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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Spodoba³o siê Bogu objawiæ wszechmoc
swojego mi³osierdzia w Betlejemskiej stajence.
Da³ nam Syna, który naucza³ nas, jak z³o dobrem zwyciê¿aæ.
Niech pami¹tka Jego przyjcia na wiat przypomina nam,
¿e Jezus Chrystus  Zbawiciel ludzkoci - jest nasz¹ drog¹,
prawd¹ i ¿yciem.
Niech otworzy nasze serca na mi³oæ.
Niech nauczy nas dawaæ wiadectwo wiernoci Swojej nauce
wobec wszystkich ludzi.

Bo¿ej ³aski, ludzkiej ¿yczliwoci,
Radosnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
Wszystkim pracownikom
KGHM Polska Mied S.A.
i spó³ek z ni¹ wspó³pracuj¹cych
oraz emerytom i rencistom z Polskiej Miedzi
¿ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe
NSZZ Solidarnoæ
oraz Redakcja Pryzmatu
Szczêæ Bo¿e !

Kolejny rok z rzêdu KGHM Polska Mied S.A. bêdzie mia³ wielomiliardowy zysk netto

My wiemy - Zysk musi pozostaæ w Spó³ce

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ od wielu lat domaga siê pozostawienia w Spó³ce wypracowanego przez
za³ogê Polskiej Miedzi zysku dla rozwoju i bezpieczeñstwa Spó³ki.
Pomimo ¿¹dañ NSZZ Solidarnoæ artyku³owanych podczas spotkañ z Zarz¹dem i Rad¹ Nadzorcz¹ Spó³ki oraz u Ministra Skarbu RP,
który ma decyduj¹cy g³os na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A. Pomimo wielu pism skierowanych do w³adz i
w³aciciela od wielu lat trwa intensywny, a mo¿na powiedzieæ od 2005 roku rabunkowy drena¿ kasy naszej Spó³ki, poprzez wyp³atê dywidendy akcjonariuszom, w nadmiernej wysokoci.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A., w którym Skarb Pañstwa ma decyduj¹cy g³os, przeznaczy³o w roku 2006
na dywidendê 87,36% zysku netto za 2005r.. A 30 maja 2007r. 100% zysku netto za 2006r. £¹cznie na wyp³atê dywidendy dla akcjonariuszy
KGHM przeznaczy³ 7,594 miliarda z³ w ostatnich 4-ch latach.



Skok na kasê Polskiej Miedzi obrazuje poni¿sza tabelka.
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Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ domaga siê przeznaczenia wypracowanych w KGHM Polska Mied S.A.
zysków na inwestycje s³u¿¹ce rozwojowi Polskiej Miedzi w Polsce, a nie jak to by³o do tej pory na wyp³atê dywidendy lub inwestycje
poza granicami Polski.
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ oraz inni przewodnicz¹cy poszczególnych Komisji Zak³adowych Solidarnoci, bez przerwy
wskazuj¹ i krytykuj¹ b³êdn¹ politykê kolejnych Ministrów Skarbu Pañstwa RP i w³adz Spó³ki, które zmieniaj¹ siê w zale¿noci od zawirowañ
politycznych w Polsce. Ka¿da kolejna ekipa, która przychodzi do naszej Spó³ki za³atwia swoje partyjno-prywatne interesy, nie bacz¹c na
racjonaln¹ gospodarkê i rozwój Polskiej Miedzi.
Kolejne Zarz¹dy wypompowuj¹ kasê na chybione inwestycje typu Kongo, ogrodnictwo pod Lubinem, racjonalizacjê wannow¹, zabezpieczenie cen miedzi na zbyt niskim poziomie lub dywidendê. Dzia³ania te blokuj¹ rozwój i modernizacjê Spó³ki. Tak trwoni siê miliardy z³otych.
Wyp³ata dywidendy ma zasiliæ konto pañstwa, które jest studni¹ bez dna.
Zapomina siê przy tym ca³kowicie o spó³ce KGHM Polska Mied S.A., o zatrudnionych w niej pracownikach, o inwestowaniu w ci¹g
technologiczny, który wypracowuje te miliardy. Prowadzi siê politykê ograniczaj¹c¹ zatrudnienie, ograniczaj¹c przede wszystkim
zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, a rozbudowuj¹c kombinacki Pentagon  Biuro Zarz¹du. Dzia³ania te przynosz¹ op³akany
skutek, w kopalniach w 2008r. trzeba zatrudniæ dodatkowo pó³ tysi¹ca pracowników przy produkcji. Koszty wyprodukowania miedzi bij¹
wszelkie rekordy i osi¹gnê³y 12.680 z³ za tonê miedzi. Kopalnie s¹ niedoinwestowanie w park maszynowy i potrzebne do niego czêci,
brakuje frontu robót dla eksploatacji rudy. A Zarz¹d Spó³ki z politycznego konkursu, nie bacz¹c na g³os za³ogi i reprezentuj¹cego j¹ NSZZ
Solidarnoæ, og³asza swoj¹ politykê zabezpieczenia interesów akcjonariuszy:
W polityce dywidend Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. 11 sierpnia 2008 roku okreli³ swoje stanowisko: za szczególnie istotne uwa¿a,
aby dobre wyniki osi¹gane przez KGHM Polska Mied S.A. mia³y tak¿e prze³o¿enie na korzyci Akcjonariuszy

