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Dziêkujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel
z 14 czerwca 2010r. i w I turze wyborów na Prezydenta RP
g³osowali zgodnie z nasz¹ rekomendacj¹ oddali swój g³os
na Jaros³awa Kaczyñskiego.
Teraz przed ostatecznym rozstrzygniêciem - II tur¹ wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która odbêdzie
siê 4 lipca 2010r. ponawiamy nasz APEL:

WYBIERZ
POLSKÊ  SOLIDARN¥
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�

zwraca siê z apelem do wszystkich, którym le¿y na sercu dobro
Polski oraz jej obywateli, którym  nie jest obojêtna przysz³o�æ
naszej Polskiej Miedzi - o masowy udzia³ w nadchodz¹cych
wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i g³osowanie
na JAROS£AWA KACZYÑSKIEGO.

To od nas zale¿y wybór przysz³o�ci i drogi dalszego rozwoju na-
szego 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. Arogancja
w³adzy w wykonaniu rz¹du Platformy Obywatelskiej okazuje siê nie-
zwykle niebezpieczna i w konsekwencji niekorzystna dla dalszego funk-
cjonowania i rozwoju Polski. Ta w³adza - szafuj¹c has³ami o demokracji
i wolno�ci - uprawia wy³¹cznie politykê pozorowania dialogu spo³ecz-
nego, zupe³nie nie licz¹c siê z g³osem spo³ecznym. Platforma Obywa-
telska wyprzedaje bez opamiêtania pozosta³o�ci maj¹tku narodowego,
nie bacz¹c na dobro wspólne i przysz³o�æ nastêpnych pokoleñ.

Druga � to wizja Polski Solidarnej � reprezentowana przez Jaro-
s³awa Kaczyñskiego � który proponuje wybór Polski suwerennej,
dbaj¹cej o jej interesy narodowe,  odpowiedzialnej za losy wszyst-
kich obywateli.

Rzeczpospolita potrzebuje Prezydenta, który oprócz godnego re-
prezentowania Polski i dbania o jej interesy narodowe na arenie miê-
dzynarodowej - bêdzie przede wszystkim sojusznikiem ludzi pracy.
Powstrzyma rz¹dz¹c¹ koalicjê przed beztroskim wprowadzaniem pra-
wa daj¹cego coraz wiêksze przywileje posiadaczom i bogatym, a ude-
rzaj¹cego w szerok¹ rzeszê ludzi pracy.

Dlatego musimy mieæ �wiadomo�æ, ¿e nasz g³os jest wa¿ny, bo
to my dokonuj¹c wyboru zdecydujemy w jakim kierunku Polska bê-
dzie 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 ¿adnych
przeszkód wprowadzaæ w ¿ycie wszystkie swoje antyspo³eczne, anty-
pracownicze prawa (dalsza prywatyzacja oraz zmiany: w prawie pracy,
ustawie emerytalnej, itd.).
4 lipca dokonajmy w³a�ciwego wyboru - g³osujmy na
Jaros³awa Kaczyñskiego - zróbmy wszystko by zosta³
wybrany na Prezydenta.
Nie lekcewa¿my swojej przysz³o�ci!

B¹d�my Solidarni!
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�

4 lipca 2010r., to wa¿ny dzieñ w ¿yciu Polski - bêdziemy
wybierali Prezydenta Rzeczypospolitej

Dlaczego Kaczyñski
To my - Naród Polski - zadecydujemy, kto zostanie Prezydentem i

bêdzie reprezentowa³ nas wobec innych narodów.
Jaros³aw Kaczyñski kandydat na Prezydenta RP jest szans¹ dla ludzi

pracy, wywodz¹c siê z opozycyjnej PiS wobec obecnie rz¹dz¹cej PO daje
nadziejê, ¿e wszystkie ustawy niekorzystne dla pracowników zostan¹
poddane ostrej weryfikacji i w ostateczno�ci zawetowane lub gdy na-
rusz¹ ustawê zasadnicz¹ skierowane do Trybuna³u Konstytucyjnego.

Mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e razem z Prezydentem Jaros³awem Ka-
czyñskim bêdziemy mogli realizowaæ program Polski Solidarnej, bê-
dziemy mogli  broniæ praw pracowników.

Prezydent Polski musi byæ patriot¹, któremu na sercu le¿y dobro na-
szej Ojczyzny oraz  wszystkich obywateli w niej zamieszka³ych. Jaros³aw
Kaczyñski wielokrotnie udowadnia³, ¿e Polska i ludzie w niej mieszkaj¹cy
s¹ dla niego najwa¿niejsi.

Polacy s¹ Narodem przez wieki do�wiadczanym, dlatego tak wa¿ne
jest, by wypracowaæ odpowiednio siln¹ pozycjê na arenie miêdzynarodo-
wej. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e Jaros³aw Kaczyñski bêdzie godnie repre-
zentowa³ Polskê i krzewi³ szacunek dla jej obywateli w �wiecie.

Dotychczasowa wspó³praca NSZZ �Solidarno�æ� z Jaros³awem Ka-
czyñskim potwierdza, ¿e jest czu³y na spo³eczne potrzeby obywateli i
bêdzie realizowa³ politykê prospo³eczn¹, bior¹c w obronê prawa pra-
cownicze, tak obecnie mocno zagro¿one przez rz¹dz¹cych libera³ów z
Platformy Obywatelskiej.

Mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e razem z Jaros³awem Kaczyñskim Prezyden-
tem RP bêdziemy realizowaæ program NSZZ �Solidarno�æ� d¹¿¹cy do
sprawiedliwego podzia³u wypracowanych przez polskie spo³eczeñstwo
dóbr. Najwy¿szy czas wstrzymaæ i zlikwidowaæ ci¹gle postêpuj¹ce roz-
warstwienie p³acowe, które klasyfikuje nas w�ród najbardziej zacofanych
krajów, w tym latyno-amerykañskich i czarnego l¹du.

Prawo prezydenta do weryfikacji uchwalonych przez Sejm i Senat unor-
mowañ prawnych mo¿e funkcjonowaæ prawid³owo tylko wtedy, gdy
wybierzemy prezydenta silnego, otwartego na �wiat- ale dbaj¹cego o
nasze interesy narodowe. Takim kandydatem na Prezydenta RP jest bez
w¹tpienia Jaros³aw Kaczyñski.

Wszyscy ludzie pracy bez wzglêdu na przynale¿no�æ zwi¹zkow¹
musz¹ zdaæ sobie sprawê, ¿e tylko od nich zale¿y, jak¹ drog¹ pod¹¿y
Polska. Poparcie polityki prospo³ecznej, wra¿liwej na sprawy pra-
cownicze artyku³owane przez zwi¹zki zawodowe; Budowanie pañstwa,
jako struktury nastawionej na dobro szerokiej rzeszy obywateli i dba-
j¹cej o nasze interesy narodowe na arenie miêdzynarodowej - po-
twierdza zasadno�æ wyboru Jaros³awa Kaczyñskiego na Prezydenta
Polski.

Pracownicy KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ady Gór-
nicze �Polkowice-Sieroszowice� wypowiedz¹ siê w dniach
od 28 czerwca do 2 lipca 2010r. za udzia³em w strajku.

Referendum strajkowe
Pracownicy miedziowej kopalni Polkowice-Sieroszowice wyczer-

pali wszystkie sposoby polubownego za³atwienia swoich postula-
tów.

W³adze gie³dowej spó³ki KGHM Polska Mied� S.A. nie spe³ni³y postula-
tów pracowniczych zg³oszonych 27 listopada 2009r. przez NSZZ �Soli-
darno�æ� oraz nie wprowadzi³y podwy¿ek p³acy zasadniczej po 300z³ do



ka¿dej stawki zaszeregowania. W zwi¹zku z niespe³nieniem postulatów
pracowniczych z dniem 27 listopada powsta³ spór zbiorowy pomiêdzy
pracodawc¹, a NSZZ �Solidarno�æ�. Pracodawca, pomimo, ¿e jest zobo-
wi¹zany ustawowo przyst¹piæ niezw³ocznie do rokowañ w celu rozwi¹za-
nia sporu zbiorowego zwleka³ z podjêciem rokowañ. Dopiero po miesi¹-
cu, na dzieñ 30 grudnia 2009r. zosta³ wyznaczony termin negocjacji. Jak
siê okaza³o Zarz¹d Spó³ki, chocia¿ jest stron¹ ZUZP, a postulaty dotyczy³y
m.in. wpisania do ZUZP nowych regulacji, nie podj¹³ negocjacji ze stron¹
spo³eczn¹. Polecenie prowadzenia rokowañ w ramach sporu zbiorowe-
go otrzymali pe³nomocnicy poszczególnych Oddzia³ów Spó³ki. Szybko
jednak siê okaza³o, ¿e dyrektorzy Oddzia³ów nie otrzymali upowa¿nieñ
Zarz¹du do negocjacji i zawarcia porozumienia w ramach sporu zbioro-
wego. Sytuacja ta nie uleg³a zmianie podczas rokowañ w obecno�ci me-
diatora i mediacje w ramach spór zbiorowego pomiêdzy KGHM Polska
Mied� S.A. w Oddziale ZG �Polkowice-Sieroszowice� zakoñczy³y siê
podpisaniem protoko³u rozbie¿no�ci.

�Te pozorowane przez pracodawcê rokowania by³y od pocz¹tku ska-
zane na niepowodzenie i tak siê zakoñczy³y� � mówi Bogus³aw Szarek
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� miedziowej
kopalni.

Brak realizacji postulatów pracowniczych wyartyku³owanych przez
NSZZ �Solidarno�æ� oraz niechêæ do porozumienia ze stron¹ spo-
³eczn¹ upowa¿ni³y zwi¹zek do zapytania pracowników KGHM Polska
Mied� S.A. w Oddziale ZG �Polkowice-Sieroszowice� w referendum
czy s¹ za strajkiem w obronie swoich praw i wolno�ci zwi¹zkowej.

Po podjêciu uchwa³y wyznaczaj¹cej przez Solidarno�æ termin referen-
dum w sprawie upowa¿nienia zwi¹zku do strajku, ZZPPM zakoñczy³ pro-
toko³em rozbie¿no�ci mediacje w ramach prowadzonego przez siebie
sporu zbiorowego. Wobec zbie¿no�ci ¿¹dañ dwóch najliczniejszych or-
ganizacji zwi¹zkowych postanowiono przeprowadziæ wspólnie referen-
dum w jednym czasie.

