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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Powstrzymania dalszej prywatyzacji nie mo¿emy zaprzestaæ

Stop dalszej
prywatyzacji
Skarb Pañstwa sprzeda³ 10% akcji KGHM Polska MiedŸ S.A.
Minister Skarbu Pañstwa zapowiadaj¹c w lipcu 2009r. wysprzeda¿ udzia³ów pañstwa w KGHM nie ogranicza³ siê do sprzeda¿y 10%
pakietu akcji Polskiej Miedzi. Dopiero ostry sprzeciw spo³eczny: pracowników KGHM i mieszkañców regionu ¿yj¹cego z Polskiej Miedzi,
spowodowa³ ograniczenie apetytu rz¹dz¹cych do sprzeda¿y udzia³ów pañstwa w KGHM Polska MiedŸ S.A. - do 10%.
Pomimo protestu pracowniczego i spo³ecznoœci lokalnej Skarb
Pañstwa zrealizowa³ w pi¹tek 8 stycznia 2009r. zapowiedziany kilka
miesiêcy temu plan i sprzeda³ w transakcjach pakietowych 10% akcji
pozostawiaj¹c sobie 31,78%.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ nie planuje obecnie akcji protestacyjnej pomimo pozostawania z pracodawc¹
w sporze zbiorowym o powstrzymanie wysprzeda¿y akcji przez g³ównego udzia³owca Skarb Pañstwa.

Uruchomi³a natomiast kampaniê:
„Protest przeciwko nieuczciwej prywatyzacji”.
szczegó³y o prowadzonej akcji:
www.kghm.sos.pl
Zwracamy siê do wszystkich, którzy chc¹ aby Polska MiedŸ istnia³a i umo¿liwia³a tysi¹com ludzi pracê oraz s³u¿y³a rozwojowi
Zag³êbia Miedziowego i Dolnego Œl¹ska o przy³¹czenie siê do prowadzonej przez Solidarnoœæ kampanii poprzez rejestrowanie siê
na stronie internetowej - www.kghm.sos.pl - i dokonywanie wpisów poparcia.
Zwracamy siê do wszystkich, którzy popieraj¹ prowadzon¹ przez
nas akcjê o przekazywanie informacji o naszej stronie internetowej. Iloœæ wpisów bêdzie œwiadczyæ o poparciu dla naszej akcji.
Trzeba rz¹dz¹cym uœwiadomiæ, ¿e g³osu spo³eczeñstwa nie mo¿na lekcewa¿yæ. Niech wiedz¹, ¿e nie jesteœmy sami, ¿e jest nas
tysi¹ce.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” ¿¹da podwy¿ek

Dla ka¿dego
pracownika po 300z³
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” w tym roku jak i w poprzednim
wyst¹pi³a do Zarz¹du KGHM o podwy¿szenie stawek osobistego
zaszeregowania pracownikom zatrudnionym w KGHM Polska
MiedŸ S.A.
Ubieg³oroczne ¿¹dania Solidarnoœci o wzrost p³ac o 300 z³ nie
zosta³y spe³nione. W tym roku tak¿e pracodawca odmawia systemo-