 Zarz¹d bêdzie rekomendowa³ wyp³acanie dywidendy wed³ug nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
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Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ protestuje przeciw takiej polityce gospodarczej w KGHM Polska Mied
S.A prowadzonej przez obecny Zarz¹d.
Lekcewa¿¹cy stosunek w³adz Spó³ki do naszych postulatów inwestowania zarobionych przez górników, przeróbkarzy i hutników
pieniêdzy w nasz¹ Polsk¹ Mied w zestawieniu z obecnym kryzysem wiatowym doprowadza do krytycznej sytuacji w naszej Spó³ce.
Jak optymistycznie za³oga Polskiej Miedzi mog³aby patrzeæ w przysz³oæ, gdybymy mieli: nowe maszyny, magazyny pe³ne czêci, przygotowane z kilkuletnim wyprzedzeniem fronty robót lub 7,5 miliarda ulokowane w kapitale zapasowym.
Gdy by³a koniunktura na mied nasze polskie kopalnie, huty i zak³ady przeróbcze, trzeba by³o doinwestowaæ poprzez modernizacjê i
maksymalnie rozbudowaæ, aby móc wstrzymuj¹c inwestycje przetrwaæ dekoniunkturê, gdy braknie na inwestowanie pieniêdzy.
Teraz, gdy wypracowalimy zysk za 2008 rok, ma byæ powtórka z rozrywki. Mamy pieni¹dze i musimy je zachowaæ, gdy kasy braknie.
Dlatego wypracowany zysk musi pozostaæ w KGHM, a nie byæ wyp³acany akcjonariuszom, jako dywidenda.  mówi przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski
Czy za³oga Polskiej Miedzi mo¿e liczyæ w trudnej sytuacji na dofinansowanie z bud¿etu pañstwa?
Wszyscy znamy los stoczni Polskich, które znajduj¹c siê w trudnej sytuacji nie otrzyma³y dotacji pañstwowych, gdy¿ przepisy UE zabraniaj¹ finansowania z bud¿etu pañstwowego przedsiêbiorstw.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wzywa w³aciciela i w³adze Spó³ki do opamiêtania.
Trwaj¹cy w wiecie kryzys nie ominie najwiêkszego Polskiego eksportera KGHM Polska Mied S.A. Nie pozostawienie w KGHM wypracowanego w 2008r. zysku bêdziemy traktowaæ jako celowe dzia³anie na szkodê Spó³ki.

