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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

15 czerwca 2009r., obraduj¹ca w Warszawie Rada
Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. zosta³a zaskoczona

Wyrok zapad³
wczeniej

Przed posiedzeniem 15 czerwca cz³onkowie rady nadzorczej
KGHM z ramienia Skarbu Pañstwa (jest ich szeciu w dziewiêcioosobowej RN) nie mieli informacji o tym, jakie zmiany kadrowe
bêd¹ g³osowali.
W zwo³anym na 15 czerwca posiedzeniu rady nadzorczej przewodnicz¹cy tego organu - Marek Trawiñski umieci³ punkt obrad:
Zmiany personalne Zarz¹du, w tym powo³anie Zarz¹du na VII kadencjê. Pytani o zmiany, które nast¹pi¹ w sk³adzie zarz¹du KGHM
cz³onkowie RN przekazywali informacjê, ¿e nie wiedz¹, jakich bêd¹
dokonywaæ zmian.
W Parkiecie z 13 czerwca ukaza³a siê informacja: Kilka tygodni
temu dowiedzielimy siê z nieoficjalnych róde³ w ministerstwie skarbu, ¿e decyzja dotycz¹ca odwo³ania Krutina oraz wiceprezesa ds.
finansowych Macieja Tybury ju¿ zapad³a. Teraz mówi siê, ¿e pozostawienie Krutina na stanowisku brane jest pod uwagê. Czy obecny
prezes KGHM zas³u¿y³ na dalsze kierowanie spó³k¹? Wed³ug naszych
róde³ najwiêkszy akcjonariusz przeka¿e swoje sugestie Trawiñskiemu w poniedzia³ek - w dniu posiedzenia rady.
Regu³¹ jest, ¿e cz³onkowie RN z wyboru za³ogi tego typu informacje otrzymuj¹ dopiero na posiedzeniu rady. Józef Czyczerski, cz³onek rady nadzorczej KGHM z wyboru za³ogi, przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, na kilka dni
przed posiedzeniem rady mówi³: W mojej ocenie odejcie Krutina
jest ju¿ przes¹dzone. Mylê, ¿e na nic siê nie zda³y jego ostatnie
decyzje, chocia¿by zmiana rekomendacji w sprawie dywidendy. Wyrok polityczny na Krutina ju¿ zapad³ w chwili, gdy nie wykona³, bez
dyskusji, polecenia zarekomendowania wyprowadzenia zysku z
KGHM. Póniejsze dzia³ania ministerstwa, to tyko kompromitacja
rz¹du, który wykorzystuje swoj¹ dominuj¹c¹ rolê w Spó³ce. Wzywa
do Warszawy prezesa Krutina i szanta¿uje Zarz¹d miedziowej spó³ki,
wprowadzaj¹c poprzez Trawiñskiego pod obrady rady, punkt mówi¹cy o zmianach personalnych w Zarz¹dzie KGHM, na miesi¹c przed
up³ywem kadencji. Zarz¹d ulega i rekomenduje podzia³ zysku za rok
2008 w czêci na dywidendê. Ale smród pozosta³, po rêcznym sterowaniu. Panowie z ministerstwa potrzebuj¹ w spó³kach mened¿erów uleg³ych, a nie dbaj¹cych o interes firmy?
Mened¿er z konkursu
Wybór Miros³awa Krutina w kwietniu ubieg³ego roku na prezesa
KGHM mia³ byæ potwierdzeniem zapowiedzi polityków rz¹dz¹cej Platformy Obywatelskiej: ¿e czas politycznych synekur w spó³kach skarbu pañstwa siê skoñczy! I od tej pory bêd¹ nimi zarz¹dzaæ bezpartyjni mened¿erowie.
Zwi¹zkowcy z Solidarnoci od pocz¹tku twierdzili, ¿e konkursy
to farsa i mydlenie oczu opinii publicznej. ¯ycie szybko pokaza³o,
¿e prezes firmy, gdzie politycy maj¹ g³os decyduj¹cy musi tañczyæ
jak mu zagraj¹. Nast¹pi³y zmiany kadrowe, które w swym rozmachem nie ustêpowa³y wprowadzanym zmianom za rz¹dów SLD lub
PiS. A wyprowadzenie zysku za 2008r. w 80% nast¹pi³o wbrew przedwyborczym zapowiedziom PO i zatwierdzonym planom oraz przyjêtej strategii

