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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Barbórka 2012
Z okazji górniczego œwiêta
– dnia œw. Barbary –
dziêkujemy naszej Patronce za czuwanie, wstawiennictwo
i szczêœliwe powroty z pracy do domu

Œw. Barbaro – miej w opiece wszystkich górników!
Wszystkim Górnikom, Emerytom, Rencistom i cz³onkom Ich rodzin
wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia, szczêœcia, spe³nienia marzeñ
oraz sukcesów w ¿yciu zawodowym i prywatnym
¿yczy
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ”
Redakcja „Pryzmatu”

Szczêœæ Bo¿e!
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powo³a³o tylko jednego z trzech przedstawicieli pracowników do Rady
Nadzorczej

Recydywa
Zwo³ane na 21 listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy KGHM Polska MiedŸ S.A. powo³a³o do Rady Nadzorczej Bogus³awa Szarka, wybranego we wrzeœniowych wyborach pracowniczych. Bogus³aw Szarek, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Polkowice-Sieroszowice”, jest jednym z trzech wybranych przez pracowników przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Z niewiadomych przyczyn na
Walnym Zgromadzeniu nie podjêto uchwa³ o powo³aniu do Rady
wybranych przez za³ogê Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego. Ministra Skarbu Pañstwa najwyraŸniej nie dotyczy ustawa o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiêbiorstw pañstwowych oraz inne regulacje prawne, które wyraŸnie ustalaj¹ zasady powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Rady Nadzorczej z ramienia za³ogi. Kolejny ju¿ Minister Platformy Obywatelskiej
wbrew prawu i bez jakiegokolwiek wyroku s¹du sam decyduje
kto mo¿e zasiadaæ w Radzie a kto nie.
Ponowne niepowo³anie do Rady Nadzorczej Józefa Czyczerskiego
to ju¿ ponad pó³toraroczne zmagania. Wszystko wskazuje na to,
¿e sprawa bêdzie mia³a swój dalszy bieg na drodze prawnej, bo
przewodnicz¹cy Józef Czyczerski zaskar¿y decyzjê Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do s¹du. Rzekomo powodem, dla które-

