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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Pracownicy Polskiej Miedzi zadecyduj¹ w po³owie
maja

Bêd¹ wybory

Za³oga KGHM Polska Mied S.A. wybieraæ bêdzie 14 i 15
maja trzech swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej.
Wyniki poznamy ok. 20 maja.
Wybory bêd¹ jedno-okrêgowe. Oznacza to, ¿e w ca³ym kombinacie na licie wyborczej umieszczeni bêd¹ ci sami kandydaci.
We wszystkich Oddzia³ach Spó³ki, gdzie bêd¹ lokale wyborcze w Polkowicach, w Lubinie, w Legnicy, w G³ogowie i w
Orsku bêdziemy g³osowaæ na tych samych kandydatów, a g³osy zostan¹ zliczone ogólnie. Kandydaci, którzy otrzymaj¹ ich
najwiêcej zasi¹d¹ w Radzie Nadzorczej VII kadencji.
Pamiêtajmy, ¿e aby g³os by³ wa¿ny nie wolno nam, wybraæ wiêcej ni¿ trzech kandydatów z listy. Bardzo istotnym
jest, by wybraæ w³anie trójkê.
W przypadku, gdy zag³osujemy tylko na jedn¹ lub dwie kandydatury, g³os bêdzie wa¿ny, ale porednio dodamy g³osów
tym kandydatom, których w Radzie nie chcemy.
Pracodawca jest zobowi¹zany umo¿liwiæ wziêcie udzia³u w
g³osowaniu wszystkim zatrudnionym! Oznacza to, ¿e w przypadku, gdy do lokalu wyborczego jest daleko, pracodawca
jest zobowi¹zany zorganizowaæ dojazd (nawet indywidualny!).
Gdy bêdziemy uczestniczyæ w wyborach mamy wp³yw,
kto bêdzie reprezentowa³ nasze interesy. Dlatego uczestnictwo w wyborach jest bardzo wa¿ne.
Nie uczestniczenie w g³osowaniu spowoduje, ¿e w Radzie
Nadzorczej mog¹ zasi¹æ ludzie nieprzychylni pracownikom i
ma³o dbaj¹cy o interes za³ogi, patrz¹cy tylko na swój interes.
W historii naszej spó³ki by³o wiele przypadków nadzwyczajnych awansów cz³onków rady nadzorczej z wyboru za³ogi
na intratne stanowiska lub synekury w radach nadzorczych
spó³ek zale¿nych od zarz¹du.
Obecnie w Radzie Nadzorczej z wyboru za³ogi zasiada dwóch
takich goci.
Jeden Ryszard Kurek pracownik Oddzia³u KGHM ZG Lubin
od lat powinien byæ na emeryturze, ale skutecznie blokuje
m³odym dostêp do pracy i w latach, gdy w³adzê w KGHM sprawowa³o ugrupowanie z politycznego rozdania SLD(ZZPPM)
piastowa³ synekurê w radach MCZ i Pol-Mied Trans Spó³ka
z o.o. w 100% zale¿nej od zarz¹du KGHM.
Drugi Leszek Hajdacki za³atwi³ sobie awans z pracownika
fizycznego, od razu, na zastêpcê g³ównego in¿yniera z przeszeregowaniem o kilkanacie grup i synekurê - mianowanie
do Rady Nadzorczej Inova Sp. z o. o. w 100% zale¿nej od
zarz¹du KGHM.
W obecnych wyborach nie mo¿emy do tego dopuciæ!
Zróbmy wszystko, by do Rady Nadzorczej trafili ludzie
dbaj¹cy o nasze pracownicze sprawy, a nie o w³asne synekury i stawki.
Nie dajmy siê oszukaæ z³otoustym aktywistom!
Musimy siê skonsolidowaæ i wybraæ najlepszych, bo je¿eli
tego nie zrobimy, czekaj¹ nas kolejne rozczarowania. Wybory
daj¹ szansê, od nas zale¿y czy j¹ wykorzystamy.