wej podwy¿ki. Zarz¹d Spó³ki doskonale zdaje sobie sprawê, ¿e nie
podniesienie p³acy pracowniczej ju¿ trzeci rok z rzêdu drastycznie
obni¿y si³ê nabywcz¹ górników miedziowych i przybli¿y œredni¹ p³acê w KGHM do œredniej p³acy w przemyœle. Pracownicy, zw³aszcza ci,
którzy pracuj¹ w skrajnych warunkach pod ziemi¹ nie mog¹ zaakceptowaæ powy¿szej polityki prowadzonej przez w³adze Spó³ki. Domagaj¹ siê coraz bardziej podwy¿ek p³acy zasadniczej, która w kopalniach, zw³aszcza wœród pracowników zatrudnionych stale i w pe³nym wymiarze pod ziemi¹, jest œmiesznie niska.
„Nie mo¿emy zaakceptowaæ trwania tej chorej sytuacji, ¿e p³aca
zasadnicza pracownika pracuj¹cego na dole w kopalni stanowi zaledwie 22% jego ca³kowitego wynagrodzenia.” – mówi Marek Budziak
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Lubin”. „Nie mo¿e trwaæ dalej sytuacja, ¿e pracownik zatrudniony pod ziemi¹ w warunkach szkodliwych dla zdrowia, musi pracowaæ w nadgodzinach, a wynagrodzenie za nie stanowi a¿ 10% ca³kowitego wynagrodzenia.” – dodaje.
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. nie zgadza siê na systemow¹
podwy¿kê p³acy zasadniczej dla wszystkich pracowników - równo po
300 z³. Chce dalszego pog³êbienia tej patologii - zmniejszaj¹c udzia³
p³acy zasadniczej, poprzez wprowadzenie premii motywacyjnej. Swe
d¹¿enie uzasadnia, ¿e p³aca musi byæ maksymalnie powi¹zana z efektywnoœci¹ i wydajnoœci¹ œwiadczonej pracy.
W piœmie skierowanym 7 stycznia br. do organizacji zwi¹zkowych
dzia³aj¹cych w KGHM Zarz¹d zaproponowa³ zmiany w Zak³adowym
Uk³adzie Zbiorowym Pracy polegaj¹ce miêdzy innymi na dodaniu w
tabeli miesiêcznych stawek zaszeregowania kolejnych: od 34 do 37
kategorii zaszeregowania siêgaj¹cych 5.977 z³.
„Stawki te s¹ przewidywane dla wysokop³atnych pracowników
KGHM. Otrzymaj¹ je przede wszystkim „zaufani kolesie polityczni.”
Pracownicy zatrudnieni na ni¿szych kategoriach na nich pozostan¹,
gdy¿ pracodawca proponuje pozostawienie dolnych kategorii.” –
mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”.
„Nie zgadzamy siê z tak¹ tabel¹. Uwa¿amy, ¿e je¿eli wprowadzamy
nowe wy¿sze kategorie , to likwidujemy najni¿sze kategorie zaszeregowania. Je¿eli tego nie uczynimy podwy¿ki obejm¹ tylko wysokop³atn¹ kadrê, a pozostali pracownicy pozostan¹ na dotychczasowych
stawkach. Pracodawca ju¿ teraz na stanowiskach robotniczych wyj¹tkowo przyznaje maksymalne stawki przys³uguj¹ce na danym stanowisku.” – mówi Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy KM NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin”.
„Na stanowiskach nierobotniczych regu³¹ jest stawka maksymalna, a jak jej ma³o, to kierownikowi komórki pracodawca daje stawkê
nadsztygara. Przyk³adem jest kierownik TBJ na kopalni Rudna, który
pe³ni¹c obowi¹zki kierownika posiada kategoriê nadsztygara i to górniczego” – mówi Waldemar Brus wiceprzewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna”.
„W odpowiedzi na propozycjê pracodawcy mówimy nie i ¿¹damy
wprowadzenia od 1 stycznia br. podwy¿ki ka¿dej stawki o 300 z³.
Pracownikom - i to wszystkim - nale¿y siê podwy¿ka ze wzglêdu na
brak podwy¿ek stawek zaszeregowania od 3 lat, rekordowe ceny miedzi na Londyñskiej Gie³dzie (prawie 8 tys. dolarów za tonê), a tak¿e
prognozy rekordowych wyników finansowych spó³ki na 2010r.” –
mówi Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/
ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
13 stycznia 2010r. SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” w odpowiedzi
do Herberta Wirth Prezesa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. w
Lubinie pisze:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” –
odnosz¹c siê do pisma Zarz¹du z dnia 07.01.2010r. - w którym
Zarz¹d KGHM PM S.A. odmawia, po raz kolejny, podwy¿szenia pracownikom stawek osobistego zaszeregowania o 300 z³ argumentu-

j¹c to tym, ¿e „…nie mo¿e zaakceptowaæ propozycji równych podwy¿ek p³ac dla wszystkich pracowników w oderwaniu od efektywnoœci i wydajnoœci œwiadczonej pracy”, proponuj¹c jednoczeœnie
zmiany w ZUZP polegaj¹ce m.in. na stworzeniu kolejnych kategorii
zaszeregowania tj. 34, 35, 36 i 37 siêgaj¹cych poziomu 6000 z³., które jak wiadomo otrzymaj¹ zaufani, wysokop³atni pracownicy KGHM
oraz „kolesie polityczni” zatrudniani obecnie - nie zgadza siê z przedstawion¹ argumentacj¹ pracodawcy.
SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” bior¹c pod uwagê:
· brak podwy¿szania stawek osobistego zaszeregowania przez 3
rok z rzêdu,
· brak systemowych przeszeregowañ pracowników na Oddzia³ach
przez kolejny rok,
· rekordowe ceny miedzi na Londyñskiej Gie³dzie (prawie 8.000
USD/t),
· prognozy rekordowych wyników finansowych na 2010 rok,
domaga siê od Zarz¹du - podwy¿szenia pracownikom KGHM Polska MiedŸ S.A. stawek osobistego zaszeregowania o 300 z³ - od
01 stycznia 2010r.
Po raz pierwszy w historii Polskiej Miedzi, mamy do czynienia z
sytuacj¹, w której Zarz¹d KGHM PM S.A. w sposób tak arogancki
lekcewa¿y pracowników, którzy bardzo ciê¿ko pracuj¹ m.in. na
„skromne pensje” decydentów zarz¹dzaj¹cych z nadania politycznego - trwoni¹cych jednoczeœnie na prawo i lewo wypracowane œrodki
finansowe i zatrudniaj¹cych pok¹tnie wszelakiego rodzaju spó³eczki
znajomków.
Dlatego g³oœno pytamy – o ile z efektów i wydajnoœci pracy
tych¿e decydentów spadnie koszt produkcji jednej tony Cu?
Panowie Prezesi – przestañcie w koñcu sobie kpiæ, ¿artowaæ i
poni¿aæ pracowników Polskiej Miedzi - i doceñcie ich ciê¿k¹ i niebezpieczn¹ pracê - podwy¿szaj¹c za³odze stawki osobistego zaszeregowania!
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

