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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Owiadczenie
Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej
NSZZ Solidarnoæ Janusza niadka
w sprawie obchodów rocznicy 4 czerwca.

Owiadczam, ¿e ze strony NSZZ Solidarnoæ nigdy nie istnia³o i
nie istnieje zagro¿enie dla powagi planowanych w dniu 4 czerwca br.
obchodów, o których dowiadujemy siê z mediów, i na które nie jestemy zaproszeni.
W³adze pañstwowe podczas partyjnej imprezy w Pa³acu Kultury
29 kwietnia br. w Warszawie decyduj¹c siê na niedopuszczalny pokaz si³y, skrzywdzi³y polskich pracowników i dzisiaj lêkaj¹ siê ludzkiego gniewu.
W imiê idea³ów, z których zrodzi³a siê wolna Polska, i do których
wszyscy chcemy siê odwo³ywaæ, apelujê o okazanie szacunku polskim robotnikom i zaprzestanie prowadzonej kampanii insynuacji.
W obliczu narastaj¹cych zagro¿eñ skutkami kryzysu gospodarczego prowadzenie dialogu za porednictwem mediów stanowi zagro¿enie dla pokoju spo³ecznego. W³adza ma obowi¹zek okazywaæ
szacunek obywatelom.
Janusz niadek

Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. 6 maja 2009r. przekaza³ Markowi Trawiñskiemu przewodnicz¹cemu RN KGHM Polska Mied
S.A.

Zdanie odrêbne

Wnoszê zdanie odrêbne do stanowiska podjêtego przez Radê
Nadzorcz¹ KGHM Polska Mied S.A. w sprawie wniosku Zarz¹du
dotycz¹cego podzia³u zysku za 2008r.
Rada Nadzorcza w dniu 27 kwietnia 2009r. nie popar³a wniosku
Zarz¹du Spó³ki rekomenduj¹cego pozostawienie zysku za rok obrotowy 2008 w wysokoci 2, 92 mld z³ do dyspozycji Spó³ki.
W mojej ocenie zysk netto powinien byæ pozostawiony w Spó³ce i
byæ przeznaczony na przygotowanie ci¹gu technologicznego do okresu dekoniunktury. Ta decyzja Rady Nadzorczej jest ewidentnym przyk³adem tego, ¿e przedstawiciele Skarbu Pañstwa nie bior¹ pod uwagê problemów firmy i nie zastanawiaj¹ siê nad przysz³oci¹ Spó³ki,
tylko chc¹ zaspokoiæ ¿¹dania g³ównego akcjonariusza. Bud¿et pañstwa nie mo¿e kolejny ju¿ rok ¿¹daæ i ¿¹daæ, trzeba z tym skoñczyæ i
dzia³anie takie nazwaæ wprost - jest to dzia³anie na szkodê Spó³ki.
Jako cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi jestem zobligowany zwróciæ uwagê Rady Nadzorczej, i¿ w obecnej sytuacji makroekonomicznej wystêpuje koniecznoæ zabezpieczenia miejsc pracy i powa¿nego mylenia o przysz³oci, a nie przeznaczania rodków finansowych na przejedzenie przez bud¿et pañstwa. Bezspornym faktem
jest, ¿e w latach 2005-2007 KGHM Polska Mied S.A. wyp³aci³ akcjonariuszom dywidendy w wysokoci 7,2 mld, zgodnie przyjêt¹ przez
w³adze Spó³ki polityk¹ dywidend na lata 2005-2008, przez co Spó³ka
dokona³a nadp³aty i tym samym zrealizowa³a swoje zobowi¹zania
wobec akcjonariuszy. Decyzja o wyp³aceniu dywidendy zmusi Spó³kê do zrewidowania przyjêtej strategii (g³osami przedstawicieli Skarbu Pañstwa). W celu zachowania zdolnoci do kontynuowania swojej dzia³alnoci, finansowania inwestycji oraz na wyp³atê dywidendy potrzebne rodki bêdzie zmuszona pozyskaæ z kredytów.
Wp³ynie to na zdecydowany wzrost ryzyka finansowego Spó³ki i

konsekwencji spowoduje wzrost zad³u¿enia, obni¿enie przep³ywów
finansowych z tytu³u d³ugu oraz pogorszenie zdolnoci kredytowej
Spó³ki.
Józef Czyczerski

Platforma w swym programie zapowiada³a odpolitycznienie gospodarki - temu celowi mia³y s³u¿yæ konkursy
wy³aniaj¹ce mened¿erów.

