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Nowy Rok to czas Wielkich Pragnieñ i Nadziei.
Ka¿dy z nas ma nadziejê, ¿e wraz z nastaniem

nowego roku nadejd¹ lesze czasy.

Przesz³y 2010 rok, by³ dla zdecydowanej wiêkszo�ci pracowników zatrudnionych w KGHM Polska
Mied� S.A. rokiem chudym, je¿eli chodzi    o waloryzacjê p³ac. Ich �rednia p³aca bez nagrody z zysku
w roku 2010 spad³a w stosunku do �redniej krajowej o ponad 8,9%. Spó³ka dziêki dobrej pracy za³ogi
i kniukturze na swoje produkty bi³a rekordy w zyskach i wzro�cie wynagrodzeñ Zarz¹du Spó³ki oraz

coraz mniejszemu udzia³owi p³acy podstawowej w wynagrodzeniu pracowniczym.
Zarz¹d KGHM posiadaj¹c mo¿liwo�ci p³acowe blokowa³ i blokuje wzrost udzia³u

p³acy podstawowej w ogólnym wynagrodzeniu.

Jaki bêdzie ten nowy 2011 rok?

Istniej¹ca sytuacja i wyj¹tkowo�æ pierwszych dni Nowego Roku daje
nam prawo, do z³o¿enia ¿yczeñ pracownikom KGHM, górniczym i

hutniczym emerytom i rencistom, cz³onkom rodzin ludzi zwi¹zanych z
Polsk¹ Miedzi¹ oraz wszystkim Czytelnikom �Pryzmatu� - oby spe³ni³y
siê ich oczekiwania i pracownicy otrzymali upragnion¹ od lat podwy¿kê

p³acy podstawowej oraz utrzymali stabilno�æ zatrudnienia w Polskiej
Miedzi, spe³nienia marzeñ, realizacji podjêtych postanowieñ, zdrowia,

szczê�cia i samych radosnych dni. Oby ka¿dy nastêpny dzieñ
by³ dla Pañstwa lepszy od poprzedniego.

Oby skoñczy³ siê nareszcie czas wiecznej pogoni za pieni¹dzem,
a rozpocz¹³ okres normalnego ¿ycia, w którym jest czas na pracê,

wypoczynek, a zw³aszcza na ¿ycie rodzinne.

Do Siego Roku
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�, Komisje

Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ �Solidarno�æ� oraz Redakcja �Pryzmatu�.

Szczê�æ Bo¿e !



Po znacz¹cej korekcie bud¿etu na 2010r. mieli�my na-
dziejê, ¿e w koñcu Zarz¹d zreflektuje siê i przyzna Za³o-
dze podwy¿ki � na nadziejach siê skoñczy³o

List do Prezesa
Wielokrotnie adresowane do Prezesa Herberta Wirtha oficjal-

ne pisma pozostawa³y bez odzewu. NSZZ �Solidarno�æ� nie pod-
daje siê w swoich dzia³aniach na rzecz lepszych zarobków Za³o-
gi i próbuje po raz kolejny dotrzeæ do zdrowego rozs¹dku Preze-
sa:

�W zwi¹zku z dostarczeniem nam materia³ów dotycz¹cych anali-
zy wynagrodzeñ za okres 10 m-cy br. (sygn. pisma PS/p/127/10)
stwierdzamy, i¿ kolejny ju¿ rok z rzêdu nastêpuje spadek p³acy real-
nej górników (bez zaliczek z tytu³u dodatkowej nagrody rocznej).
Mamy nadziejê, i¿ Zarz¹d KGHM zadowolony z podwy¿ki swojej p³a-
cy podstawowej o ponad 80%, któr¹ zafundowali mu reprezentanci
Ministerstwa Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej bêdzie wreszcie
sk³onny podpisaæ przed³o¿one przez Organizacje Zwi¹zkowe w grud-
niu 2009r. Protokó³ nr 13 i Protokó³ nr 14 do Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied� S.A.

