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NSZZ Solidarno�æ
w sprawie wyborów prezydenckich

Jako Solidarno�æ mamy prawo - wrêcz obowi¹zek
zwróciæ siê z apelem do spo³eczeñstwa Zag³êbia Mie-
dziowego � przede wszystkim do cz³onków i sympaty-
ków  Zwi¹zku - o masowy udzia³ w nadchodz¹cych wy-
borach Prezydenta Rzeczpospolitej i poparcie Jaros³a-
wa Kaczyñskiego.

Musimy wiedzieæ, ¿e to od nas zale¿y wybór przysz³o�ci i drogi
dalszego rozwoju naszego pañstwa.

Dokonuj¹c wyboru Prezydenta - wybieramy pomiêdzy dwoma
wizjami Polski:

Jedna z nich liberalna - realizowana ju¿ od ponad dwóch lat
przez Donalda Tuska i jego ekipê rz¹dowo-partyjn¹, która zdoby³a
w³adzê uciekaj¹c siê do k³amstwa i propagandowej manipulacji. Aro-
gancja w³adzy w wykonaniu rz¹du Platformy Obywatelskiej okazuje
siê niezwykle niebezpieczna i w konsekwencji niekorzystna dla dal-
szego funkcjonowania i rozwoju Polski. Ta w³adza - szafuj¹c has³a-
mi o demokracji i wolno�ci - uprawia wy³¹cznie politykê pozorowa-
nia dialogu spo³ecznego, zupe³nie nie licz¹c siê z g³osem spo³ecz-
nym. Platforma Obywatelska wyprzedaje bez opamiêtania pozosta-
³o�ci maj¹tku narodowego, nie bacz¹c na dobro wspólne i przy-
sz³o�æ nastêpnych pokoleñ.

Druga � to wizja Polski Solidarnej � reprezentowana przez
Jaros³awa Kaczyñskiego � który proponuje wybór Polski suwe-
rennej, dbaj¹cej o jej interesy narodowe,  odpowiedzialnej za
losy wszystkich obywateli.

Rzeczpospolita potrzebuje Prezydenta, który oprócz godnego
reprezentowania Polski    i dbania o jej interesy narodowe na
arenie miêdzynarodowej - bêdzie przede wszystkim sojusznikiem
ludzi pracy. Jaros³aw Kaczyñski jest jedynym spo�ród kandyda-
tów, który gwarantuje wsparcie i obronê pracowników, w tym
obronê najs³abszych grup spo³ecznych.

Dlatego musimy mieæ �wiadomo�æ, ¿e nasz g³os jest wa¿ny,
bo to my dokonuj¹c wyboru zdecydujemy w jakim kierunku Pol-
ska bêdzie pod¹¿aæ!

Nie pozwólmy - by Platforma Obywatelska zdoby³a pe³n¹ w³a-
dzê, a do tego by tak siê sta³o brakuje im jeszcze swojego Prezy-
denta. Gdyby do tego dosz³o, to libera³owie bêd¹ mogli bez ¿ad-
nych przeszkód wprowadzaæ w ¿ycie wszystkie swoje antyspo³ecz-
ne, antypracownicze reformy.

20 czerwca dokonajmy w³a�ciwego wyboru - g³osujmy na Ja-
ros³awa Kaczyñskiego i zróbmy wszystko by zosta³ wybrany na
Prezydenta ju¿ w I turze.

Nie lekcewa¿my swojej przysz³o�ci!
B¹d�my Solidarni!

Józef Czyczerski
przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�

Ks. Jerzy Popie³uszko, duszpasterz ludzi pracy zabity
przez SB, zosta³ w niedzielê 6. czerwca 2010r. - w dniu
�wiêta Dziêkczynienia - og³oszony b³ogos³awionym.

Zag³êbie Miedziowe
dziêkuje za beatyfikacjê

W sposób zorganizowany przez NSZZ �Solidarno�æ� na uro-
czysto�ci beatyfikacji Kapelana NSZZ �Solidarno�æ� ksiêdza
Jerzego Popie³uszki, uda³o siê do Warszawy ponad 300 piel-
grzymów z Zag³êbia Miedziowego, ilu uda³o siê na uroczysto�ci
z parafii i samodzielnie nikt nie jest w stanie zliczyæ.

Uroczysto�ci beatyfikacyjne zainaugurowane zosta³y o godzinie
1100. Wtedy na placu Pi³sudskiego rozpoczê³a siê msza beatyfika-
cyjna ks. Jerzego Popie³uszki. Nabo¿eñstwo zakoñczy³o siê ok. go-
dziny 13.40. Poprowadzi³ je abp Amato. Mszê koncelebrow³o ok.
100 biskupów i 1,6 tys. kap³anów. Nastêpnie procesja z relikwiami
ks. Jerzego przesz³a do Centrum Opatrzno�ci Bo¿ej.

Na uroczysto�ci obecne by³y tak¿e najwy¿sze w³adze pañstwo-
we, przedstawiciele parlamentu, samorz¹du, w³adze miasta oraz licz-
ni go�cie z kraju i z zagranicy. Na placu Pi³sudskiego obecnych by³o
ok. 140 tys. pielgrzymów z ca³ej Polski.