Mydlenie oczu

Czy Rada og³osi konkurs w ostatniej chwili?
Nie milkn¹ spekulacje, ¿e cz³onkowie zarz¹du KGHM strac¹ pracê
w dniu WZA. Rada mog³a odwo³aæ prezesów ju¿ 18 maja w odwecie
za przyznanie premii za³odze. Prezesi najwyraniej wybronili siê
wstêpn¹ rekomendacj¹ wyp³aty dywidendy (po dywaniku 15 maja w
MSP przed posiedzeniem RN zaplanowanym na 18 maja, maj¹cym
w porz¹dku obrad, na wniosek MSP, dokonaæ zmian w zarz¹dzie) i
podniesieniem prognoz wyników za 2009 rok. Rada bêdzie rozpatrywaæ przed³u¿enie kadencji cz³onkom zarz¹du KGHM 15 czerwca,
dzieñ przed WZA. To ostatni dzwonek, by zadecydowaæ o rozpisaniu
konkursu.
Konkursy w spó³kach Skarbu Pañstwa, maj¹ce wy³oniæ niezale¿nych mened¿erów, to szczyt hipokryzji. wiadczy o tym ostatnia awantura o dywidendê w KGHM, presja polityków i urzêdników MSP. Niezale¿noæ prezesów to fikcja, dlatego zamiast mydliæ oczy, Skarb powinien kierowaæ do zarz¹du swoich, ponosz¹cych polityczn¹ odpowiedzialnoæ nominatów.  mówi Józef Czyczerski, cz³onek rady nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wyboru za³ogi.

16 czerwca 2009 roku, w Lubinie, odbêdzie siê Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A.

Wa¿ne dla Polskiej
Miedzi decyzje

Zarz¹d KGHM Polska Mied Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Lubinie,
zwo³a³ Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A.
Do najwa¿niejszych dla za³ogi pozycji porz¹dku obrad nale¿eæ bêdzie:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki w roku
obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Spó³ki za rok
obrotowy 2008.
2. Rozpatrzenie wniosku Zarz¹du, co do podzia³u zysku Spó³ki za
rok obrotowy 2008.
3. Podjêcie uchwa³y o zatwierdzeniu sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki w roku obrotowym 2008,
4. Podjêcie uchwa³y o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Spó³ki za rok obrotowy 2008,
5. Podjêcie uchwa³y o podziale zysku Spó³ki za rok obrotowy 2008.
Co nast¹pi jutro, musimy przewidzieæ dzisiaj i zrobiæ wszystko,
aby zabezpieczyæ nasze miejsca pracy i nasze zarobki przed zakusami rz¹dz¹cych polityków.
Aby oszczêdnoci znowu nie odby³y siê kosztem p³acy i zatrudnienia w KGHM Polska Mied S.A.

Jest odpowied na wyst¹pienie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ do Ministra
Skarbu Pañstwa