Jako kwestiê najwa¿niejsz¹ uwa¿amy podwy¿szenie stawek
osobistego zaszeregowania ciê¿ko pracuj¹cej Za³odze KGHM w
zaproponowanej przez Centrale Zwi¹zkowe kwocie 300,00 z³.�

Prezes powiêkszy³ swoj¹ pensjê niemal¿e dwukrotnie, wiêc NSZZ
�Solidarno�æ�, pyta w oficjalnym li�cie czy i dla pozosta³ych pra-
cowników KGHM nie znalaz³oby siê trochê pieniêdzy. Zdajemy so-
bie sprawê, ¿e rz¹dz¹cy w KGHM nie chc¹ przekazaæ pracownikom z
spoza Zarz¹du z³amanego grosza za wypracowanie miliardowych
zysków. Bo uwa¿aj¹, ¿e wypracowane zosta³y one przez Zarz¹d Her-
berta Wirtha, bo taki by³ chyba powód przyznania tylko Zarz¹dowi
astronomicznych podwy¿ek, ale zawsze warto spróbowaæ.

Nie zapominajmy, ¿e ³aska Prezesa nie zna granic. Pomo¿e ka¿de-
mu. Chcesz przyj¹æ siê do pracy w KGHM? Wykup billboard, sukces
gwarantowany!

To nie jedyne atrakcje, jakie przygotowa³ nam Herbert Wirth. Je-
�li tylko chcesz, mo¿esz zacz¹æ zarabiaæ 8.500z³ � wystarczy, ¿e
przeczytasz �Miedziaka� (biuletyn pracowników KGHM) � podopiecz-
ni Prezesa prawdê Ci powiedz¹, niczym kryszta³owa kula.

Kolejnym dowodem dobroci naszego wspania³ego Herbercika
s¹ akcje charytatywne. Jak ka¿dy wie, w Polsce miliony ludzi ¿yj¹ w
ubóstwie, bez pracy, bez �rodków do ¿ycia, wysy³aj¹ dzieci g³odne
do szko³y. Spogl¹daj¹c okiem prezesa u nas nie jest tak �le! Wzrok
jego przenikliwy i daleki pada na Niemcy oraz Kanadê. Ocena szybka
i wniosek, ¿e s¹ to kraje trzeciego �wiata, którym pomoc (za wypra-
cowane w Polsce pieni¹dze) przyda siê bardziej ni¿ w mlekiem i
miodem p³yn¹cej krainie nad Wis³¹. Nic dziwnego, ¿e Prezes Wirth
chce utworzyæ nowe miejsca pracy za granic¹, dla tych biednych
ludzi. Je�li chcesz wesprzeæ Prezesa w jego dzia³aniach, wy�lij sms
o tre�ci �prywatyzacja� do Rycha, Zbycha lub Grzecha i pomó¿ nam
w akcji: �Nie róbmy polityki. Budujmy kopalnie�! W�ród uczestni-
ków rozlosujemy bony do wykorzystania w kasynach!

Koperty posz³y w ruch i Kongo bis do kwadratu mamy gotowe.
To wszystko dzieje siê na naszych oczach. Sprzeda¿ maj¹tku na-

rodowego, wyprowadzanie pieniêdzy za granicê, nieuzasadnione
ogromne podwy¿ki, brak dialogu z za³og¹, nieposzanowanie praw
pracowniczych, marginalizacja zwi¹zków zawodowych... D³ugo by
tu wymieniaæ i mamy wra¿enie, ¿e to wszystko dzieje siê na na-
szych oczach, tak jakby z naszym cichym przyzwoleniem. Pozo-
staje mieæ nadziejê, ¿e ewentualny strajk pozwoli nam siê zjed-
noczyæ i zmobilizowaæ do walki o wspóln¹ Polsk¹ przysz³o�æ.

Publicysta TK i Senator RP z PiS Czes³aw Ryszka Tygo-
dnik Katolicki Niedziela 48/2010

Trzy lata
propagandzistów

Mijaj¹ 3 lata rz¹dów premiera Donalda Tuska. Warto przypomnieæ
kilka jego obietnic z³o¿onych w expose 23 listopada 2007 r. i po-
równaæ je z rzeczywisto�ci¹. Od razu dodam, ¿e jest to lektura swo-
istego zahipnotyzowania Polaków, ¿eby nie okre�liæ tego dosadniej

jako og³upiania. Czy w ostatnim roku urzêdowania utrzyma siê dla
PO tak wysokie poparcie spo³eczne za sam¹ propagandê?!