O³tarz, na którym odby³a siê uroczysto�æ beatyfikacji ks. Jerzego
Popie³uszki, mia³a kszta³t namiotu. - Schodami w dó³ biegnie od
niego �rzeka czerwieni� u³o¿ona z kwiatów, symbolizuj¹ca mêczeñ-

Solidarno�æ proponuje
Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� nr 7/10 z

29 kwietnia 2010 ws. wyborów prezydenckich:
1. Szanuj¹c indywidualne pogl¹dy cz³onków naszego Zwi¹zku,

Komisja Krajowa NSZZ �Solidarno�æ� uwa¿a, ¿e wybór Pana
Jaros³awa Kaczyñskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej daje najwiêksz¹ gwarancjê kontynuacji programu Solidar-
nej Polski realizowanego przez Lecha Kaczyñskiego. Nasz Zwi¹-
zek popar³ ten program 5 lat temu. Przez te lata mogli�my liczyæ
na wsparcie Prezydenta Lecha Kaczyñskiego zarówno w sferze
spo³ecznej, jak i w dzia³aniu na rzecz prawdy historycznej i pa-
miêci o ludziach NSZZ �Solidarno�æ�, którym zawdziêczamy
nasz¹ wolno�æ. Dlatego apelujemy do cz³onków i sympatyków
NSZZ �Solidarno�æ� o poparcie w wyborach prezydenckich kan-
dydatury Jaros³awa Kaczyñskiego.

2. Komisja Krajowa nikomu nie odmawia prawa do powo³ywania
siê na solidarno�ciowy rodowód. Przypominamy i podkre�lamy
jednak, ¿e Sierpieñ 1980 roku obok donios³ego przes³ania wol-
no�ci, mia³ równie wa¿ny wymiar sprawiedliwo�ci spo³ecznej.
Dzisiaj jednak niektórzy, powo³uj¹c siê na ten rodowód, pro-
wadz¹ dzia³ania pog³êbiaj¹ce rozwarstwienie p³acowe i spo³ecz-
ne. Niesprawiedliwy podzia³ dochodu narodowego i brak po-
szanowania dla godno�ci pracowników rodz¹ zjawiska mog¹ce
zagroziæ rozwojowi kraju. Potrzebujemy prezydenta, który oprócz
godnego reprezentowania Rzeczypospolitej i jej interesów na
forum miêdzynarodowym, bêdzie sojusznikiem pracowników,
ludzi prostych i tych najs³abszych. Przypominamy równie¿, ¿e w
Sierpniu 1980 roku robotnicy upomnieli siê o Krzy¿, o obec-
no�æ wiary w ¿yciu publicznym. Dzi� wolna Polska zas³uguje na
prezydenta wiernego warto�ciom i idea³om Sierpnia.



stwo kap³ana - wyja�nia odpowiedzialny za organizacjê niedziel-
nych uroczysto�ci proboszcz parafii �w. Stanis³awa Kostki na war-
szawskim ¯oliborzu i opiekun grobu ks. Jerzego, ks. Zygmunt Ma-
lacki.

Po obchodach 6 czerwca w Warszawie Prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ �Solidarno�æ� zajê³o 8 czerwca 2010r. Stanowisko
nr 139/10 z ws. beatyfikacji Kapelana NSZZ �Solidarno�æ� ksiê-
dza Jerzego Popie³uszki:

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� wyra¿a po-
dziêkowanie tysi¹com cz³onków NSZZ �Solidarno�æ�, którzy wziê-
li udzia³ w uroczysto�ciach beatyfikacyjnych ksiêdza Jerzego
Popie³uszki. W sposób szczególny dziêkujemy pocztom sztanda-
rowym z kilkuset organizacji zwi¹zkowych z ca³ego kraju.

Przyjechali�my do Warszawy z ca³ego kraju podziêkowaæ nasze-
mu b³ogos³awionemu patronowi za jego �wiadectwo ¿ycia i mê-
czeñskiej �mierci, za prawdê, któr¹ g³osi³, a która dla nas pozostanie
wielkim wezwaniem do s³u¿by drugiemu cz³owiekowi.

B³ogos³awiony ksi¹dz Jerzy Popie³uszko, kapelan NSZZ �Solidar-
no�æ� pozosta³ do koñca wierny warto�ciom, które s¹ niezmiennie
fundamentem naszego Zwi¹zku � wiary w Boga, umi³owaniu wol-
no�ci Ojczyzny i godno�ci cz³owieka pracy.

W imieniu NSZZ �Solidarno�æ� wyra¿amy wdziêczno�æ Jego �wi¹-
tobliwo�ci Benedyktowi XVI za akt beatyfikacji przypadaj¹cy w szcze-
gólnym czasie � 30-tej rocznicy powstania �Solidarno�ci�.

Dzieñ beatyfikacji ksiêdza Jerzego jest dla nas te¿ okazj¹ do s³ów
wdziêczno�ci kierowanych do wszystkich kap³anów � w szczegól-
no�ci duszpasterzy ludzi pracy � za ich trud w codziennej pos³udze.