Wiceminister odpowiada
Sekcja Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
mówi: inwestujmy nasze pieni¹dze w Polsk¹ Mied i ¿¹da pozostawienia zysku w spó³ce dla jej rozwoju i zabezpieczenia na wypadek dekoniunktury. Jest przekonana, ¿e spó³ki nie staæ na wyp³atê dywidendy akcjonariuszom z zysku za 2008 r. Nie zgadza siê
na powtórzenie scenariusza ze stoczni polskich.
W przypadku trudnoci ekonomicznych w Polskiej Miedzi rz¹d
nie przeka¿e rodków finansowych dla ratowania Polskiej Miedzi, a
jak przeka¿e, to oka¿e siê, ¿e UE ka¿e je do SP oddaæ, co spó³kê
postawi w stan likwidacji.
Z powy¿szych powodów 31 marca 2009r. SKGRM NSZZ Solidarnoæ apelowa³a do MSP o pozostawienie w Spó³ce ca³ego wypracowanego zysku za 2008r. Odwo³a³a siê przy tym do deklaracji
przedwyborczych Platformy Obywatelskiej, w których Donald Tusk
deklarowa³, ¿e nie bêdzie drenowa³ spó³ki z zysku (cyt. dos³owny:
nie ograbi firmy z zysku), który pozostanie w celu ich rozwoju.
Na apel SKGRM NSZZ Solidarnoæ odpowiedzi udzieli³ Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu - Zdzis³aw Gawlik, 21 maja
2009r.:
W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2009r., w którym apeluje
Pan o pozostawienie ca³ego wypracowanego zysku netto za 2008
roku w Spó³ce KGHM PM S.A. uprzejmie informujê, ¿e w Ministerstwie Skarbu Pañstwa prowadzone s¹ obecnie analizy zwi¹zane z
ocen¹ mo¿liwoci pobrania dywindend z zysku netto za 2008r w
Spó³kach z udzia³em Skarbu Pañstwa.
Zgodnie z przyjêt¹ przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa polityk¹
dywidendow¹ stosuje siê indywidualne podejcie do sytuacji w konkretnej spó³ce. W procesie decyzyjnym bierze siê pod uwagê szereg
czynników, które mog¹ mieæ wp³yw na podzia³ zysku. Jednym z nich
jest sytuacja, w której znaczna czeæ zysku spó³ki wynika z dzia³ania
czynników zewnêtrznych np. w przypadku spó³ek surowcowych, jeli wzrost zysku wynika³ w zdecydowanej czêci nie z dzia³alnoci
zarz¹dów spó³ek, lecz ze wzrostu cen surowców na wiecie. Taka
sytuacja mia³a miejsce w przypadku KGHM PM S.A. gdzie z uwagi na
znaczny wzrost w latach 2005-2007 cen miedzi na rynkach wiatowych Spó³ka generowa³a rekordowo wysokie wyniki finansowe w
tym okresie.
Nie mo¿na zgodziæ siê z Pana twierdzeniem, w kontekcie pobranych dywidend, ¿e decyzje te spowodowa³y brak inwestycji przygotowuj¹cych KGHM do wiatowego kryzysu i dekoniunktury na rynku
miedzi. Jak wynika z informacji otrzymanych od Zarz¹du Spó³ki w
latach 2004-2008 mia³ miejsce sta³y wzrost nak³adów na inwestycje.
Od roku 2004 poniesiono ogó³em nak³ady na inwestycje rzeczowe w
KGHM PM S.A. w wysokoci 3.944 mln z³, z czego tylko w roku
2008 wydatkowano kwotê na poziomie 1.139 mln z³.
Najwiêksze w tym okresie nak³ady poniesione zosta³y na inwestycje rozwojowe na kwotê 1.655 mln z³ oraz inwestycje odtworzeniowe na kwotê 1.827 mln z³.
Nie podzielam tak¿e Pana pogl¹du, i¿ wyprowadzanie po raz kolejny niezbêdnych do funkcjonowania i rozwoju Spó³ki rodków finansowych z KGHM bêdzie jawnym dzia³aniem na jej szkodê. Uprawnienie akcjonariusza do udzia³u w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym jest jednym z jego fundamentalnych praw wynikaj¹cych z kapita³owego zaanga¿owania w spó³kê.
Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e w zwi¹zku z utrzymywaniem siê korzystnych warunków makroekonomicznych oraz korekt¹ projekcji wyników Spó³ki przewiduj¹c¹ poprawê sytuacji finansowej, Zarz¹d rozwa¿a zmianê rekomendacji w sprawie podzia³u zysku za rok 2008.
Ostateczn¹ decyzjê w sprawie podzia³u zysku netto za 2008r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó³ki.
Jednoczenie informujê, ¿e Zarz¹d KGHM PM S.A. odniós³ siê do
mo¿liwoci eksploatacji z³ó¿ rud miedzi w rejonie LGOM, w tym z³ó¿
w okolicach Boles³awca. Z przekazanych informacji wynika, ¿e rozpoznanie tych z³ó¿ wpisane zosta³o do Strategii KGHM PM S.A. na
lata 2009-2018 zatwierdzonej przez Radê Nadzorcz¹. Spó³ka z³o¿y³a
ju¿ wnioski koncesyjne do Ministerstwa rodowiska i oczekuje pozytywnych decyzji. Wnioski te dotycz¹ z³ó¿ w okolicach Wartowic (w
pobli¿u Boles³awca) oraz Nowin (pomiêdzy Boles³awcem i Szprotaw¹). Ponadto w rejonie LGOM znane s¹ inne wystêpowania mineralizacji miedziowej, których dalszym rozpoznaniem Spó³ka jest zainteresowana. Wszystkie te zasoby po³o¿one s¹ jednak na du¿ych

g³êbokociach i ich potencjalna eksploatacja wi¹¿e siê z wysokimi
kosztami. Jak wynika z informacji Zarz¹du, KGHM PM S.A. wraz z
dostawcami technologii i urz¹dzeñ aktywnie pracuje nad nowymi
metodami eksploatacji celem optymalizacji kosztów produkcji. W
ocenie Zarz¹du technologie te mog³yby w przysz³oci byæ wykorzystywane przy wydobyciu miedzi z innych z³ó¿ na Dolnym l¹sku.
Podsekretarz Stanu Zdzis³aw Gawlik
Jak mo¿na wyczytaæ z powy¿szej odpowiedzi, do MSP nie trafiaj¹ ¿adne argumenty i stoi ono na nieprzejednanym stanowisku
poboru zysku w formie dywidendy z KGHM do kasy Skarbu Pañstwa.

Wezwany, przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, na
dywanik Ministerstwa Skarbu Pañstwa Prezes KGHM
Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin cienko ...

