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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Czêæ Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. pozostawiona do dyspozycji za³ogi.

Wyborcza decyzja

W dniach 14-15 maja pracownicy Polskiej Miedzi bêd¹
mieli prawo wybraæ 3 swoich przedstawicieli (pracownicz¹ reprezentacjê) w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.
Rada Nadzorcza, to w³adza spó³ki, która decyduje w spó³ce akcyjnej, jak¹ jest KGHM Polska Mied S.A., o zasadniczych sprawach.
Podejmuje strategiczne dla spó³ki decyzje: okrela kierunki dzia³ania w przysz³oci firmy (m.in. zatwierdzaj¹c plany dzia³ania spó³ki), wybiera oraz kontroluje i akceptuje prezesa i zarz¹d, zatwierdza tak¿e jego p³ace. Pe³ni¹c funkcje kontrolne przyjmuje od zarz¹du sprawozdania i akceptuje strukturê spó³ki.
Nie pe³ni w spó³ce roli zarz¹dczej, wiêc nie powo³uje i nie ustala
p³acy pracownikom kontraktowym podleg³ym zarz¹dowi i podlegaj¹cym pod postanowienia Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Czynnoci zarz¹dcze w spó³ce sprawuje powo³any przez Radê
Nadzorcz¹ Zarz¹d, którego pracami kieruje prezes.
Pomimo niepe³nienia roli zarz¹dczej przez Radê jej rola i funkcja jest niezmiernie wa¿na, zw³aszcza po stronie czêci pracowniczej. Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. sk³ada siê z 7 do
10 cz³onków, z tego 3 jest wybieranych przez pracowników spó³ki
na 3 letni¹ kadencjê. Sk³ad Rady jest ustalany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wiêkszoci¹ g³osów tzn., ¿e wybrani przez
za³ogê cz³onkowie Rady wchodz¹ w jej sk³ad po podjêciu uchwa³y
przez WZA, w tym roku 26 czerwca.
Wybraæ ludzi godnych, uczciwych i gotowych na powiêcenie swojego interesu dla dobra innych, to wybraæ w³aciwie!!
Przedstawiciel za³ogi autentycznie reprezentuj¹cy interes pracowniczy dba o firmê i nie zapomina o zapewnieniu godziwej p³acy dla pracowników, to dzia³acz, który bêd¹c oddelegowanym do
dzia³alnoci zwi¹zkowej otrzymuje wynagrodzenie zgodne z ustaw¹
o zwi¹zkach zawodowych, a nie wykorzystuje swoj¹ pozycjê we
w³adzach spó³ki (za³atwia sobie z zarz¹dem, który kontroluje i któremu ustala p³acê) do podniesienia sobie stawki zaszeregowania
o kilkanacie grup lub dodatkowe wynagrodzenie za udzia³ w radach nadzorczych spó³ek zale¿nych od tego¿ zarz¹du.
Reprezentacja pracownicza w RN, jak pokaza³y ostatnie lata,
ma wp³yw na decyzje Rady i co za tym idzie na Spó³kê.
Nie mo¿na wybieraæ aktywistów, pod których nadzorem:
1. utworzono historyczne kominy p³acowe w Polskiej Miedzi (stanowiska kontraktowe otrzyma³y kolosalne wynagrodzenia w
stosunku do pozosta³ej za³ogi)  za czasów rz¹dów
SLD(ZZPPM) podpisano kontrakt z prezesem Stanis³awem Siewierskim, dziêki któremu wyp³acono mu 3,5 milionowe wynagrodzenie;
2. podjêto próbê podwy¿szenia p³acy Zarz¹du o 230%, gdy prezesem by³ ich towarzysz Wiktor B³¹dek;
3. doprowadzono do wyprowadzenia naszych pieniêdzy na
bzdurn¹ inwestycjê w Kongo ok. 450 milionów z³otych - rz¹dy
z politycznego nadania SLD(ZZPPM) lata 1994-1997 oraz
ok.100 milionów z³otych - ponowne rz¹dy SLD(ZZPPM) i powrót do tej inwestycji 2002-2004r.;
4. wprowadzono bandyckie zabezpieczenie cen miedzi w bankach
w latach 2002-2007 na poziomie 1500 USD/t przy cenach rynkowych ok. 8000 USD/t, dziêki któremu spó³ka nie uzyska³a
korzyci ponad 4 miliardy z³otych z tytu³u wzrostu cen miedzi
(KGHM sprzedawa³ mied po cenach rynkowych 8000 USD/t i

