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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia
spokojnych i radosnych chwil spêdzonych w gronie rodzinnym,
wszystkim pracownikom KGHM Polska Mied SA
i spó³ek z grupy kapita³owej
oraz emerytom i rencistom Polskiej Miedzi ¿yczy:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe
NSZZ Solidarnoæ
Redakcja Pryzmatu

Szczêæ Bo¿e!

Spotkanie NSZZ
Solidarnoæ z Prezesem
KGHM
Na 12 grudnia ustalono spotkanie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ i Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ Solidarnoæ z nowym Prezesem Zarz¹du KGHM
Rados³awem Domagalskim-£abêdzkim. W spotkaniu wzi¹³ równie¿
udzia³ nowy Dyrektor Naczelny ds. Zarz¹dzania Kapita³em Ludzkim
Andrzej Zbróg. Spotkanie prowadzi³ Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ
Solidarnoæ Józef Czyczerski. Przewodnicz¹cy z poszczególnych
Oddzia³ów i spó³ek grupy kapita³owej KGHM przedstawiali sytuacjê i
g³ówne problemy z jakimi obecnie zmagaj¹ siê pracownicy.
Ze strony NSZZ Solidarnoæ w spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele
Oddzia³ów z Zak³adów Górniczych Rudna, Polkowice-Sieroszowice i
Lubin, ZWR, Hut Miedzi G³ogów i Legnica oraz spó³ek z grupy
kapita³owej: PeBeKa, Energetyka i WPEC.
Na pocz¹tku rozmowy Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski i Zastêpca Przewodnicz¹cego Bogus³aw Szarek poruszyli sprawê wp³ywu podatku od wydobycia
niektórych kopalin na wynagrodzenia pracowników (nagrodê roczn¹ z
zysku). Przypomnieli o sprawie, oczekuj¹c spotkania stron Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy, czyli organizacji zwi¹zkowych i Zarz¹du KGHM.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wyst¹pi³a w
tej sprawie z osobnym pismem do Prezesa Zarz¹du. Po spotkaniu z NSZZ
Solidarnoæ przysz³a informacja o zorganizowaniu spotkania na 20
grudnia br.

Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej w Hucie Miedzi G³ogów oraz
Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Andrzej Kucharski wskaza³ na spadek zatrudnienia w Hucie Miedzi G³ogów o 7,3%, czyli ok. 200 osób w ci¹gu czterech lat, a we wszystkich
hutach o 7%, czyli ok. 280 osób, co odbija siê na pozosta³ych pracownikach. Badania wydatków energetycznych ujawni³y, ¿e wielu pracowników ma wysi³ek w wysokoci ponad 4000 kcal na zmianie. Konieczne jest
zatrzymanie siê z obni¿aniem zatrudnienia zanim zacznie dochodziæ do
tragedii. Nagminnie wystêpuje problem z realizacj¹ urlopów wypoczynkowych. Pracownicy nie wytrzymuj¹ ju¿ takich maratonów przez co
uciekaj¹ na zwolnienia lekarskie. Zmniejsza siê wydatki na wynagrodzenia, bo spada zatrudnienie, ale ludzie przecie¿ i tak musz¹ wykonaæ pracê
za brakuj¹ce osoby.
Hutê Miedzi Legnica reprezentowa³ Przewodnicz¹cy Mieczys³aw Krzywy. Podobnie jak kolega z G³ogowa wskaza³ na problem z liczebnoci¹
za³ogi. 7 lat temu zatrudnionych by³o ok. 1050 osób, dzisiaj jest to zaledwie 868 pracowników. Wtedy produkcja wynosi³a ok. 100 tys. ton, dzisiaj pomimo mniej licznej za³ogi jest to ok. 110 tys. ton. Brak jest wymiany
pokoleñ, przez co rednia wieku od kilku lat wzrasta. Z powodu minimalnych obsad oraz zbyt wielkiego wysi³ku fizycznego i psychicznego ma
miejsce du¿o ucieczek na chorobowe. Pracownicy nie dostaj¹ wolnego, nie wytrzymuj¹ ju¿ i nie widz¹ innego wyjcia. Przewodnicz¹cy zwróci³
równie¿ uwagê na brak decyzji Zarz¹du w sprawie uruchomienia inwestycji dotycz¹cej pieca z³omowego (WTR) i rozbudowy elektrolizy, co pozwoli zwiêkszyæ produkcjê do 160 tys. ton.
Prezes obieca³ przyjrzeæ siê sprawie niedoborów w zatrudnieniu w celu
potwierdzenia i zweryfikowania jak du¿a jest skala problemu, ¿eby móc
podj¹æ odpowiednie kroki. Sprawy inwestycyjne s¹ jeszcze analizowane.
Ze strony NSZZ Solidarnoæ w PeBeKa g³os zabra³ Ireneusz Pasis. Jak
stwierdzi³, decyzjami poprzednich zarz¹dów ograniczono roboty na zewn¹trz, w 100% skupiaj¹c siê na pracy w KGHM-ie. PeBeKa od zawsze
oprócz górnictwa zajmowa³a siê budownictwem. Z powodu z³ej polityki i