Pracownicy bêd¹ mieli mo¿liwo�æ wypowiedzenia siê w okresie 5-
ciu dni od poniedzia³ku 28 czerwca do pi¹tku 2 lipca 2010r. czy chc¹
uczestniczyæ w akcji protestacyjnej w formie strajku w obronie swo-
ich praw:
1. wzrostu wynagrodzeñ, niweluj¹cego wzrost kosztów utrzymania,

poprzez podwy¿kê p³acy zasadniczej o 300z³,
2. wpisania do ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied� S.A. obo-

wi¹zuj¹cego obecnie pakietu medycznego,
3. zawarcia umowy spo³ecznej zawieraj¹cej gwarancje zatrudnienia oraz

utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i �wiadczeñ pra-
cowniczych przez okres 20 lat dla wszystkich pracowników KGHM,

4. zaniechania naruszania przez zarz¹d KGHM wolno�ci zwi¹zkowej.

NSZZ �Solidarno�æ� apeluje do wszystkich pracowników o wziê-
cie udzia³u w REFERENDUM, gdy¿, aby ono by³o wa¿ne, musi w nim
wzi¹æ udzia³, co najmniej 50% zatrudnionych. Aby zwi¹zki zawodowe
mog³y podj¹æ dalsze kroki w celu realizacji postulatów pracowni-
czych, za akcj¹ protestacyjn¹ musi siê wypowiedzieæ, co najmniej
50% pracowników, uczestników referendum.

Nie stój z boku poka¿ pracodawcy gest Kozakiewicza i g³osuj za
strajkiem!

Pracownicy maj¹ prawo posiadaæ wiedzê o swojej firmie i
wspó³decydowaæ o jej losach?

Pracownicy w radzie
nadzorczej

Do prawid³owej i skutecznej dzia³alno�ci zwi¹zkowej na rzecz
ochrony interesu pracowniczego, oprócz chêci niezbêdna jest wie-
dza i informacja, któr¹ mo¿na uzyskaæ w Radzie Nadzorczej.

Ustawodawca doceniaj¹c rolê i znaczenie, jakie stanowi¹ pracownicy
w zak³adach postanowi³ 30 sierpnia 1996r. zabezpieczyæ prawa pracow-
ników daj¹c im prawo wyboru swoich przedstawicieli do organów spó³-
ek, w których udzia³y posiada Skarb Pañstwa. Uprawnienie to zawar³ w
ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. I
tak w:
1. art. 12 ust 1 Do czasu, gdy Skarb Pañstwa pozostaje jedynym akcjo-

nariuszem spó³ki, cz³onków rady nadzorczej powo³uje i odwo³uje walne
zgromadzenie spo�ród osób wskazanych przez Ministra Przekszta³-
ceñ W³asno�ciowych (�) dwie pi¹te sk³adu rady nadzorczej stano-
wi¹, (�), osoby wybrane przez pracowników (�)

2. art. 12 ust. 3 �tryb wyboru cz³onków rady nadzorczej przez pracowni-
ków (...) okre�la statut spó³ki albo regulaminy uchwalone w sposób
okre�lony w statucie (...)�.

3. Art. 14. ust 1 �Od chwili, w której Skarb Pañstwa przesta³ byæ jedynym
akcjonariuszem spó³ki powsta³ej w wyniku komercjalizacji, postano-
wienia statutu dotycz¹ce powo³ywania i odwo³ywania cz³onków rady
nadzorczej mog¹ byæ zmienione, z tym ¿e pracownicy (�) zachowuj¹
prawo wyboru: (�) trzech cz³onków rady nadzorczej w radzie licz¹cej
od siedmiu do dziesiêciu cz³onków.

Na podstawie tych przepisów prawa, w naszej spó³ce KGHM Pol-
ska Mied� S.A. pracownicy dokonuj¹ wyboru 3-ch swoich przedstawi-
cieli do Rady Nadzorczej (na 9-ciu), którzy uczestnicz¹c w jej obra-
dach wspó³decyduj¹ o funkcjonowaniu spó³ki teraz i w przysz³o�ci.

Wprawdzie, to wspó³decydowanie jest w znacznym stopniu ograni-
czone, gdy¿ organy spó³ki podejmuj¹ decyzje wiêkszo�ci¹ g³osów. A
zapisy prawne gwarantuj¹ w³a�cicielom prawo nominowania wiêkszo�ci
cz³onków rady nadzorczej.

Obecna w³adza liberalna d¹¿y do ograniczenia, a nawet pozba-
wienia prawa uczestnictwa pracowników w wspó³decydowaniu o lo-
sach ich zak³adu.

Powo³ana 9 marca 2010r. przez Donalda Tuska Premiera RP - Rada
Gospodarcza pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego ju¿ na
pocz¹tku czerwca zapowiada³a zmiany dotycz¹ce powo³ywania rad nad-
zorczych w spó³kach, w których pañstwo ma decyduj¹cy g³os. Propono-
wane przez radê Bieleckiego regulacje maj¹ odci¹æ polityków od pañ-
stwowych firm. Jak siê okaza³o, to zwyk³e �ciemnianie, zespó³ Bieleckie-
go planuje pozbawiæ pracowników prawa wyboru swoich przedstawi-
cieli do rad nadzorczych.