Oto obietnice ze wspomnianego expose premiera Tuska:
1. Naczeln¹ zasad¹ polityki finansowej mojego rz¹du bêdzie, w

zwi¹zku z tym, stopniowe obni¿anie podatków i innych danin
publicznych. Dotyczy to i musi to dotyczyæ wszystkich: i tych
mniej zamo¿nych, i tych bogatszych. Od 2011 r. podatek VAT
wzrasta do 23 proc. Prze³o¿y siê to na wzrost cen wielu produk-
tów. Najbardziej odczuj¹ to mniej zamo¿ni obywatele. Minister-
stwo Finansów zadecydowa³o tak¿e, ¿e od 1 stycznia wzro�nie
podatek VAT na cukier z 7 proc. na 8 proc., a tak¿e na ksi¹¿ki � 5
proc.

2. Sprawiedliwe pañstwo bierze pod opiekê zawsze najs³abszych,
nigdy najsilniejszych�. Od 2010 r. zmniejszony zostanie zasi³ek
pogrzebowy z 6 395,7 z³ do 4 tys. z³.

3. Pañstwo, które ¿yje na kredyt, nie bêdzie dla obywateli godne
zaufania (�). D³ug publiczny nie mo¿e narastaæ w takim tempie,
jak do tej pory�. Wed³ug szacunków Ministerstwa Finansów,
d³ug publiczny w 2010 r. wyniesie ok. 783 mld z³. Wed³ug serwi-
su www.dlugpubliczny.org.pl, co minutê d³ug publiczny wzra-
sta o 100 tys. z³, w ci¹gu godziny � o 6 mln z³, a w ci¹gu doby �
o ponad 150 mln z³.

4. Jawno�æ, przejrzysto�æ i uczciwo�æ przeprowadzania prywaty-
zacji i zabezpieczenie interesów Skarbu Pañstwa, rozwoju firm
prywatyzowanych, a tak¿e spraw pracowniczych. Jedynym ce-
lem wyprzeda¿y wa¿nych przedsiêbiorstw pañstwowych jest
chêæ uzyskania zapisanych w bud¿ecie 25 mld z³. Dla wielu Pola-
ków prywatyzacja oznacza bezrobocie. Jak informuje prasa, do
koñca 2010 r. ma przybyæ 80 tys. bezrobotnych, choæ ju¿ teraz
stopa bezrobocia wynosi prawie 12 proc. W wielu miejscowo-
�ciach i regionach upad³y fabryki i zak³ady pracy zatrudniaj¹ce
tysi¹ce ludzi. To w³a�nie tam sytuacja jest najbardziej drama-
tyczna. Ludzi, którzy z dnia na dzieñ znale�li siê bez �rodków do
¿ycia, rz¹dowa propaganda sukcesu nie zauwa¿a.

5. Przeznaczenie czê�ci przychodów z prywatyzacji na istotne cele
dla obywateli, w szczególno�ci na Fundusz Rezerwy Demogra-
ficznej, nazywany przez nas �bezpieczn¹ emerytur¹�, stanie siê
podstaw¹ odbudowywania spo³ecznego przyzwolenia na pry-
watyzacjê. W 2010 r. rz¹d przeka¿e do ZUS 7,5 mld z³ z Rezerwy
Demograficznej. Niestety, pieni¹dze, które mia³y byæ gromadzo-
ne na bezpieczn¹ przysz³o�æ emerytów, tzw. bezpieczn¹ emery-
turê, jak mówi³ Donald Tusk, s¹ wydawane ju¿ dzisiaj. Polscy
emeryci ju¿ dzi� ledwie wi¹¿¹ koniec z koñcem. To jednak nie
przeszkadza minister pracy Jolancie Fedak w obni¿eniu �wiad-
czeñ przysz³ych emerytów o 30 proc.

6. Wiem, ¿e jednocze�nie musimy zapewniæ wzrost p³ac pracowni-
kom sektora publicznego. O nikim nie wolno nam zapomnieæ ani
te¿, jak to czasem mia³o miejsce w przesz³o�ci, nikogo nie bê-
dziemy faworyzowaæ tylko dlatego, ¿e nale¿y do lepiej zorgani-
zowanej ni¿ inne grupy zawodowe czy lobby. Od stycznia do
czerwca 2010 r. ministrowie rz¹du Donalda Tuska wyp³acili swo-
im urzêdnikom premie o ³¹cznej warto�ci... 20 mln z³.