Ministerstwo akceptowa³o te plany, a rada nadzorcza przyjê³a strategiê, wiadoma wydatków, jakie trzeba ponieæ na ich realizacjê.
Jednak ani ministerstwa, ani reprezentantów Skarbu Pañstwa w radzie - zarz¹d nie przekona³, ¿e dobro spó³ki wymaga pozostawienia
w kasie wszystkich pieniêdzy zarobionych przez KGHM w 2008 roku.
Apele pisane przez zwi¹zkowców do wszelkich w³adz o nie podejmowanie dzia³añ destrukcyjnych wobec Polskiej Miedzi pozosta³y
bez echa.
Miros³aw Krutin sam usun¹³ siê ministrowi z drogi.
Wytrzyma³ w KGHM 14 miesiêcy. 15 czerwca 2009r. na pocz¹tku
posiedzenia Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw
Krutin, prezes tej spó³ki, wyg³osi³ krótkie owiadczenie, ¿e nie bêdzie kandydowa³ na kolejn¹ VII kadencjê. Swojej decyzji nie uzasadni³. Owiadczenie prezesa wywo³a³o zaskoczenie i zamieszanie szczególnie wród przedstawicieli Skarbu Pañstwa. Po naradzie RN poprosi³a pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wiceprezesa do spraw górnictwa Herberta Wirth i wiceprezesa do spraw finansowych Macieja
Tyburê o wyra¿enie zgody na dalsze kierowanie Spó³k¹, z deklaracj¹
jednego z nich na zajêcie funkcji prezesa. Wolê objêcia funkcji prezesa KGHM wyrazi³ Herbert Wirth.
Zarz¹d na VII kadencjê
Przy sprzeciwie przedstawicieli za³ogi Rada Nadzorcza podjê³a
uchwa³ê o regulaminie wyboru prezesa zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. i rozpisaniu konkursu na to stanowisko oraz dokona³a wyboru
komisji konkursowej pomijaj¹c w jej sk³adzie przedstawiciela za³ogi.
Jak w poprzednim regulaminie nie wprowadzono kryterium zobowi¹zuj¹cego kandydata do posiadania dowiadczenia i wiedzy o przemyle miedziowym, tak w tym z³agodzono wymagania odnonie sta¿u
w kierowaniu spó³kami z 6 do 3 lat. Zlikwidowano wymóg zakazuj¹cy udzia³u w konkursie pracownikom posiadaj¹cym dowiadczenie
w pracy w przemyle miedziowym.
Nastêpnie rada uchwali³a, ¿e Polsk¹ Miedzi¹ bêdzie rz¹dzi³ dwuosobowy zarz¹d, z³o¿ony z dwóch dotychczasowych wiceprezesów.
Powo³a³a Macieja Tyburê i Herberta Wirtha na VII kadencjê. Funkcjê
p.o. prezesa powierzono Wirthowi. Bêdzie j¹ sprawowa³ do czasu
wy³onienia nowego prezesa Polskiej Miedzi w konkursie.
Cz³onkowie rady nadzorczej wybrani przez za³ogê kwestionuj¹ tryb,
w jakim wszczêto postêpowanie konkursowe. W porz¹dku obrad
posiedzenia nie by³o bowiem zaplanowanego procedowania nad regulaminem wyboru prezesa i wy³onienia komisji konkursowej oraz
g³osowania nad konkursem.
Józef Czyczerski, cz³onek rady nadzorczej z wyboru za³ogi i zarazem przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ mówi  Moim
zdaniem, decyzja o rozpisaniu konkursu zapad³a z naruszeniem prawa, bo takiego punktu nie by³o w porz¹dku obrad rady. Przewodnicz¹cy rady umieszczaj¹c punkt mówi¹cy o zmianach personalnych
w Zarz¹dzie winien umieciæ i punkt o rozpisaniu konkursu na prezesa, je¿eli takowy ma byæ przeprowadzony. Solidarnoæ jest przeciwna tworzeniu mitów o niezale¿nych mened¿erach wy³anianych w
konkursie. 14 m-cy temu w kwietniu 2008r., media ju¿ na 20 dni
przed rozstrzygniêciem konkursu, podawa³y jego wynik ze 100%
trafnoci¹. Miros³aw Krutin zosta³ prezesem i ¿ycie pokaza³o, ¿e brak
wyczucia politycznego u mened¿era musi zaskutkowaæ jego rezygnacj¹. Mówienie o niezawis³oci prezesa wybranego w konkursie,
to hipokryzja maj¹ca na celu oszukanie opinii publicznej.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
uwa¿a, ¿e za zmiany personalne i sposób kierowania oraz konsekwencje wynikaj¹ce z zarz¹dzania w KGHM Polska Mied S.A.
ponosi w ca³ej rozci¹g³oci rz¹dz¹ca partia polityczna, która desygnuje swoich do w³adz Spó³ki, bez wzglêdu na sposób, w jaki
to robi. Zamieszanie z Prezesem Polskiej Miedzi potwierdzi³o jedynie, ¿e nikt nie mo¿e rz¹dziæ spó³k¹, w której Skarb Pañstwa
ma decyduj¹cy g³os bez politycznej aprobaty rz¹dz¹cej partii.