wyk³adni postanowieñ Uk³adu Zbiorowego Pracy, a tak¿e z rzeczywistych wzglêdów jest naruszeniem przewidzianej w ustawie o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych dla pracowników, i¿ nie bêd¹ oni ponosili jakichkolwiek konsekwencji za uczestnictwo w sporze zbiorowym
– strajku – zorganizowanym w sposób zgodny z procedurami tej¿e
ustawy.
Oœwiadczamy wiêc, i¿ w przypadku dalszego zaniechania wyp³aty
nale¿nych pracownikom œwiadczeñ podejmiemy skuteczne dzia³ania,
zmierzaj¹ce do zapewnienia pracownikom pomocy prawnej w dochodzeniu bezprawnie odebranych im wynagrodzeñ, a tak¿e czynnoœci inicjuj¹ce przeciwko Pañstwu postêpowania karne oparte o przepisy ustawy o sporach zbiorowych, zwi¹zkach zawodowych oraz Kodeksie karnym.
W tej sytuacji oczekujemy, i¿ najpóŸniej w terminie do dnia 15 stycznia 2010r. wszyscy uprawnieni pracownicy, w tym tak¿e uczestnicy
strajku ostrzegawczego z dnia 11 sierpnia 2009 r., otrzymaj¹ nale¿ne
14 wynagrodzenie.
Ka¿dy pracownik Oddzia³ów KGHM Polska MiedŸ S.A. zrzeszony
w KZ NSZZ „Solidarnoœæ” (wchodz¹cej w sk³ad SKGRM NSZZ „S”),
któremu pracodawca nie wyp³aci³ 14-pensji w terminie do 14 stycznia 2010r. tj. dnia jej wyp³aty, mo¿e zg³osiæ siê do siedziby Komisji
Zak³adowej celem wype³nienia stosownych dokumentów i uzyskania
stosownych informacji. Cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ”, którzy op³acali sk³adki zwi¹zkowe otrzymaj¹ po¿yczkê z zwi¹zkowego funduszu
strajkowego w wysokoœci 100% 14-pensji, która bêdzie podlegaæ
zwrotowi po zas¹dzeniu nale¿noœci od pracodawcy. Pomocy prawnej udzieli i bêdzie pracowników reprezentowaæ w s¹dzie profesjonalna kancelaria prawna. Koszty zastêpstwa procesowego pokryje
cz³onkom zwi¹zku w 100% Zwi¹zek Zawodowy, a nie cz³onkowie uzyskaj¹ pomoc za op³at¹ 50z³.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” koordynuj¹c dzia³ania Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych
podejmuje i podejmie wszelkie dostêpne jej dzia³ania prawne,
aby pracownicy nie odczuli skutków udzia³u w s³usznym - legalnym proteœcie w obronie swoich miejsc pracy, p³acy i warunków
pracy.

Nagroda roczna 14-stka wyp³acona 14 stycznia 2009r.
Sk¹d siê bior¹ koszty obs³ugi zwi¹zków zawodowych?

Solidarnoœæ w Kosztowna
obronie pracowników - sztuczna hodowla

Ka¿dy pracownik otrzyma pomoc Zwi¹zku - w przypadku bezprawnego szykanowania go przez pracodawcê.
Wobec zapowiedzi pracodawcy o zamiarze pozbawienia pracowników nagrody 14 pensji-Komisje zak³adowe 12 stycznia 2010r. wyst¹pi³y do dyrektorów z pismem:
Dzia³aj¹c w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cej przy KGHM Polska MiedŸ S.A. (…), informujê Pana, i¿ nasza
organizacja zwi¹zkowa jest zaniepokojona faktem niewyp³acenia na
rzecz znacznej czêœci pracowników zarz¹dzanego przez Pana Oddzia³u nale¿nych im œwiadczeñ z tytu³u 14-go dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Przypominamy, i¿ zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.,
nagroda roczna – 14 pensja – wyp³acana jest nie póŸniej ni¿ do dnia
15 stycznia nastêpnego roku po przepracowaniu pe³nego roku kalendarzowego w oddziale spó³ki.
W œwietle posiadanych przez nas informacji, pracownikom, którzy
uczestniczyli w zorganizowanym w dniu 11 sierpnia 2009r. dwugodzinnym strajku ostrzegawczym, na podstawie zupe³nie pozbawionej
merytorycznej argumentacji opinii pracodawcy o rzekomej nielegalnoœci sporu zbiorowego zainicjowanego w dniu 23 lipca 2009r., a
tym samym bezprawnoœci protestu ostrzegawczego, odmawiana jest
wyp³ata nale¿nego œwiadczenia.
Wszelkie takie twierdzenia s¹ go³os³owne i pozbawione rzeczywistych podstaw faktycznych i prawnych, a oparte o nich dzia³ania stanowi¹ przejaw lekcewa¿enia powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
Œwiadczy o tym chocia¿by fakt, i¿ podjête w trybie procedury karnej
dzia³ania KGHM Polska MiedŸ S.A., zmierzaj¹ce do wykazania rzekomej nielegalnoœci akcji protestacyjnej, nie zakoñczy³y siê do dnia dzisiejszego jakimkolwiek stwierdzeniem, i¿ kwalifikacja prawna zachowania pracowników w dniu 11 sierpnia 2009r. mo¿e byæ definiowana, jako niezgodna z obowi¹zuj¹cym prawem. Tym samym Pañstwa
dzia³anie stanowi ra¿¹cy przyk³ad jednostronnego nadu¿ycia prawa –