wyp³aca³ bankowi z tytu³u ubezpieczenia 6500 USD/t);
5. zamro¿ono podwy¿ki stawek za³odze przez 2 lata (2002r. i
2003r.) doprowadzaj¹c do drastycznego zani¿enia p³acy pracowniczej, zmuszaj¹c zatrudnionych do pracy w dni wolne niedziele i wiêta;
6. stworzono w Oddziale Biuro Zarz¹du nowe stanowiska kontraktowe np. dyrektorów naczelnych i generalnych (2002r.);
7. wprowadzono w kopalniach system czterobrygadowy (WSP);
8. zmieniono w 2002r. Regulamin wynagradzania za wynalazczoæ,
racjonalizacjê i wdro¿enia, dopuszczaj¹c do wielomilionowych
dodatkowych wynagrodzeñ do pensji zarz¹dzaj¹cych;
9. uknuto spisek maj¹cy doprowadziæ do sprzeda¿y akcji KGHM
Polska Mied S.A. przez Skarb Pañstwa, z pozostawieniem 5%
pakietu akcji mened¿erskich dla Zarz¹du z politycznego nadania SLD(ZZPPM) kierowanego przez profesora geologa prezesa St. Speczika.
Aktywici ZZPPM przewa¿nie g³osowali z pozosta³ymi cz³onkami Rady z politycznego nadania SLD(ZZPPM) i czêsto wbrew interesom pracowniczym.
Wspierali pomys³ profesora geologii prezesa St. Speczika w sprawie prywatyzacji KGHM poprzez zbycie akcji Polskiej Miedzi przez
Skarb Pañstwa, z zagwarantowaniem 5% darmowych akcji dla zarz¹dzaj¹cych. I dopiero zimny kube³ wody wylany na ich g³owy przez
Solidarnoæ i Józefa Czyczerskiego wymusi³ na nich zmianê stanowiska i poparcie dla pozostawienia obecnego stanu posiadania akcji przez Skarb Pañstwa. Podobna sytuacja mia³a miejsce, gdy usilnie forsowali 230% podwy¿kê p³acy swojego prezesa i swoim kolesiom na kontraktach w listopadzie 2004r. Dopiero protesty pracownicze m.in. pikieta centralnej karczmy piwnej w G³ogowie wla³a
trochê oleju do g³owy aktywistom.
Jest to tylko zarys antypracowniczej dzia³alnoci tych panów,
ale pokazuje jak wa¿nym jest w³aciwy wybór cz³onka Rady Nadzorczej.
Aby skutecznie pilnowaæ interesów pracowniczych nale¿y wybraæ w³aciwie. Nie mo¿na g³osowaæ na tych, którzy ju¿ siê skompromitowali bêd¹c buforem ochronnym dla brudnych interesów i
zwyk³ego z³odziejstwa zarz¹dzaj¹cych.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wybra³a sporód swoich dzia³aczy najlepszych, którzy s¹ jej kandydatami w najbli¿szych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. VII kadencji, zarz¹dzonych na dzieñ 14 - 15 maja
2008 r.:

Marka Budziaka,
Józefa Czyczerskiego
Bogus³awa Szarka

Na nich mo¿na polegaæ, na pewno nie zawiod¹, s¹ godni zaufania i sprawdzeni w walce o dobro pracownicze.
Stanowi¹ zespó³, który reprezentuj¹c pracownicze sprawy bêdzie nieprzekupny i konsekwentny w swych dzia³aniach na rzecz
wybieraj¹cych ich pracowników.