Pracownicy KGHM Polska Mied S.A. mieszkaj¹cy w
Lubinie maj¹ te¿ prawo do mniejszych op³at za wodê i
odprowadzane cieki.

Lubin miastem
bezprawia

Ju¿ od ponad pó³ roku spó³ki dostarczaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki z gospodarstw domowych nie realizuj¹ obowi¹zuj¹cego w Lubinie prawa.
W miesi¹cu grudniu Rada Miejska Lubina uchwalaj¹c Bud¿et Miasta Lubina zarezerwowa³a w nim rodki finansowe w wysokoci ponad 7,9 miliona z³otych na dop³atê mieszkañcom do wody i odprowadzane cieki.
13 stycznia 2009r. rada miejska podjê³a uchwa³ê nr XLII/164/09
Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie dop³at za us³ugi z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania cieków z terenu Lubina, w której ustalono stawki dotacji za us³ugi z zakresu zbiorowego
dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania cieków wiadczonych przez wszystkie przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne dzia³aj¹ce na terenie Lubina w ten sposób, ¿e przyznano tym
firmom, a w konsekwencji mieszkañcom Lubina, na rok 2009, dop³aty do wiadczonych us³ug w gospodarstwach domowych w wysokoci: 1,30 z³ za us³ugi dostarczenia 1 m3 wody; 1,70 z³ za us³ugi
odbioru 1 m3 cieków. Iloæ odprowadzonych cieków w przypadku
braku urz¹dzeñ pomiarowych ustala siê na podstawie wskazañ zu¿ycia wody. W praktyce oznacza to, ¿e za ka¿dy zu¿yty w gospodarstwie domowym metr szecienny wody od stycznia 2009r.
mieszkañcy Lubina powinni zap³aciæ do przedsiêbiorstwa cenê
ustalon¹ w taryfie op³at pomniejszon¹ o 3 z³.
G³ównym przedsiêbiorstwem dostarczaj¹cym wodê na terenie
miasta Lubin jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o., którego 100% w³acicielem jest gmina miejska Lubin, a nadzór w³acicielski sprawuje prezydent Miasta Lubin Robert
Raczyñski.
Mieszkañcy gmin ociennych G³ogowa, Polkowic i gminy wiejskiej Lubin korzystaj¹ z ni¿szych op³at, gdy¿ w tych gminach uchwa³y
o dop³atach gminnych rad s¹ wykonywane.
MPWiK pomimo obowi¹zuj¹cych w Lubinie od pó³ roku dop³at
do wody i cieków pobiera zawy¿one op³aty za dostarczenie wody i
odprowadzenie cieków. Cierpi¹ na tym równie¿ pracownicy Polskiej Miedzi, którzy mieszkaj¹ w Lubinie.
Niestety w Miecie Lubinie - w celu otrzymania zwrotu nadp³aconej kwoty i stosowania na bie¿¹co op³at uwzglêdniaj¹cych
dop³atê do wody i za odprowadzone cieki - trzeba wystosowaæ
pismo.
W siedzibie Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Lubin s¹ do pobrania druki, które pracownicy  mieszkañcy Lubina - mog¹ pobraæ i po wype³nieniu z³o¿yæ w odpowiedniej instytucji (spó³dzielni, wspólnocie lub MPWiK) do której p³ac¹
za wodê i odprowadzenie cieków.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwraca uwagê na mo¿liwe naruszenie prawa
przez prezesa KGHM Polska Mied S.A.