go Czyczerski i Hajdacki nie zostali powo³ani, by³a dotychczasowa
negatywna ocena wynikaj¹ca z niedochowania przez nich standardów etycznych oraz dzia³ali ponoæ wbrew interesom spó³ki.
Nic nam nie wiadomo, aby któryœ z nich bra³ udzia³ w jakiejœ aferze
lub zachowywa³ siê nieodpowiednio dlatego dobrze by by³o, ¿eby
ministerstwo Skarbu Pañstwa ujawni³o rzeczywiste powody takiej
decyzji.
Z wczeœniejszych doniesieñ medialnych mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e powodem takiego stanu rzeczy by³a ubieg³oroczna manifestacja sprzed Biura Zarz¹du ws. podwy¿ek dla za³ogi. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski wraz z Leszkiem Hajdackim byli w tamtym czasie cz³onkami Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi. Minister
Skarbu Pañstwa stwierdzi³ wtedy, ¿e narazili oni na szwank interes
KGHM Polska MiedŸ SA i nie powo³a ich do Rady na kolejn¹ kadencjê.
Sprawdzi³ siê wiêc wariant, który przewidywaliœmy. Powo³any zosta³ tylko Bogus³aw Szarek z „Solidarnoœci”, który nigdy nie zasiada³ w Radzie Nadzorczej KGHM i ministrowi najwyraŸniej zabrak³o
ju¿ argumentów – nawet tych pozbawionych logiki. Powo³any do
Rady Nadzorczej Bogus³aw Szarek jest zatrudniony w KGHM od
1982r. na stanowisku œlusarz mechanik maszyn i urz¹dzeñ górniczych. W latach 1992-1996 pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Sieroszowice”. Od 1996r.
po po³¹czeniu kopalni Sieroszowice z kopalni¹ Polkowice jest Przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Bogus³aw Szarek jest Wiceprzewodnicz¹cym
Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
oraz Skarbnikiem Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Po spotkaniu z Zarz¹dem
G³ównym celem spotkania z 22 listopada by³o omówienie danych
dotycz¹cych zatrudnienia i wynagrodzenia za okres 10 miesiêcy
br. Poruszono te¿ kwestie zg³oszone przez Zwi¹zki Zawodowe. Przeszed³ wniosek Komisji Zak³adowej ZG „Polkowice-Sieroszowice”
NSZZ „Solidarnoœæ” ws. wykazu prac preferencyjnych. Zarz¹d
KGHM zg³osi³ propozycjê, która w konsekwencji przynios³aby
oszczêdnoœci kosztem pracowników w zwi¹zku z podwy¿szeniem
p³acy minimalnej w przysz³ym roku. Gdyby jednak bez ¿adnych
zmian w ZUZP dostosowano tabelê p³ac zasadniczych do wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, powinno nast¹piæ przeliczenie ca³ej tabeli zgodnie z najni¿szym wynagrodzeniem 1600z³ brutto jako
podstawa, a w konsekwencji od nowego roku wzrost wynagrodzeñ
wyniós³by 6,7%.
Wszystkie dane dotycz¹ dziesiêciu miesiêcy bie¿¹cego roku i dla porównania wziêto pod uwagê taki sam okres roku ubieg³ego. Ponownie wzros³o zatrudnienie w Biurze Zarz¹du – do 109,1%. Jest to niepokoj¹ce zjawisko, tym bardziej, ¿e systematycznie spada w spó³ce
zatrudnienie na stanowiskach robotniczych. Dobr¹ wiadomoœci¹ jest
ponad 88% pracowników w ca³ym KGHM, którzy ju¿ przyst¹pili do
Pracowniczego Programu Emerytalnego. Z abonamentu medycznego korzysta 53% pracowników spó³ki.
Na wniosek KZ „Polkowice-Sieroszowice” NSZZ „Solidarnoœæ” uzupe³niono wykaz prac preferencyjnych o treœæ: „usuwanie i naprawa
urz¹dzeñ instalacji ch³odniczych i klimatyzacyjnych w oddzia³ach górniczych.” W sprawach finansowych prezes stwierdzi³, ¿e dotychczasowy system premiowania jest wyœmienity i nale¿y go kontynuowaæ.
Zamartwia³ siê jednak, ¿e podwy¿szenie p³acy minimalnej od przysz³ego roku mog³oby doprowadziæ do wiêkszego ni¿ Zarz¹d planowa³
podwy¿szenia stawek osobistego zaszeregowania wszystkich pracowników, co jest sprzeczne z ideologi¹ prezesa. „Jak pokazuje przyk³ad
bie¿¹cego roku, dostosowanie tabeli do przepisu uk³adu zbiorowego
(najni¿sza stawka nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ minimalne wynagrodzenie
– red) powoduje, ¿e najwy¿sze przyrosty p³acowe wystêpuj¹ na najni¿szych kategoriach w oderwaniu od wyników pracy” – g³osi fragment stanowiska.
Dyskutowano te¿ nad zwiêkszeniem odpisu na Fundusz Œwiadczeñ
Socjalnych i omówiono iloœæ miejsc sanatoryjnych na przysz³y rok.
Przy okazji tych kwestii prezes zmartwi³ siê, ¿e to wszystko s¹ sprawy kosztowe. Co ciekawe ten sam Zarz¹d pocz¹tkowo nie protestowa³ a prezes popar³ pomys³, gdy rz¹d wprowadza³ podatek od
miedzi i srebra. Ten haracz kosztuje spó³kê 2 mld z³ rocznie, podczas gdy prezesowi ¿al kilku milionów z³otych dla pracowników?
Prezes obieca³ jednak, ¿e pok³oni siê nad tematem zasilenia Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych. Kolejne spotkanie jeszcze przed œwiêtami.