W KGHM Polska MiedŸ S.A. od kilku lat istnieje zwi¹zek zawodowy zrzeszaj¹cy siedmiu pracowników.
Zgodnie z Art. 17 ust 1. ustawy o zwi¹zkach zawodowych: S¹d
skreœla zwi¹zek zawodowy z rejestru, gdy liczba cz³onków zwi¹zku
utrzymuje siê poni¿ej 10 przez okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce. Jak to
jest mo¿liwe, ¿e taki zwi¹zek jeszcze istnieje?
Miêdzyzak³adowy Zwi¹zek Zawodowy Pracowników LGOM posiada w KGHM Polska MiedŸ S.A. 7 cz³onków zwi¹zku i ponoæ poza Spó³k¹
jeszcze paru. Zgodnie z Art. 251 ust 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych: Uprawnienia zak³adowej organizacji zwi¹zkowej przys³uguj¹
organizacji zrzeszaj¹cej, co najmniej 10 cz³onków bêd¹cych pracownikami lub osobami wykonuj¹cymi pracê na podstawie umowy o pracê
nak³adcz¹ u pracodawcy objêtego dzia³aniem tej organizacji. A zgodnie z art. 34 ust 2 Przy ustalaniu liczby cz³onków, o której mowa w
art. 251 ust. 1 uwzglêdnia siê liczbê cz³onków miêdzyzak³adowej organizacji zwi¹zkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objêtych dzia³aniem tej organizacji.
Przewodnicz¹cy tej organizacji Adam Kulbacki jest pracownikiem zatrudnionym na stanowisku kierownika oddzia³u TBJ ze
stawk¹ nadsztygara górniczego w KGHM Polska MiedŸ S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Rudna”.
W zwi¹zku z przynale¿noœci¹ 4 pracowników kopalni Rudna do
MZZP LGOM, dyrektor udostêpni³ tak „licznej” organizacji zwi¹zkowej pomieszczenie biurowe do dzia³alnoœci zwi¹zkowej na szybie R-3.
Jakie jeszcze koszty ponosi Spó³ka z tytu³u utrzymywania tej
organizacji zwi¹zkowej?
Nie wiemy. Jak siê przypadkiem dowiedzieliœmy ostatnio, po wyra¿eniu zgody przez przewodnicz¹cego czteroosobowej organizacji
zwi¹zkowej na kopalni Rudna - na zmianê czasu pracy w Regulaminie Pracy tj. opóŸnienie o 40 minut czasu zjazdu i wyjazdu pracownikom nie zrzeszonym w tym zwi¹zku, otrzyma³ nagrodê 30.000 z³.

Co jeszcze za profity dyrektor œwiadczy us³u¿nemu zwi¹zkowcowi?
(…) Biuro obs³uguje córka zaradnego przewodnicz¹cego.
Jaki interes przyœwieca pracodawcy, aby utrzymywaæ sztucznie
istnienie mikro zwi¹zku?
Jak widaæ jedn¹ z przyczyn jest uleg³oœæ takiego zwi¹zku wobec pracodawcy, która umo¿liwia mu wprowadzanie niekorzystnych dla wiêkszoœci pracowników postanowieñ do regulaminów
zak³adowych. Taki przewodnicz¹cy ³atwo siê da kupiæ i nie musi siê
liczyæ ze swoimi cz³onkami, którzy stanowi¹ bardzo w¹ski margines
zatrudnionych. Pracodawca mo¿e równie¿ póŸniej np. spowodowaæ
przeciek z Biura Zarz¹du do mediów, jak to zwi¹zkowcy du¿o zarabiaj¹ i biedny pracodawca ledwo wydoli. Trzeba stwierdziæ, ¿e tylko
wola pracodawcy utrzymania podporz¹dkowanego sobie zwi¹zku
zawodowego i prowadzenia antypracowniczej propagandy utrzymuje przy ¿yciu sztuczn¹ hodowlê.
Od czasu do czasu s³yszymy lament, jakie koszty musi ponosiæ
pracodawca dla utrzymania organizacji pracowniczych, a sam z
dobrej woli utrzymuje na kopalni Rudna czteroosobowy dziwny
zwi¹zek zawodowy.

