8495563 i Komisji Zak³adowej O/ZG Rudna
076 7485152.
Program pielgrzymki:
19 wrzeœnia 2009 r. sobota
Godz. 15.00 - Pielgrzymi noclegi zamawiaj¹ indywidualnie.
Godz. 19.00 - Msza œwiêta na Szczycie.
Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski w Cudownej Kaplicy.
Po Apelu na wa³ach DROGA KRZY¯OWA.
20 wrzeœnia 2009 r. niedziela
Godz. 24.00 - Koncelebrowana Msza œwiêta w Bazylice.
Przewodnictwo i homilia
Ks. Pra³at Witold Andrzejewski.
Godz. 01.00 – 05.00 - Czuwanie modlitewne
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej
Godz. 10.00 - Modlitwa Ró¿añcowa
Godz. 11.00 - UROCZYSTA SUMA
- koncelebruj¹ Duszpasterze Œwiata Pracy.
Wyjazd nast¹pi w pierwszym dniu, w godzinach rannych, a powrót
drugiego dnia wieczorem.
Zapraszamy wszystkich do pielgrzymowania na Jasn¹ Górê!

Zwi¹zek w pogotowiu
Solidarnoœæ powa¿nie rozwa¿a przeprowadzenie ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej w obronie miejsc pracy. Sytuacja w przemyœle
stoczniowym, energetycznym oraz KGHM jest fatalna, a rz¹d Donalda Tuska, zamiast rozmów, wybra³ wojnê ze zwi¹zkami zawodowymi
– tak ocenili aktualn¹ sytuacjê cz³onkowie Komisji Krajowej obraduj¹cy 27 sierpnia w Warszawie.
Donald Tusk kilka tygodni temu publicznie stwierdzi³: – Jest wiele
miejsc, w których zwi¹zki zawodowe maj¹ bardzo wiele do powiedzenia,
a nie powinny mieæ nic do powiedzenia.
I zgodnie z t¹ deklaracj¹ postêpuj¹ cz³onkowie jego gabinetu. Ale Solidarnoœci nikt nie zamknie ust – odpowiadali premierowi cz³onkowie
Krajówki.
S¹ kolejne zapowiedzi zwolnieñ grupowych, brak konsultacji spo³ecznej i nieliczenie siê ze zdaniem za³ogi w sprawach dalszej prywatyzacji,
brak rozmów w komisji trójstronnej i Wojewódzkich Komisjach Dialogu
Spo³ecznego, propozycje zmian w ustawie o zwi¹zkach zawodowych.
Dziœ ponownie, jak w roku 1980, musimy walczyæ o niezale¿noœæ zwi¹zków zawodowych.
Ostateczn¹ decyzjê o terminie i formie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Komisja Krajowa podejmie na posiedzeniu w po³owie
wrzeœnia.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” 26 sierpnia 2009r. zawiadomi³a Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy

Zg³oszenie do Pañstwowej
Inspekcji Pracy
Pomimo up³ywu czasu i dynamicznie rozwijaj¹cego siê sprzeciwu
za³ogi Polskiej Miedzi przeciw prywatyzacji Spó³ki, Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. nie zg³osi³ do Pañstwowej Inspekcji Pracy istniej¹cego sporu zbiorowego.
W zwi¹zku z zapowiedzian¹ 22 lipca 2009r. przez w³aœciciela Spó³ki
Ministra Skarbu Pañstwa sprzeda¿¹ do 41% akcji KGHM Polska MiedŸ
S.A. - SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” zawi¹za³a Spór Zbiorowy z w³aœcicielem i reprezentuj¹cym go w Spó³ce Zarz¹dem KGHM Polska MiedŸ S.A.
Pracodawca i pracownicy o tej decyzji zwi¹zku zawodowego zostali
poinformowani przez Józefa Czyczerskiego przewodnicz¹cego SKGRM
NSZZ „Solidarnoœæ” - Komunikatem informuj¹cym o przyjêtym przez
zwi¹zek harmonogramie sporu - og³oszenia przez SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” pogotowia strajkowego 23 lipca 2009r.
Pomimo poinformowania w³aœciciela i reprezentuj¹cego go w Spó³ce
Zarz¹du o determinacji za³ogi KGHM w obronie Polskiej Miedzi, Zarz¹d
nie rozumia³, ¿e reprezentuj¹c interesy w³aœciciela w spó³ce jest stron¹
sporu zbiorowego. Nie zg³osi³ jego zaistnienia do PIP oraz nie przyst¹pi³
do negocjacji w ramach sporu. Gdy za³ogi kopalñ przyst¹pi³y do protestu 11 sierpnia 2009r. zacz¹³ zastraszaæ pracowników.
NSZZ „Solidarnoœæ” nie móg³ byæ obojêtny na te dzia³ania, dlatego zg³osi³ do Okrêgowej Inspekcji Pracy we Wroc³awiu Oddzia³ w
Legnicy Spór Zbiorowy z Zarz¹dem KGHM Polska MiedŸ S.A. oraz
zapyta³: jakie konsekwencje mo¿e ponieœæ pracodawca za bezprawne dzia³ania wobec pracowników uczestników akcji protestacyjnej
oraz czy czynnoœci pracodawcy nie maj¹ charakteru niedozwolonego
zastraszania pracowników, którzy korzystali z konstytucyjnego prawa do strajku?
Poni¿ej drukujemy tekst wyst¹pienia:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” z siedzib¹ w Lubinie, jako organ koordynuj¹cy dla Komisji Zak³adowych
NSZZ Solidarnoœæ dzia³aj¹cych przy KGHM Polska MiedŸ S.A. informuje, i¿ w dniu 23 lipca 2009r. zainicjowany zosta³ u tego pracodawcy spór zbiorowy. W dniu 22 lipca 2009r. Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej zapowiedzia³, i¿ dokona prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A.
przy czym nie by³ w stanie okreœliæ ani terminu prywatyzacji, ani - co
istotniejsze - pakietu akcji znajduj¹cych siê w posiadaniu Skarbu
Pañstwa podlegaj¹cemu zbyciu.
W dniu 23 lipca 2009r. poprzez og³oszenie komunikatu zg³osiliœmy
naszemu pracodawcy jedno konkretne ¿¹danie – odst¹pienia od dalszej
prywatyzacji KGHM Polska MiedŸ S.A. Zgodnie ze stanowiskiem wybit-