Politycy robi¹ co chc¹, media milcz¹ a s¹dy udaj¹, ¿e nie
widz¹

Temida œlepa na fakty
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 21 listopada kolejny raz nie powo³ano Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej. Sprawa ma swój pocz¹tek w sierpniu 2009 roku tj. od protestu przeciwko dalszej prywatyzacji KGHM a tak¿e z³o¿onego doniesienia do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przez Prezesa Zarz¹du Herberta Wirtha po przedstawieniu na Radzie Nadzorczej materia³ów o „doœæ dziwnych inwestycjach” KGHM
w projekt Weisswasser. Pierwszy raz w maju 2011r., WZA za rz¹dów poprzedniego ministra Skarbu Pañstwa Grada nie podjê³o
uchwa³y o powo³aniu trzech kandydatów wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników, w tym Józefa Czyczerskiego. Wtedy te¿
po raz pierwszy w Polsce, wbrew ustawie, nie powo³ano do Rady
Nadzorczej prawomocnie wybranych przedstawicieli pracowników.
Sprawa znalaz³a siê w s¹dzie i 27 listopada odby³a siê kolejna
rozprawa, zaœ wyrok zostanie og³oszony symbolicznie 4 grudnia w
Barbórkê. Obecny minister Skarbu Pañstwa Miko³aj Budzanowski
kontynuuje politykê poprzednika i w czerwcu br. celowo jako Skarb
Pañstwa nie podj¹³ uchwa³y udzielaj¹cej absolutorium Józefowi

Czyczerskiemu na koñcówkê siódmej kadencji (tj. za okres od
01.01.11-16.06.11) w Radzie Nadzorczej.
Ministerstwo Skarbu Pañstwa t³umaczy, ¿e odrzuci³o 21 listopada br.
kandydaturê Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego, poniewa¿
opar³o swoj¹ decyzjê „na dotychczasowej negatywnej ocenie wynikaj¹cej z niedochowania przez nich standardów etyki i dzia³ania wbrew
interesom spó³ki”. Nie wiadomo tylko co to tak w³aœciwie znaczy.
Gdy w czerwcu br. nie podjêto decyzji o udzieleniu absolutorium, Józef Czyczerski zwróci³ siê do s¹du o ustalenie jaka by³a tego podstawa. Absolutorium jest instytucj¹ przewidzian¹ kodeksem spó³ek handlowych i musi byæ powód takich decyzji. Józef Czyczerski w pierwszej po³owie 2011r. zasiadaj¹c w Radzie Nadzorczej nie podejmowa³
¿adnych indywidualnych czynnoœci, a g³osuj¹c nie móg³ dzia³aæ na
szkodê spó³ki, poniewa¿ Ministerstwo Skarbu Pañstwa ma wiêkszoœæ
swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Rada g³osuje kolegialnie,
wiêc trzy g³osy cz³onków Rady z wyboru za³ogi nie by³y przewag¹
wobec szeœciu g³osów cz³onków Rady reprezentuj¹cych ministerstwo.
Innymi s³owy Józef Czyczerski nie by³ w stanie przeg³osowaæ ¿adnej
decyzji, która mog³aby zaszkodziæ spó³ce.
W czasie rozprawy s¹d nie przyj¹³ wniosku o przes³uchanie Ministra
Skarbu Pañstwa Miko³aja Budzanowskiego, który to podj¹³ decyzjê o
niepowo³ywaniu Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej. Jeœli minister uwa¿a, ¿e Czyczerski zasiadaj¹c w Radzie Nadzorczej dzia³a³
rzekomo wbrew interesom Spó³ki, to powinien siê t¹ wiedz¹ podzieliæ
z innymi akcjonariuszami. Tak stanowi prawo i nie mo¿na ukrywaæ
takiej wiedzy, a przynajmniej minister powinien wyjaœniæ co mia³ na
myœli wskazuj¹c na nieetyczne zachowanie i dzia³anie na szkodê spó³ki. Niestety przestrzeganie prawa przez rz¹dz¹cych i os¹dzanie tego
przez wymiar sprawiedliwoœci stanowi ju¿ problem dla naszych ponoæ niezawis³ych s¹dów.
Pe³nomocnik reprezentuj¹ca na rozprawie s¹dowej Zarz¹d KGHM
stwierdzi³a, ¿e to nie jest tak, i¿ minister g³osowa³ za niepowo³aniem.
Na NWZA jest wielu akcjonariuszy a g³osowanie jest tajne, wiêc ciê¿ko
ustaliæ kto jak g³osowa³. Tak naprawdê spó³ka nie ma zamiaru ¿adnych negatywnych konsekwencji wobec Czyczerskiego wyci¹gaæ, wiêc
niby nie ma problemu. Oczywiœcie Pani pe³nomocnik k³ama³a. W zwi¹zku z tym ¿e Skarb Pañstwa posiada³ 53,4% (co stanowi³o wiêkszoœæ)
w ca³ej liczbie g³osów uczestnicz¹cych w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, to ministerstwo decydowa³o o tym czy podj¹æ uchwa³ê
o powo³aniu Józefa Czyczerskiego, czy te¿ nie. ¯adna decyzja bez
zgody ministerstwa Skarbu Pañstwa nie mog³a byæ podjêta na NWZA.
Józef Czyczerski wykaza³ t¹ zale¿noœæ – co zosta³o zaprotoko³owane.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e KGHM pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej
i pod kontrol¹ najpierw ministra Aleksandra Grada a obecnie Miko³aja
Budzanowskiego jest maksymalnie upolityczniony, a minister jako
organ pañstwa zobowi¹zany jest do przestrzegania prawa które z premedytacj¹ i bezczelnie ³amie.
Mo¿na by pomyœleæ, ¿e politycy Platformy Obywatelskiej w rz¹dzie i w
KGHM ju¿ wystarczaj¹co siê skompromitowali, ale niestety to nie koniec ich zak³amania. Wci¹¿ matacz¹, ¿e tak naprawdê to tylko nie podjêto uchwa³ê o udzieleniu absolutorium. Wed³ug nas to dok³adnie to
samo, ale nie to jest istotne. Ministerstwo teraz t³umaczy, ¿e nie powo³ano Czyczerskiego do Rady Nadzorczej, bo nie udzielono mu skwitowania za poprzedni¹ kadencjê!!! Najpierw preparuj¹ dowody pomijaj¹c uchwa³ê o udzieleniu absolutorium i robi¹ to bez powodu, bez
¿adnej rzeczywistej podstawy, a póŸniej twierdz¹, ¿e powo³aliby, ale
nie mog¹, bo Józef Czyczerski nie ma udzielonego absolutorium za
poprzedni¹ kadencjê. Paranoja i czysty absurd!!! Tworz¹ fikcyjne fakty, a potem odwo³uj¹ siê do tych faktów. To jest skrajna hipokryzja i
œwiadczy o zak³amaniu i arogancji w³adzy.
Jakiego mo¿na spodziewaæ siê wyroku, gdy widaæ wyraŸnie, ¿e mamy
do czynienia z decyzjami wyraŸnie politycznymi – zobaczymy! Mamy
odczucie, ¿e nawet s¹dy staraj¹ siê nie naraziæ siê politykom. Czy
jeszcze istnieje niezawis³oœæ i niezale¿noœæ naszych s¹dów? Mo¿na to
by³o bardziej medialnie zobaczyæ w s³ynnym przypadku sêdziego Milewskiego, który najpierw przybija sobie pi¹tki z Tuskiem na meczu a
póŸniej czeka na telefoniczne polecenia, co dalej robiæ ze spraw¹, w
której zamieszany jest syn Tuska.
Rz¹dz¹cych obecnie w Polsce nawet nie staæ, ¿eby z otwart¹ przy³bic¹
powiedzieæ, ¿e: mamy wobec Czyczerskiego konkretne zarzuty. Dla
celów mataczenia wymienia siê jakieœ wymyœlone powody, ¿e jakoby
nie dochowa³ standardów etycznych. O co tu chodzi???