Polityczne igraszki PO

Zarz¹d KGHM Polska Mied do koñca maja przedstawi rekomendacjê w sprawie dywidendy za 2008 rok, poinformowa³ w pi¹tek, 15.05.2009r. w Warszawie - prezes spó³ki Miros³aw Krutin.
Gdy trwa³y negocjacje p³acowe pracowników z pracodawc¹ sytuacja makroekonomiczna KGHM Polska Mied S.A. by³a dynamiczna i
nieprzewidywalna, a wypracowany zysk musia³ pozostaæ w ca³oci
w spó³ce dla ratowania miejsc pracy  tak argumentowa³ prezes tej
spó³ki obni¿enie p³acy realnej pracowników w roku 2008 i na rok
2009.
Ju¿ pod koniec marca Ministerstwo Skarbu Pañstwa informowa³o, ¿e spodziewa siê, i¿ KGHM wyp³aci dywidendê z zysku za 2008
rok, choæ liczy na ni¿sz¹ kwotê od tej wyp³aconej w 2008r.(1,8 miliarda), z zysku za 2007 rok.
W po³owie kwietnia prezes deklarowa³, ¿e, zgodnie z zatwierdzonymi przez radê nadzorcz¹ bud¿etem na rok 2009 oraz strategi¹ na
lata 2009-2018, KGHM zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pozostawienie zysku za rok obrotowy 2008 w wysokoci
2.920,4 miliona z³ do dyspozycji spó³ki.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 27 kwietnia prezes Miros³aw
Krutin przedstawi³ rekomendacjê pozostawienia ca³oci wypracowanego zysku w spó³ce ze wzglêdu na za³o¿enia programu inwestycyjnego i prognozowan¹ dekoniunkturê gospodarcz¹ na wiecie, a w okresie koniunktury KGHM wyp³aca³ ponadprzeciêtn¹ dywidendê dla akcjonariuszy - ³¹cznie 7,2 miliarda z³ za lata 20052007r.
Rada Nadzorcza g³osami przedstawiciel MSP odrzuci³a rekomendacjê zarz¹du. Mo¿na przyj¹æ, i¿ uzna³a, ¿e przes³anie p³yn¹ce od
polityków zasiadaj¹cych w MSP jest wa¿niejsze ni¿ realizacja zatwierdzonego planu i przyjêtej strategii. Czy¿ mo¿na im siê dziwiæ, wszak
zasiadaj¹ w radzie z nadania politycznego PO.
Trwaj¹ce ponad rok negocjacje p³acowe, o chocia¿ czêciowe zrekompensowanie za³odze Polskiej Miedzi skutków inflacji 5 maja doprowadzi³y do wyp³aty 12 maja 3,5 tys. z³ nagrody i zapowiedzi wyp³aty drugiej jej czêci we wrzeniu w wysokoci 1,5 tys.
Reakcja MSP by³a natychmiastowa. Ju¿ 6 maja polityk PO pe³ni¹cy funkcjê podsekretarza stanu Zdzis³aw Gawlik ¿¹da w pimie do
przewodnicz¹cego rady Nadzorczej Marka Trawiñskiego o niezw³oczne
zwo³anie posiedzenia RN w temacie: oceny podjêtych podêtych decyzji przez zarz¹d w przedmiocie zawartego porozumienia rekompensuj¹cego czêciowo pracownikom wzrost kosztów utrzymania
oraz o dokonanie zmian w Zarz¹dzie KGHM Polska Mied S.A.
W kolejnym dniu do KGHM przybywa miejscowy guru Platformy Obywatelskiej, pose³ na Sejm RP, wicepremier i minister spraw
wewnêtrznych i administracji Grzegorz Schetyna, który udziela odpowiedniej reprymendy prezesowi i poucza go o sposobie postêpowania.
Udziela wywiadu w mediach: Brak mylenia i przyzwoitoci zwi¹zków, musi spotykaæ siê z oporem i racjonalnymi decyzjami zarz¹du.
W tej sytuacji jednak tak siê nie sta³o.  stwierdzi³ G. Schetyna i po
chwili dodaje KGHM jest najlepszym przyk³adem tego, ¿e zwi¹zki
zawodowe nie bior¹ pod uwagê problemów firmy, nie zastanawiaj¹
siê nad przysz³oci¹ zak³adu, tylko ¿¹daj¹, ¿¹daj¹ i ¿¹daj¹. Z tym trzeba skoñczyæ. Trzeba te¿ takie zachowania nazwaæ, one s¹ antypracownicze.
Przewodnicz¹cy RN Marek Trawiñski zwo³uje zgodnie z poleceniem ministra posiedzenie RN w Warszawie na 18 maja z dwoma
punktami sugerowanymi przez MSP.
Prezes Spó³ki Miros³aw Krutin zgodnie z sugesti¹ prominent-