7. Radykalnie podniesiemy p³ace dla bud¿etówki, zwiêkszymy eme-
rytury i renty. W przysz³ym roku zostaj¹ zamro¿one p³ace bud¿e-
tówki, oprócz nauczycieli.

8. Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy. Zgodnie z
danymi GUS, PKB za rz¹dów PiS wzros³o: w 2006 r. o 6,2 proc., w
2007 r. � 6,7 proc. W 2009 r. za rz¹dów PO by³o to tylko 1,8 proc.

9. Podejmiemy rzeczywist¹ walkê z korupcj¹. Jak wygl¹da ta wal-
ka? Szef CBA wykrywa aferê hazardow¹, w któr¹ zamieszani s¹
politycy PO. Afera jest zamiatana pod dywan, a Donald Tusk
dymisjonuje Mariusza Kamiñskiego. Tak wygl¹da walka PO z
korupcj¹. Trudno te¿ szukaæ efektów pracy p. Julii Pitery, nosz¹-
cej dumny tytu³: Pe³nomocnik Rz¹du ds. Opracowania Progra-
mu Zapobiegania Nieprawid³owo�ciom w Instytucjach Publicz-
nych.

Przypomnê jeszcze, ¿e Donald Tusk podczas debaty telewizyjnej
w 2007 r. wytyka³ rz¹dowi PiS wzrost cen produktów ¿ywno�cio-
wych. Ciekawe, czy premier wie, jaki wzrost cen ¿ywno�ci spowodo-
wa³y jego rz¹dy? Przywo³ywana przez Tuska w 2007 r. cena ziemnia-
ków wzros³a przez 3 lata rz¹dów PO o prawie 87 proc.! Ceny ¿ywno-
�ci w sklepach rosn¹, a ceny w skupie, gdzie rolnicy sprzedaj¹ swoje
produkty, dramatycznie spadaj¹.

Có¿, nie mo¿na odmówiæ premierowi atutu, ¿e jest zrêcznym sztuk-
mistrzem. Nie by³oby to jednak mo¿liwe bez pomocy najwiêkszych
mediów komercyjnych, które od trzech lat zajmuj¹ siê przede wszyst-
kim rozliczaniem nie sprawuj¹cych w³adzê, lecz najwiêkszej partii
opozycyjnej.



Czy prezes zarabiaj¹cy, za biurka, setki tysiêcy z³otych mie-
siêcznie mo¿e zrozumieæ górnika pracuj¹cego pod ziemi¹,
¿e chce zarobiæ 300z³ wiêcej?

Prezes KGHM
lekcewa¿y pracowników

Górnicy, hutnicy i inni pracownicy pracuj¹cy, na nadzwyczaj t³u-
ste wynagrodzenie Herberta Wirtha prezesa KGHM Polska Mied�
S.A., s¹ syci i bogaci g³osi w mediach prezes KGHM.

W udzielonym wywiadzie dla Gazety Wyborczej we Wroc³awiu 27
grudnia 2010r. stwierdzi³, ¿e pracownicy zatrudnieni w KGHM Polska
Mied� S.A. s¹ syci i bogaci i dlatego nie bêd¹ strajkowaæ w obronie
swoich praw do wy¿szej p³acy o 300z³ i bezpieczeñstwo pracy w przy-
padku dalszej prywatyzacji ich zak³adu oraz utrzymania dotychczas
obowi¹zuj¹cych �wiadczeñ wynikaj¹cych z ZUZP. Twierdzi równie¿, ¿e
w przysz³ym roku 2011 nie podniesie wynagrodzeñ pracowniczych
pond wynikaj¹ce ze wzrostu cen wêgla (deputat wêglowy wynikaj¹cy z
wielosetletniej tradycji górniczej) i czaruje, ¿e wzrost mo¿e nast¹piæ w
wyniku korzystnego zysku Spó³ki (zgodnie z ZUZP nagroda z zysku
wyp³acona za rok 2010 osi¹gnie maksymaln¹ warto�æ) i dodaje, ¿e
pracownicy dostaj¹ kredkowe. Prezes ca³kowicie pomija fakt, ¿e w roku
2010 nie wyp³aci³ pracownikom nagrody 5.000z³, które za funkcjono-
wa³y w ubr., a wiêkszo�æ za³ogi nie otrzymuje kredkowego, które jest
�wiadczeniem socjalnym maj¹cym pomoc pracownikom w utrzymaniu
rodzin posiadaj¹cych dzieci w wieku szkolnym, gdy¿ pensje pracowni-
ków zatrudnionych w KGHM, odbiegaj¹c diametralnie od pensji preze-
sa, wielu pracownikom nie wystarczaj¹ na godziwe ¿ycie.