Prezes WUG
dokona kontroli

Zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi, to priorytet Solidarnoci.
Ledwie rozpocz¹³ prezesowanie, a ju¿ restrukturyzuje s³u¿by odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeñstwo ludnoci. Prezes Zarz¹du
KGHM PM S.A. Herbert Wirth, 18 czerwca 2009r., wyda³ Polecenie
S³u¿bowe w sprawie reorganizacji s³u¿b technicznej ochrony rodowiska oraz budownictwa. Reorganizacja ma polegaæ na likwidacji
tych s³u¿b na poszczególnych kopalniach miedzi i utworzeniu jednego departamentu w Oddziale Biuro Zarz¹du.
Wydane polecenie wzbudzi³o niepokój SKGRM NSZZ Solidarnoæ, gdy¿:
1. Proponowana centralizacja powoduje oderwanie s³u¿b od od-

dzia³ów górniczych i w konsekwencji od podleg³oci kierownikom ruchu zak³adów górniczych. Takie rozwi¹zanie zdaniem Solidarnoci mo¿e spowodowaæ pogorszenie bezpieczeñstwa powszechnego ludnoci zamieszkuj¹cej tereny górnicze LGOM.
2. Polecenie prezesa Zarz¹du KGHM, w ocenie Solidarnoci, budzi
w¹tpliwoci zgodnoci z obowi¹zuj¹cym prawem. Stoi w sprzecznoci z zarz¹dzeniem OUG i decyzj¹ WUG (Wy¿szego Urzêdu
Górniczego).
S³u¿by techniczne ochrony rodowiska oraz budownictwa zosta³y umieszczone w strukturze organizacyjnej kopalñ LGOM w roku
1999, w wyniku zalecenia Okrêgowego Urzêdu Górniczego we Wroc³awiu, popartego decyzj¹ WUG.
Uzasadniaj¹c tê decyzjê WUG powo³a³ siê na obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, a w szczególnoci na ustawê z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo Geologiczne i Górnicze przytaczaj¹c Art. 64, Art. 68 i Art.
73, w których w sposób jednoznaczny okrelono koniecznoæ i strukturê takich s³u¿b oraz ich organizacjê w podziemnych zak³adach górniczych, szczególnie w zak³adach uci¹¿liwych dla rodowiska i
powierzchni, jakimi s¹ zak³ady górnicze KGHM.
Ponadto powo³a³ siê na zarz¹dzenie Prezesa WUG w sprawie planów ruchu zak³adów górniczych z dnia 20.06.1994r., w którym okrelono koniecznoæ wykazu okrelonych pionów i s³u¿b technicznych
z uwzglêdnieniem wykazu stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu.
Dodatkowo przywo³a³ Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 10.10.1994r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kierownictwa i dozoru ruchu zak³adów górniczych. W powy¿szym rozporz¹dzeniu wymieniono specjalnoci techniczne miêdzy innymi
budowlan¹ i ochrony rodowiska.
Podsumowuj¹c stwierdzono, ¿e zapobieganie szkodom i ich naprawianie, koordynacja robót górniczych w powi¹zaniu z pracami
zapobiegawczonaprawczymi s¹ cile zwi¹zane z prowadzeniem
ruchu zak³adów górniczych, co w przypadku Zak³adów KGHM Polska Mied S. A. powoduje du¿e uci¹¿liwoci dla rodowiska. Dyrektor OUG s³usznie nakaza³ wprowadziæ do schematów organizacyjnych zak³adów górniczych przedmiotowe stanowiska, tym bardziej,
¿e w³aciwie sporz¹dzony schemat organizacyjny porz¹dkuje od strony organizacyjnej odpowiedzialnoæ osób dozoru ruchu za tak wa¿ne zagadnienia, jakimi s¹ zagadnienia ochrony rodowiska wraz z
obiektami budowlanymi.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e wydane polecenie prezesa KGHM stoi w sprzecznoci z prawem i decyzjami Okrêgowego i Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Z
tego powodu w trosce o ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi
zwróci³a siê 23 czerwca 2009r. do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Katowicach o zbadanie zgodnoci z prawem tego¿ polecenia.

Decyzja, która wstrzyma rozwój firmy i regionu. KGHM
Polska Mied S.A. wyp³aci decyzj¹ Skarbu Pañstwa
dywidendê.