nych przedstawicieli doktryny prawa pracy, w tym prof. dra hab. Jerzego
Wratnego, zg³oszenie ¿¹dania mo¿e nast¹piæ w dowolnej formie, a wiêc
tak¿e poprzez og³oszenie komunikatu.
Maj¹c na uwadze specyfikê przedmiotu ¿¹dania dodatkowo postulat
nasz zosta³ skierowany do Ministra Skarbu Pañstwa (ministra resortowego, który mo¿e byæ gwarantem ewentualnych porozumieñ koñcz¹cych spór) oraz do Prezesa Rady Ministrów, który wspó³decyduje o kszta³cie i zakresie dzia³añ prywatyzacyjnych Rz¹du. Mamy pe³n¹ œwiadomoœæ,
popart¹ tak¿e wszechstronn¹ analiz¹ stanowisk doktryny prawa pracy,
¿e skierowanie ¿¹dania sporowego wy³¹cznie do naszego pracodawcy w
tej konkretnej sprawie mog³oby siê okazaæ nieskuteczne i pozbawione
waloru oczekiwania na realne zakoñczenie sporu.
Tak¿e przedmiot sporu zbiorowego, poddany g³êbokiej analizie
prawnej, jest w naszej ocenie jednoznacznie dopuszczalny. Wskazujemy, i¿ oparliœmy siê o pogl¹d prof. dra hab. Kazimierza Barana,
który stwierdzi³ kategorycznie, i¿ nie dostrzega ¿adnych racjonalnych
argumentów przemawiaj¹cych za zawê¿aniem p³aszczyzny konfliktów na linii zbiorowoœæ pracownicza - pracodawcy w gospodarce opartej na zasadach wolnego rynku. Z tego te¿ wzglêdu reprezentuje on
stanowisko, ¿e spór zbiorowy mo¿e dotyczyæ nie tylko kwestii organizacyjnych, ochronnych, dyscyplinarnych czy technicznych, ale i normatywnych. Z regu³y spór zbiorowy ma za przedmiot ukszta³towanie dogodniejszych dla pracowników warunków pracy. W praktyce zwykle ³¹czy
siê to z d¹¿eniem do poszerzenia zakresu przys³uguj¹cych pracownikom
œwiadczeñ. Zdarza siê te¿, ¿e zbiorowoœæ pracownicza w ramach sporu
stara siê zachowaæ dotychczasowe uprawnienia, które pracodawca pragnie ograniczyæ. W tym kontekœcie uprawniona jest konstatacja, ¿e przymiotu sporu zbiorowego nie maj¹ konflikty dotycz¹ce procedur przekszta³ceñ w³asnoœciowych, chyba ¿e bezpoœrednio rzutuj¹ one na warunki zatrudnienia. Bezspornie w naszej ocenie próba zbycia od 10
% do 41 % akcji KGHM Polska MiedŸ S.A. jest przekszta³ceniem w³asnoœciowym bezpoœrednio rzutuj¹cym na warunki zatrudnienia pracowników. Wniosek powy¿szy oparty jest nie tylko na zasadach doœwiadczenia ¿yciowego, ale tak¿e wynika z analizy skutków dotychczasowych
dzia³añ prywatyzacyjnych.
Nadmieniamy, i¿ nie bez znaczenia dla oceny prowadzonego sporu
jest fakt, ¿e pracodawca w sposób ca³kowicie bezprawny swoimi dzia³aniami naruszy³ uprawienia zwi¹zków zawodowych wynikaj¹ce z treœci
porozumienia zawartego w trybie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 kwietnia
2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, albowiem nie dochowa³ wynikaj¹cego z art. 13 tej¿e ustawy obowi¹zku informowania i przeprowadzania konsultacji w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej (reakcja rynków papierów wartoœciowych na
informacje o zamiarze zbycia akcji przez Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej
jednoznacznie wskazuje, i¿ prywatyzacja polegaj¹ca na zbyciu pakietu
akcji od 10 % do 41 % jest istotnym dla spó³ki czynnikiem ekonomicznym).
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” - jako koordynator i pe³nomocnik do prowadzenia sporu - do dnia dzisiejszego,
to jest do dnia 26 sierpnia 2009r., nie otrzyma³a od pracodawcy ani innego podmiotu, do którego adresowa³a ¿¹danie sporowe jakiejkolwiek odpowiedzi. Jedynie w dniach 07 sierpnia 2009r. i 10 sierpnia 2009 r. Rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej oœwiadczy³, i¿ zamierza zbyæ pakiet 10 % akcji
Spó³ki, przy czym wpisanie takiej wartoœci zbywanych akcji do „Planu
Prywatyzacji na lata 2008-2011” w œwietle dotychczasowych deklaracji
przedstawicieli Rz¹du nie mo¿e byæ traktowane jako gwarancja dla pracowników.
W tym stanie rzeczy, gdy Komisje Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
dzia³aj¹ce przy KGHM Polska MiedŸ S.A. zosta³y pozbawione jakiejkolwiek mo¿liwoœci uzyskania wiedzy, prowadzenia dialogu czy te¿ reakcji
na dzia³ania pracodawcy i organów administracji publicznej, w dniu 10
sierpnia 2009 r. podjêto decyzjê o zorganizowaniu strajku ostrzegawczego.
W ocenie Sekcji ca³kowicie bierna postawa pracodawcy (zupe³ne
milczenie) nie mo¿e byæ traktowana inaczej jak tylko dzia³anie bezprawne zmierzaj¹ce do sprzecznego z ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych uniemo¿liwienia prowadzenia sporu zbiorowego.
Takie dzia³anie na zasadzie art. 8 Kodeksu pracy, ale przede wszystkim na
zasadzie art. 17 ust 2 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, nie
zas³uguje na ochronê. Dlatego te¿ uznajemy i jesteœmy przekonani, i¿
zorganizowanie dwugodzinnej akcji protestacyjnej (strajku ostrzegawczego) ma uzasadnione oparcie tak w stanie faktycznym, jak i prawnym.
Przeprowadzony strajk ostrzegawczy spotka³ siê w oczywisty sposób
z krytyczn¹ reakcj¹ pracodawcy, która nie sprowadzi³a siê wy³¹cznie do
próby podwa¿ania legalnoœci dzia³añ Komisji Zak³adowych, ale szczególnie skoncentrowa³a siê na podejmowaniu czynnoœci przeciwko pracownikom – uczestnikom akcji protestacyjnej.
Powszechn¹ praktyk¹ w chwili obecnej jest zapisywanie przez pra-