Id¹cy do pracy musi byæ pewien, ¿e jeszcze pracuje w
KGHM, a jego wynagrodzenie jest adekwatnie do pracy i zagro¿enia, w którym pracuje.
W KGHM Polska Mied S.A. jest zatrudnionych ok. 18.500
ludzi, jest z kogo wybieraæ. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ stawia na najlepszych i na nich
nale¿y postawiæ. Je¿eli kto z jaki powodów uwa¿a, ¿e nie
bêdzie g³osowa³ na najlepszych, to mo¿e wybraæ innego kandydata. Ale nie mo¿na wybieraæ tych, którzy pokazali ju¿,
¿e dbaj¹ o siebie, a nie o za³ogê.

Poddaj¹ siê ocenie za³ogi

Kandydaci ustaleni

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, 9 kwietnia 2008 r., wybra³a sporód swoich dzia³aczy najlepszych, którzy bêd¹ kandydatami SKGRM NSZZ
Solidarnoæ w wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. VII kadencji, zarz¹dzonych na dzieñ 14 - 15
maja 2008r.
Uzgodniono ni¿ej wymienione kandydatury:

1. Józef Czyczerski - Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej

Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, przewodnicz¹cy
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna.
2. Bogus³aw Szarek - Wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, przewodnicz¹cy
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice
 Sieroszowice.
3. Marek Budziak - Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin.
Na nich mo¿na polegaæ, na pewno nie zawiod¹, s¹ godni
zaufania pracowniczego.
9 kwietnia 2008r. odszed³ od nas nasz kolega,
d³ugoletni dzia³acz Solidarnoci;
Przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ
przy ZUW  URBEX;
Cz³onek Rady SKGRM oraz Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ

p. STANIS£AW MIAZGA
Kondolencje i wyrazy g³êbokiego wspó³czucia rodzinie
i znajomym sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ oraz RedakcjaPryzmatu

Niekompetentna decyzja Ministra Platformy Obywatelskiej oprotestowana

Uzasadnione obawy

Wed³ug Komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Pañstwa (www. msp.gov.pl) - Ministerstwo Skarbu Pañstwa wykreli³o KGHM Polsk¹ Mied SA z listy spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa
publicznego, czyli spó³ek z tzw. z³ot¹ akcj¹.
Lista spó³ek strategicznych, w których pañstwo ma prawo do tzw. z³otego weta, to mo¿liwoæ prawa weta w podejmowaniu strategicznych decyzji i wynika z zapisów ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu w spó³kach kapita³owych o
istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego (Dz.U. z 2005r. Nr 132, poz. 1108, Nr 267, poz. 2258.).
Decyzja ministra Aleksandra Grada o wykreleniu z listy KGHM Polska Mied S.A. jest niezgodna z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem, listê
zgodnie z art.8. pkt. 2 powy¿szej Ustawy okrela Rozporz¹dzeniem Rada Ministrów do 30 wrzenia ka¿dego roku.
Czy Rada Ministrów jest bezwzglêdnie zwi¹zana zapisami powy¿szej cytowanymi? Odpowied pozostawiamy prawnikom.
Faktem jest, ¿e minister Skarbu Pañstwa zrobi³ pierwszy bezprawny krok w kierunku dalszej prywatyzacji, d¹¿¹c do zmniejszenia
znaczenia Polskiej Miedzi. Jego dzia³anie traktujemy, jako wniosek do Rady Ministrów o wykrelenie Spó³ki KGHM Polska Mied S.A. z listy
spó³ek o strategicznym znaczeniu dla pañstwa.
Naszej zgody nie ma i nie bêdzie na takie dzia³ania Skarbu Pañstwa.
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych wchodz¹cych w sk³ad Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ - jednog³onie podjêli uchwa³ê - i skierowali protest do Premiera RP Donalda Tuska:

SEKCJA KRAJOWA GÓRNICTWA RUD MIEDZI NSZZ
Lubin, 31.03.2008r.
Pan
DONALD TUSK
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Dotyczy: Skrelenia przez Ministra Skarbu Pañstwa - KGHM Polska Mied S.A. z listy spó³ek strategicznych.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ stanowczo protestuje i domaga siê natychmiastowego cofniêcia decyzji
Ministra Skarbu Pañstwa o skreleniu KGHM Polska Mied S.A. z listy spó³ek strategicznych.
Od momentu stworzenia tej listy urzêdnikom Unii Europejskiej nie podoba³o siê, ¿e koncern miedziowy KGHM znajduje siê na licie spó³ek
strategicznych, czyli firm o istotnym znaczeniu dla bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Poprzedni ministrowie
nie ulegli presji Komisji Europejskiej i potrafili uchroniæ interes przedsiêbiorstw strategicznych. Lista spó³ek strategicznych, w których
pañstwo ma prawo do tzw. z³otego weta, daje mo¿liwoæ prawa weta w podejmowaniu strategicznych decyzji m.in. dotycz¹cych zablokowania przejêcia danej firmy przez zagranicznego konkurenta i oddalenie mo¿liwoci dalszej prywatyzacji.
Obecny minister Skarbu Pañstwa, zaledwie po paru miesi¹cach urzêdowania, wykreli³ KGHM z tej¿e listy. Pozostaje, wiêc pytanie, czy
Pan Grad jest ministrem broni¹cym interesu polskiej gospodarki, czy te¿ urzêdnikiem Brukseli?
Chcielibymy przypomnieæ, ¿e Polska Mied by³a i jest dobrem narodowym, a nie miejscem uw³aszczenia siê jakiejkolwiek partii, czy te¿
miêdzynarodowej grupy interesów.
Celem umieszczenia KGHM Polska Mied S.A. na licie firm strategicznych by³o zwiêkszenie kontroli pañstwa polskiego nad t¹ Spó³k¹
i szczególna ochrona jej interesów.
To nie, kto inny jak Pan Panie Premierze i Pan Schetyna w kampanii wyborczej zapewnialicie (po niefortunnej wypowiedzi Pana A.
Szejnfelda o przeprowadzeniu szybkiej prywatyzacji), ¿e Platforma Obywatelska nie sprywatyzuje KGHM. Uwa¿amy, ¿e skrelenie Polskiej Miedzi z listy spó³ek strategicznych, jest niczym innym jak krokiem w kierunku dalszej prywatyzacji.
Minê³o zaledwie kilka miesiêcy od zmiany Rz¹du i Wasze zapewniania z kampanii wyborczej okaza³y siê jedynie propagand¹ wart¹ funta
k³aków - oszustwem, które mia³o na celu ukrycie prawdziwych intencji prywatyzacyjnych, aby zdobyæ elektorat w naszym Regionie.
Dla NSZZ Solidarnoæ jest oczywiste, ¿e dalsza prywatyzacja Polskiej Miedzi to dzia³anie bardzo niebezpieczne, poniewa¿ otwiera drogê to tzw. wrogiego przejêcia przez firmy konkurencyjne, co mo¿e w konsekwencji doprowadziæ do likwidacji miedziowej spó³ki
i utraty dziesi¹tek tysiêcy miejsc pracy.
KGHM Polska Mied S.A. to przedsiêbiorstwo strategiczne dla polskiej gospodarki, regionu i ludzi w nim zatrudnionych, przynosz¹ce miliardowe zyski, dlatego uwa¿amy, ¿e Skarb Pañstwa powinien w sposób szczególny chroniæ jego interesy, a nie wyzbywaæ siê
kontroli, co obecnie czyni. Nale¿y do³o¿yæ starañ, by wypracowywane przez Spó³kê olbrzymie zyski, nie trafia³y wy³¹cznie do kieszeni
akcjonariuszy, lecz zosta³y zainwestowane w jej rozwój, który pomo¿e przygotowaæ Polsk¹ Mied do nieuchronnego okresu dekoniunktury.
Bior¹c pod uwagê politykê, jak¹ prowadzi Ministerstwo Skarbu Pañstwa wobec KGHM oraz maj¹c w pamiêci los, jaki dotkn¹³ bratni
region wa³brzyski i tamtejsze górnictwo, obawiamy siê, ¿e podobny scenariusz mo¿e spotkaæ nasz¹ Spó³kê.
Pracownicy Polskiej Miedzi chc¹ bezpiecznie i w spokoju pracowaæ i nie dr¿eæ o swoje stanowiska pracy. Je¿eli 2 lata temu mo¿na
by³o umieciæ KGHM na licie spó³ek o strategicznym znaczeniu dla Polski, to, dlaczego obecnie Rz¹d RP wyzbywa siê szczególnej
kontroli nad t¹ Spó³k¹?
My, za³oga Polskiej Miedzi nie zgadzamy siê z tak¹ polityk¹, poniewa¿ w konsekwencji godzi ona w interes pracowniczy, w byt kilkunastutysiêcy pracowników i ich rodzin.
Domagamy siê cofniêcia decyzji Ministra Skarbu Pañstwa o skreleniu KGHM Polska Mied S.A. z listy spó³ek strategicznych.