licznych zaniedbañ utracono niezbêdne do prowadzenia prac referencje.
Obecnie odczuwalny jest brak drugiej nogi, która w czasie dekoniunktury na rynku surowców by³aby bardzo pomocna. Spó³ka stawa³a do realizacji stacji warszawskiego metra, jednak nie mog¹ przebiæ siê pomimo
posiadania innowacyjnych rozwi¹zañ. G³ówny in¿ynier ds. budowlanych
wymyli³ projekt budowy stacji metra, który pozwala na skrócenie czasu
realizacji tej inwestycji z 2 lat do 5 miesiêcy i obni¿enie kosztów z 80 do
23 mln. Mimo to nie mog¹ siê z tym nigdzie przebiæ, bo s¹ blokowani
przez g³ównych wykonawców metra, spó³ki Gulermak i Astaldi z powodu
utraconych referencji. Przetarg zosta³ rozstrzygniêty, PeBeKa mo¿e startowaæ do przetargu jedynie jako podwykonawca, ju¿ nie ma mowy o
byciu wybranym g³ównym wykonawc¹ danego odcinka. Podobna sytuacja mia³a miejsce przy przetargu na budowê tunelu pod win¹. Obecnie
taka sytuacja ma miejsce przy przetargu na budowê tunelu w projekcie
szybkiej kolei miejskiej pomiêdzy £odzi¹ Kalisk¹ a £odzi¹ Fabryczn¹, gdzie
inwestorem jest PKP PLK. Dodatkow¹ kwesti¹ poruszon¹ przez Przewodnicz¹cego by³a dzia³alnoæ Centralnego Biura Zakupów. Zgodnie z
zapowiedziami utworzenie CBZ mia³o oznaczaæ spadek cen przy zakupach wspólnych. W rzeczywistoci ceny s¹ dwu a nawet trzykrotnie
wy¿sze ni¿ przy zakupie bezporednio od producenta!
W pierwszej sprawie Prezes stwierdzi³, ¿e wyjcie PeBeKi na zewn¹trz jest
priorytetem nowego Prezesa Miros³awa Skowrona i zobacz¹ czy jest jeszcze szybka mo¿liwoæ pozyskania referencji, ¿eby PeBeKa mog³a wystartowaæ w przetargach. W kwestii Centralnego Biura Zakupów Prezes obieca³ przyjrzeæ siê sprawie i zmieniæ patologiczne procedury szkodz¹ce
Spó³ce.
Oddzia³ Zak³ady Górnicze Lubin reprezentowali Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski i Zastêpca Przewodnicz¹cego Marek Budziak. Wskazali na
spadek liczebnoci za³ogi ze wskazaniem na pracowników na stanowiskach robotniczych. Mimo to produkcja wzrasta, ale kosztem pracowników, którzy przepracowuj¹ liczne nadgodziny. Spadek zatrudnienia nie
przek³ada siê na wzrost wynagrodzeñ, które stoj¹ w miejscu. W sprawach personalnych poruszony zosta³ temat osób na wy¿szych stanowiskach, które od kilkunastu lat posiadaj¹ uprawnienia emerytalne i blokuj¹ miejsca pracy dla m³odych osób. Wielu pracowników ma kierunkowe
wy¿sze wykszta³cenie, ale z powodu blokady prawie nikt nie doczeka siê szansy na awans. NSZZ
Solidarnoæ w Zak³adach Górniczych Lubin
jest Komisj¹ Miêdzyzak³adow¹ i obejmuje swoj¹
dzia³alnoci¹ równie¿ Centrum Badañ Jakoci.
Pracownicy CBJ od lat s³ysz¹, ¿e trzeba zaciskaæ
pasa i nie ma pieniêdzy na podwy¿ki. Z uzyskanych informacji wynika jednak, ¿e z firmy wyp³ywaj¹ du¿e pieni¹dze w postaci ró¿nych zleceñ dla
zewnêtrznych firm, które zarabiaj¹ na porednictwie. Te zlecenia okrê¿n¹ drog¹ wracaj¹ do naszych Spó³ek.
Prezes przyzna³, ¿e powinnimy robiæ jak najwiêcej sami, pomijaæ poredników i wykorzystywaæ
w³asne zasoby. Co do osób z uprawnieniami emerytalnymi musia³by zobaczyæ jaka jest tego skala.
Przewodnicz¹ca Iwona Majsner zabra³a g³os w
imieniu Komisji Zak³adowej w Wojewódzkim
Przedsiêbiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy.
W zwi¹zku z planowanym wch³oniêciem WPECu przez Energetykê znacznie spad³o zatrudnienie.
W 2010 roku by³o 626 zatrudnionych, w 2016
roku ju¿ tylko 378 osób. Spó³ka obni¿a koszty
poprzez wdro¿ony Program Dobrowolnych
Odejæ. Jednoczenie nie byli przyjmowani nowi
pracownicy. Podstawowe pytanie brzmi, czy WPEC
bêdzie siê ³¹czyæ z Energetyk¹? Takie s¹ plany, ale
od lat sprawa stoi w miejscu. Wród pracowników jest niepokój, puszczane s¹ do za³ogi informacje, ¿e jeli Energetyka ich nie przejmie, bêd¹
zwolnieni. Pomimo redukowania kosztów Spó³ka przymierza siê do remontowania placówki przy
ul. Przemys³owej w Lubinie za 10 mln z³, której nie
uda³o siê za poprzednich zarz¹dów sprzedaæ. Planuje siê tam przenieæ wszystkich pracowników.
Przewodnicz¹ca pyta³a Prezesa jaki jest tego sens,
skoro maj¹ dobre miejsce obecnej siedziby przy
ul. Dobrzejowskiej w Legnicy.