nego polityka PO i ministra spraw wewnêtrznych kieruje - do prokuratury, policji i ABW - przeciw zwi¹zkowcom zawiadomienie o
podejrzeniu przestêpstwa.
14 maja KGHM Polska Mied S.A. zmienia prognozê na rok 2009,
a rano 15 maja podaje wyniki Spó³ki za I kwarta³ br.
W Warszawie popo³udniu 15 maja br. prezes KGHM Miros³aw
Krutin udaje siê na dywanik do MSP. Po wizycie u ministra organizuje konferencjê prasow¹, na której informuje: W konsekwencji nowej prognozy rozwa¿amy, czy nie zachodz¹ przes³anki w zakresie wyp³aty dywidendy. Zarz¹d do koñca maja, po analizie,
przedstawi rekomendacjê i dodaje, ¿e od poziomu wyp³aty dywidendy bêd¹ zale¿a³y plany inwestycyjne spó³ki. Obecnie na 2009
rok KGHM planuje 1.235 milionów z³ inwestycji rzeczowych. W I kw.
zrealizowano 194 milionów z³, tj. 16%. 18 maja 2009 r. odby³o siê
posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. zwo³ane przez
przewodnicz¹cego M. Trawiñskiego z polecenia Ministra Skarbu Pañstwa. Jak chcia³ minister rada nadzorcza dokona³a oceny podpisanego porozumienia zawartego 5 maja br. przez Zarz¹d ze Zwi¹zkami
Zawodowymi, w sprawie wyp³aty w 2-ch ratach piêciotysiêcznej nagrody pracownikom zatrudnionym w KGHM. Nastêpnie zgodnie z
zaplanowanym porz¹dkiem mia³a dokonaæ zmian w sk³adzie Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A.
Rada dokona³a wnikliwej oceny, na podstawie przed³o¿onego przez
Prezesa Miros³awa Krutina porozumienia i jego sprawozdania z przebiegu negocjacji placowych trwaj¹cych w okresie jednego roku poprzedzaj¹cego porozumienie. Przedstawiciele ministra nie dopatrzyli siê w tym porozumieniu dzia³ania na szkodê spó³ki, bo po dyskusji
nikt nie wnioskowa³ ju¿ o odwo³anie Miros³awa Krutina. Pominiêto
figuruj¹cy w porz¹dku obrad punkt: zmiany w sk³adzie zarz¹du.
Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ
oraz cz³onek rady nadzorczej: - To by³o bardzo dziwne posiedzenie i zastanawiam siê, po co w ogóle je zwo³ano. W sprawie porozumieñ ze zwi¹zkami cz³onkowie rady reprezentuj¹cy skarb pañstwa ani prezesa nie skrytykowali, ani nie przyznali mu racji. W
mojej ocenie pozostawienie Krutina w KGHM zwi¹zane jest z tym,
¿e zarz¹d zmieni³ zdanie w sprawie wyp³aty dywidendy ze spó³ki
m.in. do skarbu pañstwa. Wczeniej prezes twardo domaga³ siê, by
pieni¹dze pozosta³y w KGHM, uzasadniaj¹c to potrzeb¹ nowych inwestycji. Ale na trzy dni przed zwo³aniem rady zarz¹d og³osi³, ¿e jednak rozwa¿a mo¿liwoæ wyp³aty dywidendy z uwagi na dobre wyniki
finansowe.
Wniosek MSP zosta³ wystosowany bez uprzedniego rozeznania
sprawy w sposób nieprzemylany z nara¿eniem na koszty i miesznoæ nie tylko ministra ale i spó³kê gie³dow¹, o znaczeniu miêdzynarodowym  6-tego producenta miedzi i 2-go producenta srebra w
wiecie. Wtr¹canie siê ministra spraw wewnêtrznych i administracji
w sprawy gospodarcze naszej firmy jest karygodnym przekroczeniem jego kompetencji. I nie usprawiedliwia tego nawet fakt, ¿e
Grzegorz Schetyna jest pos³em z naszego okrêgu wyborczego.
Odprawienie zarz¹du przed wyganiêciem kontraktów oznacza³oby koniecznoæ wyp³acenia odszkodowañ siêgaj¹cych ³¹cznie
ok. miliona z³otych. Tak¹ decyzjê rajców zaraz bym oprotestowa³
i zg³osi³ do prokuratury podejrzenie pope³nienia przestêpstwa
dzia³ania na szkodê Spó³ki.  mówi cz³onek rady nadzorczej Józef Czyczerski i dodaje Znowu nasze pieni¹dze zosta³y wydatkowane na bezmylnie zwo³ane posiedzenie. Trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e takie bezproduktywne posiedzenie rady w Warszawie to
wyrzucone tysi¹ce z³otych w b³oto
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ protestuje i potêpia polityczne ingerowanie w sprawy przemys³u miedziowego.

Rz¹d chce ponad 3 mld z³ z dywidend

Irracjonalne dojenie

Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad z PO zapowiada, ¿e
zaplanowany w ubr. plan pozyskania maksymalnie 3-ch miliardów z³otych z dywidend do bud¿etu pañstwa w roku 2009 zostanie
przekroczony. O trudnoci, które mog¹ nast¹piæ w spó³kach niech
siê martwi¹ inni.
Spó³ki skarbu pañstwa s¹ prywatne w mniej ni¿ 50%, a nawet,
gdy udzia³ SP jest mniejszy, to przy rozdrobnieniu pozosta³ego kapita³u realny wp³yw akcjonariuszy na ich dzia³alnoæ jest ¿aden. To
nadal pañstwowe firmy, które swój zysk albo inwestuj¹ albo oddaj¹
w³acicielowi. Skoro dzi maj¹ go oddawaæ, to jutro bêd¹ niedoinwestowane.