www.skgrm.pl

Zysk bêdzie wiêkszy

Prognoza do poprawki
Nowy Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. planuje zmieniæ prognozê na 2008 rok.
Prezes KGHM Polska Mied Miros³aw Krutin zapowiedzia³ 23
kwietnia br., ¿e spó³ka prawdopodobnie zmieni swoj¹ prognozê
finansow¹ na 2008 rok.
Od przedstawienia starej prognozy zmieni³ siê znacz¹co kurs
dolara i ceny miedzi. Te czynniki mog¹ nam zmieniæ prognozê powiedzia³ Krutin na spotkaniu z dziennikarzami. Pytany o to,
czy prognoza zmieni siê w górê, odpowiedzia³, ¿e w tej chwili nie
odwa¿y siê z³o¿yæ takiej deklaracji.
Wed³ug obowi¹zuj¹cej prognozy, opublikowanej pod koniec
marca, KGHM Polska Mied ma osi¹gn¹æ w 2008 roku zysk netto
w wysokoci 2.904 milionów z³ przy przychodach ze sprzeda¿y w
wysokoci 11.193 milionów z³. Spó³ka za³o¿y³a wówczas, ¿e rednioroczne notowania miedzi wynios¹ 7.100 USD/t w 2008, a rednioroczny kurs walutowy 2,50 PLN/USD. Obecnie mied jest notowana po 8.700-8.800 USD za tonê, a kurs dolara wynosi ok.
2,14 z³.
Prezes Miros³aw Krutin zadeklarowa³ te¿, ¿e bêdzie stara³ siê
zahamowaæ trend spadkowy produkcji miedzi w koncernie. Bêdziemy staraæ siê wykorzystaæ nasze moce produkcyjne w pe³ni
- powiedzia³ prezes.
Wed³ug za³o¿eñ bud¿etowych z marca, produkcja miedzi elektrolitycznej ma w 2008 roku wynieæ 512 tys. t, w tym 94 tys. t. z
zakupionych materia³ów miedziononych. Spó³ka poinformowa³a
wówczas, ¿e przewidywane zmniejszenie wielkoci produkcji miedzi elektrolitycznej wobec 2007 roku jest g³ównie skutkiem skrócenia czasu pracy w górnictwie oraz utrwaleniem spadku zawartoci miedzi w rudzie spowodowanego przechodzeniem oddzia³ów wydobywczych w rejony o ni¿szej zawartoci miedzi i prowadzeniem racjonalnej gospodarki z³o¿em.
Prezes M. Krutin zapowiedzia³ te¿, ¿e spó³ka Telefonia Dialog
zostanie sprzedana. Trzeba odpowiedzieæ na pytanie: jak, a nie
czy? - powiedzia³, zaznaczaj¹c, ¿e najrozs¹dniejsz¹ drog¹ wydaje siê byæ IPO ze wzglêdu na jasn¹ wycenê spó³ki.
Wczeniej w rodê, w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes prezes
KGHM poinformowa³, ¿e nie chce sprzeda¿y akcji operatora telefonii komórkowej, spó³ki Polkomtel, które uwa¿a za dobr¹ inwestycj¹ rednioterminow¹.
KGHM zak³ada zwiêkszenie zaanga¿owania w Polkomtelu z
19,61% do poziomu powy¿ej 24% kapita³u tej spó³ki.

Ju¿ czwarty pracownik w tym roku straci³ ¿ycie w
Polskiej Miedzi

Na stanowisku pracy

Po po³udniu 8 kwietnia br., pod ziemi¹ Oddzia³u G - 5, w
rejonie szybu zachodniego kopalni Rudna, nast¹pi³o silne t¹pniêcie, ratownicy zakoñczyli akcjê rato2wnicz¹ ok. godz. 18.
W wyniku t¹pniêcia straci³ ¿ycie górnik strza³owy, a piêciu pracowników Oddzia³u G-5 kopalni Rudna odnios³o rany i trafi³o do
szpitala.
Górnik strza³owy, który zgin¹³ pod ska³ami, by³ mieszkañcem
G³ogowa prze¿y³ 44 lata zostawi³ ¿onê i dziecko. W kopalni przepracowa³ siedemnacie lat.
W Oddzia³ach Polskiej Miedzi to ju¿ czwarty w tym roku wypadek miertelny przy pracy. Poprzednio zginêli: w styczniu w O/ZG
Polkowice-Sieroszowice magazynier na oddziale transportowym,
w O/ZG Rudna elektromonter zmar³ po upadku ze schodów, w
lutym w O/ZG Lubin elektrowóz miertelnie przygniót³ maszynistê.
Nie tak dawno, w po³owie grudnia ubieg³ego roku równie silne
t¹pniêcie w Oddziale Zak³ady Górnicze Rudna pozbawi³o ¿ycia pod
ziemi¹ dwóch górników. Tyle suchej relacji.
Ryzyko zawodowe, a p³aca
Zdarzenia te musz¹ jednak wzbudzaæ w nas refleksjê, w kontekcie otrzymywanego wynagrodzenia za pracê, w poszczególnych grupach zawodowych Polskiej Miedzi. Zw³aszcza wobec planowanego przez Zarz¹d KGHM 1% wzrostu redniej p³acy w 2008r.