Nowe zasady przewiduj¹, ¿e rady nadzorcze maj¹ byæ wy³aniane spo-
�ród grona fachowców wskazanych przez nowe cia³o - Komitet Nomina-
cyjny przy premierze. Zamiast urzêdników, polityków czy przedstawicieli
pracowników maj¹ w nim zasiadaæ ludzie z wieloletnim do�wiadczeniem
w biznesie. Rada Gospodarcza proponuje równie¿ likwidacjê ograniczeñ
p³acowych dla powo³anych przez Komitet mened¿erów. Propozycje rady
ju¿ nabieraj¹ kszta³tu projektu nowej ustawy. Wed³ug jednego z jej cz³on-
ków potrzeba jeszcze ok. 7 dni na doprecyzowanie projektu ustawy. Mini-
ster Skarbu Pañstwa Aleksander Grad zapowiada jej wprowadzenie od
stycznia 2011r.

NSZZ �Solidarno�æ� o projekcie Rady Gospodarczej Bieleckiego
�Pomys³ godny barbarzyñców gospodarczych, id¹cy wbrew nowo-

czesnym wzorom zarz¹dzania przewiduj¹cym jak najwiêksz¹ identyfika-
cjê pracowników z firm¹.� � mówi Janusz �niadek przewodnicz¹cy KK
NSZZ �Solidarno�æ�.

Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.
i przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�æ� mówi: �Nigdy nie by³em ekonomist¹. Kierowa³em siê do�wiad-
czeniem, rozumem i zdrowym rozs¹dkiem. Dziêki temu wielokrotnie pod-
czas obrad rady zabiera³em g³os i zg³asza³em zdanie odrêbne do stano-
wisk zajmowanych przez radê sk³adaj¹c¹ siê z ekonomicznych autoryte-
tów. Jak siê okaza³o po zweryfikowaniu przez czas decyzji rady, mylili siê
ekonomi�ci z tytu³ami, a ja mia³em racjê.

Tak by³o miêdzy innymi z decyzjami o:
1. Inwestowaniu kolejnych dziesi¹tków milionów w Kongo, które KGHM

utopi³ bezpowrotnie inwestuj¹c w zagraniczn¹ kopalniê miedzi.
2. Zmianie regulaminu dotycz¹cego racjonalizacji, który pozwoli³ na

wyprowadzenie kolejnych dziesi¹tek milionów do kieszeni KGHM-
mowskich decydentów.

3. Hedgingu (ubezpieczeniu cen) miedzi, na którym KGHM corocznie w
latach 2002-2006 straci³ setki milionów.

Teraz mianowani do rady nadzorczej przez ministra Skarbu RP ekono-
mi�ci czêsto z tytu³ami profesorskimi podjêli kolejn¹ decyzjê, z któr¹ ja siê
nie zgadzam � inwestycjê w kanadyjsk¹ kopalniê miedzi. Czas poka¿e,
jak¹ strat¹ siê ta inwestycja zamknie, jestem przekonany ¿e nie przyniesie
zysku dla spó³ki i za³ogi, któr¹ reprezentujê w radzie. Zosta³em jednak, jak
zwykle, przeg³osowany przez wiêkszo�æ ekonomiczn¹. Ale w wielu przy-
padkach mimo, ¿e mogli przeg³osowaæ niekorzystne dla Spó³ki i Za³ogi
rozwi¹zania, to powstrzymywali siê, obawiaj¹c siê ujawnienia i reakcji
mediów oraz �rodowiska.

We w³adzach Spó³ki zasiada �fachowiec� od zarz¹dzania i ekonomii.
Ten nieprzemakalny na racjonalne argumenty talib g³osowa³ nad wej-
�ciem w Kongo i aprobowa³ decyzje hedgingowe, które spowodowa³y
wielomiliardowe straty w KGHM Polska Mied� S.A. i nadal w swej bezczel-
no�ci i arogancji uwa¿a siê za fachowca. Pan Bielecki powinien siê raczej
zaj¹æ tym co robi nadzór w³a�cicielski. Dlaczego s¹ podejmowane takie
decyzje i kto je podejmuje? Dlaczego nie ponosi konsekwencji z bo¿ej
³aski fachowiec, który jeszcze �mie twierdziæ, ¿e zna kulisy zarz¹dzania?

Reprezentuj¹c pracowników w radzie zawsze mia³em i mam na uwa-
dze interes spo³eczny zatrudnionych i ich otoczenia: zak³adu i regionu, w
którym ¿yj¹. Dlatego zawsze zwracam uwagê w radzie, aby podejmowane