Sam optymizm nie wystarczy do ¿ycia

Szara rzeczywistoæ

Od ludzi, którzy nas wyborców, reprezentuj¹ w parlamencie mamy
prawo oczekiwaæ odpowiedzialnoci za s³owa i czyny.
W nat³oku serwisów codziennych widaæ wyranie, ¿e dobry przedwyborczy humor nie opuszcza premiera Donalda i jego zaplecza partyjnego. To, co w ostatnim czasie prezentuj¹ nam niektórzy politycy zwi¹zani z ekip¹ premiera, przekracza moim zdaniem, wszelkie granice. Od
ludzi, którzy nas reprezentuj¹ w parlamencie musimy oczekiwaæ wiêkszej odpowiedzialnoci za s³owa i czyny ni¿ od dziecka przedszkolnego.
Mo¿e miêdzy innymi z tego powodu Platforma Obywatelska od przysz³ego roku skraca okres przedszkolny, wprowadzaj¹c szko³ê ju¿ dla 6ciolatków. Ja bym wola³, aby politycy podnieli swój poziom, gdy¿ zyska³aby na tym Polska. By³oby tak piêknie i cudownie, wszyscy byliby
zadowoleni i zdrowi jak w bajce z kampanii wyborczej PO. Ale mamy
szar¹ rzeczywistoæ, ¿ycie z miesi¹ca na miesi¹c weryfikuje kolejne
mrzonki przedwyborcze Donalda. Zamiast obiecywanego cudu gospodarczego przypieszy³a inflacja, a kryzys gospodarczy, pomimo kamufla¿u uprawianego przez w³adzê, coraz mielej puka do drzwi naszego
domu  Polski.
Co rusz s³yszymy o szykowanych zwolnieniach grupowych, wyhamowa³o budownictwo rozpêdzone za czasów poprzednich rz¹dów, a
szpitale maj¹ byæ spó³kami prawa handlowego, przynosz¹ce zysk ich
w³acicielom. I znów s³yszymy bajkê, ¿e jest to jedyny sposób na zwiêkszenie dla ludnoci dostêpnoci do us³ug zdrowotnych, przy zbyt skromnym bud¿ecie na s³u¿bê zdrowia. Przedszkolaki powy¿ej 6-ciu lat, ju¿
ten szwindel rozpracowa³y, bo dla nich jest jasnym, ¿e jak nie ma w
bud¿ecie pieniêdzy, a spó³ka - szpital ma osi¹gn¹æ zysk, to zap³aci pacjent. Oczywicie pod warunkiem, ¿e bêdzie posiada³ kasê. Zbyt m¹dre
te przedszkolaki, do szko³y z nimi i po problemie.
Trwaj¹ przepychanki w rz¹dzie, kto na jakim fotelu ma siedzieæ, tworzy siê coraz to nowe konflikty z Prezydentem RP, a nasze ludzkie problemy s¹ nierozwi¹zywane. Musimy czekaæ miesi¹cami na lekarza specjalistê, coraz dro¿sze jest ¿ycie i coraz wiêcej narzekamy. Przy tych
wszystkich utyskiwaniach - zwyk³ych zjadaczy chleba - na ekipê cudotwórcy Donalda, ¿e wystrychniêto nas na przys³owiowego dudka, s³upki
sonda¿owe rosn¹ w górê. Co w takiej sytuacji powinnimy robiæ? Przede
wszystkim zacz¹æ rozs¹dnie myleæ i wyci¹gaæ w³aciwe wnioski z historii, któr¹ ju¿ przerabialimy. Nie zach³ystywaæ siê samym sob¹, patrz¹c na w³asny czubek nosa.
Wtedy - jak te 6-ciolatki - trzewo popatrzymy na wiat i zrozumiemy, ¿e jestemy kiwani przez ekipê cwaniaków, któr¹ nale¿y odprawiæ, a
nie popieraæ w sonda¿ach.
Optymista

Praca pod ziemi¹ zas³uguje na gwarantowane i czytelne
wynagradzanie.