codawcê w kartach pracy pracowników, którzy uczestniczyli w legalnym
strajku ostrzegawczym, „nieusprawiedliwionej nieobecnoœci”. Wpisanie
nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w oczywisty sposób wywo³a tak¿e
skutki w zakresie uprawnieñ pracowniczych, w tym wynagrodzeñ.
W tym stanie rzeczy Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
„Solidarnoœæ” zwraca siê do Pana Inspektora Okrêgowego o udzielenie informacji, jakie konsekwencje powinien ponieœæ pracodawca
za zainicjowane bezprawne dzia³ania wobec pracowników uczestników akcji protestacyjnej oraz czy czynnoœci pracodawcy nie maj¹ charakteru niedozwolonego zastraszania pracowników, którzy korzystali
z konstytucyjnego prawa do strajku.
Z uwagi na dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê sytuacjê prosimy o niezw³oczn¹
odpowiedŸ.
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Czyczerski

Emocjonalnie i niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa Zarz¹d gie³dowej spó³ki próbuje wymigaæ siê
od sporu zbiorowego.

Zdziwiony Zarz¹d
Niepodjêcie przez Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. negocjacji
w ramach sporu zbiorowego stymuluje dalsze dzia³ania Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” wystosowuje 25 sierpnia 2009r. do
Herberta Wirtha Prezesa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie
¿¹danie podjêcia rozmów w ramach prowadzonego przez zwi¹zek
zawodowy sporu zbiorowego z pracodawc¹ w sprawie odst¹pienia
od dzia³añ maj¹cych na celu dalsz¹ prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ
S.A.
W odpowiedzi Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. 28 sierpnia br.
wyra¿a zdziwienie, ¿e od 23 lipca br. znajduje siê w sporze zbiorowym
z SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” - sugeruje, ¿e postulat zaprzestania
dalszej sprzeda¿y akcji KGHM przez g³ównego w³aœciciela Skarb Pañstwa nie mo¿e byæ przedmiotem sporu zbiorowego i twierdzi: ¿e obecnie nie jest w sporze zbiorowym ze zwi¹zkiem zawodowym „Solidarnoœæ”.
Wobec oczywistej sprzecznoœci stanowiska pracodawcy ze stanowiskiem SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”, Zwi¹zek 31 sierpnia 2009
roku wystosowuje do Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. pismo o
podjêcie rokowañ zmierzaj¹cych do zakoñczenia sporu zbiorowego.
Pismo SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” do Zarz¹du:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” z siedzib¹ w Lubinie informuje, ¿e w dniu 31 sierpnia 2009r. otrzyma³a
Pañstwa pismo datowane na dzieñ 28 sierpnia 2009 r., znak PF/345/
09, stanowi¹ce odpowiedŸ na uprzednie wyst¹pienie Sekcji.
Analiza treœci powy¿szego pisma Zarz¹du Spó³ki prowadzi do wniosku, i¿ pracodawca KGHM Polska MiedŸ S.A. w sposób emocjonalny
i niezgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa próbuje ukszta³towaæ opiniê, i¿ nie pozostaje w sporze zbiorowym z Komisjami Zak³adowymi NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cymi u pracodawców wyodrêbnionych w Spó³ce. Stanowisko takie z oczywistych wzglêdów nie mo¿e
siê ostaæ i musi zostaæ zinterpretowane jako dalsza próba uniemo¿liwienia stronom sporu zbiorowego rozpoczêcia etapu rokowañ.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” jako organ koordynuj¹cy i reprezentuj¹cy przed pracodawc¹ dzia³ania i decyzje Komisji Zak³adowych - stanowczo oœwiadcza, ¿e
zgodnie z prawem, to jest art. 7 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych, w dniu 23 lipca 2009r. zg³osi³a ¿¹danie zaniechania,
podjêtych z naruszeniem uprawnieñ zwi¹zków zawodowych, dzia³añ maj¹cych na celu dalsz¹ prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ
S.A., a tym samym dzia³añ, które mog¹ skutkowaæ pogorszeniem
siê warunków zatrudnienia pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.
Podstawa powy¿szego ¿¹dania zosta³a przedstawiona w komunikacie z dnia 23 lipca 2009 r. Od tego dnia strona spo³eczna oczekiwa³a na podjêcie przez Zarz¹d Spó³ki dzia³añ przewidzianych
ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych.
Ca³kowita biernoœæ pracodawcy (a¿ do dnia 28 sierpnia 2009r.)
spowodowa³a, ¿e w dniu 25 sierpnia 2009r. strona spo³eczna zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ dokona³a wezwania do rozpoczêcia rokowañ. Równoczeœnie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami
treœæ postulatu zosta³a sprecyzowana.
Konsekwentnie wnosimy o podjêcie rokowañ zmierzaj¹cych do
zakoñczenia sporu zbiorowego.

