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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Decyzja Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ jest jednomylna - sporu zbiorowego rozpoczêtego 22 sierpnia br. nie mo¿na na tym etapie zakoñczyæ.

Spór zawieszony

Porozumienie zawarte 27 padziernika z Zarz¹dem KGHM nie
realizuje wszystkich postulatów zg³aszanych przez Sekcjê Krajow¹
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Solidarnoæ od stycznia 2008 roku domaga³a siê pe³nej waloryzacji
p³ac pracowniczych, w stosunku do postêpuj¹cych kosztów utrzymania rodzin pracowniczych, z po³o¿eniem szczególnego nacisku na najwiêkszy wzrost procentowy w grupach zawodowych posiadaj¹cych
najni¿sze uposa¿enie. Pomimo wielokrotnego zg³aszania postulatu
podniesienia stawek osobistego zaszeregowania o 350z³ - pracodawca lekcewa¿¹c interes pracowniczy, sam ustali³ 4 marca wskanik wzrostu redniomiesiêcznej p³acy pracowniczej na rok 2008 na poziomie
2,3%. Ustalaj¹c taki wskanik wyrazi³ przyzwolenie na podniesienie
stawek osobistego zaszeregowania o 200z³ ni¿szych ni¿ domaga³a siê
za³oga poprzez swoich przedstawicieli.
Bardzo dobre wyniki osi¹gniête przez Spó³kê za pierwsze pó³rocze br. upowa¿ni³y SKGRM NSZZ Solidarnoæ do ponownego (w
lipcu i sierpniu) ¿¹dania pe³nej realizacji wzrostu stawek o brakuj¹ce 200z³ (od stycznia podniesiono stawki o 150z³).
W tym czasie Zarz¹d Spó³ki wprowadzi³ w ¿ycie decyzje maj¹ce
doprowadziæ do likwidacji istniej¹cych kopalni i hut poprzez po³¹czenie ich w jedn¹ kopalniê i jedn¹ hutê. 22 sierpnia SKGRM NSZZ Solidarnoæ podjê³a decyzjê o zaostrzeniu swoich ¿¹dañ i wyst¹pi³a do
pracodawcy z postulatami wzrostu wynagrodzeñ o 550 z³ (poprzez
podniesienie stawek o 200z³) na ka¿dego pracownika i cofniêcia decyzji zmierzaj¹cych do likwidacji istniej¹cych kopalñ i hut, a w przypadku
niespe³nienia postulatów zwi¹zku zawi¹zania sporu zbiorowego. W
zwi¹zku z niespe³nieniem postulatów przez pracodawcê zosta³ zawi¹zany spór zbiorowy, który doprowadzi³ do referendum w Polskiej Miedzi. Za³oga w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci opowiedzia³a siê w przypadku
niespe³nienia postulatów zg³oszonych przez zwi¹zek zawodowy za
chêci¹ powstrzymania siê od wiadczenia pracy. W czasie trwania sporu
nast¹pi³o za³amanie rynków zbytu i cen na g³ówny produkt KGHM
Polska Mied S.A. tj. mied elektrolityczn¹ i jej przetwory. Powsta³a
sytuacja makroekonomiczna wymusi³a na pracodawcy i zwi¹zkach
zawodowych ustêpstwa. Zarz¹d KGHM wycofa³ swoje wczeniej podjête uchwa³y o konsolidacji kopalñ i hut oraz wyrazi³ zgodê na dokonanie wyp³aty premii po dokonanej ocenie sytuacji zewnêtrznej i utraty
wartoci realnej p³acy pracowniczej, zwi¹zki zawodowe wycofa³y siê z
planowanej pikiety siedziby Zarz¹du i planowanego na 5 listopada strajku.
Zawarte pod presj¹ za³amania cen i zbytu miedzi porozumienie
nie realizuje postulatów bêd¹cych przedmiotem sporu zbiorowego. Zosta³o podyktowane trosk¹ o nasze wspólne dobro - Polsk¹
Mied.
Ustalony przez Zarz¹d Spó³ki wskanik wzrostu redniomiesiêcznej p³acy w roku 2008 na poziomie 2,3% przy inflacji 4,5% i zysku
netto ponad 2,5 miliarda za 3 kwarta³y nie mo¿e stanowiæ zadawalaj¹cego wzrostu p³acy w br.
W roku 2001 wskanik wzrostu redniomiesiêcznej p³acy w KGHM
wyniós³ 11,5% przy 5,5% inflacji oraz stracie 190 milionów zysku netto.
Osi¹gniêty zysk i inflacja przewy¿szaj¹ca wprowadzone podwy¿ki
wynagrodzeñ w pe³ni uzasadniaj¹ ¿¹danie za³ogi wzrostu stawek o
200z³. Jednak postêpuj¹cy kryzys gospodarczy, który ju¿ jest widoczny w znacznym spadku zysku netto w III kw. br. naszej Spó³ki i popytu