I jak tu powa¿nie traktowaæ nawo³ywania w³adz do rozwijania
siê, gdy same zachowuj¹ siê jak prymitywny w³aciciel patrz¹cy
jedynie do swej dzisiejszej kieszeni, a jutro... choæby potop.
W KGHM Polska Mied S.A. skarb pañstwa posiada 41,79% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pozosta³e g³osy s¹ w
tak du¿ym rozdrobnieniu, ¿e mniejszociowy akcjonariusz podejmuje
decyzje w zasadzie samodzielnie. wiadczy o tym dobitnie sk³ad Rady
Nadzorczej Polskiej Miedzi, gdzie na 9-ciu cz³onków wszyscy, z wyj¹tkiem pochodz¹cych z wyboru za³ogi, s¹ rekomendowani przez
Skarb Pañstwa.
Jak poda³a 20 maja 2009r. Polska Agencja Prasowa:
Skarb Pañstwa podtrzymuje, ¿e chce zebraæ z tytu³u dywidend
minimum 2,87 miliarda z³. Resort oczekuje dywidendy od KGHM i
PKO BP. Na razie nie chce jednak mówiæ o kwotach.
Bior¹c pod uwagê stan bud¿etu pañstwa, Skarb Pañstwa musi
liczyæ na dywidendê i staraæ siê w sposób wywa¿ony, dbaj¹c o interes bud¿etu i pamiêtaj¹c o interesie spó³ek, dokonywaæ poboru dywidendy. - poinformowa³ w TVN CNBC Zdzis³aw Gawlik, wiceminister skarbu.
Spodziewamy siê, ¿e bêdzie ona co najmniej w wielkoci zak³adanej w bud¿ecie, czyli w okolicach 3 miliarda z³. - doda³.
Resort w dalszym ci¹gu nie chce wypowiadaæ siê na temat kwot.
Wiadomo, ¿e liczy na dywidendê z KGHM. Zarz¹d tej spó³ki do koñca
maja ma wyraziæ swoje stanowisko w kwestii wysokoci ewentualnej dywidendy. Pierwotnie w³adze miedziowego koncernu zak³ada³y
pozostawienie zysku w spó³ce.
Minister musi braæ pod uwagê to, ¿e do sakiewki, któr¹ posiada
KGHM, ju¿ niektórzy siêgnêli. - powiedzia³.
Na pocz¹tku maja zarz¹d KGHM porozumia³ siê ze zwi¹zkami zawodowymi. Pracownicy wynegocjowali nagrodê specjaln¹ w wysokoci 5 tys. z³, wyp³acon¹ w dwóch ratach. Pierwsza, w wysokoci
3,5 tys. z³, ma zostaæ wyp³acona 12 maja. Kolejne 1,5 tys. z³ trafi do
nich do 15 wrzenia, pod warunkiem, ¿e sytuacja spó³ki siê nie pogorszy.
Tego typu zachowania zmuszaj¹ do zmiany zapatrywañ MSP w
kwestii g³osowania nad wyp³at¹ dywidendy. Dot¹d s³yszelimy jednoznaczne stanowisko ze strony spo³ecznej, ¿e oczekuje pozostawienia ca³ego zysku w spó³ce z uwagi na inwestycje, które firma
realizuje czy zmierza realizowaæ. To dzia³anie zmierzaj¹ce do wyegzekwowania pewnych kwot pieniêdzy (...) zmusza do innego podejcia. - poinformowa³.
Mylê, ¿e stanowisko MSP jest jednoznaczne, oczekujemy pieniêdzy równie¿ st¹d, ¿eby kwoty które zaplanowalimy w bud¿ecie,
mog³y sp³yn¹æ. ¯eby tê sumê zebraæ, trzeba podchodziæ bardzo rygorystycznie co do mo¿liwych podmiotów, z których te dywidendy
mo¿na uzyskiwaæ. - powiedzia³ Gawlik.
Dywidenda zostanie pobrana w takiej wysokoci, by nie naruszyæ interesów spó³ki. - doda³.
(PAP)
W 2008r. decyzj¹ wykonawców Skarbu Pañstwa wyprowadzono
z Polskiej Miedzi do pañstwowej kasy tylko na dywidendê 1,8 miliarda z³otych. Wzrost przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2008 w stosunku do 2007r. w Polsce wyniós³ 9,4%,
a KGHM Polska Mied S.A. tylko 2,6%. Na rok 2009 wykonawcy
ministerstwa przewidzieli spadek redniego wynagrodzenia pracowniczego liczonego z nagrod¹ roczn¹. Dopiero upór za³ogi i determinacja ich przedstawicieli zabezpieczy³a pracowników przed spadkiem
ich redniej p³acy, poprzez wyp³atê 5 tys. z³ brutto, w 2-ch ratach.
Planowany wzrost przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku
2009 w Polsce ma wynieæ ok. 8%, a w KGHM Polska Mied S.A.
0,00%.
Próba uzasadnienia poboru dywidendy z kasy KGHM, wyp³at¹
nagrody powstrzymuj¹cej spadek przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia pracowniczego w Polskiej Miedzi w stosunku do
2008r., podjêta przez polityka PO posadzonego na sto³ek podsekretarza stanu w MSP, jest
delikatnie mówi¹æ kompromituj¹ca.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ z
g³êbokim zaniepokojeniem przyjmuje wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa maj¹cego za cel dbanie o interes maj¹tku narodowego, do którego zalicza siê bezsprzecznie Polska Mied. Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie zosta³o powo³ane w celu dojenia
spó³ek, do granic mo¿liwoci, które trudno okreliæ, zw³aszcza w
okresie, gdy sytuacja makroekonomiczna w wiecie przejawia siê
du¿¹ nieprzewidywalnoci¹. W trosce o przysz³oæ i pomni na
obecn¹ sytuacjê polskich stoczni wzywamy Ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada i jego wykonawców do opamiêtania i pozostawienia zysku w KGHM Polska Mied S.A.