Prezydium KK NSZZ �Solidarno�æ�

Skarb Pañstwa pobra³ dywidendê w wysoko�ci rekomen-
dowanej przez w³adze KGHM Polska Mied� S.A.

KGHM wydrenowany
z zysku

Skarb Pañstwa posiada 31,75% akcji i zarazem g³osów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KGHM Polska Mied� S.A. i
to on mia³ decyduj¹cy g³os 17 maja 2010r.

Decyzj¹ g³ównego akcjonariusza w³a�ciciele akcji na dzieñ 17
czerwca 2010r. otrzymaj¹ po 3 z³ na akcjê � w sumie 600 milionów z
ubieg³orocznego zysku netto, który wynosi³ 2,54 miliarda z³. Anali-
tycy oczekiwali, ¿e Skarb Pañstwa tradycyjnie uchwali wy¿sz¹ dywi-
dendê od rekomendowanej przez w³adze Spó³ki.

Ju¿ wcze�niej analitycy spekulowali, ¿e resort mo¿e przystaæ
na nisk¹ wyp³atê, poniewa¿ grupa KGHM bierze udzia³ w licznych
przetargach prywatyzacyjnych (m. in. WUPEC Legnica (poprzez
�Energetykê�, któr¹ dokapitalizowa³ w tym celu), Centroz³om Wro-
c³aw, uzdrowiska). Po WZA zgromadzeniu Herbert Wirth prezes

Rada Nadzorcza
W zwi¹zku z powsta³ym wakatem, po rezygnacji z pracy w Ra-

dzie Nadzorczej jej przewodnicz¹cego Marka Trawiñskiego, Wal-
ne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Mied� S.A., 17 maja
2010r., uchwali³o uzupe³nienie jej sk³adu, na kadencjê 2008-
2011, powo³uj¹c profesora Jana Rymarczyka (65 lat).

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych od 1967 zwi¹-
zany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wroc³awiu (Akademi¹ Eko-
nomiczn¹) - kierownik Katedry Miêdzynarodowych Stosunków Go-
spodarczych i cz³onek senatu. Cz³onek i przewodnicz¹cy rad nad-
zorczych kilku spó³ek handlowych.

Prof. Jan Rymarczyk by³ wieloletnim dzia³aczem SLD we Wroc³a-
wiu. Startowa³ z list tej partii do Sejmu, by³ jej radnym w sejmiku
województwa. Z SLD odszed³ po konflikcie o miejsce na li�cie wy-
borczej po ostatnich wyborach do Sejmu.

Cz³onek Ordynackiej skupiaj¹cej by³ych dzia³aczy ZSP i SZSP, by³
szefem jego wroc³awskiego oddzia³u.

Za rz¹dów SLD i premiera Leszka Millera, profesor by³ cz³on-
kiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. od czerwca 2005r
do stycznia 2006r. Jest orêdownikiem pe³nej prywatyzacji i eks-
pansji Polskiej Miedzi za granicê.

KGHM Polska Miedz S.A. powiedzia³, ¿e KGHM nie wyklucza udzia-
³u w prywatyzacji Tauronu. A jeszcze w marcu 2010r. podtrzymy-
wa³, ¿e zainteresowanie Polskiej Miedzi projektami prywatyzacyjny-
mi SP nie obejmuje ofert Tauronu ani PGE.

�Interesuje nas liczba akcji, która dawa³aby wp³yw na Tauron.
Mo¿e to byæ dla nas okazja i chcemy j¹ wykorzystaæ, ale czekamy na
prospekt emisyjny i zapisy zwi¹zane z przydzia³em akcji� � powie-
dzia³ prezes Herbert Wirth, cytowany przez Reutera.

W pi¹tek 11 czerwca 2010r. zdominowana przez przedstawi-
cieli Skarbu Pañstwa Rada Nadzorcza KGHM pozytywnie zaopi-
niowa³a przedstawiony przez Zarz¹d plan zakupu do 11,3% akcji
Tauronu w ramach pierwszej oferty publicznej. Na cel zakupów
kapita³owych w 2010r. zarezerwowano w KGHM Polska Mied�
S.A. ok. 1,6 miliarda z³, z wypracowanego w ubieg³ym roku zy-
sku. W ten sposób Skarb Pañstwa uzyska dodatkowe dochody nie
dziel¹c siê z akcjonariuszami dywidend¹, a za³oga KGHM Polska
Mied� S.A., dziêki której spó³ka osi¹gnê³a kolejny rok tak dobre wy-
niki nie ma ju¿ 3 rok waloryzacji p³ac zasadniczych.

Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
g³êboko niepokoj¹ dzia³ania inwestycyjne Zarz¹du KGHM, gdy¿
pomniejszaj¹ mo¿liwo�ci inwestycyjne w zak³adach Polskiej
Miedzi oraz blokuj¹ nale¿ne pracownikom podwy¿ki p³acy.

Kolejna spó³ka, która otrzyma³a aportem od Skarbu Pañ-
stwa akcje KGHM Polska Mied� S.A. - sprzeda³a je.