na mied, wzbudza g³êboki niepokój NSZZ Solidarnoæ i troskê o
zachowanie miejsc pracy.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ rezerwuje sobie prawo odwieszenia sporu zbiorowego w przypadku braku wyp³aty premii wyrównawczej przy poprawieniu siê sytuacji zewnêtrznej na rynku miedzi
oraz spadku p³acy realnej w br. lub przyst¹pienia przez Zarz¹d KGHM
do realizacji koncepcji integracji kopalñ lub hut.
UCHWA£A Nr 17/ 2008 z 13.11.2008r. SKGRM NSZZ Solidarnoæ:
Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi SZZ Solidarnoæ
- w zwi¹zku z podpisaniem w dniu 27.10.2008r. Porozumienia pomiêdzy dzia³aj¹cymi w KGHM PM S.A. Organizacjami Zwi¹zkowymi a Zarz¹dem Spó³ki  postanawia zawiesiæ prowadzony spór zbiorowy. Zakoñczenie sporu zbiorowego nast¹pi w momencie zrealizowania wszystkich postulatów zg³oszonych w sporze zbiorowym.

Pracownicy Polskiej Miedzi otrzymaj¹ nale¿ne im
wiadczenia

Roczna nagroda niezagro¿ona
Za³oga KGHM Polska Miedz S.A. w III kwartale br. wypracowa³a wiêkszy zysk netto ni¿ w latach 2001, 2002 i 2003r. razem wziête.
Jak podaje w Raporcie Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. - Spó³ka wypracowa³a w III kwartale 2008 roku:
I. Zysk netto w wysokoci 718.114.000z³, który by³ o 431.012.000z³
ni¿szy (tj.o 38%) od wyniku za III kwarta³ 2007r.
II. Zysk netto narastaj¹co w I-III kw. 2.532.800.000z³ wobec
3.006.800.000z³ zysku rok wczeniej przy obrotach odpowiednio 8.750.590.000z³ wobec 9.270.780.000z³.
III. Zysk operacyjny wyniós³ 895.960.000z³ wobec 1.427.990.000z³
zysku rok wczeniej.
IV. 133.000t miedzi elektrolitycznej, w tym 31.000t z zakupionych
materia³ów miedziononych (po 9 miesi¹cach br. odpowiednio:
391.000t i 73.000t) oraz 253t srebra metalicznego.
V. 2.719.651.000z³ przychodów wobec 3.410.700.000z³ rok wczeniej.
VI. Osi¹gniête przychody ze sprzeda¿y w wysokoci 2.719.651.000z³
by³y ni¿sze od uzyskanych w III kwartale 2007 roku o
691.050.000z³, tj. o 20%. Zmniejszenie przychodów by³o wynikiem:
1. umocnienia z³otego z 2,76 z³/USD do 2,20 z³/USD,
2. zmniejszenia korekty z tytu³u rozliczenia transakcji zabezpieczaj¹cych (zmniejszenie wyniku z 69.711.000z³ do
6.319.000z³),
3. ni¿szych cen miedzi (zmniejszenie notowañ z 7.714 USD/t
do 7.693 USD/t), przy wp³ywaj¹cych na wzrost przychodów:
· wy¿szych uzyskanych cenach srebra (wzrost notowañ z
12,70 USD/troz do 15,09 USD/troz),
· wy¿szym wolumenie sprzeda¿y miedzi (z 132.000t do
133.000t).
Przychody ze sprzeda¿y miedzi i wyrobów z miedzi stanowi³y 84%,
a srebra 11% (w analogicznym okresie 2007 roku odpowiednio: 87%
i 10%) ogó³u przychodów ze sprzeda¿y.
Za 3 kwarta³y zysk netto przekroczy³ zysk z ca³ego roku 2005
oraz by³ wy¿y ni¿ suma zysku netto z 4 lat 2001-2004. Dlatego
za³oga nie musi siê obawiaæ o wyp³atê wszystkich wiadczeñ wynikaj¹cych z Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.