SKGRM NSZZ Solidarnoæ
jest przeciwna

Trwa sukcesywne i planowo prowadzone od lat przez Skarb Pañstwa drenowanie Polskiej Miedzi z wypracowanego zysku netto.
Bez zysku nie ma mo¿liwoci rozwoju Spó³ki, poprzez realizacjê
projektów inwestycyjnych oraz niezbêdne prace dla utrzymania
ci¹gu technologicznego.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A., 17 kwietnia br., planowa³ pozostawiæ do dyspozycji Spó³ki ca³y zysk wypracowany w roku obrotowym 2008. Jak informowa³ - decyzja ta by³a uzasadniona: 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. Wypracowany zysk netto ma
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.
Wobec argumentów MSP nie do odrzucenia, kosztem rezygnacji z wielu planowanych zamierzeñ, Zarz¹d dokona³ weryfikacji swojego stanowiska i 5 czerwca br. ust¹pi³ - podj¹³ uchwa³ê zmieniaj¹c¹
swoje uprzednie stanowisko i zarekomendowa³ wyp³atê dywidendy
w wysokoci 1 miliard 432 miliony z³.
Jak siê okaza³o propozycja ta nie zaspokoi³a w pe³ni apetytu
rz¹dz¹cych.
Zysk netto wypracowany przez za³ogê zatrudnion¹ w Polskiej Miedzi w roku 2008 wyniós³ 2 miliardy 920 milionów z³otych o jego
podziale zadecydowa³o 16 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. A tak naprawdê wiêkszociowy akcjonariusz Minister
Skarbu Pañstwa Aleksander Grad, który w imieniu Skarbu Pañstwa
zarz¹dza najwiêksz¹ pul¹ 41,79% akcji tej spó³ki. Portfele akcjonariuszy zasili 2 miliardy 336 milionów z³ z ubieg³orocznego zysku, co
stanowi ok. 80% ca³ego zysku.
Rz¹d znalaz³ skuteczny sposób na zasypanie dziury bud¿etowej wyci¹ganie dywidendy ze spó³ki, której pracownicy poprzez swoj¹
dobr¹ pracê i ograniczenie roszczeñ p³acowych chcieli zadbaæ o przysz³oæ swojej firmy. Ich zarobki w roku 2008 w stosunku do redniej
krajowej uleg³y obni¿eniu, a waloryzacja ich p³acy nie nad¹¿y³a za
postêpuj¹c¹ inflacj¹. Wyrzeczenia te, by³y podyktowane fatalistyczn¹
wizj¹ Zarz¹du roztaczan¹ przed przedstawicielami za³ogi negocjuj¹cymi rekompensatê finansow¹ w grudniu 2008r. i podwy¿ki wynagrodzeñ w 2009r. Zwi¹zkowi negocjatorzy podnosili kwestiê, ¿e wyrzeczenia p³acowe nie przynios¹ po¿¹danych efektów, gdy¿ w³aciciel i tak wyssie zysk z Polskiej Miedzi. Zarz¹d zapewnia³, ¿e zrobi
wszystko dla pozostawienia ca³ego zysku w Spó³ce dla jej rozwoju i
zabezpieczenia bie¿¹cych potrzeb w przypadku pog³êbienia siê dekoniunktury na rynkach metali. Zwi¹zkowcy i pracownicy zostali oszukani przez pracodawcê. W prawodawstwie umowy zawarte w wyniku oszustwa s¹ niewa¿ne. Jednak nie mo¿na ju¿ wyp³aciæ za³odze
premii rekompensuj¹cej wzrost kosztów utrzymania w roku 2008 bo
mamy rok 2009.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ Józef Czyczerski mówi: Platforma Obywatelska
obieca³a w czasie wyborów, firmuj¹c ulotkê z zapewnieniem podpisanym przez Donalda Tuska, ¿e nie sprzeda KGHM, nie oszuka
górników i nie bêdzie grabi³a firmy z zysków. Teraz widaæ, ile te
obietnice by³y warte. W czasie zawirowañ makroekonomicznych
zabieranie zysku jest dzia³aniem absolutnie nieodpowiedzialnym.
Spó³ka bêdzie musia³a zaci¹gn¹æ kredyt na wyp³atê dywidendy, a
o inwestycjach (z którymi i tak siê nie zgadza³em) w energetykê
lub zagraniczne z³o¿a mo¿na zapomnieæ. Wiêkszy problem, ¿e
KGHM nie bêdzie staæ tak¿e na inwestycje odtworzeniowe.
Kolejny rok politycy udowadniaj¹, ¿e dobro spó³ki, jej przysz³oæ
i co za tym idzie ¿ywotny interes za³ogi zatrudnionej, jest im obojêt-

