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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ, propozycja nie do odrzucenia Ministerstwa Skarbu Pañstwa zosta³a przyjêta
-1 miliard 432 miliony dla akcjonariuszy!

KGHM ograbiony
z zysku

Zarz¹d KGHM Polska Mied zmienia rekomendacjê odnonie podzia³u zysku netto za rok obrotowy 2008.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. poinformowa³, ¿e dnia 5 czerwca
2009 roku podj¹³ uchwa³ê zmieniaj¹c¹ wniosek Zarz¹du Spó³ki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied S.A. dotycz¹cy
podzia³u zysku za rok obrotowy 2008 z dnia 17 kwietnia 2009 roku.
Przypominamy, ¿e w uchwale z 17 kwietnia Zarz¹d informowa³, ¿e
zgodnie z zatwierdzonymi przez Radê Nadzorcz¹: Bud¿etem na rok 2009
zak³ada siê wydatki na poziomie 2,2 miliarda z³ w 2009 roku oraz Strategi¹ Spó³ki 19,8 miliarda z³ w ci¹gu 10 lat, zaproponuje Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Mied S.A. pozostawienie zysku
za rok obrotowy 2008 w wysokoci 2 920 378 381,04 z³ do dyspozycji
Spó³ki. Wypracowany zysk netto mia³ zwiêkszyæ kapita³ zapasowy Spó³ki i zostaæ przeznaczony na realizacjê projektów inwestycyjnych oraz
niezbêdne prace dla utrzymania ci¹gu technologicznego w okresie 5 lat
 górnicze roboty przygotowawcze, podstawowe remonty, konserwacje i serwisy.
Ponadto informowa³ Pomimo poprawy warunków makroekonomicznych w I kwartale br. w relacji do zak³adanych w Bud¿ecie Spó³ki na
2009 rok, na rynkach finansowych wci¹¿ utrzymuje siê du¿a awersja do
ryzyka oraz wysoka zmiennoæ cen miedzi i par walutowych. Sytuacja ta
powoduje, ¿e wyniki finansowe Spó³ki charakteryzuj¹ siê wysok¹ zmiennoci¹ i niepewnoci¹. Za lata 2005-2007, w okresie koniunktury na
rynkach metali, KGHM Polska Mied S.A. wyp³aci³a dywidendy w ³¹cznej
wysokoci 7,2 miliarda z³ (35,97 z³/akcjê), co stanowi³o odpowiednio:
87%, 100% i 47% wypracowanego zysku. Maj¹c na uwadze powy¿sze
Zarz¹d proponuje, aby wypracowana nadwy¿ka finansowa pozosta³a w
Spó³ce i stanowi³a zabezpieczenie realizacji inwestycji na najbli¿sze lata
oraz stabilizowa³a sytuacjê finansow¹ Spó³ki w warunkach wysokiej
zmiennoci parametrów makroekonomicznych, przy bezpiecznej strukturze finansowania.
27 kwietnia br. Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. odrzuci³a rekomendacjê Zarz¹du, aby ca³y ubieg³oroczny zysk zosta³ w spó³ce, przeciwni byli tylko cz³onkowie rady nadzorczej z wyboru za³ogi.
Józef Czyczerski, który w tej sprawie zg³osi³ zdanie odrêbne wprost
mówi³: Zysk musi pozostaæ w Spó³ce dla przygotowania jej do czasów
dekoniunktury, a nie na przejadanie przez bud¿et pañstwa. Przedstawiciele Skarbu Pañstwa nie bior¹ pod uwagê problemów firmy i nie zastanawiaj¹ siê nad jej przysz³oci¹. W mojej ocenie jest to dzia³anie na szkodê Spó³ki.
Ministerstwo Skarbu Pañstwa, w którego gestii jest dbanie o prawid³owe funkcjonowanie i rozwój firm stanowi¹cych maj¹tek pañstwa,
zareagowa³o natychmiast. Myli siê jednak ten, kto by myla³, ¿e skarci³o
radê za odrzucenie najlepszej dla bytu spó³ki rekomendacji  zabezpieczaj¹cej j¹ przed dekoniunktur¹. Zamiast zatroszczyæ siê o powierzon¹
jego opiece firmê za¿¹da³o zwo³ania RN i umieszczenia w porz¹dku obrad zmiany w Zarz¹dzie oraz poinformowa³o radê, ¿e w swoich planach
za³o¿y³o pobranie z KGHM dywidendy z zysku za rok 2008 w wysokoci
od 7,1 do 9 z³ na akcjê tj. od 1,42 do 1,8 miliarda z³otych.
W miêdzyczasie - do naszego regionu przyby³ znajomy prezesa, pose³

PO i wicepremier oraz minister administracji i spraw wewnêtrznych Grzegorz Schetyna, który wyt³umaczy³ prezesowi, gdzie PO ma interes. Po
tej wizycie prezes zg³osi³ do prokuratury podejrzenie, ¿e pracownicy
Polskiej Miedzi to przestêpcy i zacz¹³ przeb¹kiwaæ, ¿e sytuacja siê zmieni³a i Zarz¹d rozwa¿a zmianê stanowiska w/s podzia³u zysku.