decyzje bra³y pod uwagê potrzeby ludzi: godziwe wynagradzanie, bezpie-
czeñstwo pracy i bezpieczeñstwo zatrudnienia. Pomimo pozostawania w
mniejszo�ci w radzie przedstawiciel pracowników mo¿e mieæ wp³yw na
jej decyzje i maj¹c dostêp do informacji interweniowaæ przed podjêciem
ostatecznego rozstrzygniêcia. Takim przyk³adem w KGHM Polska Mied�
S.A. mo¿e byæ powstrzymanie w 2004r. planowanej na wniosek ówcze-
snego prezesa KGHM Polska Mied� S.A. W. B³¹dka - 300% podwy¿ki
p³acy dla Zarz¹du Polskiej Miedzi. Tylko mój ostry sprzeciw w radzie i
masowa spo³eczna krytyka powstrzyma³y rz¹dz¹cych przed rozdmucha-
niem i tak ju¿ bardzo du¿ych dysproporcji placowych pomiêdzy pracow-
nikami zatrudnionymi pod ziemi¹, w hutach, itd., a pracownikami zarz¹-
dzaj¹cymi tzn. bia³ymi ko³nierzykami. Uzyskana w radzie nadzorczej infor-
macja o zakusach prywatyzacyjnych by³ego prezesa KGHM Polska Mied�
S.A� profesora St. Speczika, który proponowa³ w 2003r. darmowe przeka-
zanie 5% akcji tzw. pakietu mened¿erskiego dla zarz¹du i sprzeda¿ pozo-
sta³ych przez Skarb Pañstwa - pozwoli³a NSZZ �Solidarno�æ� i za³odze na
czas zareagowaæ. Projekt upad³, chocia¿ uzyska³ aprobatê cz³onków rady
nadzorczej z ekonomicznymi tytu³ami.� Po chwili dodaje: �Jako przed-
stawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. nie
mam siê czego wstydziæ, w przeciwieñstwie do  wielu ekonomicznych
profesorów, którzy  winni ze wstydu pod stó³ siê schowaæ. Przyjêcie przez
radê zg³oszonych przeze mnie wniosków pozostawi³o w Spó³ce dziesi¹tki
milionów, gdyby pos³uchano mnie by³oby wielokrotnie wiêcej.� Na ko-
niec mówi: �Projekt Rady Bieleckiego mnie nie dziwi � realizuje siê liberal-
ny program, który jak widaæ chce wyrugowaæ czynnik spo³eczny z wp³y-
wu na decyzje w zak³adach i ograniczyæ pracownikom do minimum do-
stêp do informacji � reglamentuj¹c j¹ wg uznania zarz¹dów.�

Powo³ana przez premiera Tuska Rada Gospodarcza likwiduj¹c prawo
pracowników do powo³ywania swoich przedstawicieli do w³adz w spó³-
kach uzasadnia, ¿e bêd¹ oni mogli otrzymywaæ informacje i mieæ wp³yw
na firmê poprzez radê pracowników. Rada Pracowników nie posiada
uprawnieñ rady nadzorczej, dlatego zarz¹dzaj¹cy bêdzie móg³ przekazy-
waæ jej informacje wybiórczo � utajniaj¹c informacje uznane przez niego,
jako poufne np. ze wzglêdów strategicznych firmy lub ochrony dóbr
osobistych. Jak wiemy Rada Bieleckiego chce uwolniæ p³ace mened¿e-
rów likwiduj¹c tzn. ustawê kominow¹. Czy pracodawca przeka¿e informa-
cjê radzie pracowników o projekcie wynagrodzenia zarz¹du ustalanego
przez radê nadzorcz¹? Mo¿na byæ pewnym, ¿e nie. Nawet jej nie poinfor-
muje, ¿e ma zamiar dokonaæ zmian. Po wprowadzeniu podwy¿ki wyna-
grodzenia prezesa ze 100tys. z³ miesiêcznie na milion, gdy w kasie firmy
braknie pieniêdzy na wyp³aty dla pracowników, rada pracowników otrzy-
ma zestawienie kosztów. Wtedy bêdzie jednak za pó�no - kontrakty me-
ned¿erskie po milionie miesiêcznie zosta³y podpisane i obowi¹zuj¹.

Jan Krzysztof Bielecki szef Rady Gospodarczej przy premierze Do-
naldzie Tusku zarobi³ w 2009r. wraz z odprawami 8,7 miliona z³otych.

Na takie wynagrodzenie górnik Polskiej Miedzi pracuj¹cy na sta-
nowisku robotniczym pod ziemi¹ osi¹gaj¹cy �rednie miesiêczne wy-
nagrodzenie zapracuje po 1.250 latach!

W takim kierunku pod¹¿aj¹ zmiany forsowane przez obecn¹ libe-
raln¹ w³adzê.

SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� nigdy nie zaakceptowa³a istniej¹-
cych dysproporcji p³acowych pomiêdzy pracownikami, a kadr¹ za-
rz¹dcz¹ tym bardziej nie zgadza siê na rozwi¹zania proponowane
przez radê gospodarcz¹ Bieleckiego zmierzaj¹c¹ do bezkontrolnego
¿ywio³owego wzrostu p³ac mened¿erskich.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� uwa-
¿a, ¿e wyrugowanie z Rad Nadzorczych przedstawicieli pracowniczych
jest odej�ciem od porozumienia spo³ecznego daj¹cego w roku 1990
przyzwolenie spo³eczne na komercjalizacjê i prywatyzacjê przedsiê-
biorstw pañstwowych. Obecne rozwi¹zania maj¹ za zadanie pozba-
wienie pracowników mo¿liwo�ci kontroli i nadzoru nad prawid³owym,
akceptowanym spo³ecznie funkcjonowaniem i przysz³o�ci¹ KGHM
Polska Mied� S.A.

Pracodawca chce podnie�æ prawie o 100% odp³atno�æ
pracownika za bilet

Bez zgody Solidarno�ci
Na tak wysokie podwy¿ki pracownicy siê nie zgadzaj¹ - mówi

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w kopalni Rudna.
Dyrektor KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG �Rudna� 1 czerwca 2010r.

przedstawi³ KZ NSZZ �Solidarno�æ O/ZG �Rudna� propozycjê zmia-
ny odp³atno�ci pracowników za bilety na przewozy pracownicze.
Zgodnie z przed³o¿on¹ propozycj¹ pracodawcy wzrost odp³atno�ci
pracownika wzrós³by np.: przy odleg³o�ci 6-10 km z 12,60 do 22,80z³;
11-15 km z 20,40 do 37,00z³; 16-20 km z 21,60 do 39,20z³; 26-
30km z 31,20 do 56,60z³; 51-60km z 51,60 do 93,50z³.