Przewodnicz¹cy Jaros³aw Ratka z Energetyki wskaza³, ¿e sytuacja z ³¹czeniem Energetyki i WPEC-u trwa ju¿ zdecydowanie zbyt d³ugo. Jako g³ówny problem wskaza³ na koniecznoæ inwestycji w elektrociep³ownie i
energetykê wêglow¹. Ta energia nie doæ, ¿e jest tañsza, to w dodatku
tworzy wiêcej miejsc pracy, zarówno w Spó³kach grupy kapita³owej KGHM,
jak i dla kolejarzy czy górników na l¹sku. Zamiast tego poprzednie Zarz¹dy inwestowa³y w budowê bloków gazowo-parowych. Niezrozumia³a
jest sytuacja spowodowana przez poprzednie Zarz¹dy KGHM, które stworzy³y konkurencjê Energetyce buduj¹c bloki gazowo-parowe, w których
wytwarzanie energii jest du¿o dro¿sze ni¿ z energii wêglowej. Dwie elektrociep³ownie wêglowe wykorzystuj¹c pe³ne moce przerobowe i pracuj¹c na okr¹g³o generowa³y wystarczaj¹co du¿o energii. Postawienie bloków gazowo-parowych spowodowa³o przestoje w elektrociep³owniach,
przez co nie wytwarzaj¹ energii przez pó³ roku. Na wiosnê tego roku by³
po¿ar i z powodu opiesza³oci Centralnego Biura Zakupów do dzisiaj
maj¹ sprawnych jedynie czêæ kot³ów z powodu przetargów, koniecznoci trzymania siê procedur itp. W sprawie stanu zatrudnienia nie ma zauwa¿alnej ró¿nicy, ale widoczny jest przep³yw ze stanowisk robotniczych
na nierobotnicze. Energetyka w³anie obchodzi³a 20-lecie. Spó³ka mia³a
byæ filarem grupy, a od kilu lat KGHM zacz¹³ robiæ konkurencjê i prowadziæ
politykê energetyczn¹ z pominiêciem swojej spó³ki z grupy kapita³owej 
trzeba to zmieniæ.
Prezes zna ww. problemy i w najbli¿szych miesi¹cach bêd¹ ustalaæ kierunek dzia³ania wzglêdem WPEC-u i Energetyki oraz polityki energetycznej
KGHM.
Zak³ady Wzbogacania Rud reprezentowali Przewodnicz¹cy Franciszek
Poszelu¿ny i Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy Kazimierz G¹siorowski. Podobnie jak w pozosta³ych Oddzia³ach postêpuje zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach robotniczych w systemie czterobrygadowym, i nie tylko, przy wykonywaniu tej samej ciê¿kiej pracy. Przewodnicz¹cy zwróci³ siê z prob¹ do Prezesa Zarz¹du o sprawê prowadzonych
przez za³ogê ZWR prac w wiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkiejnocy. Górnicy zasypuj¹ ZWR tonami urobku, poniewa¿ w wiêta nie pracuj¹. Mo¿-