Podobnie jest z argumentem o dzia³aniu przeciw interesom spó³ki.
Si³¹ rzeczy ka¿dy co upomina siê, ¿eby pracownicy byli dobrze wynagradzani, mo¿e zostaæ uznany jako dzia³aj¹cy przeciwko interesowi
spó³ki. Wiadomo, ¿e w³adze spó³ki uwa¿aj¹, i¿ pracownicy powinni tak
naprawdê pracowaæ po najni¿szych kosztach albo nawet jeszcze dok³adaæ, bo tylko s¹ dla pracodawcy kosztem. Naszym zdaniem to
cz³onkowie Rady Nadzorczej z ramienia ministra Skarbu Pañstwa dzia³ali
na szkodê spó³ki pozwalaj¹c na sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych (z których to pobierano pó³ miliarda z³otych dywidendy rocznie)
oraz wywiezienie ponad 10 mld z³ z kraju. Widocznie tworzenie miejsc
pracy w Kanadzie jest bardziej znacz¹ce z punktu widzenia interesów
pañstwa polskiego.
Zadziwiaj¹cy jest te¿ fakt, ¿e wszyscy jakby pomijaj¹ to co jest w zapisie ustawowym art. 14 pkt. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych. Mowa o zapisie dotycz¹cym wyborów pracowniczych do Rady Nadzorczej: „Wynik wyborów jest wi¹¿¹cy dla Walnego Zgromadzenia”. Kancelarie prawnicze za pieni¹dze z
KGHM-u interpretuj¹ to krótkie i jednoznaczne zdanie kompletnie je
przeinaczaj¹c. Broni¹c decyzji Skarbu Pañstwa twierdz¹, ¿e nie zabieraj¹ pracownikom prawa wybierania swoich przedstawicieli i nie powo³uj¹ nikogo innego. Ten wakat przecie¿ istnieje, wiêc nie ma problemu. R¿n¹ g³upa na ca³ego, bo mowa o WI¥¯¥CYM WYNIKU WYBORÓW a nie o miejscu w Radzie Nadzorczej. WZA jest zobowi¹zane do
akceptacji wyniku wyborów pracowniczych i powo³ania wskazanych
kandydatów do Rady. Ta szopka jak¹ nakrêca Platforma Obywatelska
ma siê bardzo dobrze. Sowicie op³acane s¹ najlepsze kancelarie adwokackie, które buduj¹ swoje hipotezy na argumentach z glinianymi
nogami, a s¹dy „p³ywaj¹” przymykaj¹c oczy na oczywist¹ oczywistoœæ. Bo co by to by³o, gdyby dosz³o do konfrontacji tych argumentów i porównania zapisów z prawdziw¹ ich interpretacj¹? S¹dy zosta³y odarte przez
polityków z godnoœci.
Minister Skarbu Pañstwa wykorzystuje instytucjê
jak¹ jest absolutorium do walki z pracownikami i
legalnie dzia³aj¹cym przedstawicielem zwi¹zków
zawodowych. Ewidentnie jest to naruszenie konwencji nr 135 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy,
która gwarantuje Zwi¹zkom Zawodowym swobodn¹ i nieskrêpowan¹ dzia³alnoœæ, a to jest szykanowanie za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹. Lada dzieñ,
bo 4 grudnia w œwiêto górników, poznamy wyrok
s¹du.