21.06.2010r. w odpowiedzi skierowanej do dyrektora O/ZG �Rud-
na� - KZ NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� nie wyrazi³a zgody na
wprowadzenie tak drastycznej podwy¿ki.

Sw¹ odmowê NSZZ �Solidarno�æ� uzasadnia: �na wielko�æ wzro-
stu kosztów przewozu pracowniczego jak i na jako�æ �wiadczonych
us³ug nie mia³ wp³ywu pracownik.�

Dalej stwierdza: �Pracodawca w ostatnich trzech latach odmó-
wi³ pracownikom podwy¿szenia stawek osobistego zaszerego-
wania, nawet o wska�nik inflacji, co spowodowa³o spadek p³a-
cy realnej. W tej sytuacji, zgoda NSZZ Solidarno�æ na propozy-
cjê pracodawcy dot. podwy¿szenia odp³atno�ci za bilety by³aby
nieuczciwa wobec pracowników.�

Kolejna rozprawa s¹dowa o 14-st¹ pensjê zakoñczy³a
siê wyrokiem korzystnym dla górników z Polskiej Mie-
dzi

Solidarno�æ wygrywa
Potwierdza siê brak kompetencji w³adz gie³dowej spó³ki KGHM

Polska Mied� S.A.
Po zapowiedzi przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa i czo³owych polity-

ków Platformy Obywatelskiej sprzeda¿y wszystkich posiadanych przez
Skarb Pañstwa akcji KGHM Polska Mied� S.A. - zwi¹zki zawodowe KGHM
Polska Mied� S.A. wyst¹pi³y o jej wstrzymanie. Jedyn¹ odpowiedzi¹ w³a-

�ciciela i reprezentuj¹cego go w KGHM Polska Mied� S.A. Zarz¹du na
zg³oszone przez NSZZ �Solidarno�æ� postulaty by³a decyzja rz¹du Platfor-
my Obywatelskiej o sprzeda¿y 10% akcji Polskiej Miedzi. W prote�cie
przeciw niespe³nieniu ¿¹dañ pracowniczych, 11 sierpnia 2009r., górnicy
Polskiej Miedzi podjêli 2-godzinny strajk ostrzegawczy, domagaj¹c siê
wstrzymania sprzeda¿y m.in. ich kopalñ. Protest podyktowany by³ s³uszn¹
obaw¹, ¿e dalsza wysprzeda¿ akcji KGHM przez Skarb Pañstwa mo¿e
doprowadziæ do utraty kontroli pañstwa nad Spó³k¹ i w konsekwencji
pogorszenia siê warunków pracy i p³acy oraz likwidacji miejsc pracy.

Po prote�cie Zarz¹d KGHM podj¹³ ofensywê medialn¹ zapowiadaj¹c,
¿e w odwecie pozbawi protestuj¹cych górników kopalñ miedziowych
dodatkowej nagrody rocznej 14-stki.

NSZZ �Solidarno�æ� wielokrotnie zwraca³ w³adzom Polskiej Mie-
dzi uwagê na bezprawno�æ ewentualnej decyzji pozbawiaj¹cej pra-
cowników nagrody za udzia³ w strajku. Zadufane w sobie w³adze KGHM
- nie bacz¹c na obowi¹zuj¹ce w Polsce i KGHM prawo, w styczniu 2010r.
podjê³y akcjê wymuszenia od pracowników uczestnicz¹cych w akcji pro-
testacyjnej sk³adania podañ o usprawiedliwienie czasu strajku (o�wiad-
czeñ lojalno�ci). Wiêkszo�æ pracowników uleg³a szykanie i wyst¹pi³a do
pracodawcy z podaniami o usprawiedliwienie czasu strajku, które repre-
zentuj¹cy pracodawcê dyrektorzy, boj¹c siê kolejnego protestu o nie
wyp³acon¹ nagrodê, skrzêtnie pozytywnie rozpatrzyli. Czê�æ pracowni-
ków jednak uzna³a, ¿e ma prawo upominaæ siê o swoje bezpieczeñ-
stwo pracy i p³acy oraz zatrudnienia i lojalek nie podpisa³a. NSZZ
�Solidarno�æ� zapewni³ wszystkim pracownikom, których pozbawiono
14-stej pensji - pe³n¹ pomoc prawn¹ w odzyskaniu utraconego wyna-
grodzenia.

Pierwsza sprawa 2-ch pracowników z KGHM Polska Mied� S.A. O/
ZWR tocz¹ca siê przed S¹dem Rejonowym w Lubinie zakoñczy³a siê
7 czerwca 2010r. przegran¹ pracodawcy. KGHM musi wyp³aciæ wygra-
nym pracownikom nagrodê roczn¹ tzw. 14-stkê wraz z odsetkami karny-
mi oraz pokryæ koszty s¹dowe i zastêpstwa procesowego. Kolejna spra-
wa zakoñczy³a siê wyrokiem 21 czerwca 2010r. przed tym samym
s¹dem, jednak w odmiennym sk³adzie orzekaj¹cym. Tym razem na-
grodê roczna tzw. 14-stkê wraz z odsetkami pracodawca z KGHM jest
przymuszony wyp³aciæ czterem pracownikom kopalni Rudna. Do rozpa-
trzenia S¹dowi pozosta³o jeszcze ponad 30 pozwów, które powinny za-
koñczyæ siê wyrokami jeszcze w tym roku.