przy kilku procentowej inflacji. Trudno nie zadaæ sobie pytania:
jak d³ugo jeszcze pracownicy fizyczni pracuj¹cy w szczególnym
zagro¿eniu bêd¹ otrzymywaæ tak niskie stawki zaszeregowania?
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
domaga³a siê podczas negocjacji p³acowych podwy¿szenia stawek zaszeregowania o 350 z³. Zarz¹d realizuj¹c politykê p³acow¹
nakrelon¹ przez g³ównego w³aciciela Spó³ki zgodzi³ siê jedynie
na 150 z³. Rada Nadzorcza zatwierdzaj¹c bud¿et na 2008r. uzna³a, ¿e p³ace pracownicze okrelone na 1% wzrost rok do roku s¹
wystarczaj¹ce.
Dla SKGRM NSZZ Solidarnoæ wzrost o 1% p³ac pracowniczych jest zbyt niski w stosunku do postêpuj¹cej inflacji i
wzrostu p³ac w innych sektorach gospodarki, a zw³aszcza w
grupach zawodowych zatrudnionych w szczególnym zagro¿eniu.
Po ustaleniu bud¿etu Spó³ki przez Radê, g³osami przedstawicieli Skarbu Pañstwa z politycznego nadania Platformy Obywatelskiej, przedstawiciel z wyboru za³ogi Józef Czyczerski wyrazi³
publiczne dezaprobatê wobec zbyt niskiej kwoty zarezerwowanej
w bud¿ecie na p³ace pracownicze.
¯adna p³aca nie stanowi rekompensaty za utracone zdrowie i
¿ycie. Jak¿e jednak niesprawiedliwym jest, gdy górnik zatrudniony pod ziemi¹ w nara¿eniu na utratê zdrowia i ¿ycia musi dodatkowo przepracowaæ 4 soboty i 2 niedziele, aby uzyskaæ 50% redniego wynagrodzenia w O/Biuro Zarz¹du (gdzie pracuje siê przez
5 dni w tygodniu).
SKGRM NSZZ Solidarnoæ d¹¿y do poprawy warunków i
bezpieczeñstwa pracy.
Zagro¿enia mo¿na ograniczyæ, nie mo¿na ich jednak ca³kowicie wykluczyæ pod ziemi¹ kopalni, dlatego górnikom nale¿y
siê odpowiednio wy¿sze wynagrodzenie z tytu³u nara¿enia na
utratê ¿ycia i zdrowia. Z tego powodu SKGRM NSZZ Solidarnoæ ¿¹da dla górników wy¿szych wynagrodzeñ.

Dzia³acze NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin podjêli decyzjê ma byæ wiêcej

Stanowisko

Podczas swoich obrad 31 marca br. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zajê³a twarde stanowisko.
Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Marek Budziak przed³o¿y³ sytuacjê pracowników zatrudnionych w Oddziale, ze szczególnym akcentem na zatrudnionych pod ziemi¹ na stanowiskach robotniczych.  Ludzie posiadaj¹ niskie stawki zaszeregowania i aby
wzglêdnie zarobiæ musz¹ pracowaæ w dni wolne i wi¹teczne. Stale
postêpuj¹cy wzrost cen artyku³ów szczególnie ¿ywnoci, w ostatnim czasie znacznie przypieszy³. Sytuacja ta wymaga od nas trudnych decyzji. Trudnych, ale niezbêdnych, bo chroni¹cych bud¿ety
pracownicze. W chwili obecnej na utrzymanie rodziny zaczyna brakowaæ kasy nawet po przepracowaniu 2-ch sobót i jednej niedzieli. A trzeba pamiêtaæ, ¿e nie wszyscy pracownicy mog¹ dorobiæ w
dni wolne i wi¹teczne. Je¿eli wemie siê jeszcze pod uwagê zapowied pracodawcy o planowanym ograniczeniu pracy w ponadnormatywnym czasie pracy, to przy wzrocie redniego miesiêcznego wynagrodzenia ustalonego przez Zarz¹d KGHM Polska
Mied S.A. na poziomie 1% jawi siê tragiczna sytuacja. Musimy
podj¹æ dzia³ania zwiêkszaj¹ce wynagrodzenia pracownicze w tym
roku w wysokoci, o co najmniej 350 z³ na jednego zatrudnionego  tego oczekuje od nas za³oga ZGLubin.
Po tej wypowiedzi rozpêta³a siê burza, przedstawiciele zwi¹zkowi jeden przez drugiego potwierdzali koniecznoæ wynegocjowania wiêkszego wzrostu p³ac na ten rok.
Przewodnicz¹cy Komisji Bogdan Nuciñski, po zaprowadzonym
z du¿ym trudem porz¹dku, przedstawi³ sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ  cz³onkowie Sekcji zgodnie owiadczyli, ¿e uzyskana podwy¿ka po 150 z³ nie satysfakcjonuje za³ogi KGHM. W
trakcie omawiania dalszych dzia³añ Zwi¹zku, postanowiono uzale¿niæ dalsze postêpowanie od opinii poszczególnych organizacji
zak³adowych i doda³  St¹d na dzisiejszym posiedzeniu Komisji
Miêdzyzak³adowej mamy podj¹æ decyzjê o kierunkach dalszego