„Solidarnoœæ” ZG „Rudna” sprzeciwia siê
szkodliwej reorganizacji s³u¿b strza³owych

Opinia ws.
strza³owych
na „Rudnej”
Pracodawca przedstawi³ 29 paŸdziernika przedstawicielom zwi¹zków zawodowych propozycje
zmian organizacyjnych wykonywania robót strza³owych. NSZZ „Solidarnoœæ” zwraca³a uwagê na
wszelkie w¹tpliwoœci jakie rodzi reorganizacja. W
poprzednim numerze Pryzmatu zamieœciliœmy obszerny list jednego z cz³onków „Solidarnoœci” dotycz¹cy tej sprawy. Przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” ZG „Rudna” Józef Czyczerski w imieniu Komisji Zak³adowej przedstawi³ opiniê uzasadniaj¹c¹ dlaczego zmiany niekorzystnie wp³yn¹ na proces wydobycia rudy miedzi w kopalni „Rudna”.
Zmiany, które negatywnie wp³ynê³y na proces wydobycia miedzi w kopalni „Rudna” podzielono w
opinii na trzy etapy. Pierwszy dotyczy wydzielenia
operatorów i mechaników spod kierownictwa dozoru górniczego. Drugi etap to wprowadzenie kilka
lat temu Wielozmianowego Systemu Pracy co zmniej-