na to zupe³nie inaczej zorganizowaæ i zwolniæ pracowników z obowi¹zku
pracy w wiêta, tê sam¹ pracê mog¹ wykonaæ po wiêtach. Inn¹ spraw¹
jest zarz¹dzenie Dyrekcji, która wprowadzi³a obowi¹zek noszenia okularów ochronnych przez ca³¹ zmianê w tym w miejscach, gdzie nie ma
zagro¿enia i nie jest to koniecznie  nawet pod ziemi¹ nie wszêdzie trzeba
nosiæ okulary. le dobrane i s³abej jakoci okulary te¿ s¹ zagro¿eniem. Jak
stwierdzi³ Przewodnicz¹cy nikt nie chce podj¹æ siê tego tematu, nie wiadomo z jakiego powodu. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji nie s¹ w stanie wczuæ siê w sytuacjê pracowników na stanowiskach
robotniczych, a sprawê mo¿na za³atwiæ jednym zarz¹dzeniem. Rozmowa
z Prezesem dotyczy³a równie¿ zmian personalnych w dyrekcji, które nast¹pi³y po 1 kwietnia 2016 r. oraz oceny tych zmian.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski poruszy³ te¿ sprawê spó³ki Pol-Mied Trans. Zarz¹d Wirtha podzieli³ spó³kê, wydzielaj¹c z niej kilka wydzia³ów i oddzia³ów
do innych spó³ek z grupy kapita³owej, w tym do Mercusa, Energetyki i
Zanamu. Pol-Mied Trans by³a wyspecjalizowan¹ spó³k¹ zajmuj¹c¹ siê
transportem i dowozem pracowników. Wydzielono te¿ ze Spó³ki niewielk¹
grupê pracowników i utworzono spó³kê PMT Linie Kolejowe 2, choæ
istnieje ju¿ PMT Linie Kolejowe, przez co generowane s¹ niepotrzebne
koszty. Ta decyzja by³a zwi¹zana z chêci¹ sprzeda¿y PMT dla PKP Cargo.
Ca³e szczêcie ta inicjatywa nie zosta³a zrealizowana. Przewodnicz¹cy zwróci³ uwagê, ¿e ju¿ najwy¿szy czas, aby ta spó³ka ponownie przejê³a wszystkie zadania zwi¹zane z kompleksow¹ obs³ug¹ ci¹gu technologicznego.
Józef Czyczerski, szef SKGRM NSZZ Solidarnoæ wskaza³ te¿ na powiêkszone Zarz¹dy i Rady Nadzorcze w spó³kach z grupy kapita³owej. Jeszcze
niedawno Zarz¹dy spó³ek liczy³y 1-2 cz³onków, teraz licz¹ 3-5 cz³onków,
nawet ma³e spó³ki z niewielkim zatrudnieniem. To jest generowanie niepotrzebnych kosztów przez spó³ki, które wykonuj¹ niemal wszystkie us³ugi na rzecz KGHM-u.
Na koniec ustalono, ¿e dojdzie jeszcze do kolejnych spotkañ z poszczególnymi grupami zawodowymi maj¹cymi na celu rozwi¹zanie szczegó³owych problemów.