Do wiadomoci:
- Prezydent RP;
- Przewodnicz¹cy KK NSZZ Solidarnoæ;
- Przewodnicz¹cy SG i E NSZZ Solidarnoæ;
- Przewodnicz¹cy Sejmowych Klubów Parlamentarnych RP.

Za SKGRM
NSZZ Solidarnoæ


8 kwietnia 2008r. odszed³ od nas, tragicznie gin¹c
na stanowisku pracy, pracownik
Oddzia³u KGHM Polska Mied S.A. ZG Rudna

p. Jaros³aw Wilaszek
Czeæ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu rodzinie i znajomym
sk³ada: Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ oraz Redakcja Pryzmatu

Trzech przedstawicieli Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. przeprowadzi³o ocenê 18 kandydatów

Przesiew dokonany

Do drugiego etapu konkursu na stanowisko prezesa KGHM
Polska Mied S.A. przesz³o siedmiu kandydatów.
Szecioletni sta¿ na stanowisku prezesa w spó³ce spe³nia tylko
siedmiu kandydatów, jak stwierdzi³a trójka z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej i przekaza³a ich listê do Rady Nadzorczej, natychmiast j¹ utajniaj¹c.
Sporód tych siedmiu kandydatów na posiedzeniu RN, 17
kwietnia br., mo¿e zostaæ wy³oniony prezes KGHM Polska Mied
S.A., mo¿e te¿ zostaæ dotychczasowy konkurs uniewa¿niony zgodnie z zapisami regulaminu. Minister Skarbu Pañstwa _pan
Grad w swych wywiadach medialnych zapewnia, ¿e do 20 kwietnia poznamy sk³ad ca³ego Zarz¹du Polskiej Miedzi.
Rada nadzorcza postanowi³a nie ujawniaæ nazwisk kandydatów.
Józef Czyczerski, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, cz³onek rady nadzorczej
KGHM mówi: - Rada Nadzorcza wiêkszoci¹ g³osów Skarbu Pañstwa przeg³osowa³a treæ komunikatu dla mediów dotycz¹cego
konkursu, w którym nie podajemy nazwisk kandydatów. Zg³osi³em zdanie odrêbne do tej uchwa³y, gdy¿ uwa¿am, ¿e nale¿y upubliczniæ nazwiska osób kandyduj¹cych na stanowisko prezesa.
Im mniej niedomówieñ i tajemnic, tym mniejsze pole dla patologii w spó³kach. Potwierdza to ogólnie stosowana w wiecie praktyka rzetelnej informacji dla w³aciciela, jakim bez w¹tpienia jest
ka¿dy akcjonariusz KGHM, a nie tylko minister Skarbu Pañstwa
uzurpuj¹cy dla siebie strategiczne informacjê o spó³ce, choæ dysponuje mniejszociowym pakietem akcji (41,79%). Takie dzia³ania umo¿liwia mu rozproszenie pozosta³ych akcji u du¿ej iloci
akcjonariuszy. Czy daje mu, to prawo do ukrywania przed nimi,
wa¿nych dla spó³ki informacji? I po chwili dodaje  Ja uwa¿am,
¿e upublicznienie osób kandyduj¹cy 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¿ szeroko poinformowane przez medi, spo³eczeñstwo mo¿e ujawniæ, nieznane
radzie przy ocenie kandydatów, elementy negatywne dot. poszczególnych kandydatów. Z tego te¿ powodu ka¿dy z kandyduj¹cych
wyrazi³ zgodê pisemn¹ na publikacjê jego danych osobowych.
Czym kierowa³a siê czêæ Rady Nadzorczej ukrywaj¹c to¿samoæ kandydatów na Prezesa? - to pytanie kierujemy do cz³onka
z wyboru za³ogi J. Czyczerskiego
 Moim zdaniem jest to chêæ ukrycia jaki negatywnych dzia³añ z przesz³oci którego z kandydatów, które uniemo¿liwi³yby
jego wybór na prezesa. Posiada on silne poparcie opcji rz¹dz¹cej

w kraju i czêæ rady z politycznego nadania ma nie dyskutowaæ,
tylko realizowaæ za³o¿enia w³adzy.
Odmiennego zdania jest przedstawiciel Skarbu Pañstwa, cz³onek rady nadzorczej i komisji konkursowej Arkadiusz Kawecki
 Decyduj¹c siê na zachowanie nazwisk kandydatów w tajemnicy, kierowalimy siê ogólnie przyjêtymi standardami. Nie chcemy
zaszkodziæ osobom, które startuj¹ w konkursie, a nie zostan¹
wybrane. Ich prze³o¿eni mog¹ mieæ pretensje o to, ¿e staraj¹ siê o
pracê gdzie indziej.
My uwa¿amy, ¿e staranie siê o prezesurê i zakwalifikowanie do
II etapu konkursu u najwiêkszego producenta miedzi w Europie i
jednego z najwiêkszych w wiecie jest nobilitacj¹ ka¿dego mened¿era w ocenie prze³o¿onych. Ka¿dy o zdrowych zmys³ach w³aciciel i reprezentuj¹ca go rada nadzorcza d¹¿y do zatrudniania
najlepszych i sprawdzonych mened¿erów. W tym celu s³u¿y uzyskanie maksymalnej wiedzy o kandydatach z ka¿dego dostêpnego ród³a informacji. St¹d zbiera siê od kandydatów owiadczenia o wyra¿eniu zgody na upublicznienie ich wizerunku w trakcie
trwania konkursu. Przedstawienie kandydatów przed fina³em ogranicza w znacznym stopniu mo¿liwoæ dokonania z³ego wyboru.
Ale je¿eli planuje siê wybór bez oceny, to nie ma potrzeby upublicznienia kandydatur.
A mo¿e przyczyna le¿y po stronie kompetencji zg³oszonych kandydatów, których poziom jest tak niski, ¿e wstyd podaæ ich charakterystykê do publicznej wiadomoci - i¿ do spó³ki o kluczowym znaczeniu dla gospodarki Polski kandyduj¹ miernoty?
Oczywicie to tylko nasze spekulacje pobudzone niekompetentnymi dzia³aniami Rady Nadzorczej KGHM.
Ostateczn¹ ocenê dzia³añ Platformy Obywatelskiej w KGHM
Polska Mied S.A. wystawi za³oga tej spó³ki, gdy¿ to ona bêdzie ponosiæ skutki zapad³ych decyzji.
Na 17  18 kwietnia 2008 roku. planowane s¹ przes³uchania
i wybór prezesa oraz Zarz¹du

Dla nich oddaæ cz¹stkê siebie, to normalka

Serce Górnika

Podczas og³oszonych w trzeci¹ rocznicê mierci Jana Paw³a
II, trwaj¹cych od 2 do 16 kwietnia Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarnoæ, oddali swoj¹ krew.
W odpowiedzi na apel Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ do pracowników KGHM Polska Mied S.A.
cz³onkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Serce Górnika dzia³aj¹cego przy O/ZG Lubin oddali 19 litrów tego cennego daru ¿ycia.
Cz³onkowie klubu wraz z cz³onkami swoich rodzin, przy pomocy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin (która sfinansowa³a przejazd do Wroc³awia i z powrotem), 4
kwietnia oddali w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 18 litrów i 900 mililitrów krwi. Dar zosta³ przekazany
na potrzeby szpitali naszego regionu i potrzeby Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu. W
zorganizowanej akcji udzia³ wziê³o 57 osób. Sporód nich omiu
zadecydowa³o, ¿e oprócz oddania krwi chc¹ daæ z siebie jeszcze
wiêcej i staæ siê potencjalnymi dawcami szpiku kostnego, w tym
celu zarejestrowali siê w Banku Dawców Szpiku Kostnego.
Dawcy krwi, po jej oddaniu, dla regeneracji swego organizmu
otrzymuj¹ ze stacji krwiodawstwa s³odycze. W swej dobroci ca³e
otrzymane s³odycze przekazali ma³ym pacjentom przebywaj¹cym
w klinice hematologii.
Dla cz³onków Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Serce Górnika dzia³aj¹cego przy O/ZG Lubin powiêcenie dla innych jest
niczym nadzwyczajnym i nie oczekuj¹ podziêkowañ.
Trudno jednak przejæ obojêtnie wobec takiej odezwy na apel
Solidarnoci.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
dziêkuje wszystkim pracowników Polskiej Miedzi, którzy w odpowiedzi na apel oddali swoj¹ krew dla ratowania ¿ycia i zdrowia innych. Szczególne s³owa podziêkowania kieruje do cz³onków Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Serce Górnika dzia³aj¹cego przy O/ZG Lubin.

Instalacja flotacyjna mia³a przynieæ skuteczny sposób
na poprawê efektywnoci wzbogacania rudy miedzi.

Racjonalizacja wzbogacona
Dziesi¹tki milionów z³otych wypracowanych przez górników hutników po raz kolejny zosta³o utopionych przez ekipê z nadania
SLD(ZZPPM), tym razem nie w b³ocie Konga, a w b³ocie ZWR.
Jednego dnia 11 grudnia 2001r. aktywici wymienili sk³ad Rady
Nadzorczej i Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A., drugiego dnia 17
grudnia 2001r. wys³ali dyrektora pos³añca do Katowickiej Prokuratury (wstrzymuj¹c przekazanie aktu oskar¿enia w/s wielosetmilionowej straty Polskiej Miedzi na inwestycji Kongo), kolejnego dnia
pozbawili za³ogê KGHM nagrody z zysku (generuj¹c papierow¹ stratê poprzez utworzenie rezerwy na poczet przysz³ych wyp³at z likwidowanych kopalñ i hut), nastêpnego dnia wstrzymali na 2 lata podwy¿ki stawek w tabeli p³ac oraz przeszeregowania na rok, kolejny
dzionek powiêcili na wymianê pracowników zajmuj¹cych siê planowaniem zabezpieczaj¹cym cenê, po której bêdzie sprzedawana
mied tzw. hedging (Jak szumnie g³osili aktywici ZZPPM ze swoim
organem pt.Zwi¹zkowiec by³a to wymiana dyletantów na fachowców) i pomniejszyli przychód KGHM o miliardy z³otych, oddaj¹c je
bankowi (do czyich kieszeni trafi³y z banku?), kolejnym ruchem Rada Nadzorcza (w sierpniu 2002r., przy jednym g³osie przeciwnym
Józefa Czyczerskiego) zmieni³a Regulamin wynagradzania z tytu³u
wynalazczoci i racjonalizacji zapewniaj¹c sobie setki milionów z tytu³u wynalazczoci, racjonalizacji i wdro¿eñ, jako dodatek do kontraktowych dyrektorsko-prezesowskich pensji.
Ponad 42 miliony z³otych kosztowa³a jedyna w wiecie przemys³owa instalacja  wy³¹czona - nie pracuje!!!
Mity
Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych przeprowadzono analizê op³acalnoci instalacji przemys³owej modyfikacji procesu flotacji koncentratu miedzi w O/ZWR rejon Lubin. Wykonane w latach 1997 
2000 analizy i oceny technologiczne i ekonomiczne dowiod³y, ¿e realizacja tej inwestycji bêdzie nieop³acalna i odst¹piono od realizacji
projektu.
Pomimo negatywnej oceny od 2002r. kolejne zarz¹dy z politycznego nadania SLD(ZZPPM), prezesów Stanis³awa Speczika, Wiktora B³¹dka i Marka Szczerbiaka, wraz z Dyrekcj¹ O/ZWR Panem W³odzimierzem Basem i Andrzejem Wasilewskim, pracuj¹ nad nieefektywnym projektem instalacji. Wykorzystuj¹c wynalazek patentowy z
projektu lubiñskiego, sk³adaj¹ projekt wynalazczy i poprzez zmianê
nazwy doprowadzaj¹ do budowy instalacji na Polkowickim O/ZWR.
Instalacja kosztuje ok. 42 miliony z³ i zgodnie z za³o¿eniem projektu
zdolnoæ przerobowa kwasu w instalacji ma wynieæ 150 ty. ton
rocznie oraz przynieæ skuteczny sposób na poprawê efektywnoci
wzbogacania. Docelowo miano uzyskaæ: zwiêkszenie zdolnoci przerobowej O/ZWR i zawartoci metalu (miedzi i srebra) w koncentracie, obni¿enie zu¿ycia materia³ów podstawowych w procesie wzbogacania, energii elektrycznej i gazu oraz wykorzystanie kwasu siarkowego pochodz¹cego z instalacji odsiarczania w hutach.
Fakty
Uruchomienie instalacji do chemicznej modyfikacji pó³produktów
procesu wzbogacania nast¹pi³o w grudniu 2005r. Eksploatacja instalacji chemiczno  flotacyjnej technologii wzbogacania od samego
pocz¹tku nie potwierdzi³a poprawnoci przyjêtych za³o¿eñ techniczno  technologicznych. Instalacja generowa³a o 100% wy¿sze koszty od za³o¿onych, jej zdolnoæ przerobowa by³a o 50% ni¿sza od
za³o¿eñ, a przyrost miedzi i srebra w koncentracie niski i w¹tpliwy.
Okaza³o siê, ¿e roczna eksploatacja instalacji przynosi 5 milionow¹ stratê!
W lutym br. wydano decyzjê o zatrzymaniu procesu modyfikacji.
Wiele przyk³adów nietrafionych inwestycji w KGHM mo¿na przytaczaæ (o wielu z nich Pryzmat ju¿ pisa³), jednak w odniesieniu do tej
powiedzieæ mo¿na: inwestycja, któr¹ tak siê che³piono w mediach,
któr¹ siê chwalono i pokazywano wycieczkom nie tylko krajowym,
ale te¿ zagranicznym, wreszcie okrzykniêto pierwsz¹ w wiecie
okaza³a siê nie tylko pierwsz¹, ale równie¿ ostatni¹. Ostatni¹, bo nikt
na wiecie celowo nie realizuje bubla, który ju¿ w za³o¿eniach przy-

nosi straty ekonomiczne dla firmy, a powstaje tylko dlatego, by decydenci - prezesi i dyrektorzy oraz kadra techniczna O/ZWR - mogli
czerpaæ korzyci finansowe przez 5 lat za wprowadzenie innowacji,
która przynosi straty.
Ale czy mo¿na siê temu dziwiæ, gdy wród racjonalizatorów s¹
ludzie z politycznego nadania pos³a SLD i przewodnicz¹cego
ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego, w tym by³y prezes KGHM PM SA
profesor geolog Stanis³aw Speczik?
W za³o¿eniach wszystko musia³o byæ cacy, choæ takie nie by³o.