Nie-reformowalny

Pracownicy kopalni Rudna cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ nigdy
nie zaakceptowali i nie akceptuj¹ obecnie obowi¹zuj¹cej indywidualnej premii akordowej.
Realizuj¹c swoje statutowe obowi¹zki wobec pracowników, Komisja
Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna od piêciu lat domaga siê
likwidacji wprowadzonego bez jej zgody akordu indywidualnego w kopalni Rudna.
Przypominamy: 7 marca 2003r. przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Do³owych Piotr Trempa³a bez wiedzy pozosta³ych
organizacji zwi¹zkowych, wyrazi³ zgodê na zmiany w Regulaminie Tworzenia i Wykorzystania Funduszu Premiowego w O/ZG Rudna wprowadzaj¹ce w kopalni Rudnej pod ziemi¹ akord indywidualny. Po pó³rocznym okresie obowi¹zywania akordu indywidualnego, ju¿ we wrzeniu
2003r. wszystkie zwi¹zki dzia³aj¹ce w Rudnej wystêpuj¹ do dyrekcji tej
kopalni o powrót do zapisów regulaminu obowi¹zuj¹cego przed 7 marca 2003r. Niestety zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem zapisy w Regulaminie mo¿na zmieniæ tylko za zgod¹ pracodawcy, a tej nie ma.
Popiech i nieprzestrzeganie technologii wykonawstwa robót jest
w górnictwie czêst¹ przyczyn¹ wypadków przy pracy. A w ich wyniku
pracownicy zawsze trac¹ zdrowie i czasami ¿ycie. Dla NSZZ Solidarnoæ najwy¿sz¹ wartoci¹ jest ¿ycie i zdrowie oraz godziwe wynagrodzenie pracownicze. Z tych te¿ powodów, pomimo up³ywu lat,
przedstawiciele pracowników z NSZZ Solidarnoæ domagaj¹ siê
likwidacji akordu indywidualnego pod ziemi¹ kopalni.

Pomimo oczywistych faktów, przewodnicz¹cy ZZPD Piotr Trempa³a
(jak mo¿emy wyczytaæ w Gazecie Wroc³awskiej z 11 grudnia 2008r.)
uparcie twierdzi, ¿e jego zwi¹zek jest za systemem motywacyjnym, czyli,
kto wiêcej zrobi, wiêcej zarobi.
Dziwi takie stanowisko zwi¹zkowca ze zwi¹zku, który sw¹ nazw¹
Do³owy sugeruje, ¿e dba i pilnuje interesu pracowników zatrudnionych
pod ziemi¹. Ale w takich czasach ¿yjmy, ¿e trzeba uwa¿aæ, gdy¿ nazwa
czêsto ma zachêcaæ, chocia¿ nie ma nic wspólnego z prawd¹. Czêsto siê
spotykamy w sklepach z cenami promocyjnymi, które w rzeczywistoci
s¹ normalnymi lub zawy¿onymi w stosunku do cen w innych sklepach.
Czy uda siê zreformowaæ stanowisko przewodnicz¹cego ZZPD P.
Trempa³y? Tego nie wiemy. Oczywistym jest natomiast fakt, ¿e jak nie
mo¿na zmieniæ pogl¹dów przewodnicz¹cego, to mo¿na zmieniæ przewodnicz¹cego, gdy¿ wybieraj¹ go cz³onkowie zwi¹zku lub w ostatecznoci zmieniæ przynale¿noæ zwi¹zkow¹.
Ludzie maj¹ prawo do spokojnej i bezpiecznej pracy oraz godziwego wynagrodzenia, zw³aszcza, gdy s¹ zatrudnieni w specyficznych
warunkach pod ziemi¹ w kopalni i nikt nie ma prawa zmuszaæ ich do
nieprzestrzegania przepisów bhp i pracy w popiechu dla lepszego
zarobku.

Wa¿ne sprawy, w tym podwy¿ki p³acy pracowniczej,
zdominuj¹ najbli¿sze obrady w Polskiej Miedzi.

Rozmowy o przysz³oci
- bêdzie premia?