Na dzieñ dzisiejszy informujemy, i¿ obowi¹zkiem pracodawcy wynikaj¹cym z treœci art. 8 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych
jest niezw³oczne podjêcie rokowañ i zawiadomienie o powstaniu sporu
okrêgowego inspektora pracy.
Oczekujemy na kontakt upowa¿nionej osoby w celu ustalenia technicznych szczegó³ów podjêcia rokowañ.
Zwracamy siê o przekazanie informacji o wype³nieniu obowi¹zku
poinformowania okrêgowego inspektora pracy o powstaniu sporu.
Informujemy, ¿e fakt nie zg³oszenia sporu zbiorowego do okrêgowego inspektora pracy jest bez znaczenia dla legalnoœci i istoty prowadzonego sporu zbiorowego, stanowi bezspornie naruszenie prawa i
jako takie podlega zawiadomieniu do organów œcigania.
Maj¹c na uwadze zawarte w Pañstwa wyst¹pieniu chybione twierdzenia, i¿ zg³oszone ¿¹danie nie mieœci siê w przedmiotowym zakresie okreœlonym w art. 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych,
wyjaœniamy co nastêpuje.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” stoi
na stanowisku, i¿ zobowi¹zania o charakterze warunkowym lub
wykraczaj¹ce poœrednio b¹dŸ bezpoœrednio poza kompetencje pracodawcy (Zarz¹du Spó³ki), które bezpoœrednio lub poœrednio dotycz¹ warunków pracy, p³acy, socjalnych, praw i wolnoœci zwi¹zków zawodowych, stanowi¹ przedmiot sporu zbiorowego i negowanie tego faktu prawnego przez pracodawcê jest bezzasadne.
Pracodawca - Zarz¹d Spó³ki posiada œrodki prawne s³u¿¹ce ochronie
interesu Spó³ki i zapewniaj¹ce jej dalsze funkcjonowanie.
Analizê zakresu przedmiotowego sporów zbiorowych nale¿y rozpocz¹æ od zdefiniowania kluczowego pojêcia „warunków pracy”. W
wê¿szym ujêciu odnosi siê ono tylko do okolicznoœci œwiadczenia
pracy, natomiast w ujêciu szerszym odnosi siê do wszelkich czynników determinuj¹cych bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio treœæ stosunku pracy. Przedstawiciele literatury przedmiotu twierdz¹ kategorycznie, i¿ nie dostrzegaj¹ ¿adnych racjonalnych argumentów
przemawiaj¹cych za zawê¿aniem p³aszczyzny konfliktów na linii
zbiorowoœæ pracownicza - pracodawcy w gospodarce opartej na
zasadach wolnego rynku. Z tego te¿ wzglêdu reprezentuj¹ oni stanowisko, ¿e spór zbiorowy mo¿e dotyczyæ nie tylko kwestii organizacyjnych, ochronnych, dyscyplinarnych czy technicznych, ale i normatywnych. Z regu³y spór zbiorowy ma za przedmiot ukszta³towanie
dogodniejszych dla pracowników warunków pracy. W praktyce zwykle ³¹czy siê to z d¹¿eniem do poszerzenia zakresu przys³uguj¹cych
pracownikom œwiadczeñ. Zdarza siê te¿, ¿e zbiorowoœæ pracownicza w ramach sporu stara siê zachowaæ dotychczasowe uprawnienia, które pracodawca pragnie ograniczyæ. W tym kontekœcie
uprawniona jest konstatacja, ¿e przymiotu sporu zbiorowego nie
maj¹ konflikty dotycz¹ce procedur przekszta³ceñ w³asnoœciowych,
chyba ¿e bezpoœrednio rzutuj¹ one na warunki zatrudnienia. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi od samego pocz¹tku stoi konsekwentnie na stanowisku, i¿ podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do dalszej
sprzeda¿y od 10% do 41% akcji naszej Spó³ki, a tym samym pe³nej,
b¹dŸ dalej id¹cej prywatyzacji wywo³uje nie tylko ten skutek, ¿e mo¿e
oddzia³ywaæ bezpoœrednio na warunki zatrudnienia pracowników, ale
tak¿e bez uprzedniej informacji i konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi stanowi naruszenie naszych praw. Za prof. dr hab. Kazimierzem Baranem powtarzamy pogl¹d, i¿ naruszenie kompetencji organów zwi¹zkowych o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym
stanowi podstawê dla sporu zbiorowego.
Przedmiot ¿¹dania objêty sporem zbiorowym, zawarty w wyst¹pieniu z dnia 23 lipca 2009 roku, dotyczy bezpoœrednio lub poœrednio praw i interesów pracowniczych oraz zwi¹zkowych, co oznacza,
¿e mieœci siê w dyspozycji art. 1 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych.
Ostatecznie Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” kategorycznie oœwiadcza, i¿ etapem ewentualnego
uszczegó³owienia lub modyfikacji sposobu spe³nienia przez Pracodawcê ¿¹dania zg³oszonego przez Zwi¹zki Zawodowe, a nie zrealizowanego przez Pracodawcê (w terminie wskazanym przez
Zwi¹zki Zawodowe) jest etap rokowañ sporu zbiorowego. Dlatego
te¿ w przypadku w¹tpliwoœci Pracodawcy co do obszaru i sposobu
spe³nienia ¿¹dania zg³oszonego w procedurze sporu zbiorowego,
Zwi¹zki Zawodowe w trakcie rokowañ sporu zbiorowego wyjaœni¹ te
w¹tpliwoœci. Rozumiemy, ¿e zastrze¿enia Pracodawcy maj¹ charakter merytoryczny, a nie s¹ pretekstem do utrudniania lub uniemo¿liwiania prowadzenia legalnego sporu zbiorowego.
Maj¹c na uwadze powy¿sze wnosimy o niezw³oczne zaproponowanie dogodnego dla Pañstwa terminu pierwszego posiedzenia rokowañ.
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Bogus³aw Szarek wiceprzewodnicz¹cy