T³usta nagroda dla przewodnicz¹cego Miêdzyzak³adowego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników LGOM i zarazem kierownika komórki pozaprodukcyjnej, posiadaj¹cego anga¿ nadsztygara górniczego

Dyrektorska
nagroda
Opiniê publiczn¹ zbulwersowa³a informacja o przyznaniu
30.000 z³ nagrody Adamowi Kulbackiemu przewodnicz¹cemu czteroosobowego zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cemu w kopalni Rudna - przez Piotra Walczaka dyrektora KGHM Polska MiedŸ S.A.
Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Rudna”.
W listopadzie ubieg³ego roku dyrektor kopalni Rudna wyst¹pi³ do
dzia³aj¹cych w tej kopalni organizacji zwi¹zkowych z propozycj¹ wdro¿enia zmian w Regulaminie Pracy polegaj¹cych na wprowadzeniu
nowych godzin rozpoczêcia i zakoñczenia pracy. Po tym wyst¹pieniu
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” zwróci³ siê
do dyrektora o przedstawienie szczegó³ów propozycji wraz z rozwi¹zaniem problemu dowozu i odwozu z pracy pracowników zatrudnionych w nowych godzinach pracy. Po uzyskaniu informacji od dyrektora dokonano wnikliwej analizy propozycji i wszystkie zwi¹zki dzia³aj¹ce w kopalni Rudna zajê³y negatywne stanowisko wobec propozycji pracodawcy. Jak siê okaza³o za wyj¹tkiem jednej organizacji licz¹cego 4-ch cz³onków Miêdzyzak³adowego ZZP LGOM (proponowane zmiany nie obejm¹ jego cz³onków). Zwi¹zkowcy z poszczególnych organizacji próbowali przekonaæ przewodnicz¹cego MZZP
LGOM Adama Kulbackiego, ¿e nowa organizacja pracy nie przynosz¹c zak³adanych przez pracodawcê efektów ekonomicznych, bêdzie
bardzo uci¹¿liwa dla pracowników zatrudnionych w systemie czterobrygadowym na szeœæ godzin, gdy zostan¹ zatrudnieni w nowym
czasie pracy. Ich czas przebywania na zak³adzie wyd³u¿y siê o ok. 2
godziny.
Upór przewodnicz¹cego by³ nieprzejednany i niezrozumia³y.
Jak siê okaza³o, po wprowadzeniu zmian w regulaminie przez
pracodawcê bez zgody organizacji zwi¹zkowych, z powodu braku
jednolitego stanowiska organizacji zwi¹zkowych, Piotr Walczak
dyrektor KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna” wyp³aci³ Panu
Adamowi Kulbackiemu 30 tysiêcy z³otych nagrody.
NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cy na kopalni „Rudna”, gdy podj¹³ wiadomoœæ o powy¿szym - 7 stycznia br. zwróci³ siê do dyrektora Rudnej o przekazanie pisemnej informacji o wyp³aconej nagrodzie.
W odpowiedzi dyrektor odmówi³ podania szczegó³ów przyznania
tak t³ustej nagrody przewodnicz¹cemu organizacji zwi¹zkowej. Stwierdzi³ jedynie, ¿e: „Pan Adam Kulbacki, podobnie jak wszyscy inni pracownicy Oddzia³u ZG Rudna podlega systematycznej ocenie pracy, w
wyniku której uzyskuje prawo do okresowych nagród. (…) Pan Adam
Kulbacki kieruje komórk¹ organizacyjn¹ maj¹c¹ istotne znaczenie w
procesie sta³ego utrzymania dobrych wyników produkcyjnych Oddzia³u i osi¹ga bardzo dobre wyniki w pracy.”
Pytamy siê górników, sztygarów i kierowników oddzia³ów produkcyjnych, którzy z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia wydobywaj¹ rudê:

kiedy i czy w ogóle otrzymali tak¹ t³ust¹ nagrodê od „dobrego miko³aja” – pe³nomocnika Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. Dyrektora
Oddzia³u ZG „Rudna” Piotra Walczaka?
Pytamy w³adze w KGHM Polska MiedŸ S.A., które s¹ odpowiedzialne za politykê personaln¹ i finansow¹ Spó³ki: Czy ta nagroda
jest przyk³adem systemu motywacyjnego, do którego tak usilnie
d¹¿¹?
Na taki system motywacyjny nie ma i nie bêdzie zgody pracowników wydobywaj¹cych miedŸ i NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cego w KGHM Polska MiedŸ S.A.