Pracownikom pracuj¹cym w KGHM Polska Mied� S.A. pod ziemi¹, w
hutach, przy wzbogacania rud i sk³adowaniu odpadów oraz w niezbêd-
nej w ka¿dym zak³adzie pracy biurowej nie przelewa siê, za ich �miesz-
nie niskie pensje do najlepiej zarabiaj¹cych pracowników Spó³ki. Aby
¿yæ i co� osi¹gn¹æ zaci¹gaj¹ kredyty i p³ac¹ grube odsetki. Czy syty i
bogaty prezes Herbert Wirth mo¿e poj¹æ, ¿e sytuacja taka ma miejsce w
jego firmie? Jak widaæ nie! Dopiero silne t¹pniecie (w górnictwie �
nag³e odprê¿enie ska³) mo¿e uzmys³owiæ prezesowi, ¿e na pracowni-
ków nale¿y spogl¹daæ nie tylko poprzez swoje i innych prezesów t³uste
wynagrodzenie.

NSZZ �Solidarno�æ� zdaje sobie sprawê, ¿e podwy¿ka p³acy pod-
stawowej o 300z³ miesiêcznie, której siê domaga od 3-ch lat, to
niewiele dla pracowników i �miesznie ma³o wobec wielomiliardo-
wego zysku Spó³ki. Ale jak widaæ dla obecnego Zarz¹du Herberta
Wirtha, to góra nie do przebycia, chocia¿ podwy¿ka o kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych p³acy podstawowej dla siebie, to piku� � bo on po-
nosi odpowiedzialno�æ.

Od red.:
W historii KGHM by³o wiele b³êdnych decyzji Zarz¹dów i nikomu z

zarz¹dzaj¹cych prezesów w³os z tego tytu³u nie spad³, chocia¿ firma
traci³a miliony i miliardy. Ale znamy wiele zdarzeñ, gdy szeregowy pra-
cownik ponosi³ odpowiedzialno�æ za uszkodzenie maszyny lub inne
zdarzenie podczas pracy. Tak w Polsce wygl¹da odpowiedzialno�æ.

Najwiêksza europejska organizacja zrzeszaj¹ca zwi¹zki za-
wodowe w Europie uhonorowa³a przewodnicz¹cego Ko-
misji krajowej NSZZ �Solidarno�æ�

EKZZ stawia na
Solidarno�æ

Piotr Duda Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�
zosta³ mianowany przez Komitet Wykonawczy nowym wiceprzewod-
nicz¹cym Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych (EKZZ)
oraz cz³onkiem komitetu wykonawczego oraz komitetu steruj¹ce-
go.

Przypominamy, ¿e Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych
powsta³a w 1973 r. aby reprezentowaæ pracowników na poziomie eu-
ropejskim i przed instytucjami Unii Europejskiej. Do EKZZ nale¿¹ 82
organizacje z 36 krajów europejskich oraz 12 organizacji bran¿owych.
EKZZ reprezentuje 60 mln pracowników. NSZZ �Solidarno�æ� zosta³a
afiliowana do EKZZ w 1995 r.

Cz³onkowie komitetu wykonawczego w trakcie posiedzenia zdecy-
dowali o dzia³aniach w najbli¿szej przysz³o�ci. Omawiane by³y m.in.
kwestie spo³eczne w projekcie dyrektywy europejskiej o jednolitym ryn-
ku, europejska polityka energetyczna i premie przedstawicieli zarz¹dów
firm sektora finansowego w czasie kryzysu, którym bacznie bêd¹ siê
przygl¹daæ.

Mno¿enie wysokop³atnych stanowisk pracy wy³¹czonych
z ogólnych zasad wynagradzania (zawartych w ZUZP)
pomniejsza fundusz p³ac przeznaczony na wynagrodze-
nia pracownicze w zak³adzie.

Kolejni poza ZUZP
Wed³ug przed³o¿onego NSZZ �Solidarno�æ� przez pracodawcê

15 grudnia 2010r., zestawienia kategorii zaszeregowania pracow-
ników KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG �Rudna� w kopalni tej
w br. przyby³o a¿ o�miu pracowników rycza³towych.