Rada Nadzorcza KGHM Polska MiedŸ S.A. zatwierdzi³a nowy
bud¿et.

Nowa – stara prognoza
Zysk netto bêdzie wy¿szy, ale nieznacznie. Inwestycje spadn¹ do
370 milionów z³.
Na wniosek Zarz¹du Rada Nadzorcza Polskiej Miedzi na posiedzeniu 24
sierpnia 2009r. uchwali³a Korektê Bud¿etu na rok 2009.
Za³o¿enia modyfikowanego tegorocznego bud¿etu, s¹ o 40 milionów
wy¿sze od opublikowanego w maju (zmienionego przed rekomendacj¹
wyp³aty dywidendy).
Zysk netto ma siêgn¹æ 1,95 miliarda z³, a nie 1,91 miliarda z³. Po pierwszym pó³roczu KGHM ma ju¿ 1,3 miliarda z³ czystego zysku, mo¿na wiêc
oczekiwaæ po trzecim kwartale kolejnej korekty prognozy, tym bardziej, ze
ceny miedzi na rykach œwiatowych znajduj¹ siê w trendzie wzrostowym
(œrednia cena miedzi za³o¿ona w bud¿ecie 4500USD, obecna 6289USD).
W bud¿ecie przewiduje siê wyraŸny spadek inwestycji kapita³owych, co
by³o do przewidzenia przy podjêciu przez Skarb Pañstwa decyzji o przeznaczeniu wiêkszoœci zysku netto za 2008r. na dywidendê.
Analitycy szacuj¹, ¿e zysk netto za 2009r.wyniesie oko³o 2,5 miliarda z³.
Je¿eli prognoza siê sprawdzi, a wszystko na to wskazuje, to kolejny
rok, Zarz¹d KGHM oszuka³ - nas górników, zapowiadaj¹c wczeœniej
zapaœæ ekonomiczno-finansow¹, aby pozbawiæ pracowników Polskiej
Miedzi waloryzacji p³ac na poziomie co najmniej postêpuj¹cej inflacji.