postêpowania Zwi¹zku i przekazaæ swoje Stanowisko SKGRM
NSZZ Solidarnoæ.
Zaproponowa³ Komisji podjêcie Stanowiska w tej sprawie, które
zostanie na pimie przekazane do SKGRM NSZZ Solidarnoæ
do realizacji. Po wypracowaniu treci Stanowiska: Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin upowa¿nia
Przewodnicz¹cego i jego Zastêpców do podjêcia takich dzia³añ,
aby w ramach Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ doprowadziæ do satysfakcjonuj¹cych rozstrzygniêæ, które pozwol¹ jak najpilniej doprowadziæ do wzrostu wynagrodzeñ.
Zdaniem przedstawicieli cz³onków Komisji NSZZ Solidarnoæ
wzrost wynagrodzeñ nie powinien byæ ni¿szy ni¿ w przyjêtym
wspólnym stanowisku strony zwi¹zkowej w ramach negocjacji
wskanika wzrostu wynagrodzeñ.
Dla przypomnienia Stanowisko organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied S.A. z dnia 28 stycznia br.: Ni¿ej
podpisane organizacje zwi¹zkowe przedstawiaj¹ uzgodnione stanowisko i domagaj¹ siê podwy¿szenia stawek osobistego zaszeregowania od dnia 1 stycznia 2008r. o kwotê 350 z³, co powinno
daæ wskanik wzrostu wynagrodzeñ, nie mniejszy ni¿ 15%.
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski wypracowane 31 marca br.
Stanowisko przekaza³ na posiedzeniu SKGRM NSZZ Solidarnoæ do wspólnej realizacji.

Jak do tej pory najwiêksz¹ liczbê akcji KGHM Polska Mied
S.A. Skarb Pañstwa sprzeda³ za rz¹dów SLD(ZZPPM), w tym w
rêce kapita³u zagranicznego. G³one i szumne pohukiwania i
machania szabelk¹ aktywistów o Polskoci Polskiej Miedzi, to
tylko puste has³a bez pokrycia w faktach. Jak do tej pory najwiêksze zagro¿enie po sprzeda¿y akcji Spó³ki w 1997r. by³o w
2003r., gdy Zarz¹d z politycznego nadania SLD(ZZPPM) wyst¹pi³ z propozycj¹ wniosku sprzeda¿y przez Skarb Pañstwa pozosta³ych akcji z 5% darmowym pakietem dla Zarz¹du.
Dzisiejsze dzia³ania PO cofaj¹ce nasz¹ spó³kê z listy spó³ek strategicznych, to pierwszy krok do zbycia akcji potwierdzony wypowiedzi¹ premiera Donalda. Za³oga KGHM musi stale zachowywaæ czujnoæ poprzez swoich przedstawicieli w
Radzie Nadzorczej, gdy¿ bez jej wiedzy nie da siê sprzedaæ
pozosta³ych akcji. Musz¹, to byæ jednak ludzie nieprzekupni i
godni zaufania.

W trakcie swojego posiedzenia 31 marca br. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin chce jednoczyæ dla zwyciêstwa

Owiadczenie

Premier Platformy Obywatelskiej nie wyklucza dalWybory parlamentarne do Sejmu RP sta³y siê plebiscytem w
szej prywatyzacji KGHM
myl zasady, kto da wiêcej.

Nie oddamy
Polskiej Miedzi!