Rocznica stanu wojennego
35 lat temu komunistyczne w³adze PRL wprowadzi³y stan wojenny.
13 grudnia 1981 roku wielu Polaków, w tym równie¿ mieszkañców
naszego Regionu zosta³o pozbawionych wolnoci.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku 70 tysiêcy ¿o³nierzy, 30 tysiêcy
milicjantów, kilkanacie tysiêcy SB-eków wyposa¿onych w 1396 czo³gów i blisko dwa tysi¹ce transporterów opancerzonych, a tak¿e pa³ki i
pospolite ³omy do wywa¿ania drzwi, ruszy³o na rozkaz niedemokratycznej, narzuconej Polakom w³adzy rozprawiæ siê z wolnociowymi i demokratycznymi aspiracjami spo³eczeñstwa. Znikn¹æ mia³a Solidarnoæ, organizacja bêd¹ca emanacj¹ tych marzeñ i aspiracji.
35 lat temu w Polsce by³a mrona i nie¿na noc. Jeszcze przed pó³noc¹
zostali zatrzymani obraduj¹cy w Gdañsku cz³onkowie Krajówki Solidarnoci i ich doradcy. Ruszy³o te¿ polowanie w ca³ej Polsce. Do milicyjnych
suk i radiowozów pakowani byli dzia³acze Solidarnoci, opozycjonici z
ró¿nych organizacji, ludzie nie kryj¹cy krytycznego spojrzenia, naukowcy, artyci. Najm³odsi nie byli nawet pe³noletni, najstarsi przekroczyli siedemdziesi¹tkê. Kobiet te¿ nie oszczêdzono.
W ca³ym kraju wy³¹czono telefony i dalekopisy, zamilk³y telewizory i radioodbiorniki. Przygotowywana od miesiêcy ostateczna rozprawa rozpoczê³a siê. Choæ od kilku tygodni mo¿na siê by³o spodziewaæ uderzenia,
zaskoczenie by³o prawie ca³kowite. Ma³o kto wtedy wiedzia³, co siê naprawdê sta³o. Czy to tylko Jaruzelski, czy te¿ weszli Ruscy.
O godzinie 6 rano w radio i telewizji przemówi³ genera³ Wojciech Jaruzelski.  Awanturnikom trzeba skrêpowaæ rêce, zanim wtr¹c¹ ojczyznê w
otch³añ bratobójczej walki  tak uzasadnia³ dowodzon¹ przez siebie operacjê. Zapowiedzia³ obronê sowieckiego socjalizmu i sojuszy.
Solidarnoæ rzeczywicie zosta³a rozbita. Pacyfikacje strajkuj¹cych zak³adów, aresztowani, internowani, zabici i ranni, godzina milicyjna, wisz¹ce na cianach obwieszczenia o gro¿¹cych karach  to wszystko wywo³a³o strach i pop³och. Rozbita, ale nie do koñca. Dzia³acze, którym uda³o
siê umkn¹æ ob³awie i nowi, wczeniej nieznani zaczêli organizowaæ opór.
solidarnosc.org.pl/legnica/