14 maja br. prezes zosta³ wezwany na dywanik do Warszawy i ju¿
oficjalnie og³osi³ now¹ prognozê zysku na rok 2009 podnosz¹c j¹ z 488
milionów do 1,91 miliarda z³ oraz dopuci³ mo¿liwoæ przeznaczenia
czêci zysku za 2008r. na wyp³atê dywidendy. 15 maja Zarz¹d poinformowa³, ¿e rozwa¿a zmianê rekomendacji w sprawie podzia³u zysku za
rok 2008.
18 maja br. RN dokona³a oceny podpisanego porozumienia o wyp³aceniu pracownikom Polskiej Miedzi nagrody w dwóch ratach 12 maja
br. 3500 z³ i 1500 z³ do 15 wrzenia. Jak mo¿na siê domylaæ, w zwi¹zku
ze zmian¹ stanowiska prezesa odnonie dywidendy, rada odst¹pi³a od
dokonania zmian w Zarz¹dzie.
Uwa¿am, ¿e dokonanie zmian na miesi¹c przed up³ywem kadencji
by³oby dzia³aniem nierozwa¿nym, szkodliwym i kosztownym dla spó³ki.
Przy czym muszê przypomnieæ, ¿e prezes Krutin zosta³ powo³any w
drodze konkursu, maj¹cego wg deklaracji PO odpolityczniæ spó³kê. 
mówi Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej KGHM i pyta  Odwo³anie prezesa wybranego w drodze konkursu i powo³anie nowego bez
konkursu, stanowi³oby kolejny etap odpolitycznienia Spó³ki?
5 czerwca br. Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê zmieniaj¹c¹ swoje uprzednie stanowisko i zarekomendowa³ wyp³atê dywidendy w wysokoci 1
432 000 000 z³, co stanowi 7,16 z³ na jedn¹ akcjê. Decyzjê sw¹ oficjalnie uzasadni³ popraw¹ warunków makroekonomicznych oraz korzystniejsz¹ sytuacj¹ finansow¹ Spó³ki od zak³adanej w Bud¿ecie na 2009
rok.
Nic nowego - o lepszej od zak³adanej sytuacji makroekonomicznej
oraz korzystniejszej sytuacji finansowej Zarz¹d ju¿ wiedzia³, gdy rekomendowa³ 17 kwietnia br. pozostawienie ca³ego zysku w Spó³ce.
Gdy Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
w imieniu za³ogi domaga³a siê w roku 2008 podwy¿ek stawek zaszeregowania o 350 z³, a póniej nagrody rekompensuj¹cej inflacjê Zarz¹d szed³ w zaparte, twierdz¹c, ¿e ka¿da z³otówka pomniejszaj¹ca
zysk wypracowany musi pozostaæ w Spó³ce dla jej zabezpieczenia w
niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Na nagrodê trzeba by³o 80
milionów z³otych. Teraz rekomenduje wyprowadzenie ze Spó³ki kilkanacie razy wiêksz¹ kwotê  1 miliard 432 miliony z³otych -do dziury
bez dna- bud¿etu pañstwa.
Ostateczn¹ decyzjê dotycz¹c¹ podzia³u zysku Spó³ki za rok obrotowy
2008 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wyp³aty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied S.A., zwo³ane na 16 czerwca 2009 roku.
My ju¿ teraz mo¿emy przewidzieæ, ¿e zgodnie z rekomendacj¹ Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Kolejny rz¹d - tym razem Platformy Obywatelskiej ograbi nasz¹ Spó³kê z zysku. W ten sposób wstrzyma rozwój
firmy i regionu, a przy odwróceniu siê sytuacji makroekonomicznej doprowadzi do zad³u¿enie firmy, a w konsekwencji likwidacji miejsc pracy
i upadku naszej Polskiej Miedzi.
Decyzja o podziale zysku powinna wynikaæ z bilansu firmy, koniecznoci zabezpieczenia realizacji inwestycji na najbli¿sze lata oraz
stabilizowania sytuacji finansowej Spó³ki w warunkach wysokiej
zmiennoci parametrów makroekonomicznych, przy bezpiecznej
strukturze finansowania. W tej sytuacji jednak tak siê nie sta³o. Brak
mylenia i przyzwoitoci rz¹du, musi spotykaæ siê z oporem i racjonalnymi decyzjami wyborców.
KGHM jest najlepszym przyk³adem tego, ¿e Rz¹d RP tworzony
przez PO nie bierze pod uwagê problemów firmy, nie zastanawia siê
nad przysz³oci¹ zak³adu, tylko ¿¹da, ¿¹da i ¿¹da. Z tym trzeba skoñczyæ. Trzeba te¿ takie zachowania nazwaæ po imieniu - s¹ antypracownicze i antypolskie.
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Zwi¹zkowcy na celowniku
Ekipa Donalda Tuska potrzebuje przeciwnika. Gdy opozycyjne PiS s³abnie, za SLD zajmuje siê g³ównie sob¹ - wybór marketingowców Platformy pad³ na zwi¹zki zawodowe. Zw³aszcza na ponownie rosn¹c¹ w si³ê
Solidarnoæ, choæ przy okazji uda³ siê jedyny z cudów premiera: pogodzenie jej z OPZZ.