ny, liczy siê tylko ich interes.
Je¿eli spe³ni¹ siê fatalistyczne wizje Zarz¹du roztaczane przed
nami podczas negocjacji i nasza Polska Mied znajdzie siê w trudnej sytuacji, z powodu ograbienia jej z zysku za 2008r., zapewniam, ¿e wraz z pracownikami pojedziemy do Warszawy po zabrane nam pieni¹dze.  mówi Bogdan Nuciñski przewodnicz¹cy
NSZZ Solidarnoæ kopalni Lubin.
W trudnej sytuacji ekonomicznej naszej firmy nie pozwolimy
na zwolnienia i ograniczenia p³ac pracowniczych i dalsz¹ dewaluacjê p³acy górników Polskiej Miedzi. Politycy musz¹ wiedzieæ nie odpucimy. Mamy ulokowane w Ministerstwie Skarbu Pañstwa prawie 10 miliardów, które zosta³y wyprowadzone z zysku
KGHM Polska Mied S.A. ostatnich 4-ch latach decyzj¹ tego ministerstwa. Wiemy, gdzie w Warszawie mieci siê siedziba w³adzy, odpowiedzialnej za ograbienie z zysku Polskiej Miedzi. 
mówi Bogus³aw Szarek przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ kopalni Polkowice-Sieroszowice.
Kolejny rok wypracowany zysk w Polskiej Miedzi s³u¿y wszystkim, tylko nie Spó³ce, która go generuje. Traktowanie naszej firmy
jak dojnej krowy nie mo¿e trwaæ w nieskoñczonoæ i wczeniej czy
póniej doprowadzi do tragicznej sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Ministerstwo Skarbu Pañstwa zamiast dbaæ o powierzone jego
opiece dobro narodowe drenuje je wyciskaj¹c jak cytrynê.
Jak firma pozbawiona co roku wypracowanego zysku ma siê
rozwijaæ? Sk¹d braæ pieni¹dze?
Wed³ug naszej wiedzy na wyp³atê dywidendy uchwalonej przez
WZA nie ma pieniêdzy i trzeba uzyskaæ na jej wyp³atê kredyt. Obs³uga kredytu kosztuje, bêd¹ to dodatkowe koszty ponad 2,336 miliarda uchwalonej dywidendy. Uchwa³a WZA mówi o wyp³acie dywidendy akcjonariuszom w dwóch transzach 6 sierpnia br. 1,432 miliarda z³ i 6 listopada br. 904 miliony z³., co potwierdza, ¿e na jej
wyp³atê nie ma pieniêdzy.
Spó³ka pozbawiona pieniêdzy, które planowa³a przeznaczyæ na
inwestycje rozwojowe bêdzie musia³a je ograniczyæ  wprowadzaj¹c korektê planów inwestycyjnych zatwierdzonych przez Radê Nadzorcz¹ na bie¿¹cy rok lub zad³u¿yæ siê ponad miarê w bankach (je¿eli banki podejm¹ ryzyko udzielenia kolejnych kredytów).
A jak nast¹pi spadek cen i popytu na produkty Polskiej Miedzi, to
sk¹d firma wemie pieni¹dze na utrzymanie bie¿¹cej produkcji? Pracodawca bêdzie chcia³ siêgn¹æ po narzêdzia zawsze dla niego najprostsze, redukcjê zatrudnienia (tzw. restrukturyzacjê) i ograniczenia p³acowe. A na to nie ma i nie bêdzie zgody NSZZ Solidarnoæ.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ protestuje przeciw takim dzia³aniom Skarbu Pañstwa i podejmie
wszystkie mo¿liwe dzia³ania, celem ochrony miejsc pracy i utrzymania wynagrodzeñ swoich cz³onków na poziomie zapewniaj¹cym im godziwy poziom ¿ycia. Praca w kopalni to praca wymagaj¹ca wiele odwagi i powiêcenia, których górnikom nie brakuje.
Oby minister z nadania Platformy Obywatelskiej nie musia³ siê
przekonywaæ na ile s¹ odwa¿ni i zdeterminowani górnicy Polskiej Miedzi w walce o swoje prawa.