KGHM pod m³otek, to nie podlega dyskusji i jest tylko kwesti¹ czasu, tak zak³ada realizacja programu liberalnego PO.
Aby wykluczyæ wszelkie podejrzenia o manipulacje Pryzmat
cytuje poni¿ej bez poprawek komunikat agencji ISB:
Warszawa, 22.04.2008 (ISB) - Choæ KGHM Polska Mied nie
znalaz³ siê na licie spó³ek przeznaczonych do prywatyzacji w rz¹dowym programie na lata 2008-2011, taka mo¿liwoæ nie jest
wykluczona, poinformowa³ we wtorek premier Donald Tusk. Obecnie Skarb Pañstwa ma 41,79% akcji koncernu.
Jeli analizy wska¿¹ na koniecznoæ prywatyzacji KGHM,
to tego nie wykluczamy - powiedzia³ Tusk podczas konferencji prasowej.
Zastrzeg³, ¿e spó³ka nie znalaz³a siê w programie, poniewa¿
Platforma Obywatelska (PO) podjê³a wczeniej takie zobowi¹zanie.
Program przewiduje w odniesieniu do sektora hutnictwa ¿elaza i stali oraz hutnictwa metali nie¿elaznych pe³n¹ realizacjê planu przekszta³ceñ w³asnociowych w tym sektorze z wy³¹czeniem
KGHM Polska Mied SA.
Nie planuje siê natomiast prywatyzacji Kombinatu GórniczoHutniczego Polska Mied SA, jednak¿e nie dotyczy to spó³ek zale¿nych Kombinatu - czytamy w programie.
W sektorze hutnictwa ¿elaza i stali (6 spó³ek w nadzorze MSP)
znacz¹cymi podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Pañstwa s¹
jeszcze: Huta £abêdy, której prywatyzacja planowana jest w 2008
roku oraz Centroz³om Wroc³aw - w tym przypadku zakoñczenie
prywatyzacji przewiduje siê w 2009 roku.
W sektorze hutnictwa metali nie¿elaznych Skarb Pañstwa nadzoruje jeszcze 5 podmiotów, w tym dwóch jedynych polskich producentów cynku i o³owiu. Najwiêkszym przedstawicielem tej bran¿y s¹ Zak³ady Górniczo - Hutnicze Boles³aw SA, których prywatyzacja planowana jest w trybie oferty publicznej - czytamy dalej.
W 2008 roku bêdzie prowadzony proces prywatyzacji czterech
podmiotów. Prywatyzacja jednej spó³ki, z uwagi na trwaj¹c¹ restrukturyzacjê, zostanie odsuniêta w czasie. W stosunku do trzech
podmiotów tej bran¿y przewidywana jest mo¿liwoæ prywatyzacji w trybie oferty publicznej, podano tak¿e w dokumencie. (ISB)
Zakusy na ca³kowit¹ prywatyzacjê KGHM z pozostawieniem
pakietu kontrolnego dla przedstawicieli panuj¹cej w³adzy s¹
ponawiane co rusz, gdy¿ Polska Mied, to ³akomy k¹sek.

Dzi po kilku miesiêcznym okresie rz¹dzenia przez tych, którzy
obiecali najwiêcej - widaæ wyranie, ¿e poza rozbudzonymi nadziejami szczególnie m³odego elektoratu, nie by³o i nie bêdzie ¿adnego cudu, a obietnice przedwyborcze najboleniej odczuwamy
przy p³aceniu rachunków zawy¿aj¹cych koszty utrzymania.
NSZZ Solidarnoæ przestrzega³a przed pochopnym podejmowaniem decyzji przy urnie wyborczej, bo jak do reprezentowania
spraw rodzinnych i pracowniczych mo¿na wybieraæ libera³ów, którzy w swych za³o¿eniach maj¹ podejcie sprzeczne z programem
wspomagaj¹cym pracownika i jego rodzinê.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin upowa¿nia Przewodnicz¹cego i jego Zastêpców do podejmowania takich dzia³añ, które bêd¹ gwarantowa³y trwa³y wzrost
wynagrodzeñ i zapisów w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym
Pracy, które w ¿aden sposób nie pogorsz¹ sytuacji materialnej
zatrudnionych pracowników. Zdajemy sobie sprawê, ¿e jestemy
przed trudnymi decyzjami. Mimo sk³adanych publicznie deklaracji przez obecnego Premiera RP, ¿e zysk KGHM PM S.A. nie bêdzie wypompowywany ze Spó³ki, coraz czêciej s³ychaæ g³osy,
¿e czêæ zysku bêdzie przeznaczona na dywidendê. Analitycy przestrzegaj¹, ¿e zabawy i harce obecnie rz¹dz¹cych mog¹ nas pracowników drogo kosztowaæ.
W najbli¿szym czasie odbêd¹ siê wybory do Rady Nadzorczej. To nie bêdzie plebiscyt, ale test naszej m¹droci i wiarygodnoci, jako pracowników, gdy¿ jest pilna potrzeba naszego
zjednoczenia siê i naszej pracowniczej solidarnoci, bo m¹droæ i jednoæ naszym zwyciêzc¹.
Za Komisjê Miêdzyzak³adow¹
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski

KGHM mia³ 3934,56 milionów z³ skonsolidowanego zysku netto w 2007r., wzrost o 13,1% do 2006r.

Audyt wykonany

Spó³ka KGHM Polska Mied mia³a po audycie 3934,56 milionów z³
skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominuj¹cej w 2007 roku wobec 3479,18 milionów z³ zysku rok wczeniej, poda³a spó³ka w raporcie rocznym.
Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniós³ 4526,95 milionów z³
wobec 4022,93 milionów z³ zysku rok wczeniej.
Skonsolidowane przychody wynios³y 13496,13 milionów z³ wobec
12862,90 milionów z³ rok wczeniej.