Od zimnej wojny do gazu pieprzowego
Chronologia konfliktu i jego kolejne fazy - od zimnej wojny, wyznaczanej przez wyst¹pienia harcowników (plany ograniczania praw pracowniczych w pakietach Janusza Palikota i Adama Szejnfelda), poprzez
pozbawienie czêci pracowników prawa do emerytur pomostowych, po
wojnê gor¹c¹, czyli u¿ycie gazu pieprzowego przeciw stoczniowcom pod
Sal¹ Kongresow¹ - wskazuj¹ na wyrozumowany wybór przeciwnika.
Konfrontacja ze zwi¹zkami zawodowymi, szczególnie z Solidarnoci¹,
okazuje siê dla maszynki do rz¹dzenia PO prób¹ ogniow¹ przed przewidywanym na przysz³y rok siêgniêciem po ca³¹ pulê w³adzy - zdobyciem Pa³acu Prezydenckiego i wygraniem wyborów samorz¹dowych.
Eskalacja w scenariuszu
W obozie w³adzy socjotechnika konfrontacji zastêpuje dotychczasow¹
politykê mi³oci.
Wobec stoczniowców, broni¹cych swoich miejsc pracy zastosowano
si³ê w sposób niewspó³mierny do sytuacji i demonstracyjny, choæ planici PO musieli wiedzieæ, ¿e zaowocuje to eskalacj¹ konfliktu. Robotników potraktowano jak pi³karskich kiboli, a akcja policji w nieunikniony
sposób rzutowa³a na spór o obchody 4 czerwca. W Europie nie ma przecie¿ ¿adnej powa¿nej si³y pracowniczej, która nie reagowa³aby stanowczo na u¿ycie przemocy wobec w³asnych cz³onków.
Monolog, czyli debata ze swoimi
Gdy trwa³y pertraktacje w sprawie 4 czerwca oraz debaty o stoczni znów do gry wyszli harcownicy. S³awomir Nitras w zarezerwowanej dotychczas dla Palikota formule na w³asn¹ odpowiedzialnoæ, zapowiedzia³ ograniczenie praw zwi¹zków zawodowych.
Upór premiera, obstaj¹cego przy debatowaniu o stoczni z obowi¹zkowym udzia³em zwi¹zków reprezentuj¹cych 10 proc. za³ogi, oprotestowany zgodnie przez Solidarnoæ i OPZZ pokazuje, ¿e Donald Tusk z góry
odrzuci³ mediacyjny i pojednawczy wymiar spotkania. W efekcie - przemawia³ ex catedra, nie tyle do s³abych partnerów, co do telewidzów.
Rzuca to wiat³o na pojmowanie przez ekipê rz¹dz¹c¹ dialogu spo³ecznego. Podporz¹dkowanie debaty marketingowi szefa rz¹du wykluczy³o
powtórzenie w gmachu Politechniki Gdañskiej klimatu stoczniowej sali
BHP z sierpnia 1980 r. Zamiast negocjacji ca³a Polska us³ysza³a - jeli
strawestowaæ s³ynn¹ formu³ê socjologa Jakuba Karpiñskiego - mowê
do chiñskiego ludu przez zamkniêty lufcik. Nawet gdyby Tusk - premier
i lider PO - nie przewidzia³ z góry takiego fina³u, to Tusk - autor ksi¹¿ki
Solidarnoæ i duma (opublikowanej zreszt¹ w 2005 r. przez firmê Palikota - spó³kê Wydawnictwo S³owo/Obraz Terytoria ) - nie móg³ ¿ywiæ
z³udzeñ, jaki efekt przyniesie upieranie siê przy gro¿¹cym rozmydleniem
debaty uczestnictwie zwi¹zkowych przystawek. Wybra³ monolog.
Sceny batalistyczne z ¿ycia libera³ów
PR-owcom z PO potrzeba scen batalistycznych, które przes³oni¹ bezradnoæ ministrów tej partii wobec kryzysu gospodarczego. Dym p³on¹cych opon i ob³ok gazów ³zawi¹cych odwróci uwagê od apatii, jak¹ sternicy finansów przejawiaj¹ wobec nadci¹gaj¹cej recesji.
Skoro PO przed rozstrzygaj¹cymi dla niej latami 2010-11 (wybory
prezydenckie i samorz¹dowe, a zapewne na wiosnê przyspieszone w
zwi¹zku z polsk¹ prezydencj¹ w UE parlamentarne) pragnie przekonaæ
wyborców, ¿e jest jedyn¹ profesjonaln¹ parti¹ w Polsce - to rywala, jak
podpowiada elementarna logika, nie mo¿e szukaæ w innej partii.
Pracownik ma s³uchaæ albo na komisjê
Zwi¹zki zawodowe czêæ przedsiêbiorców i biurokratów postrzegaj¹
jak tradycyjnego wroga. Przyczyniaj¹ siê do tego stereotypy i nasilaj¹ce
siê w kryzysie zmagania pracodawców z pracobiorcami. Lider klubu PO
Zbigniew Chlebowski, odsy³aj¹cy dzia³acza Solidarnoci do komisji lekarskiej, odwo³uje siê do uprzedzeñ czêci mened¿erów i w³acicieli firm,
przekonanych, ¿e kto walczy o co wiêcej ni¿ w³asna pensja i etat, ten
wymaga pomocy medycznej.