Kolejne dzia³ania KGHM Polska MiedŸ S.A. nieznajduj¹ce
mocowañ prawnych.

Ciekawski pracodawca
W³adze KGHM Polska MiedŸ S.A. nie szanuj¹ niezale¿noœci zwi¹zków zawodowych.
2 wrzeœnia 2009r. wp³ynê³o do Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ „Solidarnoœæ” pismo kierowane do zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w KGHM Polska MiedŸ S.A. W piœmie tym Dyrektor Departamentu
Zarz¹dzania Personelem i Wynagrodzeniami KGHM Polska MiedŸ S.A.
Zdzis³aw Lopko domaga siê od organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w
KGHM, w tym Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego NSZZ
„Solidarnoœæ” podania informacji czy NSZZ „Solidarnoœæ” podj¹³ decyzjê o
wyp³acie wynagrodzenia pracownikom za udzia³ w strajku 11 sierpnia br.
W odpowiedzi Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” 4 wrzeœnia 2009r. wys³a³a do dyrektora pismo:
Szanowny Panie
Dzia³aj¹c w imieniu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” uprzejmie informujê, i¿ w dniu 2 wrzeœnia 2009r. wp³ynê³o do
nas Pañskie pismo z dnia 1 wrzeœnia 2009r. znak PS/P/125/09, w którym
sformu³owane zosta³o zapytanie dotycz¹ce ewentualnej decyzji zak³adowych organizacji zwi¹zkowych nale¿¹cych do naszej Sekcji o wyp³aceniu
pracownikom uczestnicz¹cym w strajku w dniu 11 sierpnia 2009r. czêœci
wynagrodzenia.
Uprzejmie informujemy, i¿ mimo wnikliwej analizy Pañskiego wyst¹pienia nieznane s¹ nam jakiekolwiek podstawy prawne, w oparciu, o które jest
Pan uprawniony do kierowania wobec naszej organizacji pytania o sposób
i zasady w oparciu, o które rozdysponowywany jest przez NSZZ „Solidarnoœæ” fundusz strajkowy. W przypadku odmiennej oceny istniej¹cego stanu prawnego wnosimy, aby niezw³ocznie poinformowa³ nas Pan, na podstawie jakiej delegacji zosta³o skonstruowane Pañskie wyst¹pienie. Informujemy nadto, i¿ w przypadku braku udzielenia nam szczegó³owej i wi¹¿¹cej odpowiedzi, pismo z dnia 1 wrzeœnia 2009 r. potraktowane zostanie,
jako bezprawna próba zaingerowania w statutow¹ dzia³alnoœæ NSZZ „Solidarnoœæ”.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” kategorycznie sprzeciwia siê przyjêtej przez Pana formule kierowania zapytañ do NSZZ „Solidarnoœæ” w oparciu o informacje dotycz¹ce decyzji
innego samorz¹dnego i niezale¿nego zwi¹zku zawodowego. Nie wyra¿amy zgody na próbê sugerowania nam, w jaki sposób rozwi¹zywaæ
mamy sprawy dotycz¹ce wy³¹cznie relacji pomiêdzy zwi¹zkiem zawodowym, a jego cz³onkami. Dzia³ania takie s¹ sprzeczne z ustaw¹ o

zwi¹zkach zawodowych i nie mog¹ byæ inaczej kwalifikowane, jak tylko próba naruszenia gwarantowanych nam ustaw¹ wolnoœci.
Oczekujemy, i¿ w przysz³oœci wszelkie zapytania kierowane do zwi¹zków zawodowych zawieraæ bêd¹ podstawê prawn¹ jak równie¿ uzasadnienie i wyjaœnienie celu, w którym Pañstwo korzystacie z tej formy dialogu. Brak powy¿szego istotnego elementu wymiany pogl¹dów mo¿e prowadziæ do powstania uzasadnionego wra¿enia, i¿ pracodawca KGHM POLSKA MIED• S.A. próbuje oprzeæ swoje relacje ze zwi¹zkami zawodowymi
na dzia³aniach niemieszcz¹cych siê w granicach prawa.
Informujê, i¿ oczekujê odpowiedzi do dnia 7 wrzeœnia 2009r.
Wiceprzewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Bogus³aw Szarek

W KGHM Polska MiedŸ S.A. obni¿aj¹ koszty, ale nie wszêdzie.

