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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

D³ugotrwa³e i trudne negocjacje p³acowe w Energetyka Sp. z o.o.

Nagroda dla pracowników
energetyki!

Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w Energetyka Sp. z o.o. zawar³y 30 czerwca 2009r.porozumienie p³acowe z Zarz¹dem Spó³ki.
Pracownicy Energetyki Sp. z o.o. chc¹cy wesprzeæ negocjuj¹cych w ich imieniu zwi¹zkowców przyjechali do siedziby dyrekcji
spó³ki w Lubinie i kibicowali swoim przedstawicielom. Wród przyby³ych pracowników wyranie wyró¿nia³a siê, najliczniejsza reprezentacja cz³onków NSZZ Solidarnoæ.
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ informuje zatrudnionych w Energetyce o treci zawartego porozumienia:
1. Pracownikom Spó³ki Energetyka przed dniem 1 stycznia 2009r.
zostanie wyp³acona wraz z wyp³at¹ wynagrodzenia za miesi¹c
czerwiec (do 10.07.2009r.) jednorazowa nagroda w wysokoci
1.000 z³ brutto na zatrudnionego pracownika;
2. Od dnia 1 lipca 2009r. podniesiona zostaje do 5% sk³adka podstawowa na Pracowniczy Program Emerytalny;
3. Po rozliczeniu wyników za 10-mcy 2009r. Zwi¹zki Zawodowe i
Zarz¹d Spó³ki spotkaj¹ siê w III dekadzie listopada br. celem oceny mo¿liwoci wyp³aty dodatkowych wiadczeñ pieniê¿nych dla
pracowników.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, w
której zrzeszona jest Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ Spó³ki
Energetyka popiera³a i popiera wszelkie dzia³ania Komisji Zak³adowej zmierzaj¹ce do poprawy bytu pracowniczego.
Cieszê siê razem z pracownikami Energetyki z osi¹gniêtego porozumienia. ¯a³ujê, ¿e nie w pe³ni pokrywaj¹ one oczekiwañ p³acowych za³ogi, które wynikaj¹ z postêpuj¹cej inflacji. Wiem, jednak, jak trudne by³y to negocjacje, ile powiêcenia i nerwów kosztowa³y moich kolegów z Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
dzia³aj¹cej w Energetyce. Robili wszystko, aby uzyskaæ jak najwiêcej i uzyskali maksymalnie tyle ile pracodawca chcia³ daæ. Na takie
rozwi¹zania oczekuj¹ jeszcze za³ogi pozosta³ych zak³adów zrzeszonych w grupie kapita³owej KGHM Polska Mied S.A.  mówi cz³onek Rady SKGRM NSZZ Solidarnoæ Bogdan Nuciñski

Podwy¿ek stawek osobistego zaszeregowania dla pracowników kopalni domaga siê Komisja Zak³adowa
NSZZZ Solidarnoæ przy kopalni Rudna

Przeszeregowania w Rudnej
Uruchomienia systemowych przeszeregowañ dla pracowników
zatrudnionych w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna,
domaga siê dzia³aj¹ca tam Solidarnoæ.
W pimie skierowanym 7 lipca 2009r. do dyrektora naczelnego
O/ZG Rudna pisze:
W zwi¹zku z bardzo dobrymi wynikami produkcyjno-ekonomicznymi Oddzia³u za I pó³rocze br. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna zwraca siê do
Dyrekcji o uruchomienie przeszeregowañ systemowych dla pracowników Naszego Oddzia³u.
W celu dokonania w³aciwej analizy mo¿liwoci finansowych Od-

dzia³u Józef Czyczerski przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ zwróci³ siê do dyrektora o przekazanie informacji za ostatnie 6 miesiêcy
o: rodkach na wynagrodzenia; wyp³aconych nagrodach z funduszu
premiowego; przeszeregowaniach pracowników w br.; iloci pracowników z posiadanymi kategoriami zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach.
Chcielibymy by przeszeregowania objê³y minimum 20 %
za³ogi. Jak bêdziemy postulowaæ, jako NSZZ Solidarnoæ, tego
jeszcze nie wiemy, dlatego zwrócilimy siê do dyrekcji o niezbêdne
dane. Na ich podstawie, dokonamy analizy mo¿liwoci iloci przeszeregowañ i wysuniemy postulat. Okrelenie dok³adnej liczby
przeszeregowañ nast¹pi w drodze negocjacji z dyrekcj¹. Kiedy
one siê zakoñcz¹ i nast¹pi¹ przeszeregowania, na tym etapie jeszcze nie wiadomo.  mówi przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski

Energetyka Sp. z o.o. chce kupiæ WPEC Legnica S.A.