Jednak stereotyp PO, jako partii przedsiêbiorców nie przetrwa konfrontacji z rzeczywistoci¹. Biznesmeni skar¿¹ siê na przyjête przez rz¹d
zbiurokratyzowane zasady gwarantowania firmom kredytów bankowych.
Planistów Tuska niepokoi perspektywa, ¿e Pawe³ Piskorski ze Stronnictwem Demokratycznym lub prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz z czêci
elektoratu PO wykroj¹ now¹ partiê liberaln¹, reprezentuj¹c¹ biznes i wolne
zawody. Sta³aby siê odpowiednikiem niemieckich Wolnych Demokra-

tów (FDP), zwanych parti¹ dentystów. Aby do tego nie dopuciæ, PO
pokazuje biznesowi, ¿e obroni go przed wyimaginowanym zagro¿eniem
dyktatur¹ zwi¹zków zawodowych. Zw³aszcza, ¿e w odpowiedzi na anty
pracownicze dzia³ania rz¹du dokonuje siê jedyny udany cud Tuska zbli¿enie OPZZ i S, które solidarnie zbojkotowa³y debatê z przystawkami.
Znalezienie wroga w zwi¹zkach zawodowych i podsycanie napiêæ
mo¿e tylko odwlec konfrontacjê rz¹dz¹cych z realiami kryzysu ekonomicznego. To z dzia³añ, które podejmie, a nie z elokwencji w debacie
telewizyjnej rozliczany bêdzie przez wyborców Donald Tusk.
Zemsta PO za nagrodê w KGHM
Mno¿¹ siê dziwne i nieprawdziwe przekazy w mediach atakuj¹ce
przedstawicieli zwi¹zkowych reprezentuj¹cych za³ogê KGHM Polska
Mied S.A.
Raz podaje siê z sufitu wziêt¹ liczbê ponad 400 zwi¹zkowców oddelegowanych do pe³nienia funkcji zwi¹zkowej w KGHM.
Drugi raz zg³asza do prokuratury, ¿e pope³nili przestêpstwo wchodz¹c przez bramê na umówione spotkanie negocjacyjne z pracodawc¹,
który schowany za falang¹, siedzi w firmie i ze strachu pozamyka³ zawsze otwarte bramy- na cztery spusty.
Trzeci wskazuje siê na zarobki oddelegowanych z pracy górniczej
przedstawicieli pracowniczych przyrównuj¹c ich wynagrodzenia do p³ac
osi¹ganych przez zatrudnionych w innych bran¿ach.
Nieprawid³owoci nale¿y potêpiaæ i likwidowaæ
Oczywicie nie chcemy broniæ patologii, gdy lusarz z przeróbki posiadaj¹cy 8 kategoriê zaszeregowania przechodzi na etat zwi¹zkowy i w
trakcie kadencji przewodnicz¹cego ZZPPM jest awansowany, przez zaprzyjanionego dyrektora, na zastêpcê g³ównego mechanika z 24 kategori¹, piêtnujemy takie postêpowanie. Te¿ nie popieramy zatrudniania
dzia³aczy zwi¹zkowych na kontraktach, gdy¿ taki przedstawiciel zwi¹zkowy wychodz¹c poza zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy traci kontakt ze
swoimi pracownikami, których reprezentuje. Jego p³aca jest ustalana
indywidualnie i czêsto odbiega znacz¹co w górê od p³acy reprezentowanych pracowników.
Margines, za który odpowiada pracodawca
S¹ to na szczêcie marginalne wyj¹tki patologiczne, na które nie mamy
wp³ywu, gdy¿ decyzjê podejmuje w imieniu pracodawcy mened¿er w
porozumieniu z wyj¹tkowym dzia³aczem, bez wiedzy zrzeszonych zwi¹zkowców lub za ich wiedz¹ przy braku sprzeciwu. Decyzjê zawsze podejmuje pracodawca w swojej nieprzymuszonej woli, jak mo¿na siê domylaæ  nie za darmo, tylko za
Zgodnie z prawem
Przyt³aczaj¹ca czêæ oddelegowanych dzia³aczy jest wynagradzana
zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych i otrzymuje wynagrodzenie
w wysokoci, jakie by otrzymywali pracuj¹c na stanowiskach przed przejciem na oddelegowanie. Tak stanowi obowi¹zuj¹ce prawo.
Gwarancja
Zapewniamy, zgodnie z nasz¹ wiedz¹, ¿e wszyscy pracownicy oddelegowani od pracy w Oddzia³ach KGHM Polska Mied S.A. do reprezentowania pracowników w NSZZ Solidarnoæ, a zrzeszeni w
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ s¹ wynagradzani zgodnie z ustaw¹ o Zwi¹zkach Zawodowych. A ich zarobki s¹ porównywalne z zarobkami, które osi¹gaj¹ ich koledzy, z którymi pracowali przed wyborem do pracy zwi¹zkowej i znaczne odbiegaj¹ od wynagrodzeñ pracowników zatrudnionych na t³usto wynagradzanych stanowiskach w KGHM.