Mia³ byæ cud gospodarczy, wprost druga Irlandia , a s¹

Wyrolowani na szaro

W jednoci si³a, ta prawda jest znana ludzkoci odk¹d powsta³a. O tej prawdzie trzeba zawsze pamiêtaæ, szczególnie w trudnych czasach.
W Polsce w³asnoæ prywatna, w latach komuny, by³a mniej warta
ni¿ pañstwowa, wynagrodzenia mniej wiêcej równe, a maj¹tki nie za
du¿e. Od 1989r. sytuacja ta ulega diametralnej zmianie. Ludzie maj¹c
mo¿liwoæ osi¹gniêcia lepszego bytu, d¹¿¹ do niego. Pragn¹æ osi¹gn¹æ jak najwiêcej ulegaj¹ ró¿nym pokusom i oszustom. Dzieje siê
tak, gdy¿ ka¿dy cz³owiek, gdy jest czego mocno spragniony staje
siê ³atwym ³upem dla oszusta, który manipuluj¹c jego emocjami obiecuje spe³nienie pragnieñ.
W ostatniej kampanii wyborczej, aby zdobyæ w³adzê obiecano
Narodowi ile wlezie. Mia³ byæ istny cud. Mija rok tej nowej w³adzy,
która maj¹c bardziej stabiln¹ politycznie koalicjê PO z PSL, od poprzedniej koalicji PiS z Samoobron¹ i LPR, nic nie zrobi³a dla spe³nienia swoich obietnic przedwyborczych.
Spora czêæ spo³eczeñstwa dalej jednak nie dostrzega, ¿e jest
oszukiwana. Im wiêcej im siê naobiecuje rzeczy bzdurnych, nierealnych do spe³nienia, to pomimo faktów dalej ufa oszustom i obdarowuje ich bezgranicznym zaufaniem. Tak jest i tym razem, uwierzono
w nowego stwórcê, który mia³ spe³niæ cud, rozdaj¹c w kampanii
wyborczej na lewo i prawo wszystkiego, co dusza zapragnie. Wszyscy pamiêtamy, co mówi³a pos³anka PO z Jeleniej Góry Sawicka na
temat uw³aszczenia siê w¹skiej grupy osób na maj¹tku s³u¿by zdrowia. Jak wpad³a podczas próby korupcji, to la³a rzewne ³zy przed
kamerami, aby zakamuflowaæ swoje przestêpcze dzia³ania, poprzez
wzbudzenie litoci wród widzów. Spektakl ten w du¿ej mierze siê
powiód³. Czêæ widzów przyjê³a to oszustwo i zamiast potêpiaæ pos³ankê, mówili jaka ona biedna, a ten wredny PiS znêca siê nad biedn¹
kobiet¹. Dzisiaj PO realizuje swój program prywatyzacji s³u¿by zdrowia - szpitale i ostatnie ZOZ przekszta³ca siê w spó³ki prawa handlowego. A jutro, ci co bêd¹ mieli problemy zdrowotne bêd¹ wyp³akiwaæ krokodyle ³zy, gdy stan¹ przed szpitalem, jak w chwili obecnej
przed gabinetem stomatologicznym. W kieszeni znajd¹ 50z³ na plombê, ale sk¹d wezm¹ tysi¹ce z³otych na pobyt w szpitalu?
Ci, którzy obiecywali cud, teraz ju¿ o nim nie mówi¹, chocia¿ dalej
mami¹ spo³eczeñstwo, ¿e szpital bêd¹cy spó³k¹, który musi siê kierowaæ prawami rynku, bêdzie przyjmowaæ pacjentów na krechê. Ciekawe, który zarz¹d szpitala bêdzie chcia³, dla dobra pacjenta przyjmowaæ ich bez zabezpieczenia zap³aty za us³ugi medyczne, a póniej
udaæ siê do kicia za dzia³anie na szkodê spó³ki?
Odpowiedzialni za te dzia³ania cwaniacy, gdy tylko spo³eczeñstwo
ich zdemaskuje, zastosuj¹ znany manewr i jak kameleon zmieni¹
barwê, znajduj¹c miejsce dla siebie w innej partii.
Odpowiedzialni za te rz¹dy wyborcy, jak zwykle bêd¹ pomstowaæ
na wszystkich, nie wyci¹gaj¹c wniosków ze swego postêpowania.
Udadz¹ siê do urn wyborczych i oddadz¹ znowu g³os na oszustów,
którzy im naobiecuj¹ z³ote góry. Albo obra¿eni bêd¹ narzekaæ, ¿e dali
siê oszukaæ i jak ma³e dzieci, nie pójd¹ g³osowaæ, oddaj¹c swój g³os
walkowerem dla cwaniaków.
Narzekanie i bojkot nic nie pomo¿e.
S³yszymy coraz wyraniej o kryzysie, który zapanowa³ powszechnie w wiecie, tylko Polskê omija z daleka, twierdz¹ oszuci. Ale, gdy
dok³adniej przyjrzymy siê naszej gospodarce zobaczymy, ¿e znowu
karmi¹ nas propagand¹ sukcesów, jak za dawnych lat komuny. Kryzys wywo³any b³êdami rz¹dz¹cych dotyka Polskê, coraz trudniej o
kredyty, ju¿ upad³y firmy meblarskie produkuj¹ce na eksport, wiele
innych bran¿ zapowiada redukcje zatrudnienia, a prawie ka¿dy zak³ad zapowiada zamro¿enie p³ac. Kryzys nie omin¹³ i naszej Polskiej
Miedzi przychody i zysk zmniejszy³ siê w III kwartale br. w stosunku
do III kw. ubr. o kilkaset milionów z³otych.
Kryzys mo¿na ³atwiej pokonaæ poprzez wzajemn¹ pomoc i ¿yczliwoæ oraz uczciwoæ, to niezmiernie wa¿ne i cenne cechy, które wi¹¿¹
rodzinê i spo³eczeñstwo. Cechy, które niestety ulegaj¹ degradacji wraz
z pogoni¹ za dobrami materialnymi i coraz wiêkszym dobrobytem.
Cudów nie ma, je¿eli chcemy ¿yæ lepiej, to musimy mieæ pracê za
godziwe wynagrodzenie, nie za ja³mu¿nê. Pracodawca zawsze d¹¿y
do osi¹gniêcia jak najwy¿szych dochodów przy jak najmniejszym
koszcie. Pojedynczy pracownik nie ma ¿adnych szans na wywalczenie samodzielnie godziwego wynagrodzenia, chyba, ¿e jest niezbêdnie potrzebny i niezast¹piony w firmie. A takich jest niewielu. Wiêkszoæ ludzi pracy, chc¹c posiadaæ godziwe warunki pracy i p³acy musi
zrzeszaæ siê w zwi¹zku zawodowym, aby jednocz¹c siê stanowiæ prze-