Rok 2008 wed³ug oceny poprzedniego Zarz¹du powinien byæ gorszy

Kiedy zaliczka?

Zgodnie z zapisem Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy,
je¿eli wyniki spó³ki s¹ dobre wyp³aca siê zatrudnionym zaliczkê na poczet nagrody rocznej za osi¹gniêty zysk.
Produkcja w kopalniach, przeróbce i hutach idzie ca³¹ par¹.
Ceny miedzi i srebra bij¹ rekordy. Jedynie kurs dolara wobec z³otego siê obni¿y³.
Czy wyniki za pierwsze pó³rocze 2008 roku bêd¹ na tyle dobre, ¿e zostan¹ spe³nione kryteria do zaliczkowej wyp³aty na poczet dodatkowej nagrody rocznej?
W zapisie ustêpu 10 ZUZP dla pracowników KGHM Polska
Mied S.A. ustalono: Je¿eli wynik finansowy netto wynikaj¹cy z
zatwierdzonego bud¿etu Spó³ki na dany rok obrotowy i stopieñ
jego realizacji odpowiednio za I pó³rocze oraz okres 9 miesiêcy
roku obrotowego wskazuj¹, ¿e dodatkowa nagroda roczna przekroczy wysokoæ 10% wynagrodzeñ, Zarz¹d Spó³ki podejmie
decyzjê o uruchomieniu wyp³at zaliczkowych na poczet dodatkowej nagrody rocznej, a ust. 11 Wyp³aty zaliczkowe, o których
mowa w pkt. 10 nastêpuj¹ w ci¹gu miesi¹ca od upublicznienia
raportów kwartalnych Spó³ki za II i III kwarta³ roku obrotowego.
Nowy prezes M. Krutin po zapoznaniu siê z wynikami Spó³ki
za I kwarta³ zapowiedzia³ zmianê prognozy finansowej na 2008
rok. Wprawdzie nie chcia³ udzieliæ informacji czy korekta nast¹pi
w dó³ czy do góry. Analizuj¹c jednak wykonan¹ produkcjê przyjête za³o¿enia cen miedzi, srebra i kursu dolara przez poprzedni
Zarz¹d ze rednimi cenami miedzi, srebra i kursem dolara za I
kwarta³ i kwiecieñ nale¿y stwierdziæ, ¿e prognoza poszybuje w
górê.
Wobec powy¿szego nale¿y stwierdziæ, ¿e zgodnie z powy¿ej
cytowanymi zapisami ZUZP pracownicy otrzymaj¹ zaliczkow¹
wyp³atê nagrody po I pó³roczu, mo¿na siê spodziewaæ wyp³aty
jak w ubr. tj. w sierpniu.

Prezes i Zarz¹d wybrany

Mamy nowego prezesa
By³y prezes PCC Rokita S.A. (zak³ady chemiczne w Brzegu Dolnym) powo³any do Polskiej Miedzi
Na 2 tygodnie przed Uchwa³¹ Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi
media ju¿ rozpisywa³y siê o pewnym kandydacie na fotel prezesa
tej Spó³ki. Sk¹d mia³y tê informacjê?
Uchwa³¹ Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2008r. na stanowisko Prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A., z dniem
23 kwietnia 2008 r., zosta³ powo³any Miros³aw Krutin.
Nowy prezes Polskiej Miedzi ma lat 40, dowiadczenie zawodowe zdoby³ pracuj¹c w Rokicie w Brzegu Dolnym od stanowiska sta¿ysty poprzez specjalistê, dyrektora do prezesa. Posiada
wykszta³cenie wy¿sze in¿yniera budownictwa l¹dowego o specjalnoci betonowe konstrukcje oraz podyplomowe studia Zarz¹dzania Systemami Przemys³owymi, dodatkowo kursy dla maklerów papierów wartociowych i specjalistów ds. biznes planów i
kontrolingu oraz zarz¹dzania wartoci¹.
Na stanowisko prezesa zosta³ powo³any stosunkiem g³osów
8:1, przeciwnym powo³aniu by³ cz³onek RN z wyboru za³ogi Józef Czyczerski.
Spytany, dlaczego g³osowa³ przeciw odpowiada: Chcia³bym,
aby spó³k¹, z któr¹ zwi¹za³em ca³e swoje ¿ycie, zarz¹dza³ mened¿er z du¿ym dowiadczeniem zawodowym, szczególnie w zarz¹dzaniu spó³k¹ gie³dow¹ o podobnej, doæ z³o¿onej strukturze i
wielomiliardowym obrocie. Pan Miros³aw Krutin tych kryteriów
nie spe³nia. Brak dowiadczenia nie da siê nadrobiæ z dnia na
dzieñ, a w Polskiej Miedzi trzeba ju¿ podejmowaæ wa¿ne decyzje,
które zaskutkuj¹ w przysz³oci. Je¿eli bêd¹ b³êdne, mened¿er
wykrêci siê sianem, a ca³a odpowiedzialnoæ skupi siê na mnie i