Zarobki pracowników oddelegowanych do dzia³alnoci zwi¹zkowej i
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, w³¹cznie z kadr¹ ni¿szego strzebla, s¹ nieprzyzwoicie niskie w stosunku do
wynagrodzeñ kadry mened¿erskiej zw³aszcza zatrudnionej na kontraktach.
Zmarginalizowaæ i os³abiæ
Rozpêtana przez Platformê Obywatelsk¹ kampania atakuj¹ca dzia³aczy zwi¹zkowych, uwypuklaj¹ca jakoby istniej¹cy problem zbyt wysokich i nieuzasadnionych wynagrodzeñ dzia³aczy, ma na celu poró¿nienie zwi¹zkowców i zdyskredytowanie ich w oczach opinii publicznej,
która coraz wyraniej konsoliduje siê w ruchu zwi¹zkowym, w celu obrony
swych praw pracowniczych. A w konsekwencji os³abiæ pracowników w
dyskusji z pracodawc¹ i rz¹dem - stworzonym przez PO i PSL.
Nie da siê na d³u¿sz¹ metê rz¹dziæ w konflikcie
rozmowa z politologiem Krzysztofem Kawêckim
- Czy wybór Solidarnoci do roli g³ównego przeciwnika to strategia, czy tylko taktyka rz¹dz¹cych?
- Niew¹tpliwie mo¿na mówiæ o strategii. O wiadomym wyborze, a
nie przypadkowym nastêpstwie zdarzeñ. Ju¿ wczeniej wybór ten zapowiada³y legislacyjne pomys³y PO. Niekorzystne dla pracowników, z czê-

ci póniej siê wycofano...
- ...bo zg³aszali je harcownicy.
- Teraz jednak wiadomego wyboru dokonali premier Donald Tusk i
wicepremier Grzegorz Schetyna. S¹ w tym zgodni, a ich dzia³ania - skoordynowane. Wpisuje siê w nie interwencja policji wobec stoczniowców. Mo¿na j¹ nazwaæ brutaln¹. U¿yto metod niekonwencjonalnych, ¿elu
pieprzowego. Przeniesienie rocznicy 4 czerwca do Krakowa wpisuje siê
w ten scenariusz.
- Dlaczego w³adza wybra³a konfrontacjê w³anie ze zwi¹zkami zawodowymi?
- Poparcie dla PO pozostaje wysokie. Nie s¹dzê, ¿eby ju¿ teraz konflikt doprowadzi³ do jego zmniejszenia. Byæ mo¿e nast¹pi nawet konsolidacja niechêtnego zwi¹zkowcom elektoratu PO. Spodziewaj¹ siê jej
autorzy tej polityki. Spór wpisuje siê w logikê konfliktu miêdzy pracownikami a pracodawcami. Dla PO zwi¹zki zawodowe to mimo wszystko
dobry przeciwnik.
- Poniewa¿ nie ma pos³ów, nie utrudni przyjêcia bud¿etu ani ¿adnej ustawy?
- Brak reprezentacji parlamentarnej zwi¹zków zawodowych oznacza
ich faktyczn¹ bezsilnoæ na terenie sejmu. Dzia³a to na korzyæ PO. O to
chodzi rz¹dowym planistom. Wynik tego konfliktu jednak na d³u¿sz¹
metê niekoniecznie oka¿e siê dla PO korzystny.
- Jakich scenariuszy siê Pan spodziewa?
- Postêpuj¹ca radykalizacja dzia³añ zwi¹zków zawodowych wydaje
siê nieunikniona w sytuacji, gdy nastêpuje faktyczne zerwanie dialogu
spo³ecznego. Nie dzia³aj¹ instytucje za ten dialog odpowiedzialne. Zwi¹zkowcy doskonale o tym wiedz¹. Pozostaje przeniesienie konfrontacji na
ulicê. Jednak z perspektywy w³adzy nie da siê d³ugo rz¹dziæ w warunkach pog³êbiaj¹cego siê konfliktu. W tej chwili stanowi on jednak wiadomy wybór Platformy.
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Bezkonkurencyjna gradówka
Czy to jest etyczne, ¿e ¿ona ministra czerpie dochody z firmy zdobywaj¹cej rz¹dowe zamówienia? A mo¿e to zwyk³a praktyka?
Spó³ka MGGP S.A. - w której udzia³y ma Ma³gorzata Grad, ¿ona ministra skarbu pañstwa. MGGP od kilku lat dynamicznie siê rozwija i wygrywa przetargi na rz¹dowe zamówienia o wielomilionowej wartoci.
W portfelu zamówieñ MGGP S.A. dominuj¹ kontrakty podpisane z
pañstwowymi agencjami i urzêdami centralnymi oraz spó³kami pañstwowymi, z Karpack¹ Spó³k¹ Gazownictwa w Tarnowie, PKP Polskie
Linie Kolejowe, oddzia³ami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Firma realizuje te¿ du¿e kontrakty dla samorz¹dów. Na Podkarpaciu pracuje miêdzy
innymi nad przygotowaniami do budowy autostrady.