WPEC za pieni¹dze
Polskiej Miedzi

Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. 10 lipca 2009r. podjê³a uchwa³ê o dokapitalizowaniu spó³ki zale¿nej Energetyka.
Pozostaj¹ca w grupie kapita³owej KGHM Polska Mied S.A. spó³ka Energetyka dosta³a promesê na zakup przedsiêbiorstwa produkuj¹cego i sprzedaj¹cego energiê ciepln¹ w Legnicy, Lubinie, G³ogowie, Chojnowie, Chocianowie, Z³otoryi i cinawie.
Nie wiemy, na jak¹ kwotê dokapitalizowania Rada Nadzorcza wyrazi³a zgodê. Do Ministerstwa Skarbu Pañstwa wp³ynê³y dwie oferty
zakupu WPEC. Jak informowa³o biuro prasowe ministerstwa skarbu, ofertê z³o¿y³a jeszcze tylko spó³ka SFW Energia.
Po uchwale RN KGHM Polska Mied S.A. zezwalaj¹cej Zarz¹dowi
Polskiej Miedzi na zwiêkszenie wartoci spó³ki Energetyka o kwotê
przekazan¹ z KGHM na zakupienie WPEC. Zarz¹d Energetyki móg³
z³o¿yæ ofertê na zakup 85% pakietu akcji, wycenianego na 200 milionów z³ pañstwowego Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy.
Nie wiemy, w jakim celu KGHM Polska Mied S.A. kupuje przedsiêbiorstwo energetyczne, które zajmuje siê produkcj¹ energii cieplnej i jej dystrybucj¹ na potrzeby miast. Wprawdzie w G³ogowie WPEC
rozprowadza energiê ciepln¹ wyprodukowan¹ w Hucie G³ogów, ale
nie posiadaj¹c w³asnego zak³adu produkcyjnego, tylko wêz³y cieplne i tak musia³by kupowaæ energiê od huty. 200 milionów mo¿na by
przeznaczyæ na inwestycje w ci¹g podstawowy (rozwój kopalñ, hut
lub elektrownie gazowe itp.). W naszej ocenie kupienie Energetyki,
jest kolejnym zabraniem zysku wypracowanego przez za³ogi KGHM
do pañstwowej kasy. Tym bardziej niebezpiecznym, gdy¿ spowoduje koniecznoæ utrzymania przez Energetykê ma³o op³acalnej dziedziny  produkcji energii cieplnej i jej dystrybucji do gospodarstw
domowych, co mo¿e siê odbiæ na wzrocie cen za wiadczone us³ugi na rzecz ci¹gu podstawowego, a w konsekwencji do wzrostu
kosztów produkcji Polskiej Miedzi.
Prywatyzacja WPEC ma zostaæ zamkniêta do koñca 2009 roku.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ w
trosce o miejsca pracy i byt pracowniczy, jest przeciwna wyprowadzaniu pieniêdzy z KGHM Polska Mied S.A., je¿eli nie s³u¿y,
to zabezpieczeniu produkcji ci¹gu podstawowego. Dalsze wyprowadzanie poza KGHM ogromnych kwot w czasie kryzysu ogólnowiatowego, mo¿e doprowadziæ do katastrofy Polsk¹ Mied.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. zdecydowa³a o
kilkudziesiêciotysiêcznej premii dla ka¿dego z zarz¹dców

Premia dla Zarz¹du

Rada Nadzorcza Polskiej Miedzi zadecydowa³a 10 lipca 2009r. o
wyp³acie premii za 2008 rok (po kilkadziesi¹t tys. z³) dla poprzedniego trzyosobowego zarz¹du, kierowanego przez Miros³awa Krutina,
oraz przyznaniu nagrody za dzia³alnoæ zarz¹du w I kwartale br.(po
kilkanacie tys. z³).
Wyniki finansowe za 2008r. by³y o 23% ni¿sze ni¿ 2007 roku.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym kontraktem mened¿erskim rada nadzorcza, po skoñczonym kwartale, mo¿e przyznaæ zaliczkowo do 60% z 40%
wynagrodzenia uzyskanego przez Zarz¹d w poprzednim kwartale. Po
zamkniêciu roku obrachunkowego i udzieleniu skwitowania mo¿e przyznaæ premiê stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy 40% rocznego wynagrodzenia zarz¹du, a wyp³aconymi zaliczkowo premiami kwartalnymi.
Przypominamy, ¿e rada nadzorcza oceni³a negatywnie dzia³alnoæ
Zarz¹du Polskiej Miedzi za III kw. 2008r., nie przyznaj¹c mu premii za ten
kwarta³.
Na swym posiedzeniu 23 lutego br. rada powstrzyma³a siê od przyznania premii Zarz¹dowi za IV kwarta³. A 27 marca br. g³osami przedstawicieli Skarbu Pañstwa Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. przyzna³a zaliczkowo maksymaln¹ premiê (24%) za IV kwarta³ Zarz¹dowi
Spó³ki. Uchwale tej sprzeciwili siê cz³onkowie Rady Nadzorczej Józef
Czyczerski i Leszek Hajdacki.
Na ostatnim posiedzeniu rady (10 lipca br.) Rada Nadzorcza zadecydowa³a o przyznaniu premii za rok 2008 trzyosobowemu Zarz¹dowi
KGHM prezesa Miros³awa Krutina w wysokoci 36% wynagrodzenia
rocznego pomniejszonego o wyp³acone kwartalne zaliczki na poczet premii rocznej. Zadecydowa³a równie¿ o przyznaniu Zarz¹dowi za I kwarta³
br. pe³nej zaliczki na poczet rocznej premii za 2009r.
Kwartalna premia jest kilkunastotysiêcznym dodatkiem do podstawowych stawek prezesów, wynosz¹cych 40  45 tys. z³ miesiêcznie.
Przyznanie premii Zarz¹dowi za rok, w którym spad³y dochody w
Spó³ce i w którym zarz¹d odmówi³ wyp³aty górnikom premii rekompensuj¹cej spadek realnej p³acy, jest dzia³aniem nieetycznym, ale
mo¿liwym w wykonaniu libera³ów. Przypominam, ¿e Zarz¹d w 2008r.
uzasadnia³ brak wyp³aty premii w wysokoci 3.000 z³ pracownikom trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczno  finansow¹ oraz koniecznoci¹ pozostawienia ka¿dej z³otówki w kasie Spó³ki dla ratowania miejsc pracy.
Powo³ani przez Skarb Pañstwa cz³onkowie rady nadzorczej nie zgodzili siê na pozostawienie ca³ego zysku dla zabezpieczenia przysz³oci KGHM. A Minister SP poprzez swych przedstawicieli na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zadecydowa³ o zabraniu 80% zysku. Jak
siê okazuje za kryzys i zmniejszone dochody p³aci górnik, przeróbkarz i hutnik obni¿eniem i tak miesznie niskiej p³acy w stosunku do
p³acy mened¿era. Pracownicy i NSZZ Solidarnoæ z t¹ sytuacj¹ siê
nie zgadzaj¹.  mówi Józef Czyczerski cz³onek Rady Nadzorczej i
przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ.