za³odze, która mi zaufa³a. Za³ogê, ju¿ w latach 2002 i 2003 nieudolne profesorskie rz¹dy z politycznego nadania SLD(ZZPPM),
pozbawi³y nagrody z zysku i podwy¿ek p³ac, wypompowuj¹c ponad 4 miliardy do banków poprzez hedging. Nasza Spó³ka kolejnej powtórki z rozrywki mo¿e nie wytrzymaæ.
Nowi wiceprezesi
 Uchwa³¹ Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2008r. zosta³
powo³any na stanowisko I Wiceprezesa Zarz¹du KGHM Polska
Mied S.A. ds. produkcji Herbert Wirth - lat 52.
Posiada wykszta³cenie wy¿sze i doktorat z dziedziny geologii
oraz studia podyplomowe zarz¹dzanie w warunkach umiêdzynarodowienia gospodarki i zarz¹dzania projektami oraz prawa ochrony rodowiska. Jest bieg³ym w zakresie oddzia³ywania na rodowisko.
Swoj¹ pracê zawodow¹ rozpoczyna³, jako nauczyciel matematyki i jêzyka niemieckiego w szkole podstawowej, od geologa, poprzez dyrektora departamentu w Biurze Zarz¹du KGHM (I. 2002III. 2006r.), po wiceprezesa Zarz¹du w KGHM CUPRUM CBR Sp.
z o.o. (III.2006- nadal).
 Uchwa³¹ Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2008r. zosta³
powo³any na stanowisko Wiceprezesa Zarz¹du KGHM Polska
Mied S.A. ds. finansowych Maciej Tybura - lat 37.
Posiada wykszta³cenie wy¿sze w dziedzinie finanse, rachunkowoæ przedsiêbiorstw, studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzanie przez koszty.
W latach 2002 - 2005 KGHM METALE S.A., dyrektor ds. finansów i inwestycji  prokurent, a od 2005 - obecnie Wintech Production Group Sp. z o.o., wiceprezes Zarz¹du (firma zajmuje siê
agencyjn¹ sprzeda¿¹ detaliczn¹).

Rada Nadzorcza przyjê³a sprawozdanie Zarz¹du

Nagroda roczna w czerwcu?
Bardzo dobre wyniki finansowe spó³ki w powi¹zaniu z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy uprawniaj¹ za³ogê do otrzymania ostatniej transzy dodatkowej nagrody rocznej
za 2007r. w wysokoci ok. 14% wynagrodzenia rocznego.
Obraduj¹ca w dniu 23 kwietnia br. Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. przyjê³a sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoci spó³ki za 2007r. Po zapoznaniu siê z opiniami i raportami bieg³ego
rewidenta przyjê³a równie¿ jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za tamten okres. Decyzje te umo¿liwiaj¹ zwo³anie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca
br.
Zgodnie z Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM PM S.A.: Wyp³ata dodatkowej nagrody rocznej nastêpuje w terminie 14 dni po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spó³ki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wyst¹pi³a do prezesa KGHM PM S.A. o wydanie polecenia przygotowania wyp³aty nagrody Oddzia³om, aby niezw³ocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez WZA mo¿na by³o j¹
wyp³aciæ.
W ww. sprawie pismo do Miros³awa Krutina - prezesa KGHM
Polska Mied S.A. skierowa³a Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Mamy nadziejê, ¿e intencj¹ Zarz¹du jest
wyp³acenie nagrody rocznej niezw³ocznie po zatwierdzeniu przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego
Spó³ki za rok obrotowy 2007. Je¿eli Prezes przychyli siê do wniosku SKGRM NSZZ Solidarnoæ i naka¿e Oddzia³om KGHM przygotowanie wyliczeñ nagród, to wyp³ata mo¿e nast¹piæ jeszcze w
czerwcu br.
Jedyn¹ mo¿liwoci¹, by tak siê nie sta³o jest niezatwierdzenie
przez zebranie akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok
ubieg³y. Tak siê jednak staæ nie mo¿e. Rok 2007 by³ bowiem ekonomicznie jednym z najlepszych w historii KGHM.
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