W uzasadnieniu ustnym wyroku S¹d podzieli³ stanowisko NSZZ
�Solidarno�æ�, ¿e udzia³ w strajku nie mo¿e, zgodnie z zapisami ZUZP
dla pracowników KGHM Polska Mied� S.A., stanowiæ podstawy do
pozbawienia pracowników nagrody rocznej 14-tej pensji.

Kolejne zapadaj¹ce wyroki s¹dowe stanowi¹ o sile pracowników,
którzy zrzeszaj¹c siê w pragmatycznym i profesjonalnym NSZZ �Soli-
darno�æ� mog¹ skutecznie walczyæ o swoje prawa.

Mno¿¹ce siê pora¿ki w³adz KGHM Polska Mied� S.A. w S¹dach
powinny uzmys³owiæ Zarz¹dowi Spó³ki i jego dyrektorom, ¿e nie op³a-
ca siê zastraszaæ pracowników i nale¿y ich potrzeby traktowaæ z po-
wag¹ i zrozumieniem.
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VII Walne Zebranie Delegatów NSZZ �Solidarno�æ� Re-
gionu Zag³êbie Miedziowe, obradowa³o 19 czerwca 2010r.

Delegaci zadecydowali
Dokonali wyboru nowych w³adz Zarz¹du Regionu �Zag³êbie Mie-

dziowe� NSZZ �Solidarno�æ� na kadencjê 2010r do 2014r.
Komisje Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ� z Regionu Zag³êbia Mie-

dziowego, zrzeszaj¹ce ponad 16 tysiêcy cz³onków, wybra³y 119 dele-
gatów, którzy 19 czerwca 2010r., zadecydowali, kto przez najbli¿sze 4
lata bêdzie w Zarz¹dzie kierowa³ dzia³alno�ci¹ i ustala³ kierunki progra-
mowe w Regionie �Zag³êbie Miedziowe� NSZZ �Solidarno�æ�.

Na przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu zosta³ ponownie wybra-
ny Bogdan Or³owski � wywodz¹cy siê z PeBeKa Lubin.

W sk³ad Zarz¹du Regionu, oprócz przewodnicz¹cego, wesz³o 20
delegatów: W³odzimierz Broda, Józef Czyczerski, Dariusz D¹brow-
ski, Jack Dziuba, Jack Franczuk, Adam Januchta, S³awomir Kleczyñ-
ski, Ewa Kosiorowska, Jack Krawczun, Andrzej Kulik, Krystyna Mar-
cinowska, Jerzy Morawski, Wojciech Obremski, Ireneusz Pasis, Fran-
ciszek Poszelu¿ny, Marian Rynkiewicz, Andrzej Szwajkowski, Piotr
Wegner, Stanis³aw Witek i Katarzyna Wojtkowska.

Nad prawid³ow¹ dzia³alno�ci¹ Zarz¹du Regionu bêdzie czuwaæ Ko-
misja Rewizyjna w sk³adzie: Wojciech Arndt, Bogus³aw Mrowiec, To-
masz Rogala, Mieczys³aw Stachniewicz i Jaros³aw Tarnawski.

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani: Ewa Kosio-
rowska, Józef Czyczerski, Bogdan Kieleczawa, Dariusz D¹browski,
Bogdan Or³owski, Jacek Dziuba, Adam Myrda i Bogdan Nuciñski.

Walne Zebranie Delegatów ZR �Zag³êbie Miedziowe� podjê³o uchwa³y
szereg uchwa³ kierowanych do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ �So-
lidarno�æ� o wyst¹pienie do Rz¹du RP dot. m.in.:
1. podniesienia nak³adów na o�wiatê do wysoko�ci, co najmniej

5% PKB,
2. zaniechania procesu wyprowadzania bibliotek ze szkó³ i pozo-

stawienia nauczycieli bibliotekarzy w gestii przepisów Karty Na-
uczyciela,

3. zapewnienia uczniom w placówkach o�wiatowych wszystkich
szczebli sta³ej opieki medycznej.

Delegaci zaapelowali równie¿: do Rz¹du RP o wycofanie siê z
zapisu art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela o obowi¹zku �wiad-
czenia przez nauczycieli darmowej pracy.

Od 3-ch lat NSZZ �Solidarno�æ� domaga siê od Zarz¹du
Spó³ki waloryzacji p³ac na poziomie niweluj¹cym inflacjê.

Ponowione ¿¹danie
Rozmowy z pracodawc¹ koñcz¹ siê jak zwykle milczeniem lub

odmow¹ ze strony w³adz Spó³ki.
Od 30 listopada 2009r. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ

�Solidarno�æ� zwraca siê do pracodawcy o podniesienie stawek osobi-
stego zaszeregowania o 300z³.

D¹¿¹c do porozumienia przed zbli¿aj¹cym siê referendum straj-
kowym Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-
Sieroszowice�17 czerwca 2010r. ponownie wyst¹pi³a do pracodaw-
cy.

W swym wyst¹pieniu do Jaros³awa Ku�niara dyrektora KGHM Pol-
ska Mied� S.A. Oddzia³u ZG �Polkowice-Sieroszowice� pisze : �bior¹c
pod uwagê brak podwy¿ek kategorii zaszeregowania trzeci rok z
rzêdu, rekordowe ceny miedzi na gie³dzie londyñskiej oraz progno-
zowane wyniki finansowe na rok 2010 domagamy siê podwy¿sze-
nia Pracownikom O/ZG Polkowice-Sieroszowice stawek osobiste-
go zaszeregowania o 300z³ od 1 czerwca 2010r.�

Pracownicy i spó³ki korzystaj¹, gdy w sk³adzie rady nad-
zorczej zasiadaj¹ cz³onkowie z wyboru za³ogi.