Rada Nadzorcza g³osami przedstawicieli Skarbu Pañstwa
wybra³a 3 osobow¹ komisjê do wyboru prezesa KGHM
Polska Mied S.A., która dokona³a wstêpnej selekcji.

Tajna komisja

W zaciszu gabinetów, z pominiêciem informowania cz³onków rady
nadzorczej z wyboru za³ogi, skrócono z 28 do 11 osób listê kandydatów na prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A.
Przypominamy, ¿e 15 czerwca br., na dzieñ przed obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A.,
prezes tej spó³ki Miros³aw Krutin na posiedzeniu Rady Nadzorczej owiadczy³, ¿e nie bêdzie ubiega³ siê o prezesurê na kolejn¹ kadencjê. To owiadczenie prezesa zaskoczy³o obraduj¹c¹ radê nadzorcz¹, która musia³a
wprowadziæ do istniej¹cego porz¹dku obrad, dodatkowe punkty dotycz¹ce: rozpisania konkursu na prezesa Spó³ki; uchwalenia regulaminu
jego przeprowadzenia. A nastêpnie zgodnie z uchwalonym regulaminem dokonaæ wyboru 3 osobowej komisji do przeprowadzenia weryfikacji z³o¿onych kandydatur na prezesa. Wzorem poprzednio przeprowadzonego konkursu przedstawiciele Skarbu Pañstwa zasiadaj¹cy w radzie nadzorczej powo³ali w sk³ad komisji tylko swoich. Dlaczego w sk³adzie 3 osobowej komisji pominiêto przedstawicieli za³ogi w radzie nadzorczej? Na to pytanie odpowiedzieæ mo¿e tylko rz¹dz¹ca Platforma