ciwwagê dla pracodawcy.
Aby zwi¹zek zawodowy nale¿ycie broni³ interesów pracowniczych musi posiadaæ odpowiedni¹ kadrê dzia³aczy oraz rodki na
zatrudnienie ekspertów i wyp³atê ekwiwalentu pieniê¿nego za utracone wynagrodzenie w przypadku koniecznoci strajku.
W KGHM Polska Mied S.A. kryteria te spe³nia jedynie najliczniejszy Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ
posiadaj¹cy swe korzenie w ogólnopolskim ruchu spo³ecznym Solidarnoæ.
Obserwator

Najwiêkszym z³em w Polsce jest brak odpowiedzialnoci w³adzy za b³êdne decyzje lub bezczynnoæ  czyli kompletny brak w³aciwych decyzji.

Gorzka prawda

Pracownicy Polskiej Miedzi podczas swojej ciê¿kiej i niebezpiecznej pracy spotykaj¹ siê z b³êdnymi decyzjami, za które czêsto p³ac¹ ni¿sz¹ premi¹ lub utrat¹ zdrowia, a podejmuj¹cy te b³êdne decyzje nie ponosz¹ ¿adnych konsekwencji. Czym wy¿sze stanowisko - tym firma ponosi wiêksze straty.
Rekordy w tej dziedzinie pada³y za czasów, gdy KGHM by³ zarz¹dzany z politycznego nadania SLD(ZZPPM). To wtedy zapada³y decyzje o zmianach kadrowych w departamencie zajmuj¹cym siê ubezpieczeniem cen miedzi w bankach, póniej zawierano umowy zabezpieczaj¹ce, dziêki którym Polska Mied zosta³a pozbawiona ok. 4
miliardów zysku. To wtedy zapad³a decyzja o inwestycji w Kongo,
dziêki której za porednictwem firmy zarejestrowanej na Wyspach
Dziewiczych wyprowadzono ok. 400 milionów z³ (za prezesa St. Siewierskiego) i ponownie po odzyskaniu w³adzy przez SLD(ZZPPM) w
2001r. ok. 100 milionów z³otych (za prezesa St. Speczika i W. B³¹dka). To te¿ wtedy zmieniano regulaminy racjonalizacji i wynalazczoci oraz wdro¿eñ wyprowadzaj¹c za w¹tpliw¹ innowacyjnoæ kolejne dziesi¹tki milionów z kasy KGHM.
Za te b³êdne decyzje zawsze p³aci za³oga, jak np., brakiem podwy¿ek stawek zaszeregowania w kolejnych latach (2002 i 2003) rz¹dów SLD(ZZPPM), a nawet brakiem wyp³aty nagrody rocznej w 2002r.
Podejmuj¹cy te szkodliwe decyzje i ich polityczni mocodawcy nigdy
nie ponieli konsekwencji. Zaniechanie dzia³añ inwestycyjnych w
Polskiej Miedzi pozwoli³o na wyprowadzenie z Polskiej Miedzi w latach 2006, 2007 i 2008 wielu miliardów z³otych w formie dywidendy
(za prezesa Skóry i Krutina).
Ile mo¿na by³o za te pieni¹dze postawiæ fabryk przetwarzaj¹cych mied i daj¹cych nowe stanowiska pracy w regionie?
Ze wzglêdu na wiele cennych i trafnych uwag oraz ocen w sprawie funkcjonowania naszej Spó³ki  KGHM Polska Mied S.A. publikujemy za tygodnikiem Konkrety list otwarty profesora Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu.
List otwarty prof. zw. dr. hab. Zygmunta Bartosika do Prezesa
Rady Ministrów RP Pana Donalda Tuska
IGRASZKI Z MIEDZI¥ (Tygodnik Konkrety.pl z dnia
8.10.2008r.
Szanowny Panie Premierze!
Sytuacja w czêci najwiêkszych spó³ek handlowych z udzia³em
Skarbu Pañstwa, a tak¿e przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których
organem za³o¿ycielskim jest minister Skarbu Pañstwa niepokoi,
zw³aszcza gdy dotyczy to bran¿ o niekwestionowanym znaczeniu
dla gospodarki kraju.
Jako by³y pracownik przemys³u miedziowego, który po przejciu
do pracy naukowej nie straci³ z nim zwi¹zków, chcia³bym zwróciæ
Pañsk¹ uwagê na Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Polska Mied
S.A. w Lubinie. Skarb Pañstwa ma w kapitale akcyjnym tej spó³ki
oko³o 42 proc. udzia³ów. Polska Mied sta³a siê nienormalnym z ekonomicznego punktu widzenia organizmem gospodarczym, w którym przy istnieniu podstawowych niedomagañ, uzyskuje siê spory
zysk netto.
Jak to jest mo¿liwe i za jak¹ cenê?
Otó¿ w po³owie lat 90. znacz¹co wzros³y ceny rynkowe miedzi, co
prowadzi³o do wzrostu przychodów oraz zysku netto rzêdu pó³ miliarda z³otych. Ju¿ 1995r. Polska Mied wesz³a do najbardziej zyskownych przedsiêbiorstw w Europie rodkowej. Ten wysoki poziom cen miedzi zosta³ spowodowany przez wyj¹tkowy popyt na ten