Posiedzenie odby³o siê w Warszawie

Nie liczy siê
z kosztami

Rada Nadzorcza otrzymuje comiesiêcznie, oprócz wynagrodzenia, zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia oraz wy¿erkê w przerwie obrad.
Wszelkie koszty zwi¹zane z obs³ug¹ rady wraz z kosztami dojazdu
na jej posiedzenie: Zarz¹du i innych pracowników KGHM obci¹¿aj¹
koszty funkcjonowania Spó³ki.
Cz³onkowie rady nadzorczej z wyboru za³ogi ju¿ nie raz zg³aszali przewodnicz¹cemu rady Markowi Trawiñskiemu, ¿e organizacja posiedzeñ w Warszawie wielokrotnie zwiêksza koszty posiedzeñ tego organu i ich zdaniem jest bezzasadnym obci¹¿eniem
bud¿etu spó³ki. W efekcie kolejne posiedzenie rady 15 czerwca br.,
zwo³ane na dzieñ przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, które
odby³o siê 16 czerwca w Lubinie, przewodnicz¹cy Trawiñski zwo³a³
w Warszawie.
Skutkiem tego dzia³ania, oprócz zwiêkszonych kosztów, by³ brak
przewodnicz¹cego i pozosta³ych cz³onków rady nadzorczej reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa na WZA w Lubinie. A zgodnie z przyjêtymi
przez KGHM Polska Mied S.A. Dobrymi praktykami Spó³ek notowanych na GPW: Cz³onkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyæ
w obradach walnego zgromadzenia w sk³adzie umo¿liwiaj¹cym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Takich to nam przedstawicieli Skarb Pañstwa podrzuci³ do rady
nadzorczej, którzy nawet podstawowych swych obowi¹zków wykonywaæ nie potrafi¹.
Ciekawe, czy przewodnicz¹cy RN M. Trawiñski organizowa³by
posiedzenia w Warszawie, gdyby ró¿nicê w kosztach mia³ pokryæ
z w³asnej kieszeni? Nie wiêcej, tylko do wysokoci wyp³acanej
mu z kasy KGHM comiesiêcznej t³ustej diety.

ledztwo w sprawie bramy nabiera rumieñców  przewodnicz¹cy Józef Czyczerski wezwany

Przestêpstwo
godne uwagi

Za nasze publiczne pieni¹dze Prokuratura Rejonowa w Lubinie
wszczê³a i prowadzi ledztwo zakrojone na wielk¹ skalê.
By³ 5 maja 2009r., tego dnia zwi¹zkowcy mieli spotkaæ siê z zarz¹dem spó³ki w siedzibie KGHM Polska Mied S.A. Miejsce i termin
spotkania zaproponowa³ Zarz¹d Spó³ki, a zwi¹zkowcy zaaprobowali
tê propozycjê. Spotkanie by³o zorganizowane w celu negocjacji wysokoci wyp³aty zatrudnionym w KGHM Polska Mied S.A. premii
rekompensuj¹cej wzrost kosztów utrzymania, postêpuj¹cych w wyniku inflacji.
Przed³u¿aj¹ce siê negocjacje pracodawcy ze Zwi¹zkami Zawodowymi wzbudzi³y du¿e zainteresowanie wród zatrudnionych z tego
powodu towarzyszy³o im kilkuset pracowników. Przybyli zwi¹zkowcy i towarzysz¹cy im pracownicy zastali bramê, która na co dzieñ
stoi otworem, zamkniêt¹. Gromadz¹c siê na ruchliwej drodze publicznej, przed bram¹ zagradzaj¹c¹ im wstêp na teren ich Spó³ki,
t³oczyli siê pod ni¹, w nara¿eniu na potr¹cenie przez poruszaj¹ce siê
po jezdni samochody i jak siê okaza³o w nara¿eniu na uderzenie padaj¹c¹ bram¹. Nagle brama ust¹pi³a i pad³a , i wszyscy weszli na
teren siedziby spó³ki.
13 maja okaza³o siê, ¿e brama nie by³a zamkniêta przypadkowo,
ale celowo, mia³a powstrzymaæ udaj¹cych siê na negocjacje zwi¹z-