S³abnie g³os Skarbu
Pañstwa w KGHM

Kompania Wêglowa nie ma ju¿ akcji KGHM Polska Mied� S.A.
Najwiêksza spó³ka górnicza pozby³a siê udzia³ów w Polskiej Mie-

dzi � podaje Reuters powo³uj¹c siê na prezesa Kompanii Wêglowej
Miros³awa Kugiela

Informacjê potwierdza Zbigniew Madej, rzecznik KW. �Nie mam
ju¿ akcji KGHM, do transakcji dosz³o na prze³omie ubieg³ego i tego
roku� � mówi. Kompania Wêglowa by³a w³a�cicielem 1,8% akcji Pol-
skiej Miedzi. Dosta³a je w ramach dokapitalizowania, gdy powstawa-
³a. Jeszcze w zesz³ym roku Kompania zapowiada³a, ¿e nie sprzeda
udzia³ów w Polskiej Miedzi. Czemu wiêc zarz¹d zmieni³ zdanie?

�By³ okre�lony pewien poziom cen, przy którym zarz¹d bra³ pod
uwagê sprzeda¿ akcji KGHM. I wtedy w³a�nie papiery Polskiej Miedzi
osi¹gnê³y odpowiedni poziom� � mówi Madej.

100% w³a�cicielem Kampanii Wêglowej jest Skarb Pañstwa,
który poprzez akcje KGHM Polska Mied� S.A. bêd¹ce w posiada-
niu KW mia³ wp³yw na decyzje WZA KGHM. Zbycie 10% akcji
KGHM Polska Mied� S.A. przez Ministra Skarbu Pañstwa i 1,8%
KW zmniejsza znacznie mo¿liwo�ci decyzyjne SP na WZA Polskiej
Miedzi.

NSZZ Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� umo¿liwia pracow-
nikom rozliczenie rzeczywistych kosztów pozyskania
przychodów za rok 2009.

Duplikaty biletów
do pobrania

Pracownicy kopalni Rudna pobieraj¹ wtórniki kart przejazdu
za 2009r.

Dziêki staraniom podjêtym jeszcze w ubr. przez Józefa Czyczer-
skiego przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ�
O/ZG �Rudna�- od 8 czerwca 2010r. w KGHM Polska Mied� S.A. Od-
dzia³ ZG �Rudna� - Pol Mied�-Trans Sp. z o.o. wydaje duplikaty bile-
tów.

Wtórniki biletów w O/ZG �Rudna� s¹ wydawane tylko za rok
2009, gdy¿ od tego roku pracodawca rozpocz¹³ prowadziæ ewi-
dencjê wydawanych pracownikom biletów na przewozy pracow-
nicze. Ka¿dy pracownik, który poda³ do pracodawcy (planistki, ka-
drowej), jakie bilety mu brakuj¹ mo¿e teraz je pobraæ.



Sprzeda¿ biletów prowadzi Pol Mied�-Trans Sp. z o.o. w wy-
znaczonych pomieszczeniach kopalni Rudna:
1. Szyb Rudna G³ówna pokój nr 10 - 22 i 28 czerwca 2010r. od

godz. 1000 do 1400,
2. Szyb R IX pokój nr 92 - 23 i 29 czerwca 2010r. od godz. 1130 do

1400,
3. Szyb Rudna Pó³noc pokój nr 1 - 24 i 30 czerwca 2010r. od godz.

1130 do 1400,
4. Szyb Rudna Zachodnia pokój nr 2 - 25 czerwca i 1 lipca 2010r.

od godz. 1200 do 1400

Po tych terminach bilety za rok ubieg³y bêdzie mo¿na zakupiæ po
1 lipca 2010r. w siedzibie Pol Mied�-Trans Sp. z o.o.

Chc¹cy otrzymaæ wtórnik ponosz¹ odp³atno�æ 7,50z³ za ka¿dy
bilet kwartalny.

Przypominamy, ¿e pracownik, który ponosi wy¿sze koszy ni¿
okre�lone rycza³tem na dojazd i powrót z pracy oraz mo¿e udoku-
mentowaæ te wydatki okresowymi biletami imiennymi, ma pra-
wo wykazaæ faktycznie poniesione koszty i pomniejszyæ o nie
swój przychód.

Kompromitacj¹ pracodawcy zakoñczy³a siê sprawa w
S¹dzie Rejonowym w Lubinie z powództwa 2-ch pra-
cowników KGHM Polska Mied� S.A.

Pracodawca
postawiony do k¹ta

W poniedzia³ek 7 czerwca 2010r. S¹d Rejonowy w Lubinie
wyda³ wyrok w g³o�nej sprawie bezprawnego pozbawienia wy-
nagrodzenia dzia³aczy zwi¹zkowych przez w³adze spó³ki noto-
wanej na gie³dzie w Warszawie.