metal, wynikaj¹cy z wysokiego wzrostu gospodarczego krajów azjatyckich, g³ównie Chin, Korei Po³udniowej oraz Indii. Mechanizm azjatycki trwa do dzisiaj. Wysokie ceny miedzi utrzymuj¹ siê nadal. Jestem zdania, ¿e dobra passa bêdzie utrzymywaæ siê nadal. Popyt na
mied, zarówno na wysokogatunkowy pó³produkt do przetwórstwa,
jak i na wyroby o ro¿nym stopniu przetworzenia, utrzyma siê przez
maj¹cy znaczenie okres i stanowi istniej¹c¹ (jeszcze) szansê dla sanacji KGHM. Nic jednak nie trwa wiecznie  zw³aszcza w cyklicznie
rozwijaj¹cej siê gospodarce, dlatego problemy tej sanacji nale¿y traktowaæ jako pilne i priorytetowe.
Jakie s¹ g³ówne mankamenty widoczne w dzia³alnoci Polskiej
Miedzi, a stanowi¹ce rezultat nietrafnych ocen sytuacji spó³ki, b³êdnych wyborów w kierunkach rozwoju, braku konsekwencji kolejnych
zarz¹dów w eliminowaniu dostrze¿onych gronych niedomagañ?
Na czo³o wysuwa siê struktura zysków. Niemal ca³oæ przychodów Polskiej Miedzi to wp³ywy ze sprzeda¿y produktu o niskim stopniu przetworzenia. Wieloletni eksport milionów ton miedzi surowej
czy elementarnie przetworzonej, oznacza utratê przez kraj i w³acicieli czêci mo¿liwego zysku, przekszta³conego w koszt alternatywny, zwi¹zany z antyekonomicznym wyborem wariantu procesu gospodarczego. Publiczne rozliczenie tego procederu to temat nie tylko naukowy.
Swego czasu zarz¹d KGHM, wzorem wiatowych firm wydobywczych, próbowa³ odejæ od monokultury miedziowej i naby³ 20 proc.
udzia³ów w spó³ce Polkomtel i 100 proc. w Telefonii Dialog. By³o to
strategicznie s³uszne decyzje, ale wybór przedsiêbiorstw do wspó³pracy niezbyt fortunny. Ani Polkomtel, ani Dialog nie stwarzaj¹ naturalnej presji sprzyjaj¹cej korekcie i racjonalnemu modelowaniu strategii KGHM w zakresie podstawowej dzia³alnoci i celów firmy, zakotwiczonej na surowcowym z³o¿u i istniej¹cym stosownym aparacie
wytwórczym. W rezultacie przedsiêwziêcie nie prowadzi³o i nie prowadzi do poprawy sytuacji, w której znajduje siê Polska Mied.
Nie deprecjonuje, to idei dywersyfikacji struktury produkcji i wychodzenia z trudnoci w oparciu o poprawnie ukierunkowany holding. Jaki to móg³by byæ kierunek? Z determinacj¹ mo¿na wskazaæ,
¿e kierunkiem, który wo³a o zajêcie siê nim i wdro¿enie w ramach
strategii holdingowej Polskiej Miedzi, jest przetwórstwo miedzi i srebra, z perspektyw¹ pójcia dalej na pozyskanie i przetworzenie innych pierwiastków, towarzysz¹cych miedzi w polimetalicznej rudzie
i do takich przedsiêwziêæ siê kwalifikuj¹. Niezbêdne s¹ odpowiednie
studia sprawy, ale jest niew¹tpliwe, ¿e w przetwórstwie, choæby samej miedzi, zysk jest ewidentny. Sprzedaje siê nie tylko surowiec,
lecz tak¿e wartoæ dodan¹. Zysk ze sprzeda¿y miedzi wysoko przetworzonej nie stanowi ¿adnej tajemnicy. Wystarczy porównaæ ceny
jednej tony miedzi w postaci katod czy wlewków z cen¹ jednej tony
Cu w postaci produktu wysoko przetworzonego. Ró¿nica znacz¹ca,
mimo oczywistych nak³adów zwi¹zanych z przetwórstwem i k³opotów z wdra¿aniem przetwórstwa i eksportu miedzi w postaci uszlachetnionej. Jest najwy¿sza pora, aby powiedzieæ: Dostatecznie d³ugo stoimy w jednym rzêdzie z krajami surowcowymi w wa¿nym segmencie naszego przemys³u.
Zasadnicza zmiana struktury produkcji KGHM, w lad za tym struktury i masy zysku poprzez wdro¿enie w ramach strategii holdingowej przetwórstwa miedzi lub miedzi i srebra z perspektyw¹ pójcia
na pozyskanie pierwiastków towarzysz¹cych miedzi, to podstawowy
problem strategiczny, jaki nale¿y dok³adnie rozwa¿yæ. Kurcz¹ce siê
szybko z³o¿e wymaga zakoñczenia rabunkowej eksploatacji kopalñ,
intensywniejszego i skutecznego poszukiwania z³ó¿ poza krajem.
Zupe³nie niezrozumia³y jest brak pomylnego wyniku dotychczas
podejmowanych w tej sprawie wysi³ków. Orientacja jedynie na g³êboko po³o¿one z³o¿a w pó³nocnych przyg³ogowskich regionach nie
wyczerpuje mo¿liwych i dostatecznych rozwi¹zañ i jest bardzo kosztowna. Nale¿a³o by te¿ zdecydowanie obni¿yæ koszty we wszystkich
fazach cyklu produkcyjnego.
I ostatnia sprawa, ze wzglêdu na któr¹ napisa³em do Pana otwarty list. Dotyczy ona pewnych konsekwencji przyjêtej praktyki kierowania czy oddzia³ywania na spó³ki handlowe przez okrelone ministerstwa.
Otó¿ 29 kwietnia 2008r. z w³asnej inicjatywy, jako niegdysiejszy
pracownik przemys³u miedziowego i pracownik naukowy specjalizuj¹cy siê w zarz¹dzaniu strategicznym, przekaza³em informacjê pod
nazw¹ Wielka mied  zmiana kursu nowo wybranemu prezesowi
zarz¹du KGHM Panu Miros³awowi Krutinowi. Wykaza³ on brak zainteresowania spraw¹. Nie uzyska³em nawet telefonicznego po³¹czenia z nim. To sk³oni³o mnie do odwo³ania siê do Pana, nie ze wzglêdów ambicjonalnych, ale dlatego, ¿e uwa¿am sprawê za wa¿n¹, a
moje propozycje za uzasadnione.
Istotnym motywem sk³aniaj¹cym mnie do tego wyst¹pienia by³