Przedstawiciele Skarbu Pañstwa w Radzie Nadzorczej
KGHM Polska Mied S.A. uznali siê za niekompetentnych
w udzielaniu informacji.

Informacyjny Szlaban

Ledwie rozpoczêli funkcjonowanie cz³onkowie Rady Nadzorczej
Polskiej Miedzi z nadania politycznego Platformy Obywatelskiej,
a ju¿ zobowi¹zali siebie i przedstawicieli za³ogi w do zachowania
szczególnego milczenia.
Ka¿dy nowo powo³any cz³onek rady nadzorczej w KGHM Polska
Mied S.A. ma obowi¹zek z³o¿enia pisemnego zobowi¹zania o zachowaniu tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w sprawach o kluczowym znaczeniu dla spó³ki. To zobowi¹zanie wynika z przepisów prawa i ma za zadanie zabezpieczyæ spó³kê przed wyp³ywem informacji
mog¹cych jej zaszkodziæ.
Na swym pierwszym posiedzeniu 25 lutego br. szeciu przedstawicieli Skarbu Pañstwa w RN przeg³osowa³o dodatkowy zakaz udzielania wszelkich informacji mediom (bez wzglêdu na ich wagê i znaczenie) przez cz³onków rady nadzorczej.
Jak do tej pory przedstawiciele za³ogi w radzie nadzorczej z³o¿yli
stosowne owiadczenie i bêd¹c od wielu lat w sk³adzie rady wielokrotnie wypowiadali siê przed mediami nie naruszaj¹c tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej okrelonej przepisami prawa.
Mo¿e dla nowo powo³anych cz³onków rady, nasza Polska Mied
jawi siê jako trudny do ogarniêcia rozumem organizm  spó³ki wielozak³adowej o doæ skomplikowanej strukturze zale¿noci i powi¹zañ
kapita³owych oraz specyfice produkcji górniczo - hutniczej.
Czy¿by dlatego cz³onkowie rady bêd¹cy profesorami, doktorami i
by³ymi prezesami spó³ek nie chcieli rozmawiaæ z mediami? To ich
sprawa, ale zakaz dla pozosta³ych cz³onków rady, to bezprawie w
wietle obowi¹zku udzielania informacji mediom przez w³adze spó³ek wynikaj¹cy z prawa prasowego. To bezprawie, wobec obowi¹zku
kontaktu ze swoimi wyborcami przedstawicieli za³ogi w radzie nadzorczej.
Do tej uchwa³y rady nadzorczej przedstawiciel za³ogi w radzie
Józef Czyczerski zg³osi³ zdanie odrêbne, w którym pyta:
( ) co takiego ma siê zdarzyæ na posiedzeniach Rady, ¿e potrzeba specjalnych uregulowañ?
i stwierdza: Takie doktrynalne blokowanie dziennikarzom dostêpu do informacji stanie siê po¿ywk¹ dla manipulacji i dezinformacji,
fatalnie wp³ynie na obraz spó³ki gie³dowej. Brak rzetelnej informacji
zostanie odebrany negatywnie przez akcjonariuszy nie reprezentowanych w Radzie ( ) W mojej ocenie cz³onkowie Rady Nadzorczej
winni w sposób szczególny dbaæ o przekazywanie rzetelnej, pe³nej i
prawdziwej informacji uwzglêdniaj¹cej wszystkie opinie na istotne
tematy. Takie podejcie zmniejszy mo¿liwoæ manipulacji i tworzenia
tanich sensacji, a w konsekwencji, korzystnie wp³ynie na kurs akcji.
My mo¿emy dodaæ - Tak wygl¹da nowa jakoæ rz¹dów Platformy Obywatelskiej!

www.skgrm.pl
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