W ostatnich trzech latach firma Ma³gorzaty Grad wygra³a ponad
30 przetargów organizowanych w ramach ustawy o zamówieniach
publicznych. Kilkanacie kontraktów zdoby³a po nominacji Aleksandra Grada na ministra skarbu.
Jak powstaje potêga
Na pocz¹tku lat 90. Aleksander Grad i Franciszek Grybo zaczêli tworzyæ firmê zajmuj¹c¹ siê us³ugami geodezyjnymi. Póniej do³¹czy³ do
nich Bogdan Grodziñski i tak powsta³a Ma³opolska Grupa GeodezyjnoProjektowa.
Gdy Aleksander Grad zosta³ wojewod¹ tarnowskim, przepisa³ swoje
udzia³y na ¿onê. W lutym 1998 r. powsta³a spó³ka akcyjna MGGP, w
której Ma³gorzata Grad, Bogdan Grodziñski, Franciszek Grybo i Janusz
Sobczyk mieli po 25 proc. udzia³ów. Aleksander Grad zosta³ przewodnicz¹cym rady nadzorczej. Obroty spó³ki szybko ros³y.
Sugerowano, ¿e dynamiczny rozwój spó³ka zawdziêcza Aleksandrowi Gradowi, ówczesnemu pos³owi. Marek Kuchciñski z³o¿y³ w imieniu
klubu PiS zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Wszczêto ledztwo. - Wszystko odbywa³o siê zgodnie z procedur¹, by³y kontrole i nic
nam nie zarzucono - mówi Franciszek Grybo.
Latem 2008 r. MGGP wygra³a miêdzy innymi przetarg o wartoci
225 tys. 200 euro, og³oszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie ortofotomap do celów projektowych na odcinku Tarnów - Rzeszów.
Gdy MGGP staje do przetargu, to inni maj¹ niewielkie szanse mówi przedstawiciel jednej ze spó³ek geodezyjnych.  Jako tak siê
sk³ada, ¿e idealnie odpowiadaj¹ im warunki przetargu i przebijaj¹ innych
cen¹. Wszyscy wiedz¹, co to za spó³ka, do kogo nale¿y i nikt nawet nie
podejmuje walki. Ja nic nie sugerujê, tylko siê zastanawiam, dlaczego
tak jest?

Minister odpiera zarzuty
Aleksander Grad w rozmowie z dziennikarzem Rzeczpospolitej zapewni³, ¿e MGGP sama siê broni, bo dzia³a jawnie i przejrzycie, a on
podda³ siê weryfikacji specjalnej komisji rz¹dowej. Na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Pañstwa ukaza³ siê komunikat, ¿e minister Grad
zwróci³ siê do ABW i CBA o kontrolê zamówieñ spó³ek skarbu pañstwa
oraz kontrolê w MGGP SA dotycz¹c¹ realizowania przez tê spó³kê zamówieñ publicznych.
Czy mamy zlikwidowaæ spó³kê, która prê¿nie siê rozwija i zatrudnia
ponad 300 ludzi? - pyta Ma³gorzata Grad.
Powy¿sze informacje podajemy za Rzeczpospolit¹
Internauci pisz¹:
· Spytajcie przeciêtnego hodowcy trzody czy s³ysza³ o przypadku, ¿eby
winia stoj¹c przy korycie nie wsadzi³a do niego RYJA? NIEMO¯LIWE! ~Para-Noja
· I ZACZYNA SIÊ nie da siê wypleniæ w Polsce uk³adów s¹ tak zakorzenione, bezczelnie, w ¿ywe oczy, i znów podatnik zap³aci za ³apaæ
z³odzieja ~law
· I TAK RÊKA RÊKÊ MYJE....NIC DODAÆ NIC UJ¥Æ. Jak masz w rz¹dzie ch³opa, to dla ciebie z³ota robota. ~ziggy5555
· WYSTARCZY NAZWISKO i to, ¿e rodzina rz¹dzi w pañstwie niepisane uk³ady i tzw. wejcia polegaj¹ na tym, i¿ wystarczy aby inni o tym
wiedzieli, ¿e kto z rodziny jest wysoko postawiony... ~sprawiedliwy
· DZIADOSTWO... nic ju¿ w tej rozkradzionej Polsce nie bêdzie dobrego, niziny spo³eczne dobra³y siê do w³adzy. Miernota i ho³ota nami
rz¹dzi. ~tico Romana
· Znów muszê zapytaæ Czy widzia³ kto grabie, które grabi¹ od siebie? ~ares1966
· Spróbujcie wygraæ taki przetarg ze spó³k¹ ministra, lub innego prominenta. Takich PRZETARGÓW ustawionych jest w Polsce mnóstwo. Dlatego nasz kraj odstaje nawet od Czech, S³owacji, Wêgier i
tyle. ~golf1965
· Pogratulujmy obrotnemu ministrowi. By ¿y³o siê lepiej, wszystkim
to, dlatego GAZ i bilety PKP s¹ tak potwornie drogie. Obie te firmy
przep³acaj¹ i przerzucaj¹ te koszy na klienta. ~Uprawniony do g³osowania
· W Rz¹dzie Tuska, bêd¹ jeszcze inne... ... cuda. ~Goæ

4 czerwca 1989 roku skoñczy³ siê w Polsce komunizm?