te¿ Pañski list, który dotar³ do mnie 14.08.2005r. w okresie ówczesnych wyborów, w którym Pan pisze: Piszê, ¿eby prosiæ was, mieszkañców Wroc³awia o g³os. Platforma stworzy rz¹d, który pracuje, a
nie obiecuje. St¹d te¿ moje dwa wyst¹pienia do Pana dotycz¹ce
KGHM-u; z dnia 26 maja i 11 lipca br.
Zosta³y one przekazane przez Pañsk¹ kancelariê do Ministerstwa
Gospodarki, z uprzejm¹ informacj¹, ¿e: Wszystkie listy kierowane
przez obywateli do Prezesa Rady Ministrów s¹ wnikliwie analizowane. Niew¹tpliwie tak jest, ale przecie¿ z tego nic nie wynik³o, bo w
strategii KGHM nic siê nie zmieni³o (je¿eli Kombinat jak¹kolwiek strategiê nieobliczon¹ na dalsz¹ sprzeda¿ akcji posiada).
Lansowany obecnie zamiar po³¹czenia kopalñ oka¿e siê, moim
zdaniem, ruchem bez rozwoju. Przypomina dawne reorganizacje w
przemyle obliczone na eliminowanie niewygodnych ludzi. W ka¿dym razie nie zapewnia zmian merytorycznych. Tym bardziej, ¿e panuje cisza na temat zapewnienia, danego przez Pana w mediach, o
pakcie miedziowym Polska-Peru-Chile.
Przed laty zamierzano kupiæ w Peru z³o¿a rudy miedzi, odpowiadaj¹ce potrzebom Kombinatu w Lubinie, z czego zrezygnowano z
bli¿ej nieznanych przyczyn. Z³o¿e kupili Chiñczycy. Kombinat pogr¹¿y³ siê natomiast w z³o¿u Kongijskim, topi¹c w tym przedsiêwziêciu
spore kwoty. (nie wiadomo, czy wyjaniono okolicznoci tej sprawy). W ten sposób przepad³y nadzieje na szybkie rozwi¹zanie bol¹czki Kombinatu  problemu z³o¿a.
Przyjêty sposób postêpowania z czêci¹ spó³ek handlowych daleki jest  jak dowodzi tego praktyka dotycz¹ca KGHM  od zapowiadanej we wspomnianym pañskim licie walki z chorymi uk³adami.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ, na jakiej podstawie prawnej
podczas ostatnich wyborów do rad nadzorczych zdecydowano o
wyeliminowaniu ze sk³adu kandydatów do tych rad, fachowców bran¿owych. W sk³adzie obecnej rady KGHM nie znalaz³ siê  poza przedstawicielami za³ogi- ani jeden specjalista ze znajomoci¹ przemys³u
miedziowego.
W tej sytuacji wybór przez radê nadzorcz¹ prezesa KGHM, równie¿ niemaj¹cego do tej pory bezporedniej stycznoci z przemys³em miedziowym, budzi uzasadnione obawy, ¿e konkursy wyborcze
s¹ fikcj¹.
Reorientacja w strukturze produkcji i zysku KGHM nie bêdzie ³atwa.
Ale opinie, ¿e nie jest mo¿liwa do przeprowadzenia ze wzglêdu na
traktaty, umowy, zakazy i nakazy w ramach UE, nie wydaj¹ siê s³uszne. Sprawa jest trudna, ale mo¿liwa do przeprowadzenia, mimo ¿e
obecnie Skarb Pañstwa dysponuje mniej ni¿ po³ow¹ akcji Polskiej
Miedzi. Oczywicie wygodniej jest nie podejmowaæ takiego dzia³ania. No to poczekajmy. Jest jeszcze trochê czasu i swobody dla animatorów dotychczasowych igraszek z miedzi¹. Polska ze znacz¹cego eksportera stanie siê swoistym importerem miedzi, a zyski z przetwórstwa nape³ni¹ dotychczasowe kana³y. Jeszcze jest pora na zmianê
strategii i porz¹dkowanie coraz bardziej gor¹cego miedziowego tematu.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Zygmunt Bartosik
5 padziernika 2008r.