ledztwo w sprawie bramy
Prokuratura Rejonowa w Lubinie znalaz³a podstawy do wszczêcia ledztwa w sprawie wtargniêcia górników na teren KGHM.
Sta³o siê to podczas pikiety zorganizowanej 5 maja. Tego dnia zwi¹zkowcy mieli spotkaæ siê z zarz¹dem spó³ki, ¿eby negocjowaæ wysokoæ wyp³aty jednorazowej premii dla za³ogi (po 5.000 z³). Towarzyszy³o im kilkuset pracowników. Przybyli zwi¹zkowcy i towarzysz¹cy
pracownicy zastali bramê, która na co dzieñ stoi otworem, zamkniêt¹.
Gromadz¹c siê na drodze publicznej przed bram¹ zagradzaj¹c¹ im wstêp
na teren ich Spó³ki - stoj¹c w nara¿eniu na potr¹cenie przez poruszaj¹ce siê po ulicy samochody - nie mogli udaæ siê na negocjacje. Nagle
brama ust¹pi³a i wszyscy podeszli pod Biuro Zarz¹du.
13 maja prezes zarz¹du KGHM z³o¿y³ pisemne zawiadomienie o
podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa z art. 288 § 1 kk (niszczenie i
uszkodzenie mienia KGHM Polska Mied S.A.) oraz art. 254 § 1 kk
(czynny udzia³ w zbiegowisku, którego uczestnicy dopucili siê zamachu na mienie KGHM Polska Mied S.A.), a tak¿e pope³nienia wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 kw (zwo³anie zgromadzenia bez wymaganego
zawiadomienia), w stosunku do uczestnicz¹cych zwi¹zkowców i pracowników.
Po przes³uchaniu jednego z cz³onków zarz¹du spó³ki prokuratura
wszczê³a ledztwo w³asne w tej sprawie - wyjania Liliana £ukasiewicz, rzecznik legnickiej Prokuratury Okrêgowej.
Postêpowanie wyjani, miêdzy innymi, czy zachowanie pracowników, jak twierdz¹ w³adze KGHM, by³o wtargniêciem na ogrodzony teren spó³ki przez osoby do tego nieuprawnione. Jest jeszcze kwestia
zniszczonego mienia firmy, czyli bramy. Nie wiadomo, czy prokuratura postawi zarzuty, ale grozi za to do piêciu lat wiêzienia.
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZZ Solidarnoæ
uwa¿a, ¿e: Zarz¹d jak chce cigaæ, to niech siê wemie za tych, którzy
narazili firmê na wielomilionowe straty poprzez ró¿ne nieprzemylane
decyzje daj¹ce mo¿liwoæ wyprowadzenia z Polskiej Miedzi milionów
na wszelkiego rodzaju dzia³alnoæ racjonalizatorsko wynalazcz¹, inwestycje przynosz¹ce setki milionów z³otych strat czy hedging z lat
ubieg³ych, który pomniejszy³ dochód spó³ki o miliardy. A nie szuka na
si³ê strat, rzêdu kilkunastu z³otych na pospawanie zawiasu i wstawienie bramy. I pyta: A kto upowa¿ni³ zarz¹d do zamykania przede mn¹
i innymi zwi¹zkowcami bramy uniemo¿liwiaj¹cej wstêp na teren naszej firmy?
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a
zamkniêcie bramy wejciowej przed pracownikami za prowokacjê
maj¹c¹ doprowadziæ do zaostrzenia konfliktu miêdzy za³og¹, a zarz¹dem KGHM. A zg³oszenie przez Zarz¹d do organów cigania podejrzenia przestêpstwa, za nie odpowiedzialne dzia³anie, dokonane na wniosek prominentnego, polityka PO Grzegorza Schetyny.

Oferta dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.

Pakiet ochronny

Ka¿dy mo¿e do niego przyst¹piæ bez wzglêdu ma przynale¿noæ
zwi¹zkow¹.
Pracuj¹cy w kopalniach s¹ nara¿eni na szereg zagro¿eñ wynikaj¹cych i uzale¿nionych od charakteru ich pracy. Zagro¿enia te mog¹
oddzia³ywaæ na pracownika bezporednio (nieszczêliwe wypadki,
którym ulega pracownik) jak i porednio (nieszczêliwe zdarzenia,
którym ulegaj¹ pracownicy podlegli jego nadzorowi lub mienie, za
które ponosi on odpowiedzialnoæ s³u¿bow¹).
W KGHM Polska Mied S.A. do tej pory pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach dozoru i administracji mogli zawrzeæ ubezpieczenie
chroni¹ce ich przed odpowiedzialnoci¹ cywiln¹ za wynik³e zdarzenia
pod warunkiem przynale¿noci do ZZPA i T Dozór.
NSZZ Solidarnoæ uwa¿aj¹c tê sytuacjê za nienormaln¹, podj¹³
negocjacje z firmami ubezpieczaj¹cymi celem wynegocjowania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla wszystkich chêtnych bez wzglêdu
na przynale¿noæ zwi¹zkow¹. W wyniku negocjacji zosta³a zawarta
umowa z PZU S.A. na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹, ka¿dego pracownika KGHM Polska Mied S.A. bez wzglêdu na zajmowane stanowisko i przynale¿noæ zwi¹zkow¹. Jedynym warunkiem jest przyst¹pienie przez pracownika do ubezpieczenia poprzez zawarcie indywi-