Obywatelska, której w wyniku podzia³u tek ministerialnych pomiêdzy
koalicjantów przypad³o MSP.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi zostali pozbawieni
mo¿liwoci ledzenia wstêpnej weryfikacji z³o¿onych kandydatur, a
18,5 tysiêczna za³oga zosta³a pozbawiona prawa ledzenia istotnego
elementu w funkcjonowaniu spó³ki, jakim jest wybór prezesa gie³dowej spó³ki.
Trzy osobowa komisja dokona³a wstêpnej weryfikacji zg³oszonych
kandydatów, nie informuj¹c o jej przebiegu cz³onków RN z wyboru za³ogi, a o wynikach jej pracy dowiedzieli siê oni 9 lipca br. na dzieñ przed
posiedzeniem RN, pomimo, ¿e zespó³ zakoñczy³ pracê ju¿ 3 lipca br.
Selekcja dokonana
Do kolejnej tury 3 osobowa komisja dopuci³a 11 kandydatów, którzy spe³nili wymogi formalne z 28 zg³oszonych. Podczas rady nadzorczej, w wyniku dyskusji, postanowiono dodatkowo do nastêpnego etapu dopuciæ warunkowo jeszcze 7 osób i tak mamy 18 kandydatów.
To mened¿erowie, których dotychczasowa kariera potwierdza umiejêtnoci do kierowania tak du¿¹ firm¹, jak KGHM. Ale nie dostarczyli
referencji potwierdzaj¹cych te umiejêtnoci. Jeli dostarcz¹ niezbêdn¹
dokumentacjê do 15 lipca br., bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w drugim etapie.
- wyjania Przemys³aw Zió³ek z biura prasowego Polskiej Miedzi
Po 15 lipca 3 osobowa komisja przeprowadzi z ka¿dym indywidualn¹ rozmowê i wybierze 3 do 6 kandydatów, którzy zaprezentuj¹ siê
przed ca³¹ rad¹ nadzorcz¹. Nastêpnie Rada Nadzorcza wybierze prezesa
i z jego rekomendacji ustali wiceprezesów. Wniosek przedstawicieli za³ogi, by wyboru dokonaæ najpóniej do koñca lipca br., zosta³ odrzucony
g³osami przedstawicieli ministra Skarbu Pañstwa. Trudno przewidzieæ,
ile potrwa jeszcze wy³onienie prezesa. W naszej ocenie, do czasu uzyskania pozytywnej rekomendacji partii rz¹dz¹cej przez jednego kandydata. Potwierdzeniem tej tezy jest, ¿e mimo odrzucenia wniosku o ustalenie terminu granicznego wyboru prezesa Rada Nadzorcza ustali³a wstêpnie swoje posiedzenie na 20 lipca z porz¹dkiem obrad: wybór prezesa i
zobowi¹za³a komisjê trzech do odbycia posiedzenia 18 lipca w celu dokonania dalszej selekcji kandydatów.
Moim zdaniem niechêæ przedstawicieli SP w RN do ustalenia
ostatecznego terminu wy³onienia prezesa, wynika z obawy, ¿e ¿aden
z kandydatów nie uzyska³ do tej pory i istnieje zagro¿enie, ¿e nie
uzyska namaszczenia politycznego z ministerstwa.  mówi Józef
Czyczerski cz³onek RN z wyboru za³ogi.
Intencj¹ rady nadzorczej KGHM jest zakoñczenie postêpowania konkursowego na prezesa do koñca lipca. - poda³ w oficjalnym komunikacie jej przewodnicz¹cy Marek Trawiñski, chocia¿ wczeniej g³osowa³ za
odrzuceniem tego terminu.
Decyzje o mianowaniu szefów spó³ek zale¿nych od Skarbu Pañstwa zawsze by³y, s¹ i bêd¹ polityczne bez wzglêdu na deklaracje
poszczególnych polityków i partii. Konkursy to zas³ona dymna dla
polityków, którzy chc¹ siê ukryæ za ni¹ przed wyborcami, gdy trzeba
bêdzie ponosiæ odpowiedzialnoæ za szkodz¹ce spó³ce decyzje. 
mówi Józef Czyczerski cz³onek RN z wyboru za³ogi i przewodnicz¹cy
SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Oficjalnie nie podaje siê nazwisk kandydatów. Wniosek przedstawicieli za³ogi w RN, aby ujawniæ listê 18 kandydatów, umieszczaj¹c ich
dane na stronie internetowej KGHM zosta³ odrzucony wiêkszoci¹ g³osów przedstawicieli SP. Ujawnienie kandydatów umo¿liwi³oby dok³adniejsz¹ ich weryfikacjê przez wszystkich w³acicieli (akcjonariuszy) przed
powo³aniem na stanowisko prezesa. Teraz weryfikacji dokonuje tylko
jeden w³aciciel (nieposiadaj¹cy wiêkszociowego pakietu akcji). I pewnie o to chodzi, aby ograniczyæ prawa akcjonariuszy do wgl¹du w przebieg konkursu. Mog³oby siê okazaæ, ¿e siê odrzuca dobre kandydatury i
przepuszcza cieniasów. Wiadomo jednak, ¿e w konkursie bierze udzia³
obecnie pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa KGHM Polska Mied S.A. Herbert
Wirth i prezes KGHM w latach 2001-2004 Stanis³aw Speczik.
Herbert Wirth w dotychczasowym Zarz¹dzie KGHM pe³ni³, funkcjê
wiceprezesa, a od chwili rezygnacji z ubiegania siê o fotel prezesa przez
Miros³awa Krutina pe³ni obowi¹zki prezesa KGHM do czasu powo³ania
przez Radê Nadzorcz¹ nowego.
Drugi kandydat brany pod uwagê jest ogólnie znany za³odze. Zas³yn¹³
w KGHM, jako geologiczny patron inwestycji w Kongo, która mia³a przynieæ miliardowe zyski Polskiej Miedzi, a przynios³a wielosetmilionowe
straty za czasów rz¹dów SLD(ZZPPM) i prezesury w KGHM Stanis³awa
Siewierskiego. W latach 90-tych oraz ojciec chrzestny wyrzucenia w
b³oto kolejnych dziesi¹tków milionów z³otych po powrocie do tej inwestycji, gdy SLD(ZZPPM) przej¹³ w³adzê pod koniec 2001 r. Trudno nie
wspomnieæ o jego sukcesie w zabezpieczeniu cen miedzi na poziomie
daj¹cym zysk bankom kosztem Polskiej Miedzi na poziomie 5-ciu miliardów z³otych. Jego zas³ugi w odbudowie Regulaminu wynalazczoci i
racjonalizacji do dzi odbijaj¹ siê czkawk¹ pracuj¹cym w KGHM. Pozbawi³ pracowników Polskiej Miedzi za politycznym przyzwoleniem

SLD(ZZPPM) nagrody za zysk roku 2001 (papierowa strata) i przez 2
lata (2002 i 2003r.) podwy¿ek stawek osobistego zaszeregowania. Za te
zas³ugi w rok po jego odwo³aniu zarz¹d z nadania SLD(ZZPPM) wys³a³
specjalny samolot do Warszawy, aby go przywióz³ na obchody Barbórkowe.
Teraz wielki geolog i mened¿er startuje ponownie na prezesa i jak
wieæ niesie zakwalifikowa³ siê do nastêpnego etapu konkursu.
Dla Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i
ludzi, których reprezentuje, najwy¿szym dobrem jest byt naszej Spó³ki
górniczo-hutniczej miedzi. Tu s¹ nasze stanowiska pracy, które pozwalaj¹ nam ¿yæ.
Utajnienie postêpowania konkursowego przed przedstawicielami
za³ogi w radzie nadzorczej SKGRM NSZZ Solidarnoæ uwa¿a za
postêpowanie ograniczaj¹ce uprawnienia przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej. Dzia³anie potwierdzaj¹ce, ¿e wybrany ma
byæ prezes z nadania politycznego, a nie najlepszy mened¿er.
Uwa¿am, ¿e upublicznienie osób kandyduj¹cych na fotel prezesa: wynika z przyjêtych przez Spó³kê zasad przestrzegania ³adu korporacyjnego; daje mo¿liwoæ lepszego zapoznania siê w³acicieli i
reprezentuj¹cej ich rady nadzorczej z kandydatami, gdy¿ poinformowane przez media, szeroko, spo³eczeñstwo mo¿e ujawniæ nieznane
radzie przy ocenie kandydatów elementy negatywne poszczególnych
kandydatów. Z tego te¿ powodu ka¿dy z kandyduj¹cy wyrazi³ zgodê
pisemn¹ na publikacjê jego danych osobowych. - mówi Józef Czyczerski cz³onek RN z wyboru za³ogi i przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ
Solidarnoæ

O woln¹ reprezentacjê pracownicz¹ trzeba stale walczyæ
i j¹ pielêgnowaæ.

Solidarni w walce

Ka¿dy cz³owiek ma prawo do wolnego wyboru przynale¿noci
zwi¹zkowej i aby jego zwi¹zek reprezentowa³ nie skrêpowanie jego
interesy.
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ powsta³
w Polsce z ruchu spo³ecznego domagaj¹cego siê przestrzegania praw
cz³owieka i prawa pracowników do zrzeszania siê w wolnych i niezale¿nych od w³adzy zwi¹zkach zawodowych. Powsta³ w bólu przy sprzeciwie w³adzy rz¹dz¹cej ówczesn¹ Polsk¹. Walka o jego powstanie i reaktywowanie wymaga³a od nas wielu ofiar. Teraz mamy wolny i niezale¿ny
zwi¹zek zawodowy Solidarnoæ, który reprezentuj¹c pracowników domaga siê od pracodawców i w³adzy przys³uguj¹cych im praw. I chocia¿
dzisiejsza Polska, to nie ta sprzed lat, to zakusy na likwidacjê wielu praw
pracowniczych zawartych w prawie pracy, s¹ czynione nieustannie.
Ostatnio rz¹d Platformy Obywatelskiej chc¹c wprowadzaæ zmiany, d¹¿y
do zdyskredytowania organizacji zwi¹zkowych. Uwa¿aj¹c, ¿e zwi¹zki
zawodowe nieposiadaj¹ce wsparcia pracowniczego bêd¹ na tyle os³abione, ¿e nie przeciwstawi¹ siê zmianom nie korzystnym dla pracowników.
S¹ jednak kraje, gdzie ludzie pracy znajduj¹ siê w trudniejszej sytuacji, gdzie trwa walka o prawa, które w Polsce obowi¹zuj¹ ju¿ od lat.
Obecnie mamy wiele przyk³adów nadu¿ycia praw cz³owieka i zwi¹zków zawodowych na wiecie. Jestemy szczególnie przera¿eni zniszczeniami, jak i nadu¿yciami, o których informuj¹ nas nasi meksykañscy
i kolumbijscy przedstawiciele, s¹ one nie tylko kontynuowane w XXI
wieku, ale robi siê to za aktywn¹ zgod¹ i z poparciem Rz¹dów tych
krajów.
Ostatnio pracodawca w porozumieniu z rz¹dem Meksyku przeprowadzi³ pacyfikacjê zwi¹zku zawodowego Los Mineros dzia³aj¹cego w
górnictwie Meksyku. Miêdzynarodowe organizacje zwi¹zkowe zwróci³y
siê do poszczególnych krajowych Zwi¹zków Zawodowych o zaprotestowanie przeciwko dzia³aniom Rz¹du Meksyku i Grupy Mexico, które
niszcz¹ meksykañski zwi¹zek górników znany jako Los Mineros, jeden z
kilku przyk³adów demokratycznych zwi¹zków zawodowych w tym kraju.
W odpowiedzi Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ
06 lipca 2009r. wystosowa³ apel do Felipe Calderon Prezydenta Meksyku, w którym zawar³:
Jako cz³onkowie zwi¹zku NSZZ Solidarnoæ, afiliowani w ICEM,
którzy w latach poprzednich równie¿ znaleli siê w podobnej sytuacji i
byli represjonowani przez w³adzê komunistyczn¹, mamy prawo ¿¹daæ
od przedstawicieli w³adzy Meksyku poszanowania praw cz³owieka, godnoci jego pracy oraz prawa do swobodnego zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe.
Dlatego zwracamy siê ponownie do Pana Prezydenta jak i do Rz¹du

Meksyku o zaprzestanie przeladowañ w stosunku do zwi¹zku Los Mineros i jego cz³onków oraz o:
- Oficjalnie uznanie Napoleona Gomez jako demokratycznie wybranego Generalnego Sekretarza SNTMMSRM.
- Zaprzestanie przez Rz¹d Meksyku wspierania Grupo Mexico w jego
kampanii niszczenia zwi¹zku Los Minerom.
- Zniesienia oskar¿enia przeciwko Napoleonowi Gomez Urritia i innym cz³onkom SNTMMSRM.
W pe³ni wspieramy walkê w obronie wolnoci i niezale¿noci zwi¹zkowej w Meksyku.
Pod apelem podpisa³ siê Kazimierz Grajcarek Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ w pe³ni popiera apel przewodnicz¹cego SGiE NSZZ Solidarnoæ i postanowi³a przy³¹czyæ siê do apelu.

Po³¹czenie ci¹gu produkcyjnego Huty G³ogów rur¹ z zak³adem wzbogacania rudy jest myl¹ zrodzona jeszcze za
ostatnich rz¹dów SLD w KGHM Polska Mied S.A.

Hydrotransport zatrzymany
Inwestycja w hydrotransport w wiecie nie jest czym nowym, jest
on stosowany przez ludzi od wieków do transportu wody i w póniejszych czasach znalaz³ wiele innych zastosowañ.
Pomimo up³ywu wielu lat i wyprowadzenia z KGHM Polska Mied
S.A. 10 miliardów z³otych z zysku na dywidendê do chwili obecnej inwestycja ta nie zosta³a zrealizowana. Dlaczego?
Nie zosta³ przedstawiony rachunek kosztów i zysków inwestycji polegaj¹cej na przed³u¿eniu torów z Polkowic do Huty G³ogów (przed³u¿enie torów prowadzi³oby do uniezale¿nienia siê od infrastruktury PKP i w
rezultacie do obni¿enia kosztów transportu koncentratu  taki wniosek
z³o¿y³ NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹cy w Pol-Mied Trans). Solidarnoæ
obawia siê o miejsca pracy ludzi zatrudnionych przy przewozie koncentratu kolej¹, chce dok³adnej analizy kosztów i zysków hydro transportu i
przewozu kolejowego. W ocenie NSZZ Solidarnoæ koszty zwi¹zane z
przed³u¿eniem linii kolejowej z kopalni Polkowice-Sieroszowice do Huty
G³ogów s¹ ni¿sze ni¿ koszty rury. Ni¿sze koszty inwestycji w torowisko,
czyni¹ transport kolejowy konkurencyjny wobec inwestycji w hydrotransport. Ponadto na niekorzyæ hydrotransportu wp³ywa koniecznoæ
wybudowania w hucie nowych suszarni, które do tej pory funkcjonowa³y w Oddziale Zak³adów Wzbogacania Rud i bêd¹ musia³y ulec likwidacji.
Bêdzie to spowodowane koniecznoci¹ transportu w rurze koncentratu
w p³ynnej postaci, a aby nadawa³ siê do dalszej obróbki w hucie musi
zostaæ odwodniony. Dotychczas proces odwadniania i suszenia przebiega na poziomie ZWR. Jak zak³adaj¹ plany transport odbywa³by siê
tylko jedn¹ nitk¹ ruroci¹gu, co mo¿e nieæ za sob¹ kolejne niekorzystne
konsekwencje. W przypadku uszkodzenia ruroci¹gu, z braku innej mo¿liwoci transportu, produkcja musia³a by zostaæ wstrzymana, a to jak
wiadomo niesie za sob¹ du¿e straty. Aby siê przed tym zabezpieczyæ
musia³yby powstaæ zbiorniki magazynuj¹ce zapasy przerobionej rudy
na poziomie ZWR, jak równie¿ przy hucie, tak aby zachowaæ ci¹g³oæ
produkcji. To wi¹¿e siê z kolejnymi nak³adami finansowymi. Równie¿
trzeba uwzglêdniæ problemy ekologiczne, jakie w zwi¹zku z tym projektem siê wi¹¿¹. W przypadku awarii ruroci¹gu istnieje zagro¿enie ska¿enia rodowiska, to niesie za sob¹ kolejne konsekwencje finansowe. Nasuwa siê równie¿ pytanie: Co zrobiæ z odpadami uzyskanymi w procesie
odwadniania w Hucie Miedzi G³ogów? Do ¯elaznego Mostu, daleka
droga i koniecznoæ wykupu terenów pod rurê i jej budowy. Budowa
nowego stawu osadowego ko³o G³ogowa raczej w¹tpliwa ze wzglêdu na
brak lokalizacji, koszty i konieczne zezwolenia. Jaka jest alternatywa dla
tej inwestycji?
Faktem jest, ¿e Zarz¹d KGHM na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej 10 lipca br. poinformowa³, o wstrzymaniu realizacji inwestycji w
hydrotransport do po³owy 2010 roku, podaj¹c za przyczynê koniecznoæ dokonania dodatkowych analiz. Mamy nadziejê, ¿e jest to rzeczywista przyczyna decyzji o wstrzymaniu tego projektu, a nie wynika ona z
braku rodków finansowych z powodu zabrania zysku za 2008r. przez
Skarb Pañstwa.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ od pocz¹tku pomys³u hydrotransportu koncentratu, jest przekonana, ¿e jest
on nieracjonalny, a godnym rozwa¿enia jest projekt przed³u¿enia torowiska miêdzy Sieroszowicami, a g³ogowsk¹ hut¹. Projekt ten obni¿aj¹cy koszty transportu jest najbardziej przyjazny zatrudnionym i niesie w sobie nie porównywalnie ni¿sze koszty inwestycyjne oraz ni¿sze zagro¿enia dla rodowiska i ci¹g³oci produkcji w razie awarii.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska
Mied S.A. odby³o siê, z dala od g³ównej siedziby Spó³ki, w Warszawie

Bezzasadnie kosztowne
obrady rady

Posiedzenie Rady Nadzorczej, to koszty, które pokrywa spó³ka.
Wyjazdowe posiedzenie to koniecznoæ wy³o¿enia z kasy spó³ki
dodatkowych pieniêdzy. Zdaniem przedstawicieli za³ogi w radzie
nadzorczej s¹ to nieuzasadnione wydatki, które Spó³ka musi ponosiæ za widzimisiê przewodnicz¹cego tego organu Marka Trawiñskiego.
Rada Nadzorcza kosztuje: Diety przekraczaj¹ce rednie wynagrodzenie w KGHM, zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia rady cz³onkom rady nadzorczej, pe³na obs³uga kancelaryjno-biurowa oraz wszelkie informacje zwi¹zane z przewidywanym porz¹dkiem obrad, które
przekazuje Zarz¹d posi³kuj¹cy siê pracownikami merytorycznymi.
Koszty obs³ugi posiedzenia s¹ uzale¿nione m.in. od iloci zap³aconych delegacji dla pracowników KGHM wyje¿d¿aj¹cych do Warszawy. Dla ka¿dego musi byæ oczywistym, ¿e posiedzenie w Warszawie jest nie wspó³miernie dro¿sze ni¿ przeprowadzone w Lubinie,
gdzie zatrudniona jest ca³a kadra i s¹ niezbêdne dokumenty. Dlaczego wobec powy¿szego przewodnicz¹cy RN Mark Trawiñski organizuje posiedzenia RN w Warszawie? Mo¿na siê domylaæ, ¿e intencj¹
przewodnicz¹cego jest przypodobanie siê cz³onkom rady zamieszka³ym lub pracuj¹cym w Warszawie. Czy jednak przewodnicz¹cy rady
nie powinien dbaæ o finanse Spó³ki, któr¹ nadzoruje? Czy niedba³y
gospodarz, mo¿e nadzorowaæ dobrze powierzon¹ mu Spó³kê?
Cz³onkowie rady nadzorczej z wyboru za³ogi ju¿ nie raz zg³aszali przewodnicz¹cemu rady Markowi Trawiñskiemu, ¿e organizacja posiedzeñ w Warszawie zwiêksza koszty posiedzeñ tego organu i ich zdaniem jest dzia³aniem na szkodê Spó³ki.
W protecie przeciw kolejnemu posiedzeniu rady w Warszawie
10 lipca br., poinformowali przewodnicz¹cego, ¿e nie przyjad¹ do
Warszawy i bêd¹ uczestniczyæ w posiedzeniu rady w Lubinie za porednictwem elektronicznych ³¹czy.
Poni¿ej przedstawiamy pismo cz³onków Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi wys³ane 7 lipca 2009r. do Marka Trawiñskiego przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.:
W zwi¹zku z otrzymanym zawiadomieniem o zwo³aniu po raz
kolejny posiedzenia Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. w
Warszawie informujemy, ¿e bêdziemy uczestniczyæ w w/w posiedzeniu poprzez videokonferencjê w Biurze Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. w Lubinie w dniu 10 lipca 2009r.
Decyzja nasza podyktowana jest przede wszystkim wysokimi kosztami wi¹¿¹cymi siê z dojazdem Cz³onków Rady Nadzorczej, Cz³onków Zarz¹du oraz obs³ugi do biura w Warszawie, zbyt krótkim czasem posiedzenia niezbêdnym do omówienia tematów umieszczonych w porz¹dku obrad oraz brakiem dostêpu do dodatkowych informacji w przypadku posiedzenia poza siedziba Spó³ki.
Pismo podpisali Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki, Ryszard
Kurek

Górnicy, którzy ryzykuj¹ zdrowiem i ¿yciem otrzymuj¹
stawki z do³u tabeli

Wynagrodzenie,
a ryzyko zawodowe

Górnicy zatrudnieni pod ziemi¹ na stanowiskach robotniczych
zaszeregowani s¹ od 7 do 16 kategorii, w maj¹cej 33 kategorie
tabeli, stanowi¹cej za³¹cznik do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.
rednie wynagrodzenie, które otrzymuj¹ z tytu³u szkodliwych i
niebezpiecznych warunków pracy stanowi 3,14% (155,84z³/m-c)
ogólnego redniego wynagrodzenia robotników zatrudnionych pod

ziemi¹. Stanowiska robotnicze pod ziemi¹ s¹ najbardziej nara¿one
na zdarzenia wywo³uj¹ce utratê zdrowia i ¿ycia. Ta grupa zawodowa
przoduje w statystyce wypadkowej, wród wszystkich zawodów.
Przoduje, gdy¿ górnictwo, to sta³a walka z si³ami przyrody, która nie
do koñca daje siê ujarzmiæ.
Wystarczy, ¿e kto na górze chce siê wykazaæ i za biurka wyda nie
w³aciwe decyzje, a górnicy na dole zap³ac¹ zdrowiem i ¿yciem za tê
decyzje. Pêd za tonami, przestarza³y park maszynowy powi¹zany z
brakiem czêci zamiennych oraz koniecznych remontów oraz nie inwestowanie w nowy park maszynowy i nieszczêcie gotowe.
Przez ca³e lata, trud górniczy by³ doceniany, górnicy za swoj¹ pracê otrzymywali godziwe wynagrodzenie. rednie wynagrodzenie w
wysokoci dwukrotnej redniej krajowej nale¿a³o do regu³y. W latach 2002  2005 polityka p³acowa prowadzona przez Zarz¹d z politycznego nadania SLD doprowadzi³a do sytuacji, ¿e rednie p³ace
górników w stosunku do redniej krajowej spad³y. Od roku 2008
uleg³y kolejnej obni¿ce. W chwili obecnej rednia p³aca robotników
zatrudnionych pod ziemi¹ wynosi 4963 z³, co stanowi 1,56% redniej p³acy krajowej (wed³ug GUS 3165,14 z³).
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie, bez nagród z zysku
i nadgodzin, pracowników zatrudnionych pod ziemi¹ powinno wynosiæ, co najmniej dwukrotnoæ przeciêtnego wynagrodzenia w
sektorze przedsiêbiorstw tj. 6.334 z³ (za 2008r wed³ug GUS 3.167
z³).
W tym celu stawki zaszeregowania pracowników zatrudnionych
pod ziemi¹ winny siê rozpoczynaæ od 10 kategorii i odpowiednio
przesun¹æ z 16 na 19 kategoriê. Winna te¿ nastêpowaæ, co roczna
waloryzacja p³ac pracowniczych, nad¹¿aj¹ca za postêpuj¹c¹ inflacj¹.
O tym, ¿e górnikom nale¿y siê odpowiednio wysokie wynagrodzenie, wiadczy kolejne zdarzenie, które zosta³o zawarte w komunikacie Spó³ki.
Poni¿ej komunikat prasowy KGHM Polska Mied S.A.:
Akcja ratunkowa w kopalni Rudna
11 lipca 2009r. oko³o godziny 1225, na oddziale G-23 po³o¿onym
na g³êbokoci 1150 metrów w kopalni Rudna dosz³o do wypadku.
Podczas prac zwi¹zanych z likwidacj¹ oddzia³u osunê³y siê ska³y stropowe na ³adowarkê. 41-letni górnik by³ uwieziony w jej kabinie. Ratownicy ca³y czas mieli z nim kontakt. By³ przytomny i jak ich informowa³ nie odniós³ powa¿nych ran.
Po trwaj¹cej niemal 2 godziny akcji ratowniczej dzia³aj¹cym przy
KGHM ratownikom z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
uda³o siê uwolniæ górnika, który po osuniêciu siê ska³ stropu w kopalni Rudna zosta³ uwiêziony w kabinie ³adowarki.

Sk¹d czerpiemy wiedzê?
Wiêkszoæ wiedzy, któr¹ czerpie doros³y obywatel pochodzi z
przekazu medialnego.
Media komercyjne, to biznes, który ma przynosiæ dochody. Uczciwy
i rzetelny przekaz wiedzy za porednictwem mediów jest wyj¹tkiem.
Prowadz¹c czêste rozmowy zadajê jedno pytanie swojemu rozmówcy: sk¹d, z jakiego ród³a posiada sw¹ wiedzê? I s³yszê odpowied: z prasy, z telewizji lub radia. I okazuje siê, ze mamy problem
odró¿nienia dobra od z³a i prawdy od k³amstwa. Nie zdajemy sobie
sprawy, ¿e media w pogoni za zyskiem goni¹ za tani¹ sensacj¹, która
niema nic wspólnego z dziennikarsk¹ rzetelnoci¹ ma przysporzyæ
konkretne dochody w³acicielowi poprzez zwiêkszenie poczytalnoci dziennika lub ogl¹dalnoci danej stacji telewizyjnej.
Jak siê przypatrzymy naszym mediom w Polsce, to okazuje siê,
¿e wiêkszoæ z nich jest opanowana przez obcy kapita³, który w swojej prasie i telewizji wprawdzie pisze i mówi po polsku, ale serce i
interes ma za granic¹ naszego kraju.
Okazuje siê, ¿e przy pomocy niektórych orodków politycznych w
kraju, trwa polityczna karuzela oszukiwania spo³eczeñstwa. Nale¿y
przyznaæ, ze czêsto odbywa siê to przy naszej bezwiednej akceptacji
i wsparciu. Ka¿dy z nas codziennie czytaj¹c gazetê lub ogl¹daj¹c telewizjê oczekuje i wyszukuje sensacji. Szare ¿ycie mamy na co dzieñ.
Sensacja nas poci¹ga i ciekawi. Ale te¿ i og³upia. Musimy sobie z
tego zdawaæ sprawê, aby w potoku informacyjnym oddzieliæ plewy
od prawdy.
Górnik
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