36% rodzin w Polsce ma problemy ze sp³acaniem d³ugów, a ponad 12,5%. ma powa¿ne tarapaty finansowe.
Co czwarte gospodarstwo nie p³aci nale¿noci ju¿ ponad
pó³ roku.
348 osób w ci¹gu najbli¿szego roku straci pracê w regionalnych oddzia³ach Narodowego Banku Polskiego.
Równie¿ taki sam los czeka 900 pracowników firmy Tele
Fonika najwiêkszego w Polsce i czwartego w Europie producenta kabli. Ze wzglêdu na wiatowy kryzys w najbli¿szym czasie podobne decyzje mog¹ podj¹æ tysi¹ce polskich firm.
Sejm popar³ weto prezydenta do noweli tzw. ustawy
kominowej, która m.in. znosi³a limity wynagrodzeñ mened¿erów i obni¿a³a zarobki w spó³kach pañstwowych.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin zwraca siê z APELEM o pomoc finansow¹ lub rzeczow¹ na rzecz ubogich.

Chcê siê podzieliæ

Nie b¹d obojêtny, twoje wsparcie przyniesie spokój i radoæ rodzinom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej. Dziêki twojej
ofiarnoci niejedno ognisko domowe rozbudzi umiech dziecka w ten
wi¹teczny dzieñ Bo¿ego Narodzenia 2008r.
W tym roku, tradycyjnie prowadzona jest zbiórka na rzecz najubo¿szych, która zawsze spotyka³a siê z pozytywnym odzewem braci górniczej, wyj¹tkowo czu³ej na niedolê ludzk¹. Ten rok nie ró¿ni siê od poprzednich, wiele ludzi znajduj¹cych siê w biedzie potrzebuje naszego
wsparcia.
Oka¿my serce tym, którzy tego potrzebuj¹!!
KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin ma nadziejê, ¿e jak co roku,
pracownicy naszej kopalni bez wzglêdu na przynale¿noæ zwi¹zkow¹,
wespr¹ zwi¹zkow¹ akcjê. Istnieje mo¿liwoæ podzielenia siê posi³kiem
regeneracyjnym, który bêdzie mo¿na pozostawiæ w bufecie na rejonie,
wk³adaj¹c do specjalnego pojemnika lub przekazaæ do biura KM NSZZ
S kartkê ¿ywnociow¹. Akcja bêdzie prowadzona do 19 grudnia br.
Za zebrane datki rzeczowe i finansowe Komisja Miêdzyzak³adowa
wykona paczki, które zostan¹ przekazane najbardziej potrzebuj¹cym przed
wiêtami.
Dziêki Waszej ofiarnoci ludzie bêd¹cy w potrzebie nie zostan¹
pozostawieni sami sobie i spêdz¹ wiêta w spokoju i radoci.

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
APELUJE!

Ty te¿ mo¿esz pomóc

Cz³owiek jest wielki nie przez to, kim jest, nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli siê z innymi
Jan Pawe³ II

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna APELUJE
do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej
woli - o wsparcie organizowanej przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia
- akcji pomocy ubogim rodzinom.
Akcja polega na zbiórce bonów ¿ywnociowych, które tu¿ przed
wiêtami Bo¿ego Narodzenia zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ i przekazane najubo¿szym.
Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹ mog¹ przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych w Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ ZG Rudna G³ówna, maksymalnie do dnia 19 grudnia 2008r.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za zrozumienie i ¿yczliwoæ!

Zarz¹d Regionu Dolny l¹sk NSZZ Solidarnoæ oraz Dolnol¹skie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu
NSZZ Solidarnoæ, jak co roku zorganizowa³y zawody.

XVIII bieg Solidarnoci

Musimy pamiêtaæ o idea³ach, które wnios³y podwaliny pod Polski
ruch spo³eczny roku 1980, a w konsekwencji doprowadzi³y do powstania niezale¿nego od komunistycznej w³adzy - Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ.
Bieg Solidarnoci organizowany jest w XXVIII rocznicê powstania
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ. By³
to ju¿ XVIII-ty z kolei bieg, w którym wystartowali sportowcy zawodowi
i amatorzy biegania z kraju i za granicy. Organizuj¹c tê imprezê dzia³acze
NSZZ Solidarnoæ chc¹, aby duch sportowej rywalizacji i wi¹teczny
nastrój rodzinnego festynu przyczyni³ siê do promocji idea³ów Sierpnia
1980 roku.