dualnej polisy ubezpieczeniowej i systematyczne op³acanie sk³adki.
Ubezpieczenie obejmuje:
1. nastêpstwa nieszczêliwych wypadków podczas wykonywania
czynnoci s³u¿bowych,
2. odpowiedzialnoæ materialn¹ za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania obowi¹zków pracowniczych
wynikaj¹cych z przepisów Kodeksu Kracy,
3. koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego pracownika w celu obrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowi¹zuj¹cych przepisach, w postêpowaniu karnym, cywilnym lub
dyscyplinarnym tocz¹cym siê przeciwko niemu, jako podejrzanemu, oskar¿onemu, pozwanemu lub obwinionemu, a dotycz¹cym
czynów pope³nionych przez niego przy wykonywaniu obowi¹zków
pracowniczych lub s³u¿bowych,
4. skutki zawieszenia w czynnociach s³u¿bowych lub zawieszenia
prawa wykonywania zawodu oraz mandatów, kar i grzywien na³o¿onych przez uprawnione organy np. OUG, PIP, dyrektora itp. W
zwi¹zku z naruszeniem obowi¹zków wynikaj¹cych z pe³nionych
funkcji z wy³¹czeniem kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych. PZU ponosi z powy¿ej wymienionych przyczyn koszty z
uwzglêdnieniem 15% franszyzy (udzia³ w³asny pracownika).
Wyjanienia i szczegó³y ubezpieczenia mo¿na uzyskaæ w siedzibach
NSZZ Solidarnoæ na poszczególnych kopalniach.
Jak siê dowiedzielimy na tablicach og³oszeniowych ZZPD O/ZG
Rudna pojawi³a siê oferta PZU z usuniêtym podpisem przedstawiciela
tej firmy. W zamian pod ofert¹ widnieje pieczêæ dzielnego zwi¹zku.
Po co? Mamy nadziejê, ¿e nie po to, aby wprowadziæ w b³¹d pracowników, ¿e jest to oferta tego¿ zwi¹zku i tylko tam mo¿na skorzystaæ z
ubezpieczenia.
NSZZ Solidarnoæ zachêca do skorzystania z ubezpieczenia
wszystkich pracowników, którzy z racji wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych mog¹ podlegaæ reperkusjom. Wynegocjowane ubezpieczenie jest korzystniejsze od dotychczas oferowanego za porednictwem ZZPA i T Dozór, a przede wszystkim nie zmusza pracowników do przynale¿noci zwi¹zkowej.

KGHM zaktualizowa³ prognozê wyników finansowych bêdzie znacznie lepiej

Wyniki

Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. poinformowa³ 14 maja 2009r.,
¿e w zwi¹zku z popraw¹ warunków makroekonomicznych oraz
zmian¹ kosztów rodzajowych aktualizuje prognozê wyników finansowych na rok 2009.
Zaktualizowana prognoza zak³ada zysk netto na poziomie 1 miliard
906 milionów z³ (z 488 mln z³) i przychody ze sprzeda¿y w wysokoci
9 miliardów 65 milionów z³.
W prognozie uwzglêdnione zosta³y wyniki finansowe Spó³ki za I
kwarta³ tego roku. Zweryfikowane zosta³y tak¿e za³o¿enia makroekonomiczne i podstawowe elementy planu produkcji. Prognoza zak³ada:
1. notowania miedzi na poziomie: 3.800 USD/t
2. notowania srebra na poziomie: 12,60 USD/troz
3. kurs walutowy: 3,25 USD/PLN
4. produkcjê miedzi elektrolitycznej na poziomie: 496.000 t - w tym
ze wsadów obcych: 81.000 t
5. produkcjê srebra metalicznego: 1.159 t
6. ca³kowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej: 10
659 PLN/t
Pomimo poprawy warunków makroekonomicznych, na rynkach
finansowych utrzymuje siê wysoka zmiennoæ cen miedzi i kursu USD/
PLN co oznacza, ¿e wyniki finansowe spó³ki charakteryzuj¹ siê wysok¹ niepewnoci¹. - g³osi te¿ komunikat.
W pi¹tek 15 maja br. spó³ka poda³a, ¿e w I kw. 2009 r. mia³a 627,88
milionów z³ jednostkowego zysku netto wobec 982,20 milionów z³
zysku rok wczeniej. By³ to wynik lepszy od oczekiwañ rynkowych,
których rednia wynosi³a 482 milionów z³. Analitycy spodziewali siê
w tym okresie wyniku netto w wysokoci 396-609 milionów z³.
Zysk operacyjny wyniós³ 796,28 milionów z³ wobec 1167,52 milionów z³ zysku rok wczeniej. Przychody wynios³y 2377,18 milionów
z³ wobec 3002,31 milionów z³ rok wczeniej.
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