Ka¿da zmiana formy wynagradzania mo¿e siê wi¹zaæ z pomniejsze-
niem funduszu p³ac przeznaczonego na wynagrodzenia ogó³u pra-
cowników, dlatego strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
dla pracowników KGHM Polska Mied� S.A. postanowi³y w § 23 ust 3
ZUZP �Decyzjê o zastosowaniu do okre�lonej grupy pracowniczej
odpowiedniej formy p³ac podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z
zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.�

Jakie¿ zdziwienie nast¹pi³o w NSZZ �Solidarno�æ� dzia³aj¹cym w
kopalni Rudna, gdy w otrzymanym pi�mie dyrektora kopalni Miros³a-
wa Laskowskiego nr PO/7258/2010 z 15 grudnia 2010r. dot. zesta-
wienia kategorii zaszeregowania wykazano o o�miu wiêcej pracowni-
ków na rycza³cie, ni¿ ilo�æ uzgodniona z organizacjami pracowniczy-
mi.

NSZZ �Solidarno�æ� poinformowa³ 21 grudnia 2010r. dyrektora
kopalni o stwierdzonej nieprawid³owo�ci i wyst¹pi³ 22 grudnia do
Pañstwowego Inspektora Pracy o dokonanie kontroli w KGHM Polska
Mied� S.A. O/ZG �Rudna� na okoliczno�æ przestrzegania prawa pracy
w kopalni Rudna. W zawiadomieniu PIP zwi¹zek przypomnia³, ¿e: Ta-
kie dzia³ania pracodawcy mia³y ju¿ miejsce w przesz³o�ci w 2003r.,
by³y przedmiotem kontroli PIP, która nakaza³a, doprowadzenie ustalo-
nych kategorii do stanu prawnego zgodnego z ZUZP obowi¹zuj¹cym
w kopalni.

NSZZ �Solidarno�æ� uwa¿a, ¿e podzia³ funduszu p³ac musi od-
bywaæ siê sprawiedliwie pomiêdzy wszystkich pracowników,
uwzglêdniaj¹c ich kwalifikacje i nak³ad pracy z zachowaniem usta-
lonych wspólnie przez strony ZUZP proporcje p³acowe i ka¿da zmia-
na tych zasad musi byæ uzgodniona przez pracodawcê ze stron¹
spo³eczn¹.

Zawarte Porozumienie zosta³o po kryjomu zerwane ju¿ na
pocz¹tku listopada

Powracaj¹ca restrukturyzacja
Zarz¹d na czele z Herbertem Wirthem, jak siê okazuje, nie wie co

to dialog ani nawet honor. Prezes zacz¹³ realizowaæ swój cel utwo-
rzenia tzw. Kopalni Zespolonej.

Zgodnie z za³o¿eniami tego projektu, po³¹czone ze sob¹ zosta³yby
wszystkie kopalnie, utworzono by jedn¹ hutê, a tak¿e Zak³ady Wzboga-
cania Rudy z Zak³adem Hydrotechnicznym. Na czym mia³oby to pole-
gaæ? Oczywi�cie takie rozwi¹zanie nie zmniejszy ilo�ci etatów dyrektor-
skich. Przyk³adowo by³by jeden g³ówny dyrektor na wszystkie kopal-
nie, ale musia³by mieæ swoich przedstawicieli na ka¿dym Zak³adzie
Górniczym. Innymi s³owy dodatkowe etaty dla niezale¿nych ekspertów
(w jêzyku PO jest to synonim s³owa �koledzy�).

Jaki bêdzie wp³yw na pracowników? Pos³u¿my siê ponownie przy-
k³adem Górników. Po³¹czenie kopalñ daje mo¿liwo�æ przenoszenia ca-
³ych oddzia³ów. Ka¿da kopalnia ma inn¹ specyfikê pracy i ró¿ne warun-
ki geologiczne. Takie sytuacje ewidentnie s¹ zagro¿eniem dla bezpie-
czeñstwa pracowników, a w przypadku po³¹czenia kopalñ, z pewno-
�ci¹ bêd¹ mieæ miejsce.