szy³o iloœæ strzelañ z trzech do dwóch zmian na dobê i wprowadzi³o
zamieszanie organizacyjne. Trzeci etap ma dopiero nast¹piæ. Ma nim
byæ skonsolidowanie s³u¿b strza³owych z poszczególnych oddzia³ów w
trzy oddzia³y przypisane do rejonów eksploatacyjnych.
Wspomniane reorganizacje nios¹ ze sob¹ negatywne konsekwencje.
Ich wprowadzenie powoduje mo¿liwoœæ rozmywania siê odpowiedzialnoœci za niew³aœciwe przygotowanie przodków i brak odpowiedniej iloœci urobku. „Innymi s³owy – dozór dostaje mo¿liwoœæ przerzucania
odpowiedzialnoœci za niewystarczaj¹ce wydobycie z górników na mechaników, a teraz tak¿e na strza³owych.” – mo¿na przeczytaæ w opinii.
Zwiêkszone jest te¿ niebezpieczeñstwo i zagro¿one zdrowie a nawet
¿ycie pracowników zajmuj¹cych siê za³adunkiem materia³ów wybuchowych – za ka¿dym razem mog¹ byæ kierowani do pracy na przodkach
innych oddzia³ów górniczych. Ca³y czas obserwujemy wzrost iloœci stanowisk nierobotniczych (g³ównie w Biurze Zarz¹du). Zwiêkszenie iloœci
stanowisk nieprodukcyjnych i zmniejszenie iloœci stanowisk produkcyjnych doprowadzi³o do braków w za³odze, a wiêc r¹k do pracy.
Nie bêdzie zgody „Solidarnoœci” na zmiany organizacyjne dotycz¹ce
wykonywania robót strza³owych. Zaproponowane zmiany tworz¹ zbyt
du¿e zagro¿enie dla pracowników i dezorganizuj¹ proces wydobycia.
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e przygotowane propozycje zmian pomimo ostrze¿eñ ze strony pracowników i „Solidarnoœci” najprawdopodobniej bêd¹
wdro¿one. Czy bezpieczeñstwo pracowników nie stanowi najwy¿szego
priorytetu? Pracodawca powinien dobrze siê zastanowiæ zanim wprowadzi nieprzemyœlane rozwi¹zania, przez które mog¹ ucierpieæ pracownicy.

Pracowników Energetyki czekaj¹ podwy¿ki stawek osobistego zaszeregowania i wy¿szy odpis na PPE

Podwy¿ki w Energetyce

Z roku na rok przybywa ludzi, którzy z ró¿nych przyczyn spychani s¹ na margines biedy i ubóstwa – szczególnie ta sytuacja nasili³a siê w okresie ostatnich piêciu lat, przede wszystkim z utrat¹
miejsc pracy. Na tak¹ sytuacjê nie mo¿emy byæ g³usi ani obojêtni, oni nie mog¹ pozostaæ sami, potrzebuj¹ naszego wsparcia i
pomocy.

Wyj¹tkowo wczeœnie rozpoczê³y siê negocjacje p³acowe na przysz³y rok w Energetyce i równie szybko dosz³o do porozumienia.
Wszystkich pracowników obejmie podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania, przewidziano te¿ pulê podwy¿ek indywidualnych. Dodatkowo wzroœnie odpis na Pracowniczy Program Emerytalny.

W zwi¹zku z tym NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin” do
17.12.2012r. w bufetach na wszystkich rejonach kopalni bêdzie
prowadzi³a zbiórkê tych posi³ków. Z tym apelem zwracamy siê
do wszystkich pracowników naszej kopalni bez wzglêdu na przynale¿noœæ zwi¹zkow¹. Jesteœmy przekonani, ze oni zas³uguj¹ na
pomoc i na to byœmy podali im uczciwie i ¿yczliwie swoj¹ d³oñ.

Wzrost wynagrodzeñ o 5% bêdzie mieæ miejsce od 1 stycznia 2013r.
Stawki osobistego zaszeregowania wzrosn¹ o 4,5%, pozosta³e 0,5%
zostanie rozdysponowane przez kierowników w formie podwy¿ek indywidualnych przy zastrze¿eniu, ¿e minimalna wartoœæ to 50z³. Kolejn¹ dobr¹ wiadomoœci¹ jest wzrost odpisu na Pracowniczy Program
Emerytalny z 5% do 6%. „Jestem pozytywnie zaskoczony wczeœniej
rozpoczêtymi negocjacjami p³acowymi. Mam nadziejê, ¿e stanie siê to
sta³¹ praktyk¹ w kolejnych latach. Cieszê siê, ¿e pracodawca rozumie
potrzeby naszych pracowników. Ceny paliw, pr¹du, gazu, odzie¿y,
¿ywnoœci i wielu innych artyku³ów wci¹¿ rosn¹. Przeszeregowania stawek czêœciowo zniweluj¹ gwa³townie rosn¹ce w ostatnich latach koszty
utrzymania rodziny.” – podsumowuje zakoñczone negocjacje p³acowe Jaros³aw Ratka, przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” w Energetyce.

Przys³owiowa „kromka chleba”, której czêsto im brakuje na stole, nie mo¿e byæ polityczna, nie mo¿e dzieliæ, musi jednoczyæ i
pomagaæ. Do takiej pomocy zobowi¹zuje nas ludzka „Solidarnoœæ”. Bied¹ te¿ trzeba umieæ i chcieæ siê dzieliæ. Mam nadziejê,
¿e tym razem te¿ potrafimy.
Za KM NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Lubin”, Bogdan Nuciñski

Msze œw. Barbórkowe
4grudnia, godz. 9:00

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG „Rudna” og³asza rozpoczêcie
œwi¹tecznej akcji charytatywnej

Podziel siê posi³kiem
z potrzebuj¹cymi
Zanim siê obejrzymy nadejd¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i zasi¹dziemy do wigilijnego sto³u w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku,
¿e dziêki naszej ofiarnoœci inni te¿ œwiêtuj¹.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ S.A. O/
ZG „Rudna” APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarnoœci - do
wszystkich ludzi dobrej woli - o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej - bonów ¿ywnoœciowych.
Bony zostan¹ zamienione na ¿ywnoœæ, z której przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywnoœciowe i przekazane
najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami œwi¹tecznymi od górników.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêœæ swoich bonów ¿ywnoœciowych
- w Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ
S.A. ZG „Rudna” G³ówna, maksymalnie do 21 grudnia 2012r.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoœæ i otwarte serce
na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

Duszpasterstwo Parafii Œw. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie
oraz KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie zapraszaj¹ mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego na uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ z okazji Barbórki,
odprawion¹ w intencji górników i ich rodzin, w dniu 4 grudnia o godzinie 9:00 – w Koœciele p.w. Œw. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie (na osiedlu „Przylesie”, ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyñskiego).

4 grudnia, godz. 17:00
Jak co roku, odprawiona zostanie równie¿ Msza Œw. w Koœciele pw.
Œw. Barbary w Lubinie (na osiedlu „Ustronie IV”, ul. Marii Konopnickiej). Organizatorem jest Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” ZG „Lubin”, która zaprasza górników wraz z rodzinami do licznego uczestnictwa i wspólnej modlitwy.

Pomimo up³ywu wielu lat odpowiedzialni za zbrodnie stanu wojennego pozostaj¹ bezkarni, niektórzy zas³aniaj¹ siê z³ym stanem
zdrowia unikaj¹c kary, inni dostaj¹ wyroki w zawieszeniu. Wiele
osób zginê³o lub straci³o zdrowie, inni przez lata byli represjonowani, internowani, zwalniani z pracy, odsiadywali wieloletnie wyroki lub byli zmuszani do emigracji. NSZZ „Solidarnoœæ” zawsze
bêdzie pamiêtaæ o ofiarach stanu wojennego.
Zarz¹d Regionu zamówi³ msze œwiête w intencji Ojczyzny i ofiar
stanu wojennego. Zapraszamy poczty sztandarowe do uczestnictwa w mszach:
G³ogów – Parafia pw. œw. Klemensa
– 13 grudnia, godz. 18:30
Legnica – Parafia pw. œw. Jadwigi Œl¹skiej
– 16 grudnia, godz. 12:00

Podaj rêkê
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Lubin”, jak
zawsze od kilkunastu lat przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia bêdzie prowadzi³a zbiórkê czêœci posi³ków profilaktycznych, b¹dŸ
przekazywania bloczków uprawniaj¹cych do realizacji tych posi³ków na pomoc najbardziej potrzebuj¹cym.

Lubin – Parafia pw. œw. Maksymiliana Marii Kolbe
– 13 grudnia, godz. 18:00
Jawor – Parafia pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
– 13 grudnia, godz. 17:00
Z³otoryja – Parafia pw. Najœwiêtszej Maryi Panny
– 13 grudnia, godz. 18:00
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