Dyrektorski Bonus
Redukcja zatrudnienia jest jednym z naj³atwiejszych i najszybszych
dzia³añ, jakie podejmuje pracodawca w przypadku koniecznoœci zmniejszania kosztów funkcjonowania zak³adu.
W KGHM Polska MiedŸ S.A. nast¹pi³a redukcja kosztów, objê³a ona równie¿ Oddzia³ ZWR. Pracownikom „przykrêca siê œrubê”, zwiêkszaj¹c zakres
obowi¹zków – wydajnoœæ musi byæ. Obsadê stanowisk zmniejsza siê czêsto ponad miarê, kosztem bezpieczeñstwa pracy nara¿aj¹c pracowników
na zwiêkszone zagro¿enie wypadkowe. ZWR ma wzbogacaæ rudê tanio i
oszczêdnie liczy siê efekt koñcowy. Koszty tnie siê bez ³adu i sk³adu. Liczy
siê kariera zak³adowych decydentów i s³upki, które maj¹ œwiadczyæ o ich
mobilnoœci i przynieœæ sowit¹ nagrodê oraz uznanie Zarz¹du Spó³ki. Pracownik, to z³o konieczne, z którego potrzebami nikt nie ma zamiaru siê
liczyæ.
S¹ jednak wyj¹tki, które w tej trudnej sytuacji dla przeciêtnego robola
wzbudzaj¹ emocje i bulwersuj¹ pracowników ZWR i nie tylko … Ci, którzy
wymagaj¹ od innych wydajniejszej pracy oszczêdnoœci materia³owych,
energetycznych itd. zapominaj¹ o oszczêdzaniu i wykazuj¹ siê wyj¹tkow¹ rozrzutnoœci¹.
Dyrektorowi ZWR jak ka¿demu pracownikowi nale¿y siê urlop wypoczynkowy i nic w tym dziwnego. Dyrektor to przecie¿ te¿ pracownik zatrudniony jak inni pracownicy, tylko na lepszych warunkach. P³acê ma kilkunastokrotnie wy¿sz¹ od przeciêtnego robola, a - do i z pracy samochód s³u¿bowy go zawiezie. Oszczêdzamy, ale ¿eby dyrektor autobusem, czy busem
jeŸdzi³, to nie przystoi. Czy nie powinien udaæ siê swoim prywatnym samochodem na urlop? Pracownicy O/ZWR twierdz¹, ¿e tak. W koñcu zarabia
bardzo bobrze, to powinien nie denerwowaæ ludzi i nie korzystaæ z s³u¿bowego auta podczas urlopu. Ale jak mu Zarz¹d pozwala w ramach dodatkowych bonusów korzystaæ z zak³adowego auta podczas urlopu, to dlaczego
nie. Ciekawe czy zap³aci³ podatek dochodowy od bonusa?
Ci, którzy zasuwaj¹, ponad miarê i maj¹ z nara¿eniem zdrowia
oszczêdzaæ zdenerwowani mówi¹: a mia³o byæ tak transparentnie, przejrzyœcie i uczciwie dla wszystkich.

W obronie miejsc pracy - przeciw k³amstwom i obietnicom...

Manifestacja poparcia
Stoczniowcom grozi likwidacja tysiêcy miejsc pracy. Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” Kazimierz Grajcarek wzywa górników i energetyków do poparcia ich manifestacji.
Stoczniowcy organizuj¹ 18 wrzeœnia 2009 r. w Szczecinie o godz. 1100
manifestacjê w obronie swoich miejsc pracy oraz przeciw k³amstwom i
obietnicom przedwyborczym obecnego rz¹du.
Dzisiaj poprzez nieudolnoœæ rz¹du grozi stoczniowcom likwidacja
tysiêcy miejsc pracy. Jutro w wyniku nieudolnoœci rz¹du podobne zagro¿enie mo¿e dotyczyæ ka¿dej bran¿y. Dlatego musimy byæ razem ze
stoczniowcami, musimy siê sprzeciwiæ k³amstwu, ob³udzie i nieudolnoœci rz¹du oraz musimy protestowaæ przeciwko zatrudnianiu niekompetentnych ministrów – pisze w swym apelu Kazimierz Grajcarek
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