Kolejnym problemem, by³aby redukcja etatów zwi¹zkowych, co w
po³¹czeniu z planowanym przez Rz¹d uniemo¿liwieniem pracownikom
posiadania swojej reprezentacji w Radach Nadzorczych Spó³ek Skarbu
Pañstwa, da³oby efekt znacznie mniejszej kontroli poczynañ Zarz¹du.
Nie wiedzieliby�my przez te wszystkie lata o wielu kwestiach, gdyby nie
reprezentacja Za³ogi w Radzie Nadzorczej chocia¿by w postaci Prze-
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wodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego.
Do Prezesa skierowane zosta³o oficjalne pismo, na które oczekuje-

my odpowiedzi:
�Z uzyskanych przez nas informacji wynika, i¿ Prezes Zarz¹du KGHM

Polska Mied� S.A. Pan Herbert Wirth wyda³ pisemne polecenie � (sygn.
PZ/78/2010), w którym nakaza³ kontynuacjê prac nad w/w projektem, a
od którego to pomys³u Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. odst¹pi³ w
2008 roku w wyniku stanowczego protestu pracowników Spó³ki. W
sprawie tej podpisano z centralami zwi¹zkowymi stosowne porozumie-
nie.

Domagamy siê stanowczo natychmiastowego spotkania z Preze-
sem Zarz¹du i wyja�nienia dzia³añ w³adz Spó³ki w tej sprawie. Zadajemy
tak¿e publicznie pytanie:

Czy Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. jednostronnie zrywa
Porozumienie podpisane w dniu 27 pa�dziernika 2008 roku w sprawie
odst¹pienia od realizacji projektu utworzenia Kopalni Zespolonej?�

Decyzja zosta³a podjêta, termin wyznaczony, pracowni-
cy zatrudnieni w KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Za-
k³ad Hydrotechniczny zadecyduj¹

Referendum w
ostatnim zak³adzie

W KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny
pozosta³o tylko referendum w/s strajku o gwarancje zatrudnie-
nia, pakiet medyczny i wolno�æ zwi¹zkow¹!

Od 3-ch lat pracownicy poprzez swych przedstawicieli zwi¹zko-
wych sygnalizuj¹ pracodawcy, ¿e w zwi¹zku z postêpuj¹cym wzro-
stem kosztów utrzymania nale¿y im siê systemowa podwy¿ka p³acy
podstawowej poprzez podniesienie stawek o 300z³.

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 5.000 z³ p³atn¹ w 2-
ch ratach, która tylko w 2008r. zniwelowa³a skutki postêpuj¹cej in-
flacji i czê�ciowo w 2009r. W 2010r. zarz¹d ju¿ nie wyp³aci³ t¹ nagro-
dê oraz jako strona ZUZP nie podj¹³ negocjacji ze stron¹ spo³eczn¹,
ceduj¹c negocjacje na swoich pe³nomocników w Oddzia³ach, po-
zbawiaj¹c ich upowa¿nienia do zawarcia porozumienia powi¹zane-
go z ZUZP. Tak zaplanowane przez Zarz¹d Spó³ki negocjacje na po-
ziomie Oddzia³ów by³y skazane z góry na pora¿kê.

Pracodawca lekcewa¿¹c stronê spo³eczn¹ nie podj¹³ wyja�nienia
tre�ci zapisów ZUZP i samowolnie je interpretuj¹c podj¹³ bezpraw-
ne dzia³anie pozbawiaj¹ce pracowników przys³uguj¹cej im 14-stej
pensji.

Nieposiadaj¹cy uprawnieñ dyrektorzy Oddzia³ów nie byli wstanie
zawrzeæ 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 Medyczne-
go.

Procedura negocjacji w ramach sporu zbiorowego o jednako-
wych postulatach na poszczególnych Oddzia³ach zakoñczy³a siê w
Oddziale Zak³ad Hydrotechniczny w grudniu 2010r.

W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
O/Zak³ad Hydrotechniczny 28.12.2010r. podjê³a uchwa³ê, w której
okre�li³a, ¿e w dniach od 11 stycznia do 13 stycznia 2010r. na tere-
nie KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ad Hydrotechniczny zosta-
nie przeprowadzone referendum przed 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 ich zak³adzie?