Dalsza prywatyzacja KGHM Polska Mied� S.A. zawsze spotyka³a
siê ze sprzeciwem zatrudnionych w tej Spó³ce. Dzia³aj¹cy w imieniu
pracowników zwi¹zkowcy protestowali, gdy kolejne akcje KGHM-u
sprzedawa³ Skarb Pañstwa. Dobrze zorientowani w tej sytuacji po-
litycy, chc¹c zdobyæ g³osy wyborców przed wyborami obiecuj¹ wiele.
Mieszkañcy regionu objêtych wp³ywami Polskiej Miedzi przed
wyborami do parlamentu w 2007r. us³yszeli i wyczytali z rozpo-
wszechnianych materia³ów wyborczych Platformy Obywatelskiej,
¿e jak PO zdobêdzie w³adzê to: nie sprywatyzuje KGHM i nie
ograbi  firmy z zysku i nie oszuka górników. Zapewnia³ o tym na
pi�mie mieszkañców Zag³êbia Miedziowego, u�miechniêty Donald
Tusk - przywódca Platformy Obywatelskiej. Podziela³ (ale tylko wów-
czas) troskê pracowników o swoje stanowiska i bezpieczeñstwo
ca³ego regionu mówi¹c: �Je�li dosz³oby do prywatyzacji KGHM,
rozwój Zag³êbia Miedziowego sta³by pod wielkim znakiem zapyta-
nia.�

Jakie¿ by³o zdziwienie i rozgoryczenie zatrudnionych w Polskiej
Miedzi, gdy 22 lipca 2009r. Polska Agencja Prasowa opublikowa³a
informacjê O ZAMIARZE RZ¥DU RP DALSZEJ PRYWATYZACJI KGHM
POLSKA MIED� S.A. poprzez sprzeda¿ od 10 do 41% akcji KGHM
przez Skarb Pañstwa.

Na plany Skarbu Pañstwa natychmiast ostro zareagowa³y naj-
wiêksze zwi¹zki zawodowe KGHM: SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� i
ZZPPM og³aszaj¹c 23 lipca 2009r. pogotowie strajkowe.

Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej Spó³ki z wyboru pra-
cowników i zarazem przewodnicz¹cy najwiêkszego w KGHM zwi¹z-
ku zawodowego � NSZZ �Solidarno�æ� mówi³: �Nie zgadzamy siê
z tak¹ decyzj¹. Bêdziemy rozwa¿aæ ró¿ne scenariusze. Nie bê-
dziemy spokojnie czekaæ, a¿ nas zniszcz¹. £agodn¹ form¹ na-
szego protestu by³by strajk. Nie mo¿na traktowaæ koniunktural-
nie przemys³u miedziowego, bez wzglêdu na wysoko�æ deficy-
tu. To dzia³anie na szkodê pañstwa, regionu i pracowników Pol-
skiej Miedzi.�

Przedstawiciele pracowników d¹¿¹c do zapewnienia bezpieczeñ-
stwa pracy i zatrudnienia realizuj¹c oczekiwania za³ogi KGHM po-
dejmuj¹ wszelkie dzia³ania maj¹ce powstrzymaæ wysprzeda¿ Pol-
skiej Miedzi. Organizuj¹ 29 lipca 2009r. spotkanie z Parlamentarzy-
stami naszego Legnickiego okrêgu wyborczego. Owocem spotka-
nia jest wspólna Petycja do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie
zachowania przez Skarb Pañstwa aktualnego pakietu akcji KGHM
Polska Mied� S.A. Podpisani pod ni¹ parlamentarzy�ci i zwi¹zkowcy
m.in. pisz¹: �Sk³adaj¹c petycjê na Pana rêce oczekujemy, i¿ do-

bro kraju i obywateli bêdzie dla Rady Ministrów jedynym kryte-
rium przy podejmowaniu decyzji w sprawie Polskiej Miedzi. Jed-
nocze�nie apelujemy o niedopuszczenie do dalszego zmniejsza-
nia wp³ywu Skarbu Pañstwa w KGHM poprzez zaniechanie dal-
szej wyprzeda¿y akcji Spó³ki.�

NSZZ �Solidarno�æ� reprezentuj¹c pracowników, w trosce o przy-
sz³o�æ KGHM Polska Mied� S.A. i jej pracowników, podejmuje jeszcze
szereg innych inicjatyw maj¹cych powstrzymaæ dalsz¹ wysprzeda¿
akcji jak np. zwraca siê o pomoc do Prezydenta RP Lecha Kaczyñ-
skiego i Premiera RP oraz marsza³ka Sejmu i Senatu. Zarz¹d KGHM
Polska Mied� S.A., który reprezentuje Spó³kê w tym jej w³a�cicieli
zachowuje bierno�æ nie podejmuj¹c ¿adnych negocjacji ze stron¹
spo³eczn¹ celem rozwi¹zania powsta³ego sporu zbiorowego. Wszyst-
kie te dzia³ania okazuj¹ siê nieskuteczne.

Wobec niepodjêcia dialogu przez w³a�ciciela lub reprezentu-
j¹cy go w spó³ce zarz¹du, najwiêkszy w KGHM Polska Mied� S.A.
zwi¹zek zawodowy - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
�Solidarno�æ� na swym posiedzeniu 10 sierpnia 2009r. postana-
wia przeprowadziæ 11 sierpnia 2009r. 2-godzinn¹ akcjê protesta-
cyjn¹.

Od 600 do 800 stanê³y maszyny wyci¹gowe i przeróbcze w Oddzia-
³ach KGHM. Pracownicy w Polskiej Miedzi w sierpniu zesz³ego roku
przez dwie godziny protestowali przeciwko prywatyzacji KGHM, któ-
ra niesie z sob¹ zagro¿enie likwidacji miejsc pracy, pogorszenie wa-
runków pracy i bezpieczeñstwa.

Pasywny Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A.- je¿eli chodzi o rozwi¹-
zanie sporu zbiorowego i niedopuszczenie poprzez porozumienie do
2-u godzinnego strajku ostrzegawczego -  uaktywni³ siê w mediach,
zw³aszcza swoich i rozpocz¹³ straszenie pracowników, ¿e pozbawi
ich dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji za udzia³ w prote-
�cie.

Czym bli¿ej by³o wyp³aty nagrody, tym bardziej nasila³y siê
naciski na pracowników. Wywarta presja propagandowa i jak mo¿-
na siê domy�laæ wspó³praca niektórych zwi¹zkowców doprowadzi³y
do sytuacji, ¿e pracownicy, którzy stanêli 11 sierpnia w obronie swo-
ich praw, wyst¹pili do pracodawcy o usprawiedliwienie 2-ch godzin
strajku. Dyrektorzy Oddzia³ów KGHM, zdaj¹c sobie sprawê jak g³êbo-
kie niepokoje i konsekwencje dla pracodawcy wywo³a³oby bezpraw-
ne pozbawienie nagrody rocznej tak sporej czê�ci za³ogi, chêtnie
usprawiedliwili nieobecno�æ w pracy za czas strajku. Czê�æ pracow-
ników postanowi³a, ¿e nie bêdzie pisaæ ¿adnych usprawiedli-
wieñ, bo maj¹ prawo do strajku zagwarantowane w Konstytucji
RP, a jak pracodawca ich pozbawi nagrody, to podejm¹ �rodki
prawne by wyprostowaæ bezprawnie dzia³aj¹cego pracodawcê.

KGHM Polska Mied� S.A. w dotychczasowej bezkarno�ci w przy-
padku bezprawnych dzia³añ tak daleko siê posun¹³, ¿e postanowi³
pozbawiæ wynagrodzenia pracowników zwolnionych ze �wiadcze-
nia pracy na rzecz pracodawcy z prawem do zachowania wynagro-
dzenia na czas pe³nienia funkcji zwi¹zkowej.

W Oddziale ZWR dyrektor w terminie nie wyp³aci³ 14-go dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego - 25 pracownikom.

Po podjêciu, na wniosek NSZZ �Solidarno�æ�, kontroli przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy i wezwaniu dyrektora do zap³aty nie-
wyp³aconego wynagrodzenia dyrektor pêk³ i wyp³aci³ 14-stkê 22
pracownikom-  nie wyp³acaj¹c jej jedynie pracownikom pe³ni¹-
cym funkcje zwi¹zkowe.

Dyskryminowanie pracownika z powodu wykonywania funkcji
zwi¹zkowej na podstawie art. 35 ust 1 pkt 3 ustawy o zwi¹zkach
zawodowych podlega odpowiedzialno�ci karnej, ale czy wymiar spra-
wiedliwo�ci w Polsce jest na tyle sprawny, aby ukaraæ winnych? Na
razie w³adza KGHM Polska Mied� S.A. pozostaje poza prawem i �mie-
je siê z wymiaru sprawiedliwo�ci.

SPRAWY S¥DOWE
Pracownicy zatrudnieni w KGHM Polska Mied� S.A., którym nie

wyp³acono nagrody rocznej 14-stki (w dniu jej wyp³aty 14 stycznia
2009r.), wezwali pracodawcê do wyp³aty nale¿nego �wiadczenia i
wobec nieskuteczno�ci wezwania, skierowali za po�rednictwem kan-
celarii prawnej pozwy do S¹du Rejonowego w Lubinie, o zas¹dzenie
na ich rzecz nale¿nego �wiadczenia wraz z nale¿nymi odsetkami usta-
wowymi, liczonymi od daty nale¿nej wyp³aty do dnia zap³aty. Pozwy
do S¹du Pracy w Lubinie z³o¿y³y 44 osoby.

W poniedzia³ek 7 czerwca 2010r. S¹d Rejonowy w Lubinie
wyda³ pierwszy wyrok w g³o�nej sprawie bezprawnego pozba-
wienia wynagrodzenia pracowników KGHM Polska Mied� S.A.

S¹d rozpatruj¹c sprawê z powództwa Franciszka Poszelu¿nego
przewodnicz¹cego KZ NSZZ �Solidarno�æ� i przewodnicz¹cego ZZPA
i D �Kadra� KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZWR nakaza³ pracodaw-
cy wyp³aciæ 14-te dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ustawo-
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Dyrektor KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZWR spó�-
nione prezenty rozdaje

�wiêty Miko³aj w ZWR
Pracownicy Oddzia³u Zak³adu Wzbogacania Rud czekali po-

nad 2 lata, a¿ reprezentuj¹cy ich przedstawiciele zwi¹zkowi
wynegocjuj¹ przeszeregowania.

Wci¹gu ostatnich lat realna p³aca pracownicza w KGHM ulega³a
ci¹g³emu obni¿eniu. Sytuacjê ratowa³y wywalczone przez za³ogê
dodatkowe jednorazowe premie, jak to mia³o miejsce podczas pi-
kiety w lubiñskiej siedzibie Zarz¹du KGHM. W tym roku ju¿ nie ma
5.000z³ premii, dlatego pracownicy musz¹ otrzymaæ podwy¿ki, gdy¿
w przeciwnym razie strac¹ na zarobkach. Takich bêdzie du¿o, bo a¿
80% za³ogi nie otrzyma przeszeregowañ, a premia szczególnie na
stanowiskach robotniczych równie¿ w ¿adnym przypadku nie zre-
kompensuje utraconych w 2010r. - 5.000z³. - porównuj¹c rok do
roku.

Dlatego NSZZ �Solidarno�æ� domaga siê systemowych i dla
wszystkich podwy¿ek p³ac rekompensuj¹cych postêpuj¹cy od
ponad 2-ch lat sta³y wzrost cen.

W ci¹g³ym niepokoju i przy tocz¹cym siê sporze zbiorowym w³a-
dze KGHM zezwoli³y na wprowadzenie 20% przeszeregowañ w Od-
dzia³ach oraz wprowadzenie nowego systemu premiowania.

Zwi¹zkowcy z ZWR zasiedli do sto³u negocjacyjnego z praco-
dawc¹ i po burzliwych negocjacjach wypracowali porozumienie
okre�laj¹ce nowe zasady premiowania i przeszeregowañ. Zgod-
nie z porozumieniem nowe premie wesz³y w ¿ycie i 20% zatrud-
nionych w O/ZWR otrzyma³o przeszeregowania.

Jakie¿ by³o zdziwienie w�ród za³ogi, gdy okaza³o siê, ¿e dy-
rektor naczelny ZWR je�dzi po wydzia³ach i z u�ciskiem d³oni �
jak �w. miko³aj -wrêcza przeszeregowania, czaruj¹c pracowni-
ków, ¿e dziêki tylko jego staraniom je otrzymuj¹.

Zwi¹zkowców, którzy uczestniczyli w negocjacjach ta podstawa
dyrektora �mieszy i bulwersuje zarazem. �mieszy, bo bez twardych
p³acowych ¿¹dañ pracowników artyku³owanych Zarz¹dowi nie by-
³oby przyzwolenia Zarz¹du na przeszeregowania. Bulwersuje, gdy¿
dyrektor chce koniecznie przypisaæ sobie zas³ugi, których nie ma i
jeszcze przy tym mija siê z prawd¹ g³osz¹c, ¿e przeszeregowania
by³yby wcze�niej, ale z winy zwi¹zków zawodowych siê opó�ni³y.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZWR uwa¿a, ¿e
dyrektor powinien rzetelnie informowaæ pracowników, a przede
wszystkim dobrze zarz¹dzaæ Oddzia³em i nie uprawiaæ fa³szywej
propagandy.

wymi odsetkami do dnia zap³aty oraz pokryæ koszty s¹dowe i za-
stêpstwa procesowego.

Spó³ka zatrudniaj¹ca sztab prawników oraz kadrê zarz¹dza-
j¹c¹ z najwy¿szej pó³ki (teoretycznie) przegra³a sprawê z pra-
cownikiem! Przegra³a, gdy¿ prawo w tej prawie jest jednoznacz-
ne i nie da siê nagi¹æ.

�S¹d nie pozostawi³ ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e dzia³ania Zarz¹-
du wobec pracowników by³y niew³a�ciwe.� - mówi Józef Czy-
czerski, przewodnicz¹cy miedziowej SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�

Dlaczego Zarz¹d Spó³ki wraz z podleg³¹ mu kadr¹ zarz¹dcz¹ brnie
w sprawy z góry przegrane? Jeste�my pewni, ¿e dlatego, gdy¿ nie
ponosi osobi�cie kosztów przegranych sporów (odsetek, s¹dowych
i innych), które w konsekwencji p³aci firma. Mo¿na domniemaæ, ¿e
dzia³ania te s¹ te¿ kierowane, by wywo³aæ �zmêczenie� zwi¹zkow-
ców i zastraszenie pracowników.

W sierpniu powinny siê koñczyæ kolejne rozprawy s¹dowe o bez-
prawnie potr¹cone wynagrodzenie, jak mo¿na siê spodziewaæ roz-
strzygniêcia bêd¹ podobne.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
jest pewna, ¿e pracownicy nie dadz¹ siê zastraszyæ pracodawcy
i bêd¹ domagaæ swoich praw. Martwi, ¿e nie mo¿na z obecnym
Zarz¹dem dogadaæ siê w sprawach nurtuj¹cych pracowników,
doprowadzaj¹c do porozumienia. Pozostaje jedynie droga osta-
teczna - spór zbiorowy i na koñcu strajk, który nie tylko przynosi
straty pracodawcy, ale jest te¿ du¿ym obci¹¿eniem dla pracow-
ników i reprezentuj¹cych ich zwi¹zkowców.

Decyzja zosta³a podjêta, termin wyznaczony, pracow-
nicy zatrudnieni w kopalni Polkowice-Sieroszowice za-
decyduj¹

Referendum
W KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Polko-

wice-Sieroszowice� pozosta³o tylko referendum w/s strajku o
gwarancje zatrudnienia, pakiet medyczny i wolno�æ zwi¹zkow¹!

Od 2-ch lat pracownicy poprzez swych przedstawicieli zwi¹zko-
wych sygnalizuj¹ pracodawcy, ¿e zwi¹zku z postêpuj¹cym wzro-
stem kosztów utrzymania nale¿y im siê systemowa podwy¿ka p³acy
podstawowej.

W roku 2008 i 2009 Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. podj¹³ roz-
mowy ze stron¹ spo³eczn¹ i t³umacz¹c siê postêpuj¹cym kryzysem
nie zgodzi³ siê na waloryzacjê plac pracowniczych na poziomie wy-
równuj¹cym inflacjê. Dopiero w wyniku referendum strajkowego i
pikiety pod siedzib¹ Zarz¹du KGHM w roku 2009 wyp³acono pra-
cownikom jednorazow¹ nagrodê w wysoko�ci 5.000z³ p³atn¹ w 2-
ch ratach, która tylko w tym roku zniwelowa³a skutki postêpuj¹cej
w 2008r. i czê�ciowo w 2009r. inflacji.

W roku 2010 Zarz¹d, jako strona ZUZP nie podj¹³ negocjacji ze
stron¹ spo³eczn¹ ceduj¹c negocjacje na swoich pe³nomocników w
Oddzia³ach pozbawiaj¹c ich upowa¿nienia do zawarcia porozumie-
nia powi¹zanego z ZUZP. Tak zaplanowane przez Zarz¹d Spó³ki ne-
gocjacje na poziomie Oddzia³ów by³y skazane z góry na pora¿kê.

Lekcewa¿¹c stronê spo³eczn¹ nie podj¹³ wyja�nienia tre�ci zapi-
sów ZUZP i samowolnie je interpretuj¹c podj¹³ bezprawne dzia³anie
pozbawiaj¹ce pracowników przys³uguj¹cej im 14-stej pensji. Nie-
posiadaj¹cy uprawnieñ dyrektorzy Oddzia³ów nie byli wstanie za-
wrzeæ porozumienia z NSZZ �Solidarno�æ� zabezpieczaj¹cego pra-
cowników przed skutkami prowadzonej prywatyzacji Spó³ki (Poro-
zumienia Zbiorowego � Umowy Spo³ecznej zawieraj¹cej gwarancje
zatrudnienia oraz utrzymania na niepogorszonym poziomie upraw-
nieñ i �wiadczeñ pracowniczych przez okres 20 lat dla wszystkich
pracowników KGHM). Z tego samego powodu nie mogli zawrzeæ
porozumienia o wpisaniu do ZUZP postanowieñ Pakietu Medycz-
nego.

Procedura negocjacji w ramach sporu zbiorowego o jednako-
wych postulatach na poszczególnych Oddzia³ach zakoñczy³a siê
w Oddziale �Polkowice-Sieroszowice�.

W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� 11.06.2010r. podjê³a uchwa³ê nr
15, w której okre�li³a, ¿e od 28 czerwca do 2 lipca 2010r. na terenie
KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ zostanie przeprowadzone referen-
dum strajkowe.

Pracownicy bêd¹ siê wypowiadali: Czy w zwi¹zku z niespe³nie-
niem postulatów zg³oszonych przez NSZZ �Solidarno�æ� i nie-
osi¹gniêciem porozumienia rozwi¹zuj¹cego spór zbiorowy w
postêpowaniu mediacyjnym wyra¿aj¹ zgodê na og³oszenie straj-
ku w KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Polko-
wice-Sieroszowice�, w celu wyegzekwowania przed³o¿onych
przez NSZZ Solidarno�æ� postulatów?

Uprawnia do podjêcia akcji strajkowej
Zgodnie z Ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych - Art. 20.

pkt. 1: �Strajk zak³adowy og³asza organizacja zwi¹zkowa po uzyska-
niu zgody wiêkszo�ci g³osuj¹cych pracowników, je¿eli w g³osowa-
niu wziê³o udzia³, co najmniej 50% pracowników zak³adu pracy.�

NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� zdaj¹c so-
bie sprawê z uci¹¿liwo�ci akcji protestacyjnej � tak dla za³ogi jak i
pracodawcy, podjê³a wszelkie mo¿liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do zmia-
ny dotychczas zajmowanego stanowiska przez pracodawcê i za-
warcia ze Zwi¹zkiem oczekiwanego przez za³ogê KGHM porozumie-
nia. Okaza³y siê one bezskuteczne, teraz musi siê wypowiedzieæ siê
za³oga.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice Apeluje do wszystkich

pracowników kopalni Polkowice-Sieroszowice
o zadbanie o swój interes i liczny udzia³ w referendum.

Referendum strajkowe w kopalni Polkowice-Sieroszowice od-
bêdzie siê w dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2010r.