Zakoñczy³a siê akcja charytatywna prowadzona przez
NSZZ „Solidarnoœæ” kopalni Lubin i Rudna

Dary rozdzielone
Organizowana corocznie przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ
„Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin” i Komisj¹ Zak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” kwesta na rzecz ubogich rodzin - prowadzona wœród pracowników przynios³a nadspodziewane rezultaty.
Celem akcji prowadzonej pod auspicjami dzia³aczy zwi¹zkowych
by³a solidarnoœæ ludzi pracy, z ludŸmi znajduj¹cymi siê w trudnej
materialnej sytuacji ¿yciowej. Prowadzona kwesta trwa³a od paŸdziernika do grudnia br., kiedy z zebranych i zakupionych produktów sporz¹dzono paczki ¿ywnoœciowe, które zosta³y przekazane jeszcze przed
wigili¹ - rodzinom potrzebuj¹cym wsparcia. W sk³ad paczek wesz³y
artyku³y spo¿ywcze przeznaczone na posi³ki regeneracyjne dla górników, a celowo przekazane przez nich na tak szczytn¹ akcjê, maj¹c¹ na
celu wsparcie najubo¿szych rodzin z naszego regionu. Zebrane dary
umo¿liwi³y wielu ubogim osobom godnie spêdzenie tradycyjnej wigilii przy stole, na którym nie zabrak³o pokarmów.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ca przy
O/ZG „Lubin” sk³ada szczególne podziêkowania: Paniom pracuj¹cym w bufetach wydaj¹cym posi³ki profilaktyczne - za ich ¿yczliwoœæ i dobre serce w realizacji zbiórki produktów spo¿ywczych
oraz wszystkim sponsorom, darczyñcom i uczestnikom loterii organizowanej podczas festynu rodzinnego oraz biesiady barbórkowej. Dziêki ich ofiarnoœci 140 rodzin mog³o w spokoju radoœci spêdziæ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 2009. Dodatkowo zebrane datki na
poszczególnych rejonach kopalni Lubin zosta³y przed œwiêtami przekazane do lubiñskich parafii, celem rozdzielenia wœród najubo¿szych.
Odpowiedzi¹ na ofiarnoœæ darczyñców i zwi¹zkowych wolontariuszy - na ich bezinteresowne poœwiêcenie - jest wdziêcznoœæ obdarowanych, objawiaj¹ca siê goszcz¹c¹ radoœci¹ w ich domach podczas
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Komisje NSZZ „Solidarnoœæ” w O/ZG „Lubin” i „Rudna” pragn¹
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim ludziom dobrej woli,
bez których osi¹gniêcie tego szczytnego celu nie by³oby mo¿liwe.
Dziêkujemy wszystkim ludziom, którzy czynnie wsparli tak
szczytn¹ akcjê. Niech Bo¿a Dziecina b³ogos³awi im ka¿dego dnia
i wynagrodzi za serce otwarte na potrzeby najubo¿szych – ¿yczymy aby Nowy Rok by³ przepe³niony szczêœciem i radoœci¹.
Przewodnicz¹cy KM NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Lubin” Bogdan Nuciñski
Przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Rudna” Józef Czyczerski

Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. w dalszym ci¹gu nie
stosuje siê do obowi¹zuj¹cego prawa

Spór zbiorowy
Od 27 listopada 2009r. trwa spór zbiorowy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹cych w zak³adach KGHM Polska MiedŸ S.A., zrzeszonych w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”.
Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. ju¿ 27 listopada 2009r. podj¹³
wiedzê o ¿¹daniach pracowniczych zg³oszonych przez NSZZ „Solidarnoœæ” i nie uwzglêdni³ ich w terminie okreœlonym w wyst¹pieniu
przez pracodawcê, co za skutkowa³o powstaniem sporu zbiorowego
z dniem zg³oszenia ¿¹dañ. Pomimo obowi¹zku ci¹¿¹cego na praco-

dawcy podjêcia w terminie niezw³ocznym rokowañ ze stron¹ spo³eczn¹ - Zarz¹d potrzebowa³ a¿ miesi¹ca na wyznaczenie terminu
podjêcia rokowañ. Do rokowañ 30 grudnia 2009r. wyznaczy³ swoich
pe³nomocników z poszczególnych Oddzia³ów Spó³ki, sam uchylaj¹c
siê od ich podjêcia.
NSZZ „Solidarnoœæ” podj¹³ rokowania w dobrej wierze z poszanowaniem strony pracodawcy w wyznaczonym terminie. Podczas rokowañ prowadzonych w ró¿nym czasie na ka¿dym z Oddzia³ów oddzielnie, okaza³o siê, ¿e pomimo up³ywu ponad miesi¹ca czasu i wyznaczenia terminu spotkania przez pracodawcê, jego przedstawiciele
nie otrzymali stosownych pe³nomocnictw od Zarz¹du KGHM Polska
MiedŸ S.A. do prowadzenia rokowañ w przedmiocie prowadzonego
sporu. Strony ustali³y termin nastêpnego spotkania na 13 stycznia
2010r.
Wobec powziêcia informacji, ¿e Zarz¹d KGHM nie ma zamiaru
udzieliæ pe³nomocnictw dyrektorom poszczególnych Oddzia³ów do
rokowañ w sprawie ¿¹dañ objêtych sporem - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹c z upowa¿nienia
organizacji zak³adowych wystosowa³a 11 stycznia 20l0r. pismo
do Herberta Wirtha Prezesa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A., w
którym pisze:
Dzia³aj¹c w imieniu organizacji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ”,
które w dniach od 27.11.2009r. do dnia 30.11.2009r. wszczê³y i prowadz¹ spór zbiorowy z KGHM Polska MiedŸ S.A. w zakresie objêtych
przedstawionymi Panu postulatami dotycz¹cymi zawarcia porozumienia zbiorowego - umowy spo³ecznej - i wpisania jej do Uk³adu Zbiorowego Pracy, wpisania do Uk³adu Zbiorowego Pracy pakietu medycznego dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A. oraz zaniechania naruszania przys³uguj¹cym zwi¹zkom zawodowym praw i wolnoœci informujê, i¿ zgodnie z Pana dzia³aniami podjêta zosta³a próba
prowadzenia rokowañ z oddzia³ami spó³ki.
Ju¿ podczas pierwszego posiedzenia stron sporu dosz³o do jednoznacznego wyjaœnienia sytuacji, z której wynika, i¿ oddzia³y spó³ki
niezale¿nie od faktu posiadania przymiotu pracodawcy w rozumieniu
art. 3 Kodeksu pracy w rzeczywistoœci nie mog¹ prowadziæ jakichkolwiek rokowañ zmierzaj¹cych do spe³nienia zg³oszonych przez Nas
¿¹dañ. Taki stan wynika wprost z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa - w tym w szczególnoœci z art. 24128 Kodeksu pracy.
Rzeczywiste wiêc prowadzenie rokowañ przez pracodawcê, a nie jedynie ich symulowanie wymaga od Pañstwa strony rozstrzygniêcia,
kto z pracodawców legitymuj¹cy siê stosownymi mocowaniami jest
uprawniony do uczestnictwa w negocjacjach. Rozstrzygniêcie tej
kwestii, w Naszej ocenie, jednoznacznie nakazuj¹ce udzia³ Zarz¹du
KGHM Polska MiedŸ S.A. w rokowaniach, doprowadziæ powinno w
niezw³ocznym terminie do negocjacyjnego posiedzenia stron sporu i
podjêcia rzeczywistych rozmów zmierzaj¹cych do spe³nienia podniesionych przez Nas postulatów.
Dlatego te¿ ¿¹damy, aby we wszystkich spotkaniach wyznaczanych przez pracodawców dla prowadzenia sporu zbiorowego - bra³
udzia³ Zarz¹d KGHM Polska MiedŸ S.A. W przeciwnym wypadku uznamy, zgodnie z ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, i¿ prowadzicie Pañstwo dzia³ania pozostaj¹ce w oczywistej z ni¹ sprzecznoœci, a tym samym usi³ujecie Pañstwo doprowadziæ do sytuacji uniemo¿liwienia prowadzenia rokowañ. Alternatywnie proponujemy, aby
posiedzenia negocjacyjne zorganizowaæ dla wszystkich pracodawców
i Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A. w jednym terminie, co niew¹tpliwie pozwoli na wprowadzenie rzeczywistego dialogu spo³ecznego przy
równoczesnym zaoszczêdzeniu - tak¿e dla cz³onków Zarz¹du KGHM
Polska MiedŸ S.A. - znacznej iloœci czasu.
Oczekujemy niezw³ocznej odpowiedzi na niniejsze pismo.
Za Komitet Protestacyjny:
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Józef Czyczerski
Wiceprzewodnicz¹cy SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ”
Bogus³aw Szarek
Wobec dalszego uchylania siê Zarz¹du od rokowañ i nieposiadania 13 stycznia 2010r. przez pe³nomocników umocowania do
rokowañ w/s prowadzonego przez NSZZ „Solidarnoœæ” sporu zbiorowego z KGHM Polska MiedŸ S.A. ustalone na ten dzieñ spotkania w ramach sporu siê nie odby³y.
Do chwili zamkniêcia Pryzmatu Prezes KGHM nie udzieli³ odpowiedzi na pismo zwi¹zkowe.

Skarb pañstwa zrezygnowa³ z milionów z³otych dywidendy

Poœpieszna
sprzeda¿
Ministerstwo Skarbu sprzeda³o w pi¹tek 8 stycznia 2010r. - 20
milionów akcji KGHM Polska MiedŸ S.A. Solidarnoœæ uwa¿a, ¿e
decyzja ta dowodzi o krótkowzrocznoœci i politycznym koniunkturalizmie.
Bud¿et pañstwa uzyska³ z tej transakcji 2 miliardy 60 milionów z³otych. Jak poda³a Polska Agencja Prasowa sprzeda¿ 20 milionów akcji
KGHM odby³a siê po cenie 103 z³ za akcjê. Inwestorzy krajowi objêli
56% akcji, w tym instytucje finansowe i Otwarte Fundusze Emerytalne. Znacz¹cy pakiet zosta³ zakupiony przez fundusz inwestycyjny zarz¹dzaj¹cy m.in. emeryturami pracowników KGHM. MSP podkreœli³o,
¿e transakcja sprzeda¿y akcji KGHM spotka³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem inwestorów. Termin budowy ksiêgi popytu ustalony na
dwa dni, zakoñczy³ siê w rekordowym tempie jednego dnia, a liczba
zleceñ kupna przewy¿sza³a o 50% liczbê sprzedawanych akcji. Cena
103 z³ za akcjê KGHM-u lokuje siê w przedziale najwy¿szych 11% cen
akcji spó³ki w ostatnich 52 tygodniach. W wyniku transakcji akcjonariat KGHM pozostaje rozproszony. Skarb Pañstwa ma obecnie ok.
31,8% udzia³ów w KGHM.
Zdaniem przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” Józefa Czyczerskiego: „…informacja o
sprzeda¿y przez rz¹d 10% akcji, jest smutn¹ informacj¹ nie tylko
dla zwi¹zkowców, ale tak¿e dla wszystkich pozosta³ych pracowników Polskiej Miedzi. Decyzje o pozbyciu siê akcji podjêto kieruj¹c
siê krótkowzrocznoœci¹ i politycznym koniunkturalizmem. Pozbycie siê czêœci udzia³ów KGHM jest fundamentalnie niebezpieczne
dla ca³ej gospodarki.”
W opinii SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” premier Donald Tusk i minister skarbu Aleksander Grad bêd¹ odpowiedzialni za to, ¿e przemys³ miedziowy, który jest najbardziej efektywny, za kilka lat zniknie z mapy Polski. „Nie chcemy, ¿eby powtórzy³a siê historia polskich stoczni. Nie damy siê sprowokowaæ do strajku. Nie pozwolimy, ¿eby win¹ za upadek KGHM obarczano Zwi¹zki, bo ona spadnie na Donalda Tuska i Aleksandra Grada”. Obawiamy siê, ¿e transakcja z 8 stycznia jest wstêpem do wyprzeda¿y ca³ego kontrolowanego przez pañstwo pakietu w najbli¿szych latach. Naszym obowi¹zkiem jest zabezpieczenie pracowników na ewentualnoœæ utraty kontroli przez pañstwo nad Spó³k¹. Dlatego ¿¹damy zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ wpisania KGHM Polska MiedŸ S.A. na listê
spó³ek o znaczeniu strategicznym dla kraju (po objêciu w³adzy przez
PO rz¹d Donalda Tuska wykreœli³ KGHM z listy) oraz zawarcia pakietu - gwarancji pracy i p³acy na 20 lat – mówi¹ przedstawiciele
miedziowej Solidarnoœci.
Pomimo sprzeda¿y 10% pakietu akcji Spó³ki Skarb Pañstwa zachowuje dalej prawo do podejmowania w niej strategicznych decyzji. By³
najwiêkszym udzia³owcem w KGHM i nadal nim pozostaje, kolejni akcjonariusze posiadaj¹ poni¿ej 5% akcji. W najwiêkszej transakcji - nabywcê znalaz³ 1,5% pakiet o wartoœci oko³o 309 milionów z³. Na grudniowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zosta³y przyjête uchwa³y, które mimo zmniejszenia zaanga¿owania Skarbu Pañstwa, zapewniaj¹ mu wiod¹cy g³os na Zwyczajnym WZA. W
dniu sprzeda¿y akcji S¹d zarejestrowa³ grudniowe zmiany w statucie,
utrzymuj¹c pozycjê Skarbu Pañstwa po sprzeda¿y czêœci akcji.
Zastanawiaæ musi fakt rezygnacji Skarbu Pañstwa z poboru zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, któr¹
uchwala Zarz¹d po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spó³ki. MSP zrezygnowa³o z wielomilionowej zaliczki, któr¹ mog³o pobraæ z prawie 2,5
miliardowego zysku za rok 2009, ju¿ w styczniu przed sprzeda¿¹ 10 %
akcji. Czy decyzja ta zosta³a podyktowana tragiczn¹ sytuacj¹ bud¿etu
pañstwa? A mo¿e tylko bezmyœlnoœci¹ decydentów, którzy podejmuj¹
decyzje prywatyzacyjne? Utracono bezpowrotnie mo¿liwoœæ poboru
dywidendy z 10% sprzedanych akcji.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ” jest
g³êboko zaniepokojona sytuacj¹, gdy w³adza wmawia spo³eczeñstwu, ¿e dokonuje siê wysprzeda¿y maj¹tku narodowego, bo brakuje pieniêdzy, a nie siêga siê po pieni¹dze, które „le¿¹ na ulicy”.
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