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.�

Przeprowadzone dotychczas referenda przed strajkowe we
wszystkich Oddzia³ach KGHM zrzeszonych w Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Rud Miedzi jednoznacznie wskaza³y, ze pracownicy chc¹ straj-
kowaæ w obronie swoich praw do pracy i p³acy. Oddzia³ Hydrotech-
niczny jest ostatnim, w którym pracownicy wyra¿¹ swoj¹ wolê.

NSZZ �Solidarno�æ� O/ Zak³ad Hydrotechniczny zdaj¹c sobie spra-
wê z uci¹¿liwo�ci akcji protestacyjnej � tak dla za³ogi jak i pracodaw-
cy, podjê³a wszelkie mo¿liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany do-
tychczas zajmowanego stanowiska przez pracodawcê i zawarcia
oczekiwanego przez za³ogê KGHM porozumienia. Okaza³y siê one
bezskuteczne, teraz musi siê wypowiedzieæ siê za³oga.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/Zak³ad
Hydrotechniczny Apeluje do wszystkich pracowników
Hydrotechnicznego o zadbanie o swój interes i liczny
udzia³ w referendum.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�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% zatrud-
nionych.

Aby zwi¹zki zawodowe mog³y podj¹æ dalsze kroki w
celu realizacji postulatów pracowniczych, za akcj¹ pro-
testacyjn¹ musi siê wypowiedzieæ, co najmniej 50% pra-
cowników, uczestników referendum.

Nie stój z boku poka¿, ¿e w Hydrotechnicznym pra-
cownicy swój honor maj¹ i g³osuj za strajkiem!

Fina³ zbiórki ¿ywno�ci
Nasza Organizacja Zwi¹zkowa ju¿ od wielu lat organizuje zbiórkê

¿ywno�ci trwa³ej w�ród pracowników naszej kopalni. Celem tej zbiór-
ki jest pomoc w zorganizowaniu kolacji Wigilijnej oraz �wi¹t Bo¿e-
go Narodzenia dla najubo¿szych rodzin.

Tegoroczn¹ akcjê prowadzili�my pod has³em �Pokarm jest mi-
³o�ci¹� rozpoczêli�my j¹ w drugiej dekadzie pa�dziernika i zakoñ-
czyli�my w dniu 21. 12. 2010r. Pragniemy w tym miejscu podziêko-
waæ uczestnikom letniego festynu oraz uczestnikom �Barbórkowej
Biesiady� za ofiarê pieniê¿n¹. Z zebranych od Pañstwa �rodków
oraz w³asnych Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG
�Lubin� zakupili�my 150 paczek ¿ywno�ciowych z wêdlinami.
Wszystkie te paczki zosta³y uzupe³nione konserwami i sokami ze-
branymi w bufetach oraz produktami ofiarowanymi przez PSS �Spo-
³em� w Lubinie. Pozosta³e produkty ¿ywno�ciowe w wiêkszo�ci
konserwy i soki przekazali�my z przeznaczeniem dla najubo¿szych
rodzin do dwóch Dekanatów Lubiñskich. Czê�æ tych produktów
trafi³a do �Oratorium� przy parafii Naj�wiêtszego Serca Pana Jezu-
sa, które w przekroju ca³ego roku organizuje posi³ki dla ubogich
dzieci.

Cieszy fakt, ¿e w akcji z roku na rok bierze udzia³ coraz wiêk-
sza liczba darczyñców. Tegoroczna zbiórka okaza³a siê rekordo-
wa pod wzglêdem ilo�ciowym i rodzajowym oraz kwotowym.

W imieniu wszystkich, którzy zostali obdarowani i uzyskali
�wi¹teczn¹ pomoc serdecznie Pañstwu dziêkujemy. Serdecznie
dziêkujemy tym, którzy w ró¿ny sposób przyczynili siê do tej uda-
nej akcji. Gor¹ce podziêkowania kierujemy do wszystkich pañ,
zatrudnionych w bufetach na poszczególnych rejonach naszej
kopalni, za ich ¿yczliwo�æ i pomoc przy zbiórce.

Niesienie pomocy tam gdzie tego oczekuj¹ ma charakter szla-
chetny. Dlatego czynimy to razem i mamy nadziejê, ¿e dziêki Pañ-
stwa hojno�ci i dobrego serca kolejne akcje charytatywne bêd¹
podobnie udane.

Z górniczym pozdrowieniem Szczê�æ Bo¿e
Bogdan Nuciñski Przewodnicz¹cy KM NSZZ �Solidarno�æ�


