
NSZZ

Nr 21/2010 (15.XI.2010) Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
W dniach od 16 do 19 listopada 2010r. odbywa siê re-
ferendum, w którym pracownicy KGHM Polska Mied�
S.A. Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud, bêd¹ decydo-
waæ o udziale w strajku

Decyzja mo¿e
byæ jedna

Oczekuj¹cy od 3-ch lat na podwy¿ki p³acy zasadniczej pra-
cownicy KGHM Polska Mied� S.A. s¹ coraz bardziej zdenerwowa-
ni i zdeterminowani w obronie swoich praw.

Coraz wiêcej g³osów s³ychaæ z pytaniami: Na co oni czekaj¹?;
Kiedy wreszcie zwaloryzuj¹ nam p³acê? Oliwy do ognia dolewa ostat-
nia decyzja w³adz KGHM o prawie 100% podwy¿ce stawek preze-
som zarz¹du Spó³ki.

Zakoñczy³y siê negocjacje w Oddziale ZWR mediacjami w obec-
no�ci mediatora i wzorem Zak³adach Górniczych, pracownikom tego
Oddzia³u, pracodawca nie pozostawi³ wyboru � dyrekcja Oddzia³u
nie uzyskawszy upowa¿nieñ od Zarz¹du KGHM do zawarcia poro-
zumienia w przedmiocie sporu podpisa³a protokó³ rozbie¿no�ci.

Spór zbiorowy prowadzony przez NSZZ �Solidarno�æ� od 30 li-
stopada 2009r. w dobrej wierze toczy siê o 3 postulaty nie nios¹ce
dla pracodawcy ¿adnych skutków finansowych tj.:
1. Podpisania przez pracodawcê KGHM Polska Mied� S.A. z sie-

dzib¹ w Lubinie Porozumienia Zbiorowego � Umowy Spo³ecz-
nej obejmuj¹cej wszystkich zatrudnionych w Spó³ce (jej oddzia-
³ach) pracowników, zawieraj¹cej gwarancje zatrudnienia oraz
utrzymania na niepogorszonym poziomie uprawnieñ i �wiad-
czeñ pracowniczych wynikaj¹cych tak z obowi¹zuj¹cych �róde³
prawa pracy, jak i wszelkich uprawnieñ i �wiadczeñ przys³uguj¹-
cych pracownikom na podstawie innych zawartych umów i po-
rozumieñ. Porozumienie Zbiorowe � Umowa Spo³eczna zawarte
winny byæ na okoliczno�æ prowadzenia dalszej prywatyzacji
KGHM Polska Mied� S.A. (zbycia akcji nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa) na okres 20 � tu lat od dnia jej zakoñczenia.

2. Zawarcia Protoko³u Dodatkowego do Zak³adowego Uk³adu Zbio-
rowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied� S.A., któ-
rym to protoko³em wpisany do tego¿ uk³adu zostanie Pakiet
Medyczny, a tak¿e pe³nej realizacji zawartego w dniu 05 maja
2009r. Porozumienia dotycz¹cego �wiadczenia na rzecz pracow-
ników KGHM Polska Mied� S.A. us³ug medycznych.

3. Zaniechania naruszania przys³uguj¹cych zwi¹zkom zawodowym
praw i wolno�ci, w tym wynikaj¹cych z wewn¹trzzak³adowych
aktów prawa pracy, w szczególno�ci uprawnienia zwi¹zków za-
wodowych do dokonywania wspólnie z pracodawc¹ wyja�nieñ
tre�ci postanowieñ Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla
Pracowników KGHM Polska Mied� S.A.

Wobec zapewnieñ pracodawcy, ¿e dalsza prywatyzacja KGHM
nie bêdzie skutkowa³a likwidacj¹ miejsc pracy, to gwarancje pozo-
stan¹ tylko na papierze w ZUZP.

Pakiet medyczny funkcjonuje w KGHM w chwili obecnej, wiêc
wpisanie go do ZUZP to tylko bez kosztowa formalno�æ.

Zaniechanie naruszania przys³uguj¹cych zw. zw. praw i wolno-
�ci przez pracodawcê jest tak oczywistym, ¿e nie tylko nie pozosta-
wia skutków finansowych dla Spó³ki, ale wprost wynika z przepi-
sów i postanowieñ oraz podstawowych zasad wspó³pracy pomiê-
dzy stron¹ pracodawcy a spo³eczn¹.

Jedynym skutkiem finansowym dla KGHM, który mo¿na pod-
nie�æ, jest ¿¹danie NSZZ �Solidarno�æ� i innych zwi¹zków zawodo-
wych waloryzacji wynagrodzeñ w stosunku do postêpuj¹cej infla-

cji, poprzez podniesienie p³acy podstawowej o 300 z³ ka¿demu pra-
cownikowi. Ale jaki¿ to problem, je¿eli prezesom podnosi siê podsta-
wow¹ p³acê o 40.000 z³? Mo¿e prezesom ¿al d... �ciska, ¿e pracowni-
kom zarabiaj¹cym przy produkcji w m³ynowni, flotacii czy suszarni
starczy od pierwszego do pierwszego. Bo, za �skromn¹� miesiêczn¹
pensjê prezesa mo¿na kupiæ mieszkanie w bloku i pozostaje w kie-
szeni wy¿sza kasa ni¿ kilku górników strza³owych zarobi pracuj¹c
przez miesi¹c w przodku. Ale na kupno samolotu czy helikoptera
mo¿e im brakn¹æ � choæ te¿ nie wiadomo, jak patrzeæ na u¿ywany.

Na takie traktowanie pracownicy nie mog¹ siê zgodziæ. Dlatego
przeprowadzone dotychczas referenda w 3-ch kopalniach jednoznacz-
nie wykaza³y, ¿e pracownicy bêd¹ walczyæ o swoje: - o sprawiedli-
wo�æ w podziale owocu ich pracy; o bezpieczeñstwo zatrudnienia;
pakiet medyczny i prawa ochrony ich interesów prze zwi¹zki zawo-
dowe.

Czas na referendum strajkowe w O/ZWR. Teraz pracownicy tego
Oddzia³u podejm¹ decyzjê czy chc¹:
1. dalej pracowaæ posiadaj¹c 20 letni¹ gwarancjê zatrudnienia

przy postêpuj¹cej prywatyzacji KGHM Polska Mied� S.A.? Lub
nie posiadaj¹c gwarancji zatrudnienia, byæ zwolnionym z pra-
cy po sprywatyzowaniu ich zak³adu?

2. mieæ pakiet medyczny zapisany w ZUZP?
3. aby wyk³adnia zapisów ZUZP dla pracowników KGHM Polska

Mied� S.A. by³a dokonywana, z poszanowaniem prawa, przez
zwi¹zki zawodowe i pracodawcê? A nie jak to ma miejsce w
chwili obecnej, przez prezesa, który robi co chce.

4. wzrostu p³acy nad¹¿aj¹cej za wzrostem kosztów utrzymania i
podwy¿kami Zarz¹du?

Odpowiedzi na te pytania udziel¹ w referendum w dniach
16, 17,18 i 19 listopada 2010 r. wypowiadaj¹c siê za
strajkiem.

ZZPPM zakoñczy³ mediacje w ramach prowadzonego
przez siebie sporu zbiorowego protoko³em rozbie¿no�ci.
Wobec zbie¿no�ci ¿¹dañ dwóch najliczniejszych organi-
zacji zwi¹zkowych w KGHM postanowiono przeprowadziæ
wspólnie referendum w jednym czasie.

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZWR apeluje
do wszystkich pracowników o liczny udzia³ w referendum!

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ�, w której jest zrzeszona Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� O/ZWR apeluje do wszystkich pracowni-
ków o wziêcie udzia³u w REFERENDUM, gdy¿, aby ono
by³o wa¿ne, musi w nim wzi¹æ udzia³, co najmniej 50%
zatrudnionych.
Aby zwi¹zki zawodowe mog³y podj¹æ dalsze kroki w celu
realizacji postulatów pracowniczych, za akcj¹ protesta-
cyjn¹ musi siê wypowiedzieæ, co najmniej 50% pracow-
ników, uczestników referendum.

Nie licz na innych, ka¿dy g³os jest wa¿ny by pokazaæ, ¿e
jest nas wielu i nie boimy siê prezesowskiego re¿imu.
Oddaj swój g³os za strajkiem - razem zadbajmy o nasz¹
przysz³o�æ!



Przedstawiciel za³ogi we w³adzach KGHM Polska Mied�
S.A. przedk³ada wiceministrowi Skarbu Pañstwa spo³ecz-
ny pogl¹d na ostatnie zdarzenia maj¹ce miejsce w Spó³ce.

Rada Nadzorcza
w Ministerstwie
Józef Czyczerski Cz³onek Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied�

S.A. sk³ada sprawozdanie za³odze KGHM Polska Mied� S.A. ze spo-
tkania Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. z wiceministrem
MSP Zdzis³awem Gawlikiem:

W dniu 09.11.2010r.w Warszawie, odby³o siê spotkanie cz³on-
ków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. z podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Zdzis³awem Gawlikiem. Spo-
tkanie dotyczy³o obecnej sytuacji w Spó³ce:

Józef Czyczerski,  Cz³onek Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied�
SA przekaza³ wiceministrowi SP informacje nt.: Braku reakcji Pre-
miera Rz¹du RP Donalda Tuska na wyst¹pienia NSZZ �Solidarno�æ�
z 29 lipca 2009 r. (w sprawie wstrzymania dalszej prywatyzacji) oraz z 15
pa�dziernika 2010 r. dotycz¹cego skandalicznych decyzji reprezen-
tantów Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej Polskiej Miedzi pod-
wy¿szaj¹cych wynagrodzenie podstawowe Zarz¹du o 80% (tj. 42 tys.
z³ do ponad 75 tys. z³.), co zbulwersowa³o pracowników i mieszkañców
zag³êbia miedziowego. Spotkanie to da³o bezpo�redni¹ mo¿liwo�æ za-
pytania Ministerstwa Skarbu Pañstwa o oficjalne stanowisko Rz¹du RP
w tej sprawie. Ponadto z inicjatywy przedstawiciela NSZZ Solidarno�æ
poruszono sprawy podejrzanych inwestycji KGHM w z³o¿a w Kanadzie
i wschodnich Niemczech.

Z wyja�nieñ Wiceministra MSP wynika jednoznacznie, i¿ decyzje
odno�nie astronomicznych podwy¿ek dla Zarz¹du zapada³y w uzgod-
nieniu i za aprobat¹ Ministra Skarbu oraz ca³ego zaplecza politycz-
nego Premiera Rz¹du RP.

St¹d nie jest przypadkowe dotychczasowe milczenie premiera i lo-
kalnych polityków PO oraz kontrowersyjne wypowiedzi Pana Schetyny.
Osoby te ju¿ nie raz k³ama³y i kompromitowa³y siê wypowiedziami oraz
�obiecankami� przedwyborczymi w sprawie polskiej miedzi oraz jej pra-
cowników. Po wyborach rzeczywisto�æ okazywa³a siê bezlitosna - za-
pominano o tych, którzy ciê¿ko pracuj¹ na ich polityczne apana¿e Nale-
¿y stwierdziæ, ¿e Premier Rz¹du RP i otaczaj¹cy go politycy stosuj¹
podwójne standardy, spo³eczeñstwu wmawia siê, ¿e w dobie kryzysu
nale¿y oszczêdzaæ i zaciskaæ pasa, natomiast urzêdnikom i kolesiom
nabija siê kieszenie kas¹ ponad miarê. Tak rz¹dz¹cy wcielaj¹ w ¿ycie
strategiê na kryzys lansuj¹c has³o: �By ¿y³o siê lepiej� - jak widaæ tylko
elitom.

Ponadto, Pan Gawlik poinformowa³, ¿e po �wyrzuceniu� przedsta-
wicieli pracowników z rad nadzorczych spó³ek, w których skarb pañ-
stwa ma jeszcze udzia³y, przyjdzie czas na znacz¹ce podwy¿szenie
uposa¿eñ cz³onków rad nadzorczych � protegowanych z politycznego
nadania PO. Bêdzie to ³upienie i ¿erowanie na pozosta³o�ciach pañ-
stwowego maj¹tku.

Opowiadanie bajek o powstaniu jakiego� �apolitycznego i kompe-
tentnego Komitetu�, który bêdzie rozdziela³ na kilka lat wysokop³atne
stanowiska znajomym jest zwyk³¹ bezczelno�ci¹ i prób¹ robienia Pola-
kom wody z mózgu. Pieni¹dze na podwy¿ki s¹, ale tylko dla �swoich�.

W sprawie zagranicznych inwestycji kapita³owych, forsowanych
przez decydentów z KGHM, to oprócz �drobnych uchybieñ� Minister-
stwo Skarbu Pañstwa nie dostrzega wiêkszych zagro¿eñ w wtapia-
niu kolejnych ogromnych �rodków finansowych Polskiej Miedzi. Mi-
nisterstwo z entuzjazmem aprobuje �strategiczne� pomys³y, realizowa-
ne przez obecny Zarz¹d Spó³ki. Powstaje wrêcz wra¿enie, ¿e jest in-
spiratorem tych dzia³añ wyprowadzaj¹cych kasê poza Spó³kê. We-
d³ug bezkarnie przetestowanego wzorca wielosetmilionowej inwestycji
w kopalniê miedzi w Kongo, która przynios³a tylko stratê.

Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e w styczniu 2010 r. Skarb Pañstwa pozby³ siê
10% akcji KGHM Polska Mied� S.A. (w przebadanych i w³asnych z³o-
¿ach, których eksploatacja planowana jest na ponad 40 lat), a teraz
wydaje oko³o 40 mln. USD na poszukiwania w wyeksploatowanej ko-
palni z rud¹ o zawarto�ci 0,23% miedzi. Z tej inwestycji chce siê wypro-
dukowaæ przez okres 20 lat po oko³o 50 tys. ton Cu rocznie, czyli 10%
obecnej rocznej produkcji KGHM, ale na ten interes trzeba wy³o¿yæ po-
nad 900 mln, USD. Podobne interesy planuje robiæ Zarz¹d KGHM na
obszarze Weisswasser (wschodnie Niemcy) ze spó³k¹ HMS Bergbau
AG. I tu partner niemiecki jak w Kanadzie nie �mierdzi groszem i nie ma
zamiaru ponosiæ ryzyka tych inwestycji. Je¿eli poniesie klapê, to jak
za inwestycjê w Kongo zap³aci KGHM z pieniêdzy wypracowanych w

Polsce przez pracowników �Polskiej Miedzi�.
Samo za� tylko wspomnienie o zrekompensowaniu pracownikom

Polskiej Miedzi wzrostu kosztów utrzymania (chocia¿by o poziom infla-
cji), poprzez podwy¿szenie stawek osobistego zaszeregowania o 2%-
3% wywo³uje agresjê i wrêcz furiê w�ród rz¹dz¹cych, w us³u¿nych im
mediach. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia od trzech lat. Natomiast
osiemdziesiêcioprocentowe podwy¿ki dla Zarz¹du okazuj¹ siê za-
sadne i godziwe - jak twierdzi G. Schetyna.

Polkowice, 10.11. 2010r

Rz¹d po raz kolejny popisuje siê nieodpowiedzialno�ci¹
d¹¿¹c do wyprzeda¿y strategicznych ga³êzi maj¹tku
narodowego

Solidarno�æ o prywatyzacji
Ka¿dy cywilizowany kraj zabezpiecza sobie decyduj¹cy g³os w

sektorach newralgicznych dla gospodarki krajowej, do jakich nale-
¿y m.in. przemys³ energetyczny. W Polsce rz¹dz¹cym rzuci³o siê na
oczy i ju¿ nie widz¹, które firmy s¹ spó³kami strategicznymi, a co za
tym idzie, powinny pozostaæ w rêkach pañstwa.

Kolejn¹ �ofiar¹� nieprzemy�lanej i przy�pieszonej Polskiej pry-
watyzacji jest ENEA.

Wiemy jak to jest, gdy próbuje siê nam odebraæ co� na co wielu z nas
pracowa³o przez ca³e ¿ycie. Z pewno�ci¹ ka¿dy z nas zna kolegê z pracy,
s¹siada czy kogo� z rodziny, kto pomaga³ budowaæ KGHM i powi¹zane
z nim Spó³ki. Niejednokrotnie w czynie spo³ecznym, nie bacz¹c na w³a-
sny zysk, lecz dobro wspólne. Dlatego te¿ doskonale rozumiemy po³o-
¿enie w jakim znajduj¹ siê nasi koledzy z ENEA. Nieudolnie przeprowa-
dzany proces prywatyzacyjny z inwestorami spod ciemnej gwiazdy (przy-
k³ad stoczni i inwestora, który okaza³ siê byæ handlarzem broni¹ � efekty
widaæ � stocznie upad³y) lub akcjonariuszami innych pañstw realizuj¹-
cych w³asne interesy � od tego siê zaczyna i niemal¿e za ka¿dym razem
jest tak samo.

Skoro rz¹dz¹cy s¹ na tyle kompetentni by sprawowaæ w³adzê nad
Polsk¹ i maj¹ w swoich szeregach menad¿erów, ludzi wykszta³conych,
którzy prezesuj¹ Spó³kom Skarbu Pañstwa, to czego� tutaj nie rozu-
miem. W czym jest problem? Czy¿by �niezale¿ni eksperci� partii rz¹dz¹-
cej wcale nie byli wystarczaj¹co kompetentni, by sprawowaæ tak wyso-
kie funkcje? Gdyby to by³a nieprawda, nie by³oby potrzeby prywatyza-
cji, a zarz¹dzane Spó³ki osi¹ga³yby ogromne zyski. Dzieje siê inaczej.
Kolesie chc¹ spróbowaæ siê w biznesie � op³akane efekty w firmach
widaæ go³ym okiem � a mened¿erskie pensje puchn¹, skandalicznie, w
zastraszaj¹cym tempie. Obywatele p³ac¹cy podatki, pracownicy i ich
rodziny - rz¹dz¹cych nie obchodz¹, my jeste�my po to, ¿eby p³aciæ
podatki i pracowaæ oraz siedzieæ cicho...

Na dzieñ dzisiejszy proces prywatyzacji pozosta³ych resztek maj¹tku
narodowego trwa w najlepsze. Mówi siê, ¿e pieni¹dze uzyskane ze sprze-
da¿y akcji Spó³ek Skarbu Pañstwa bêd¹ przeznaczone na inwestycje i
tworzenie nowych miejsc pracy. Libera³owie z Platformy Obywatelskiej
dopracowali do perfekcji sztukê mówienia.

W sprawie postêpuj¹cej prywatyzacji stanowisko zaj¹³ Przewodni-
cz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� Kazi-
mierz Grajcarek wysy³aj¹c list otwarty do Donalda Tuska Premiera RP:

�Z informacji prezentowanych w mediach wynika, ¿e Minister Skar-
bu Pañstwa w procesie prywatyzacji ENEA prowadzi negocjacje z dwo-
ma francuskimi podmiotami z udzia³em rz¹du francuskiego.

Sekretariat Górnictwa i Energetyki �Solidarno�æ� wielokrotnie wy-
powiada³ siê, ¿e prywatyzacja polegaj¹ca na przekazaniu kontroli nad
strategicznymi podmiotami obcemu rz¹dowi jest nie od przyjêcia. Je¿e-
li co� ma byæ w rêkach pañstwa, powinno to byæ pañstwo polskie i rz¹d
na którego mamy wp³yw jako obywatele.

Rozumiemy, ¿e w Polsce obowi¹zuje prawo uniemo¿liwiaj¹ce pol-
skiemu rz¹dowi wykluczenie podmiotów z udzia³em kapita³u obcego
pochodz¹cego z kraju cz³onkowskiego UE z procesu prywatyzacyjne-
go.

Maj¹c jednak na uwadze do�wiadczenia z wcze�niejszymi prywaty-
zacjami z udzia³em pañstwowych spó³ek z Francji, domagamy siê ujaw-
nienia wszystkich ¿¹dañ i warunków stawianych przez stronê francusk¹
wobec pañstwa polskiego. Docieraj¹ do nas informacje wskazuj¹ce, ¿e
pojawi³y siê ¿¹dania w zakresie polityki regulacyjnej czy polityki taryfi-
kacyjnej na rynku energii.

Przypominamy, ¿e do dzisiaj nie ujawniono tajnego za³¹cznika do
umowy prywatyzacyjnej TP SA, który wed³ug posiadanych przez nas
informacji spowodowa³ spowolnienie rozwoju polskiego rynku teleko-



Bez komentarza - przedrukowujemy naszym czytelnikom ar-
tyku³ ze strony internetowej www.kontrowersje.net pt.:

Jak KGHM i Skarb Pañstwa
tuczy kanadyjskich �dziadów�?

Wszyscy wiemy, ¿e Kanada to ¿ebraczy kraj, a ich policjanci nale¿¹ do
najbardziej nerwowych na �wiecie, szczególnie wra¿liwych na krzyki po
polsku. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom Kanadyjczyków, w my�l zasa-
dy �by ¿y³o siê lepiej� polski Skarb Pañstwa, poprzez swoje ramiê, w
postaci spó³ki KGHM postanowi³ podnie�æ w tym ¿ebraczym kraju nieco
stopê ¿yciow¹ i zmniejszyæ szalej¹ce bezrobocie. Oczywi�cie, w miarê
naszych skromnych mo¿liwo�ci. Skarb Pañstwa ma w KGHM nieca³e 32%
udzia³ów. Do stycznia tego roku by³o tego 42%, ale g³odny rz¹d opchn¹³
10% za ok. 2 mld z³ ( 720mln $). To mniej wiêcej tyle, ile nas kosztuje rok
wojny w Afganistanie. Bo je�li Pañstwo nie wiedz¹, to walczymy tam za
wolno�æ amerykañsk¹, ale pieni¹dze swoje. No, ale id�my dalej. KGHM
produkuje rocznie ok. 500 tys. ton miedzi, 1000 ton srebra, z³oto i rzadkie
pierwiastki, np. (ren). Jak ³atwo policzyæ przy obecnych cenach przycho-
dy KGHM to ok. 4,5 mld $ rocznie, 14 mld z³otych. KGHM to 9 producent
miedzi na �wiecie, ok., 3,2 % �wiatowej produkcji i drugi srebra. Potwier-
dzone zasoby z³ó¿ w Polsce wystarcz¹ na jeszcze ok. 40 lat. Pomimo tego,
¿e KGHM ma miedzi du¿o, pod �wiat³ym kierownictwem prezesa, niejakie-
go Pana Wirtha non stop anga¿uje siê w poszukiwania i badanie nowych
z³ó¿ na �wiecie. Finansuj¹c takie poszukiwania i badania KGHM straci³a
ostatnio120 mln z³ (40 mln $) w Kongu i nie wiadomo ile w Niemczech.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e to powinno nauczyæ rozumu kierownictwo
firmy, aby nieco staranniej dba³a o te¿ pañstwowe, czyli nasze pieni¹dze.
Ale gdzie tam!. Teraz przysz³a kolej na Kanadê, gdzie od razu doceniono
internacjonalistyczn¹ postawê Pana Wirtha. Jak przysta³o na polskie pa-
nisko, nie przyszed³ z pust¹ rêk¹. W sumie tego nie jest tak wiele, nieca³y
miliard dolarów, ale niestety Pañstwa polskiego w obecnej chwili na wiê-
cej nie staæ, aby wspomóc g³oduj¹cy naród kanadyjski i zorganizowaæ im
miejsca pracy. Ale przejd�my do szczegó³ów dealu. Na kanadyjskiej gie³-
dzie od 2001 egzystuje sobie spó³ka Abacus Mininig & Exploration Cor-
poration. Ma prezesa (CEO) i z³o¿a rudy miedzi. Ma te z³o¿a od ok. 5 lat, ale
s¹ one malutkie ( przy obecnej produkcji KGHM starczy³yby na 2 lata) i nie
przebadane. Nie ma wiêc co siê dziwiæ, ¿e ¿aden gigant nie zapuka³ do jej
drzwi. (o jak potê¿nej firmie mówimy? - warto�æ rynkowa Abacusa wynosi
ok. 47 mln dolarów, przez ostatnie 5 lat nie wyp³aci³a ona ani centa dywi-
dendy z akcji i przynios³a ok. 12 mln dolarów strat). Ale do czasu. Pewne-
go dnia z³o¿ami zainteresowa³ siê niejaki Pan Wirth, prezes �wiatowego
giganta KGHM. No to pewnie, jak siê KGHM zainteresowa³a, to sobie
kupi³a t¹ firemkê z tymi jej z³o¿ami, prawda?. Nic z tych rzeczy!. Za³o¿y³a
mianowicie z potê¿na firm¹ Abacus joint venture. To nie pomy³ka-Joint
Venture!. Gigant, który móg³by sobie t¹ zdychaj¹c¹ firmê kupiæ za 1/3
dziennych obrotów bierze j¹ na partnera biznesowego!. 9-ta firma �wiata
z bran¿y miedzi wchodzi w spó³kê z jakim� kanadyjskim dziadem, firm¹
tego typu, ¿e jak jej prezes zobaczy gdzie� wolnego dolara, to przez ty-
dzieñ trwa fiesta. Ale id�my dalej. Jakie s¹ szczegó³y tego joint venture?.
Firma Abacus wnosi si³ê fachow¹, z³o¿a, budynki i wyposa¿enie, co stano-
wiæ bêdzie 49% joint venture. KGHM wnosi jako 51% 37 mln $ gotówki,
które to pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na dok³adne badanie z³o¿a, tzw.

munikacyjnego i wy¿sze koszty ponoszone przez polskich obywateli i
polskie firmy. Uczmy siê na b³êdach.

£atanie dziury bud¿etowej kosztem d³ugofalowego zrzeczenia siê
niezale¿no�ci i suwerenno�ci jest nie do przyjêcia. Solidarno�æ bêdzie
domagaæ siê ujawnienia szczegó³ów procesu prywatyzacyjnego wraz z
pe³n¹ argumentacj¹ na temat procesu. Nie wolno dopu�ciæ do sytuacji,
w której Polska bêdzie traktowana jak dawna kolonia. Nasze do�wiad-
czenia z wiarygodno�ci¹ zagranicznych inwestorów w zakresie inwe-
stycji najlepiej obrazuje zachowanie siê Vattenfalla i GDF SUEZ. Mia³y
powstaæ nowe miejsca pracy po zakupie przez te firmy czê�ci sektora
paliwowo-energetycznego, a ca³y proces zakoñczy³ siê likwidacj¹ tysiê-
cy miejsc pracy i wysy³aniem pracowników na bezrobocie. Nie wolno
pozwoliæ na sytuacjê, w której polski przemys³ stanie siê zak³adnikiem
europejskich gigantów energetycznych decyduj¹cych ile certyfikatów
CO2 otrzymamy, ile bêdziemy p³aciæ za pr¹d i czy w ogóle pr¹d bêdzie
dostêpny. Dlatego podtrzymujemy nasze stanowisko, ¿e najlepszym
inwestorem dla ENEA jest polski inwestor.

Kazimierz Grajcarek Prezewodnicz¹cy
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ�

BFS (bankable feasibility study). Oprócz tego KGHM kupi³a po cenie o
20% wy¿szej od rynkowej akcje Abacus za 4,5 mln $, na bie¿¹c¹ dzia³al-
no�æ firmy. Widaæ z tego, ¿e Abacus od nadmiaru grosza raczej nie cier-
pia³, jak mu brakowa³o nawet na pensje. Deal pocz¹tkowy jest wiêc taki,
¿e Abacus wk³ada do joint venture, to co ma, a czego przez 5 lat nikt za
bardzo nie chcia³, a KGHM ¿yw¹ gotówkê, razem 41,5 mln $. Co bêdzie
dalej? Dwie mo¿liwo�ci. Badania szczegó³owe z³o¿a maj¹ potrwaæ do
koñca 2011 i kosztowaæ te 37 mln $. Je�li w wyniku badania tych z³ó¿
KGHM nie zdecyduje siê na rozpoczêcie wydobycia to odejdzie z joint
venture, a firma Abacus zostanie z ze zbadanymi (BFS) za 37 mln $ z³o¿a-
mi, na co nigdy nie mog³aby sobie pozwoliæ. Chyba oczywiste jest, ¿e
z³o¿e bada i dziury wierci firma Abacus, wiêc obojêtne do czego siê do-
wierci, to i tak KGHM na te 37 mln $ skasuje. Deal dla Abacusa jest wiêc
bajeczny-nie do�æ ¿e bêdzie mia³ zbadane swoje z³o¿e za darmo, to jesz-
cze na tych badaniach zarobi. Dodatkowa opcja tego dealu zak³ada, ze
KGHM mo¿e sobie odkupiæ 29% tego joint venture od Abakusa za kwotê
do max. 35 mln $. Abacus ceni siê wiêc okrutnie, bo za wszystkie swoje
udzia³y w tym joint venture wyliczy³ sobie ponad 58 mln $, gdy na gie³dzie
t¹ ca³¹ firmê mo¿na by³o wzi¹æ przed og³oszeniem o zawarciu wstepnego
dealu 4 maja 2010, ³¹cznie z prezesem, sekretark¹ i nawet myd³em i
papierem toaletowym w kiblu za 35-37 mln $. Czy co� tu brzydko nie
pachnie?. Alternatyw¹ dla smrodu jest, ¿e albo KGHM robi u Abacusa za
�wiêtego Miko³aja, albo kierownictwo KGHM oszala³o i rozdaje nasze
pieni¹dze. Id�my dalej. Je�li KGHM zdecyduje wydobywaæ, to deal mówi,
¿e za w³asne pieni¹dze postawi kopalniê, której koszt oszacowano na
535 mln $ plus poniesie wszystkie koszty eksploatacji przez planowany
okres wydobycia 23 lata, w kwocie 315 mln $. Razem 891 mln $. Ile
dodatkowo zarobi Abacus za to, ¿e bêdzie siê przygl¹da³, jak bogacze z
Polski stawiaj¹ mu na jego z³o¿u kopalniê i wydobywaj¹ mied� nie wiado-
mo. Ale co� zarobiæ musi, bo w joint venture jest.. W sumie, to niby
dlaczego, ¿yj¹cy na skraju nêdzy Kanadyjczycy maj¹ nie braæ, jak polskie
Pañstwo chce daæ?. Bogatej Polsce nie ubêdzie, a w tak biednym kraju,
jak Kanada ka¿dy dolar siê przyda, prawda?. Planowana produkcja kopal-
ni to ok. 50 tys. ton miedzi rocznie, 10 % obecnej produkcji rocznej
KGHM. Teraz proszê o wyj¹tkow¹ uwagê !!. Aby produkowaæ 50 tys. ton
miedzi rocznie w Kanadzie, czyli 10 % obecnej produkcji KHGM przez
okres 23 lat, firma musi wy³o¿yæ minimum 891 mln $. Tymczasem, w
styczniu tego roku Skarb Pañstwa sprzeda³ 10% KGHM, czyli faktycznie
produkcjê dok³adnie 50 tys. ton ( roczna produkcja to 500 tys. ton) za
720 mln $, ale w pewnych, przebadanych z³o¿ach, które starcz¹ nie na 23,
ale na 40 lat!!!. A zatem za 720 mln $ sprzedali�my prawo do 2 mln ton
miedzi (40 lat x 50 tys. ton), a za 891 mln $ kupimy sobie prawo do nieco
ponad 1 mln ton miedzi (23 lata x 50 tys. ton). Czy nie wysz³oby dla KGHM
ponad 2 krotnie taniej, zamiast inwestowaæ w Kanadzie po prostu daæ
rz¹dowi Premiera Tuska te 720 mln $ i nie pozbywaæ siê 10 % udzia³ów?.
W wyniku tej transakcji KGHM i Pañstwo polskie zmniejszy³o swój maj¹-
tek, w postaci zasobów miedzi o ok. 1 mln ton, co przy obecnej cenie
rynkowej daje kwotê 8 miliardów 300 milionów dolarów, czyli ok. 25
miliardów z³otych. Je�li Pañstwo polskie bêdzie sprzedawaæ tak szybko i
tak tanio, to nawet tak sprawnemu w szukaniu nowych z³ó¿ i robieniu tak
doskona³ych biznesów prezesowi KGHM nie uda siê uzupe³niæ strat. Przy
tym tempie pozbywania siê z³ó¿, ju¿ za rok, dwa mo¿e siê okazaæ, ¿e
wprawdzie w polskiej ziemi mied�, a i owszem jest, ale ju¿ zagraniczna i jak
chcemy to sobie j¹ mo¿emy odkupiæ. No, ale przecie¿ nie za tak¹ cenê, jak
sprzedali�my!. Jak zaproponujemy 2 razy wiêcej, czyli tyle, ile nas samych
ta mied� w Kanadzie bêdzie kosztowaæ, to nowi w³a�ciciele z pewno�ci¹
rozwa¿¹ propozycjê. My�lê, ze pójd¹ nam na rêkê, bo zagraniczny kapita³
z bardzo obecnie zaprzyja�nionego pañstwa jest ostatnio do nas nader
przyja�nie nastawiony. Na zakoñczenie chcê powiedzieæ, ¿e nie twierdzê,
¿e KGHM na kanadyjskim dealu nie zarobi. Natomiast porównuj¹c te 2
transakcje ju¿ nie zdumiewa, ale napawa groz¹ sposób traktowania przez
nasz rz¹d naszego wspólnego maj¹tku. Gdy chodzi o Kanadê to nasz rz¹d
rozumie, ¿e za �mieszne pieni¹dze nic nie dostanie. Natomiast nasz maj¹-
tek sprzedaje po takiej cenie jakby by³ kradziony i szuka³a go policja.
Zanim KGHM i Pañstwo polskie zobaczy pierwszy kilogram miedzi z kana-
dyjskiej kopalni to musi wy³o¿yæ najpierw prawie miliard $ i zaczekaæ ze 3
lata. U nas wystarczy³o daæ 720 mln $, aby ju¿ na nastêpny dzieñ kasowaæ
zyski z dzia³aj¹cego biznesu i kupiæ sobie prawo do z³ó¿. 2mln ton miedzi,
wartej ponad 16,5 miliarda $. Nawet ekonomiczny ignorant wie, ze je�li
kupi udzia³ w biznesie, na którym od jutra ju¿ zarabia, to musi daæ za niego
wiêcej ni¿ za biznes, w którym na pierwsze pieni¹dze musi zaczekaæ kilka
lat. A tu jest dok³adnie odwrotnie. Udzia³y w Polsce by³y stosunkowo
du¿o tañsze ni¿ w Kanadzie, choæ biznes pracuje pe³n¹ par¹ i ka¿dego
dnia generuje ¿yw¹ gotówkê.

Dla zainteresowanych link do kanadyjskiej gie³dy z pe³ny-
mi informacjami o Abacusie :

http://tmx.quotemedia.com/quote.php?qm_s...
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NSZZ �Solidarno�æ� domaga siê od pracodawcy zgodne-
go z prawem zapisu w aktach osobowych pracowników
oraz wyp³aty 14-stej pensji z odsetkami.

Sponiewierany Zarz¹d
Prokurator odrzuci³ wniosek o �ciganie zwi¹zkowców nie dopa-

truj¹c siê w ich dzia³aniach przestêpstwa podczas 2 godzinnego
strajku a S¹d Okrêgowy potwierdzi³ prawomocnym wyrokiem, ¿e
S¹d Rejonowy nie myli³ siê, uznaj¹c dzia³ania pracodawcy � KGHM
Polska Mied� S.A. za bezprawne i nakazuj¹c pracodawcy wyp³ace-
nie pracownikom wraz z karnymi odsetkami nie wyp³acone wyna-
grodzenie z tytu³u 14-stej pensji.

Postêpowanie prokuratora Okrêgowego w Legnicy wszczête ze zg³o-
szenia Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. prezesa Herberta Wirtha o po-
dejrzenie pope³nienia przestêpstwa przez zwi¹zkowców oraz cz³onków
rady nadzorczej z wyboru za³ogi, w zwi¹zku z zorganizowaniem dwugo-
dzinnego strajku, zakoñczy³o siê ostateczn¹ decyzj¹ odmown¹!!!

Postêpowanie s¹dowe z powództwa zwi¹zkowców o wyp³atê przez
KGHM Polska Mied� S.A. O/ ZG �Rudna� 14-stej pensji tocz¹ce siê przed
S¹dem Rejonowym w Lubinie IV Wydzia³ Pracy zakoñczone wyrokiem
nie prawomocnym, zaskar¿one przez pracodawcê do S¹du Okrêgowe-
go w Legnicy V Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych zakoñczy³o siê prawo-
mocnym wyrokiem nakazuj¹cym pracodawcy wyp³atê 14-pensji wraz z
karnymi odsetkami od daty powstania zobowi¹zania do daty wyp³aty!!!

Zakoñczone postêpowanie prokuratorskie i s¹dowe upowa¿ni³o
Komisjê Zak³adow¹ NSZZ �Solidarno�æ� dzia³aj¹c¹ przy KGHM Polska
Mied� S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Rudna� w Polkowicach do wyst¹-
pienia do pe³nomocnika Zarz¹du KGHM � dyrektora Oddzia³u ZG �Rud-
na� o:
1. wyp³atê pracownikom nagrody rocznej 14-tej pensji wraz z nale¿ny-

mi odsetkami ustawowymi, którzy z uwagi na udzia³ w strajku ostrze-
gawczym 11 sierpnia 2010 r. bezprawnie zostali jej pozbawieni,

2. dokonanie korekty w aktach pracowników dot. czasu pracy tj. wy-
kre�lenia 2-ch godzin nieobecno�ci nie usprawiedliwionej i zalicze-
nia 2-ch godzin strajku do czasu pracy, za które nale¿y siê wynagro-
dzenie pracownikom, którzy nie pracowali 11 sierpnia 2010 r. � jak
sam pracodawca stwierdzi³ w zg³oszeniu do prokuratury i w s¹dzie
pracownicy byli gotowi pracowaæ, a zwi¹zkowcy im uniemo¿liwili
pracê,

3. wyp³atê wynagrodzenia wraz z nale¿nymi odsetkami za 2 godziny
pracy, któr¹ pracownicy byli gotowi �wiadczyæ od 600 do 800 11
sierpnia 2010 r. - za czas przestoju niezawinionego przez pracowni-
ka nale¿y siê wynagrodzenie,

Powy¿sze ¿¹dania zosta³y przekazane pisemnie dyrektorowi 3
listopada 2010 roku. Ich spe³nienie pozwoli na przerwanie lawiny
kosztów, jakie bêdzie musia³a ponie�æ Spó³ka w wyniku kolejnych
przegranych spraw s¹dowych. Pozwoli równie¿ oczy�ciæ siê osobom
odpowiedzialnym z podejrzenia celowego dzia³ania na szkodê KGHM
Polska Mied� S.A.

NSZZ �Solidarno�æ� protestuje przeciwko ³amaniu przez
rz¹d porozumieñ zawartych w Trójstronnej Komisji ds.
Spo³eczno-Gospodarczych.

Wiêcej dla najubo¿szych
�Solidarno�æ� do parlamentu:
Przyjête dzisiaj przez Komisjê Krajow¹ stanowisko w sprawie

³amania przez rz¹d zasad dialogu spo³ecznego, to efekt lekcewa¿e-
nia przez rz¹d porozumieñ zawieranych przez partnerów spo³ecz-
nych w Komisji Trójstronnej.

W ubieg³ym tygodniu Rada Ministrów odrzuci³a drug¹ po porozu-
mieniu w sprawie p³acy minimalnej, uchwa³ê Komisji Trójstronnej doty-
cz¹c¹ podwy¿szenia kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do �wiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej. �Powy¿sze decyzje rz¹du uderzaj¹ w naj-
s³absze grupy spo³eczne tj. w ubogich pracuj¹cych oraz w najubo¿sze
rodziny ¿yj¹ce poni¿ej minimum egzystencji, czyli na granicy biologicz-
nego wyniszczenia� � czytamy w stanowisku KK.

�Jestem zaskoczony i oburzony decyzj¹ rz¹du. Porozumienie w imie-
niu rz¹du podpisa³ wicepremier Waldemar Pawlak i minister pracy Jo-
lanta Fedak. Ta decyzja jest sprzeczna z deklaracjami premiera, który
zapowiada³ wsparcie dla najbardziej potrzebuj¹cych.� - mówi Zbigniew
Kruszyñski, ekspert NSZZ �Solidarno�ci� w Komisji Trójstronnej.

Zdaniem NSZZ �Solidarno�æ� odrzucenie porozumieñ zawartych w
Trójstronnej Komisji, których stron¹ jest rz¹d, �wiadczy o pozorowaniu
dialogu spo³ecznego i s³u¿y rz¹dowi wy³¹cznie do legitymizacji rozwi¹-
zañ przez nich narzucanych. Niestety nie s¹ to rozwi¹zania obojêtne dla
pracowników i ich rodzin a wrêcz �wiadcz¹ o przerzucaniu kosztów
kryzysu na najs³absze grupy spo³eczne. Dlatego w kolejnym stanowi-
sku, Komisja Krajowa zwraca siê parlamentarzystów, aby w trakcie prac
nad ustaw¹ bud¿etow¹ na 2011 r. uwzglêdnili sytuacjê osób najubo¿-
szych i wziêli pod uwagê rosn¹ce koszty utrzymania w tym podwy¿ki
cen ¿ywno�ci i no�ników energii.

NSZZ �Solidarno�æ� przypomina, ¿e ³ami¹c ustalenia zawarte z part-
nerami spo³ecznymi w Pakiecie Dzia³añ Antykryzysowych, rz¹d ze wzglê-
dów oszczêdno�ciowych zlikwidowa³ Rezerwê Solidarno�ci Spo³ecz-
nej przeznaczon¹ na wsparcie rodzin najubo¿szych a tak¿e zrezygno-
wa³ z podniesienia progów dochodowych uprawniaj¹cych do �wiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej. Efektem tych decyzji jest fakt, i¿ kryteria
pomocy spo³ecznej dla rodzin s¹ obecnie poni¿ej minimum egzystencji
liczonej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, czyli poni¿ej granicy
biologicznego wyniszczenia.

Pust¹ deklaracj¹, jak czytamy w stanowisku Komisji Krajowej, oka-
zuj¹ siê s³owa Premiera Donalda Tuska wyg³oszone w Sejmie 22 maja
2009 r.: �trzeba rozwa¿nie ograniczaæ wydatki tam, gdzie to jest mo¿li-
we, a rozwaga dyktuje nam tutaj jedn¹ zasadê: nie ograniczamy tam
gdzie to mo¿e byæ szczególnie dotkliwe dla ludzi.�

Trwa akcja charytatywna w kopalniach Lubin i Rudna

Pozosta³ tylko miesi¹c
Organizowana zbiórka artyku³ów spo¿ywczych w KGHM Polska

Mied� S.A. wkracza w decyduj¹ca fazê.
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� przy O/ZG �Rudna� i Komi-

sja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� przy O/ZG Lubin ju¿ od mie-
si¹ca zbieraj¹ datki na paczki ¿ywno�ciowe, które w ramach pomocy
�wi¹tecznej zostan¹ przekazane rodzinom znajduj¹cym siê w trudnej
sytuacji materialnej. W chwili obecnej zbiórka wkracza w decyduj¹c¹
fazê.

�wiêta Bo¿ego Narodzenia to �wiêta rodzinne, kiedy tradycyjnie
³amiemy siê op³atkiem z najbli¿szymi, sk³adamy sobie ¿yczenia i
zasiadamy do wigilijnego sto³u zastawionego tradycyjnymi potra-
wami, cieszymy siê z boskich darów na nim zalegaj¹cych.

Niestety w chwili obecnej obserwujemy dalsze przyspieszenie wzrostu
rozpiêto�ci w wynagrodzeniach zatrudnionych w Polsce. Do ju¿ nie-
przyzwoicie wysokiej p³acy Prezesi otrzymuj¹ 100% podwy¿ki a zamra-
¿a siê p³ace szeregowym pracownikom i progi od których zale¿y po-
moc socjalna. Dzia³ania te powoduj¹, ¿e zwiêksza siê grupa ludzi, któ-

rym zabraknie posi³ku na wigilijny stó³.
Aby nie dopu�ciæ lub za³agodziæ t¹ sytuacjê tradycyjnie pracownicy

KGHM wykazuj¹c siê dobrym sercem pozostawiaj¹ w siedzibach NSZZ
�Solidarno�æ� dobrowolne datki, które zostan¹, jak co roku rozdzielone
w�ród najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców Zag³êbia Miedziowe-
go.

Komisje Zak³adowa i Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/
ZG Rudna i Lubin APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarno�ci
� do wszystkich ludzi dobrej woli � o przekazywanie w ramach pro-
wadzonej przez te komisje akcji charytatywnej - bonów ¿ywno�cio-
wych.

Bony zostan¹ zamienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo¿e-
go Narodzenia zostan¹ zrobione paczki ¿ywno�ciowe i przekazane naj-
ubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników.

Datki mo¿na przekazywaæ w siedzibach Komisji Zak³adowej NSZZ
�Solidarno�æ� ZG Rudna G³ówna lub Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ
�Solidarno�æ� ZG Lubin G³ówny maksymalnie do 21 grudnia 2010r.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ wszystkim darczyñcom za wra¿-
liwo�æ i otwarte serce na potrzeby najbardziej potrzebuj¹cych!