Zmiany po Walnym Zgromadzeniu
W dniu 7 grudnia br. odby³o siê Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A. Na posiedzeniu zdecydowano o dwóch kluczowych sprawach. Wynagrodzeniach Zarz¹du i Rady
Nadzorczej oraz zmianach personalnych w nadzorze Spó³ki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z decyduj¹cym g³osem Skarbu Pañstwa zdecydowa³o o obni¿eniu wynagrodzeñ wszystkim
cz³onkom Zarz¹du, jednoczenie podnosz¹c wynagrodzenia cz³onków
Rady Nadzorczej. Ze sk³adu Rady Nadzorczej odwo³ano Rados³awa Barszcza i Cezarego Godziuka. Dzieñ wczeniej rezygnacjê z³o¿y³ Mi³osz Stanis³awski. W ich miejsce powo³ano Wojciecha Myleckiego, Marka Pietrzaka i Agnieszkê Winnik-Kalembê. Okazuje siê, ¿e w sk³ad Rady Nadzorczej
wchodzi obecnie piêciu prawników i jeden energetyk oraz trzech cz³onków z wyboru za³ogi KGHM, w tym, ca³e szczêcie, Przewodnicz¹cy Józef
Czyczerski i Bogus³aw Szarek z NSZZ Solidarnoæ, którzy posiadaj¹
wieloletnie dowiadczenie i maj¹ wiedzê niezbêdn¹ do sprawowania funkcji nadzorczej.

Prezydent podpisa³ ustawê
o wieku emerytalnym
To piêkny dzieñ dla nas, którzy traktowali t¹ sprawê bardzo powa¿nie. To tak¿e piêkny dzieñ dla Solidarnoci, która przez ponad 3
lata od 2012 roku protestowa³a przeciwko podwy¿szeniu wieku emerytalnego - mówi³ Andrzej Duda i dziêkowa³ NSZZ Solidarnoæ,
rz¹dowi, wiêkszoci parlamentarnej, premier Szyd³o i minister Rafalskiej za doprowadzenie do uchwalenia ustawy. Ustawa bêdzie obowi¹zywa³a od 1 padziernika 2017 roku.
Obecny podczas uroczystoci szef Solidarnoci podkreli³, ¿e prezydencki podpis pod ustaw¹ obni¿aj¹c¹ wiek emerytalny przywraca godnoæ polskiemu pracownikowi.
Prezydencki projekt dotycz¹cy wieku emerytalnego trafi³ do Sejmu pod
koniec listopada 2015 r., pierwsze czytanie odby³o siê na pocz¹tku grudnia. W po³owie stycznia komisja polityki spo³ecznej przeprowadzi³a wys³uchanie publiczne projektu. Sejm uchwali³ ustawê w listopadzie br., a
Senat przyj¹³ j¹ na pocz¹tku grudnia.
Wiek emerytalny zostanie obni¿ony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. Zasada ta bêdzie dotyczy³a obu systemów emerytalnych  powszechnego i rolniczego. Dla rolników do koñca 2017 r. bêdzie mo¿liwoæ przechodzenia na wczeniejsz¹ emeryturê w wieku 55 lat dla kobiet
i 60 lat dla mê¿czyzn. Podobna zasada przejcia w stan spoczynku bêdzie
do koñca 2017 r. obowi¹zywa³a sêdziów i prokuratorów  w zale¿noci od
przepracowanego okresu w tych zawodach.
solidarnosc.org.pl

W wieku 58 lat po ciê¿kiej chorobie
odszed³ od nas 6 grudnia 2016 r. wieloletni cz³onek
oraz Sekretarz Organizacji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy
Kopalñ PeBeKa SA w Lubinie

p. Janusz Chochó³
Kondolencje i wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla rodziny i bliskich sk³ada
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w PeBeKa,
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ, Prezydium Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ
oraz redakcja Pryzmatu.
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