Udzia³ pracownika w
RN jest korzystny

Stanowisko SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� w sprawie negatyw-
nych skutków projektu Rady Gospodarczej dzia³aj¹cej przy premie-
rze D. Tusku - dot. zmian w prawie, pozbawiaj¹cych pracowników
prawa wyboru swych przedstawicieli do w³adz spó³ki - pokrywa siê
z opini¹ autorytetów naukowych.

Przedrukowujemy z Dziennika Gazeta Prawna artyku³ z dnia: 24 czerw-
ca 2010r. � rozmowê z wybitnym znawc¹ i uznanym autorytetem
prawa pracy prof. Jerzy Wratnym z Instytutu Pracy i Spraw Socjal-
nych.

JERZY WRATNY o uprawnieniach pracowników:  Ograniczenie
reprezentacji pracowników w radach nadzorczych sprywatyzowanych
spó³ek uderzy w zwi¹zki zawodowe. Strac¹ �ród³o wiedzy o tym, co siê
dzieje w firmie.

ROZMOWA - £UKASZ GUZA:
Czy silna reprezentacja pracownicza w radzie nadzorczej spry-

watyzowanych spó³ek lub zarz¹dzie rzeczywi�cie przynosi pracow-
nikom korzy�ci?

JERZY WRATNY: Niewielkie. Reprezentacja pracowników nie jest
na tyle liczna, aby móc przeforsowaæ swoje propozycje. Dziêki niej
pracownicy mog¹ jednak zdobyæ wa¿ne informacje o dzia³alno�ci lub

planach firmy. Poznaj¹ decyzje rady nadzorczej i zarz¹du i mog¹ je prze-
kazywaæ wspó³pracownikom, z wyj¹tkiem informacji poufnych. Ta za-
sada dzia³a zreszt¹ w dwie strony, bo zarz¹d spó³ki dowiaduje siê jedno-
cze�nie, jakie s¹ nastroje i opinie pracowników.

Kto straci³by najwiêcej na ograniczeniu udzia³u pracowników w ra-
dach nadzorczych?

Zwi¹zki zawodowe. Wprawdzie przepisy wskazuj¹, ¿e pracowniczych
cz³onków rady nadzorczej lub cz³onka zarz¹du ze strony pracowników
wybieraj¹ wszyscy podw³adni, ale w praktyce decyduj¹cy wp³yw na ich
wybór maj¹ zwi¹zki. Staraj¹ siê te¿ one wp³ywaæ na ich dzia³alno�æ.

Przekazywanie informacji od pracodawcy do za³ogi to funkcja rad
pracowników. Czy nie mog¹ one zast¹piæ reprezentacji pracowników w
radzie nadzorczej lub zarz¹dzie?

Niestety w wielu przedsiêbiorstwach, w których zgodnie z przepisa-
mi powinny dzia³aæ rady pracowników, nie powo³ano ich. Ponadto prze-
wag¹ przedstawicieli w radach nadzorczych nad radami pracowników
jest to, ¿e jako cz³onkowie najwa¿niejszych organów firmy, uzyskuj¹
informacje u �ród³a. A w przypadku rad pracowników dane te s¹ dopie-
ro udostêpnianie przez pracodawcê. Dlatego mimo krytyki ze strony
firm instytucja przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych
wydaje siê spe³niaæ po¿yteczn¹ rolê.

Przedstawiciele górnictwa miedziowego maj¹ swoich
przedstawicieli we w³adzach bran¿owych NSZZ �Solidar-
no�æ�.

Sekretariat wybrany
25 czerwca 2010 roku w Katowicach odby³ siê Kongres Sekreta-

riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ�, w którego struk-
turach znajduje siê Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
�Solidarno�æ�.

Kongres dokona³ wyboru nowych w³adz i okre�li³ g³ówne kierunki
dzia³alno�ci SG i E NSZZ �Solidarno�æ� na najbli¿sze 4 lata. Na Kongre-
sie SG i E reprezentowali miedziowe górnictwo delegaci: Józef Czyczer-
ski, Jacek Dziuba, S³awomir Kleczyñski, Adam Myrda, Bogdan Nu-
ciñski, Franciszek Poszelu¿ny, Bogus³aw Szarek i Wies³aw �wierszcz.

Delegaci wybrali ze swego grona 25-ciu cz³onków Rady Sekretaria-
tu w tym przewodnicz¹cego, którym zosta³ Kazimierz Grajcarek �
górnictwo wêgla kamiennego. W sk³adzie Rady SG i E znale�li siê
dwaj nasi koledzy z Polskiej Miedzi Józef Czyczerski i Bogus³aw Sza-
rek. Rada SG i E wybra³a ze swego grona Prezydium, w którego sk³ad
wszed³ przewodnicz¹cy i 4-ch wiceprzewodnicz¹cych oraz sekretarz i
skarbnik. Przedstawicielowi Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� z
KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Polkowice-Siero-
szowice� Bogus³awowi Szarkowi � powierzono do pe³nienia funk-
cjê Skarbnika SG i E.