W pi¹tek 19 grudnia w siedzibie KGHM Polska Mied S.A. odbêdzie siê spotkanie pracodawcy ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w Polskiej Miedzi w celu dokonania oceny kszta³towania siê
wynagrodzeñ w 2008r.
Jak podaje G³ówny Urz¹d Statystyczny, po lipcowym i sierpniowym
spowolnieniu inflacja cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ruszy³a z
kopyta, we wrzeniu wzros³a o 0,7% w stosunku do cen z sierpnia, a w
padzierniku o nastêpne 0,4%, osi¹gaj¹c narastaj¹co do roku poprzedniego wzrost 4,4%. Jak mo¿na siê spodziewaæ na koniec roku osi¹gnie
powy¿ej 5%.
Jak podaje Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. rednia p³aca w Spó³ce
wzros³a za 10 miesiêcy br. o 3,6%, a na koniec roku osi¹gnie wartoæ
1%.
Oznacza to, ¿e w wyniku prowadzonej polityki p³acowej prezesa
Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³awa Krutina w roku 2008
nast¹pi spadek redniej p³acy realnej pracowników Polskiej Miedzi,
o co najmniej 4%.
Zgodnie z zawartym porozumieniem 27 padziernika br. w wyniku
którego NSZZ Solidarnoæ zawiesi³a spór zbiorowy o wzrost p³acy
pracowniczej ustalono, ¿e: W terminie nie póniej ni¿ do koñca grudnia
2008r. strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A. dokonaj¹ oceny osi¹gniêtego poziomu
wynagrodzeñ oraz utraty ich wartoci realnej w 2008r. Wysokoæ ewentualnej jednorazowej premii wyrównawczej wynikaæ bêdzie z tej oceny i
sytuacji zewnêtrznej Spó³ki.
W pi¹tek zwi¹zkowcy zasi¹d¹ do sto³u i bêd¹ rozmawiaæ o mo¿liwoci zrekompensowania pracownikom utraconej si³y nabywczej ich wynagrodzenia.
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski
mówi: Pracownikom nale¿y siê rekompensata, je¿eli niepowoduj¹ca
wzrostu ich wynagrodzenia ponad inflacjê, to co najmniej j¹ niweluj¹ca.
Nie przyjmujemy do wiadomoci argumentów Zarz¹du, ¿e nast¹pi³ spadek wydajnoci w wydobyciu rudy i wytopie miedzi. Spadek wydajnoci nast¹pi³ w wyniku zmniejszaj¹cej siê zawartoci metalu w górotworze, a za tê sytuacjê nie mo¿na winiæ pracowników. Sposób wybierania
jest spraw¹ organizacyjn¹ i le¿y po stronie pracodawcy. Uzasadnianie
braku podwy¿ki wysokimi kosztami jest nieuzasadnione. Spó³ka wypracowuje wielomiliardowe zyski, które nie musz¹ byæ, a¿ tak wysokie.
Mo¿na je pomniejszyæ o kwotê zwiêkszaj¹c¹ wynagrodzenie, a i tak
pozostanie zysk na inwestycje i do zabezpieczenia przysz³oci Spó³ki.
Trosk¹ moj¹ jest, aby w³adze i w³aciciel Spó³ki odst¹pili od pobrania
dywidendy, przeznaczaj¹c zysk z 2008r. na kapita³ zapasowy, z którego
mo¿na bêdzie pokryæ ewentualne straty, w przypadku trudnoci powsta³ych w wyniku kryzysu.
D¹¿eniem SKGRM NSZZ Solidarnoæ jest wyp³acenie jednorazowej premii pracownikom przy zachowaniu w dobrej kondycji Spó³ki, która stanowi ród³o dochodu dla kilkunastu tysiêcy zatrudnionych w niej pracowników oraz dziesi¹tek tysiêcy ludzi utrzymuj¹cych
siê z jej istnienia.

Z okazji Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy, by wszystkie dni w roku
by³y tak spokojne
i radosne jak wiêta,
a Nowy Rok pozwoli³ bezpiecznie
i z sukcesem zrealizowaæ
najbardziej mia³e przedsiêwziêcia
i plany.
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