kowców. Nie powstrzyma³a, dlatego prezes zarz¹du KGHM z³o¿y³
pisemne zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
wtargniêcia na posesjê i niszczenie oraz uszkodzenie mienia KGHM
Polska Mied S.A. - czynny udzia³ w zbiegowisku, podczas którego
uczestnicy dopucili siê zamachu na mienie KGHM Polska Mied
S.A., a tak¿e pope³nienia wykroczenia zwo³ania zgromadzenia bez
wymaganego zawiadomienia. Zastanawia nas fakt, od kiedy to spotkanie zwi¹zkowców czy pracowników z pracodawc¹ jest wykroczeniem? Ale nigdy niewiadomo, czasy siê zmieniaj¹. Teraz mo¿e trzeba
bêdzie kontaktowaæ siê z pracodawc¹ zza bramy i przez domofon, a
kontakt bezporedni traktowaæ jako wykroczenie.
Prokuratura dopatruj¹c siê znamion przestêpstwa (jak przypuszczamy po cennych uwagach pos³a i zarazem ministra spraw wewnêtrznych Grzegorza Schetyny) wszczê³a ledztwo w tej sprawie i
prowadzi powa¿ne dochodzenie.
Postêpowanie ma wyjaniæ, 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  trzeba by³o pospawaæ zawiasy, które z powodu korozji i t³ocz¹cej siê za³ogi odpad³y.
Prokurator - Prokuratury Rejonowej w Lubinie wezwa³ Józef Czyczerskiego przewodnicz¹cego SKGRM NSZZZ Solidarnoæ, 26
czerwca, na przes³uchanie, w tej trudnej i pachn¹cej z daleka wielkim przestêpstwem sprawie.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a zamkniêcie bramy wejciowej przed pracownikami za przekroczenie kompetencji przez pracodawcê i prowokacjê wzglêdem pracowników, a prowadzone ledztwo za marnotrawienie publicznych
pieniêdzy, na zlecenie polityczne Platformy Obywatelskiej.

Cwaniak z piêci¹

Wiêkszoæ spo³eczeñstwa nale¿y do ludzi uczciwych i rzetelnych,
ufaj¹cym innym. Dlatego czêsto tacy ludzie nie potrafi¹ odró¿niæ prawdy od oszustwa. Cwaniacy wykorzystuj¹ ich sposób postrzegania
wiata i wykorzystuj¹ ich ufnoæ. Niektórzy mówi¹, ¿e to naiwnoæ.
W KGHM Polska Mied S.A. na potrzeby jednego cwaniaczka i
lewicowej formacji politycznej zosta³ stworzony zwi¹zek zawodowy
do³owych. Historia tego zwi¹zku, burzliwie siê rozwijaj¹cego, nagle
siê za³ama³a, gdy prominenci zarz¹dzaj¹cy jego strukturami pok³ócili siê. Dzielnymi zwi¹zkowcami zainteresowa³y siê organa cigania,
które szybko obna¿y³y ich oszustwa. Sprawa trafi³a do s¹du karnego.
Gdzie dwóch siê bije tam trzeci korzysta Jak wiemy k³ótnie
szkodz¹, w tym przypadku jednak by³o inaczej  mimo, ¿e na wierzch
wyp³ynê³y brudy. W wyniku k³ótni z jego struktury, wy³oni³ siê od³am,
o tej samej nazwie, lecz ze znakiem zaciniêtej piêci. Niektórzy mówi¹,
¿e to z powodu g³upoty dzia³aczy piêæ siê sama zaciska.
Jak omamiæ ludzi uczciwych? Otó¿ trzeba u¿yæ sposobu i sposób
siê znalaz³ - dziêki flaszce i konserwie. Od lat wiadomo, ¿e alkohol w
nadmiarze og³upia, utrudniaj¹c prawid³owe mylenie. Zamiast pomagaæ swoim cz³onkom dzia³acze zadbali, ale o swoje.
Przyk³adem mo¿e byæ przewodnicz¹cy zaciniêtej piêci w O/ZG
Lubin Arkadiusz T. Dzia³acz ten doszed³ do wniosku, ¿e na dzia³alnoci zwi¹zkowej nie zrobi siê interesu, a ¿e potrzeby ma du¿e, bo
buduje dom i zabawiæ siê lubi - rozpocz¹³ przesiadywanie w sekretariacie dyrektora, licz¹c pewnie na jak¹ podwy¿kê. Mo¿e i wysiedzi,
wszak jego kolega z Rudnej dosta³ i to kilkanacie stawek w górê.
Zobaczymy i je¿eli siê tak stanie, poinformujemy za³ogê o nowym
awansie, mo¿e znowu np. na zastêpcê g³ównego in¿yniera ds. normowania.
Ów przewodnicz¹cy - przy ka¿dej okazji próbuje te¿ za³atwiæ sobie po¿yczkê mieszkaniow¹, chocia¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem, w ¿adnym przypadku, ona mu nie przys³uguje. Nie interesuje go fakt, ¿e jak wemie po¿yczkê poza regulaminem, to kto,
komu po¿yczka siê nale¿y, zgodnie z regulaminem, po¿yczki nie dostanie.
Typowy cwaniak, tylko czy taki powinien reprezentowaæ pracowników w jakiejkolwiek organizacji zwi¹zkowej?
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