20 lat minê³o

4 czerwca 2009r. w Polsce obchodzilimy, uroczycie, 20-st¹ rocznicê pierwszych wzglêdnie demokratycznych wyborów - w wyniku
Okr¹g³ego Sto³u ustalono parytet 35% mandatów w Sejmie dla opozycji i wolne wybory do Senatu.
Dzi musimy powiedzieæ  zacz¹³ siê koñczyæ komunizm, bo przecie¿ wybory zachowywa³y stabiln¹ wiêkszoæ pezetpeerowsk¹, wojska
sowieckie stacjonowa³y w kraju, a IPN odkrywa, ¿e by³ wprowadzony
stan podwy¿szonej gotowoci i przygotowywane listy osób do internowania. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e tak naprawdê komunizm zacz¹³ siê koñczyæ 10 lat wczeniej, kiedy Papie¿ - Polak wzbudzi³ nadziejê i si³ê w
czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Choæ oczywicie - praktycznie nikt wówczas nie zdawa³ sobie z tego sprawy.
Wielki ruch Solidarnoci w roku 1980, ale te¿ w 1989 stawia³ sobie
cele polityczne i spo³eczne, z których tylko czêæ uda³o siê osi¹gn¹æ. Na
pewno zici³y siê marzenia Polaków o odzyskaniu niepodleg³oci i suwerennoci pañstwowej, wiêc przy wszystkich zastrze¿eniach do systemu prawnoustrojowego g³ówny cel polityczny zosta³ osi¹gniêty. Wymarsz Armii Czerwonej, przyst¹pienie do NATO, akcesja do Unii Europejskiej to trzy kroki milowe, dziêki którym w minionym dwudziestoleciu zmieni³o siê w Polsce w³aciwie wszystko. ¯yjemy dzi w wolnym
kraju. Mamy ³¹cznoæ z Europ¹ i ca³ym wiatem. Zw³aszcza przed m³odymi ludmi otworzy³y siê ca³kiem nowe perspektywy. Marzylimy o
tym, ale w 1989 roku niewielu chyba wierzy³o, ¿e potrafimy to osi¹gn¹æ.
Niestety, gorzej wypada ocena stopnia realizacji idea³ów spo³ecznych.
Wtedy przecie¿ sz³o o to, ¿eby w wolnej Polsce daæ wszystkim równe
szanse startu. I ¿eby jedna grupa nie bogaci³a siê kosztem drugiej. Sta³o
siê inaczej. Polska zosta³a sprowadzona do kraju trzeciego wiata, gdzie
kupa cwaniaków uw³aszczy³a siê na maj¹tku narodowym, a kolejni za
swoj¹ pracê, wykorzystuj¹c sw¹ pozycjê, wspieraj¹c siê wzajemnie ustalaj¹ sobie olbrzymie pensje. Nale¿y stwierdziæ, ¿e Solidarnoæ wywalczy³a wiêcej wolnoci obywatelskich ni¿ zwi¹zkowych. I teraz, dwadziecia lat póniej, musimy nadal siê dobijaæ o prawa pracownicze,
nieraz wrêcz elementarne. Bo czêæ pracodawców, szermuj¹c has³ami neoliberalnej ideologii, próbuje zaw³aszczyæ ca³¹ przestrzeñ
swobody wy³¹cznie dla siebie.

Praca w kopalni, to nie zabawa

Górnictwo, to nie bajka

Ludziom pracy górniczej, którzy ryzykuj¹ zdrowiem i ¿yciem nale¿y
siê du¿o wiêcej za ryzyko zawodowe, ni¿ zatrudnionym w bezpiecznych
warunkach na powierzchni, a szczególnie w klimatyzowanych gabinetach.
Jest oczywistym, ¿e s¹ i na powierzchni stanowiska pracy, gdzie ludzie
pracuj¹ w du¿ym nara¿eniu na utratê zdrowia i ¿ycia. Tam te¿ przy wynagradzaniu nale¿y uwzglêdniaæ czynnik ryzyka zawodowego.
W nara¿eniu na utratê zdrowia pracuje ok. 88% wszystkich zatrudnionych w kopalniach KGHM Polska Mied S.A..
rednie wynagrodzenie bez nadgodzin i nagród rocznych w 2008r. w
KGHM Polska Mied S.A. wynios³o:
· na stanowiskach robotniczych pod ziemi¹, które s¹ najbardziej nara¿one na zdarzenia wywo³uj¹ce utratê zdrowia 4963 z³,
· na stanowiskach robotniczych na powierzchni 4232 z³,
· na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni 5724 z³,
· na stanowiskach nierobotniczych pod ziemi¹ 7171 z³.
Gratyfikacja wyp³acana z tytu³u szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy stanowi³a 3,14% ogólnego redniego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych pod ziemi¹.
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw bez
wyp³at nagród z zysku w IV kwartale 2008 r. wynios³o 3319,78 z³, poda³
G³ówny Urz¹d Statystyczny (GUS).