Zawody rozpoczê³y siê od startu spod bramy Hotelu WODNIK przy
ul. Na Grobli 28, a zakoñczy³y met¹ usytuowan¹ przy placu Hotelu WODNIK. Pomimo startu i mety usytuowanej przy tym samym hotelu trasa
biegu wynosi³a 5,2 km.
Na trasê wyruszy³o dwukrotnie wiêcej zawodników ni¿ w roku poprzednim tj. 550 zawodników.
W ramach biegu g³ównego rozegrany zosta³ Memoria³ Andrzeja
Kañskiego, w którym nasz reprezentant Robert Walkowiak (cz³onek
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna, pracownik oddzia³u E-7 kopalni
Rudna) wywalczy³ III miejsce na podium w kategorii wiekowej 18-39
lat.

90 ROCZNICA
NIEPODLEG£OCI
W tym roku 11 Listopada przypad³a 90 rocznica odzyskania przez
Polskê Niepodleg³oci.
11 listopada 1918 podpisano akt kapitulacji Niemiec koñcz¹cy I wojnê
wiatow¹. 10 listopada przywódca ruchu niepodleg³ociowego Józef
Pi³sudski, uwolniony pod naciskiem opinii publicznej z wiêzienia w
Magdeburgu, przyjecha³ do Warszawy. Dzieñ póniej Rada Regencyjna
przekaza³a Pi³sudskiemu naczelne dowództwo nad si³ami zbrojnymi,
14 listopada przej¹³ on w³adzê cywiln¹, a 16 listopada w depeszy do
pañstw Ententy, Pi³sudski og³osi³ powstanie niepodleg³ego pañstwa
polskiego obejmuj¹cego wszystkie wyzwolone ziemie polskie. Choæ
granice niepodleg³ej Polski zaczyna³y siê dopiero kszta³towaæ, 11 listopada 1918 r., pozostaje oficjalnym pocz¹tkiem odrodzonej Rzeczypospolitej.
90 rocznica odzyskania niepodleg³oci to dla Solidarnoci wa¿ne
wiêto i wa¿ne wydarzenie. Przez wiele lat to Solidarnoæ i wczeniej
rodowiska opozycyjne nios³y pamiêæ o tym dniu, jako pamiêæ o wolnoci. Jeszcze w latach 90, to Solidarnoæ pierwsza wezwa³a do wywieszania i dekorowania domów flagami narodowymi, bo to jest nasze
wspólne wiêto. W tym dniu warto pamiêtaæ, ¿e ca³y przysz³y rok Komisja Krajowa nazwa³a rokiem Niepodleg³oci i Solidarnoci  powiedzia³ Jacek Rybicki, sekretarz KK NSZZ S.

Robert Walkowiak wygra³ XIII Mistrzostwa Polski w Knurowie

Górnik z Rudnej zwyciê¿a

Dnia 14 wrzenia 2008 roku odby³ siê XVI Miêdzynarodowy Bieg
Uliczny oraz XIII Mistrzostwa Polski Górników na dystansie 10km.
Bieg zorganizowany zosta³ przez Amatorski Klub Biegacza przy wspó³udziale Mosir Knurów.
Start i meta w XVI Miêdzynarodowym Biegu Ulicznym w Knurowie na dystansie 10 km, który stanowi³ zarazem XIII Mistrzostwa Polski
Górników znajdowa³y siê w pobli¿u hali MOSiR-u w Knurowie Szczyg³owicach. Bieg rozpoczê³o 290, a ukoñczy³o 274 zawodników.
Biegi przeprowadzone zosta³y w 5 kategoriach:
1. Kategoria Open dla wy³onienia Mistrza Górników.
2. 5 kategorii wiekowych dla górników.
3. Kategoria Open dla kobiet i mê¿czyzn.
4. 10 kategorii wiekowych mê¿czyzn.
5. Kategoria mieszkañców Knurowa.
Polsk¹ Mied w Knurowie reprezentowa³o 4-ch górników: Robert
Walkowiak  O/ZG Rudna, Pawe³ Szczerba  O/ZG Lubin, Krzysztof
Skiba i Rafa³ Dereczenik  O/ZG Polkowice-Sieroszowice.
Robert Walkowiak odniós³ zwyciêstwo w kategorii wiekowej 18-29
lat i zosta³ mistrzem Polski Górników.
Pawe³ Szczerba uplasowa³ siê zaraz za Robertem zajmuj¹c II miejsce w tej samej kategorii wiekowej.
Krzysztof Skiba wywalczy³ II miejsce w kategorii wiekowej 40-49 lat.
Rafa³ Dereczenik przybieg³ na metê na 6-tej pozycji w kategorii wiekowej 30-39 lat.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ gratuluje naszym kolegom wspania³ych wyników i ¿yczy zachowania tak
wspania³ej kondycji.
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