Czy Pracownicy zatrudnieni pod ziemi¹ s¹ godziwe wynagradzani
za ryzyko, które ponosz¹ z tytu³u pracy? W naszej ocenie  nie.
W ocenie Miros³awa Krutina prezesa KGHM Polska Mied S.A. i jego
wiceprezesów wynagrodzenie pracowników KGHM jest godziwe i wystarczaj¹ce.
W ocenie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie, bez nagród z zysku i nadgodzin, pracowników zatrudnionych pod ziemi¹ jest zbyt niskie i nie
odzwierciedla trudu i zagro¿enia pracy górniczej. I powinno wynosiæ,
co najmniej dwukrotnoæ przeciêtnego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw.
Jak du¿e ryzyko ponosz¹ zatrudnieni pod ziemi¹ ludzie niech uzmys³owi prezesowi KGHM, powo³anemu wol¹ polityczn¹ rz¹dz¹cych, spoza górnictwa, tylko w przedziale 5-ciu dni z koñca maja i pocz¹tku czerwca 2009r.
Niech dotrze do profesorów i doktorów zasiadaj¹cych w radzie nadzorczej Polskiej Miedzi oczywisty fakt, ¿e praca górnicza, to niebezpieczna praca ró¿ni¹ca siê od tej wykonywanej zza biurka.
W dalszej czêci publikujemy fragmenty komunikatów KGHM.

Wstrz¹s w kopalni Polkowice-Sieroszowice
27 maja 2009r., o godzinie 354, na g³êbokoci 810 metrów w kopalni
Polkowice-Sieroszowice dosz³o do silnego wstrz¹su górotworu. W jego
najbli¿szej strefie przebywa³o 12 górników. Wiêkszoæ sama wycofa³a siê
z zagro¿onego obszaru. Jednego ratownicy musieli odkopaæ ze skalnego
rumowiska. Piêciu górników zosta³o lekko poszkodowanych. Czterech z
nich trafi³o do szpitala w Lubinie na obserwacjê. Trzech po opatrzeniu ran
zosta³o z niego wypisanych. W szpitalu pozostaje jeden górnik. Jego ¿yciu
nie zagra¿a niebezpieczeñstwo.
Wstrz¹s w kopalni Rudna
28 maja 2009r., oko³o godziny 2320, na oddziale G-4 po³o¿onym na
g³êbokoci 1020 metrów w kopalni Rudna dosz³o do silnego wstrz¹su
górotworu. Mia³ on si³ê 6,8 x 107J. W wyniku podmuchu spowodowanego wstrz¹sem jeden górnik zosta³ ranny. Pracownik oddzia³u tamowego,
który pracowa³ na obrze¿u strefy zagro¿enia ma z³aman¹ nogê i liczne
st³uczenia. 45-letni mieszkaniec gminy Szlichtyngowa przebywa obecnie
w lubiñskim szpitalu.
Trwa akcja ratownicza w kopalni Polkowice-Sieroszowice
01.06.2009r., oko³o godziny 1110, na oddziale G-54 po³o¿onym na g³êbokoci 950 metrów w kopalni Polkowice-Sieroszowice dosz³o do silnego wstrz¹su górotworu. Mia³ on si³ê 1,6 x 107J. W jego najbli¿szej strefie
przebywa³o 5 górników. Jeden zosta³ lekko ranny i trafi³ do szpitala w
Lubinie. Drugi górnik jest uwiêziony w kabinie ³adowarki, która zosta³a
przysypana rumowiskiem skalnym. Ratownicy maj¹ z nim kontakt, podaj¹ mu tlen i próbuj¹ go wydostaæ z rumowiska. Trwa akcja ratownicza
Zakoñczy³a siê akcja ratownicza w kopalni Polkowice-Sieroszowice
01.06.2009r., po trwaj¹cej niemal 5 godzin akcji ratowniczej dzia³aj¹cym przy KGHM ratownikom z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego uda³o siê uwolniæ górnika, który po silnym wstrz¹sie górotworu w
kopalni Polkowice-Sieroszowice zosta³ uwiêziony w kabinie ³adowarki.
Operator maszyny zosta³ przewieziony do szpitala w Lubinie, gdzie zostanie opatrzony. Sam informowa³ ratowników prowadz¹cych akcjê, ¿e nie
odniós³ powa¿nych ran.
Ratownicy ca³y czas mieli z nim kontakt. W akcji ratowniczej uczestniczy³o 20 ratowników.
Kopalnia to nie piekarnia, ani fabryka cukierków, to zak³ad pracy,
gdzie wystêpuje szczególne zagro¿enie utrat¹ zdrowia i ¿ycia. Ludzie
w niej zatrudniaj¹cy siê, wiadomie podejmuj¹ ryzyko i oczekuj¹ za
nie odpowiednio wysokiego wynagrodzenia!
Prowadzona przez obecny Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. polityka
p³acowa, polegaj¹ca na drugi rok z rzêdu obni¿eniu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia pracowników Spó³ki, w stosunku do przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i
przedsiêbiorstwach jest nie do przyjêcia dla zatrudnionych i reprezentuj¹cy ich NSZZ Solidarnoæ.

Jak PO gwarantuje zysk - czytaj na stronie 1.
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