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Dziêkujemy za poparcie
Serdecznie dziêkujê pracownikom Oddzia³ów KGHM Polska Mied
S.A. za zaufanie, jakim po raz kolejny obdarzyli mnie staj¹c przy urnie
wyborczej.
Oddane tak licznie przez Was g³osy, s¹ dla mnie wielk¹ motywacj¹
do dalszego nieugiêtego dzia³ania, na rzecz interesów pracowniczych
i przysz³oci Polskiej Miedzi.
(-) Józef Czyczerski
A¿ 3286 zatrudnionych w KGHM Polska Mied S.A. pracowników
uzna³o, ¿e jestem tym, który bêdzie ich interesy nale¿ycie reprezentowa³ w Radzie Nadzorczej. Jest to iloæ, która mo¿e cieszyæ, ale
okaza³o siê, to zbyt ma³o. Brak³o niewiele, bo tylko 45 g³osów, by
zici³a siê ich wola.
Dziêkujê tym, którzy g³osowali na moj¹ osobê, stawiaj¹c na uczciwoæ i rzetelnoæ oraz kompetencjê moj¹ i Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ, któremu przewodniczê
od lat w O/ZG Polkowice-Sieroszowice.
Bogus³aw Szarek
Jako nieznany poza Oddzia³em ZG Lubin dzia³acz Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ kandydowa³em
w wyborach do Rady Nadzorczej po raz pierwszy. Pomimo tego 2585 pracowników naszej Polskiej Miedzi postanowi³o mi zaufaæ i
oddaæ swoje g³osy na moj¹ skromn¹ osobê. Dziêkujê za to z ca³ego
serca.
Marek Budziak

Deklaracja

Przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej Józef Czyczerski dziêkuje i deklaruje
Dziêkujê wszystkim Pracownikom za oddanie na kandydatów
NSZZ Solidarnoæ ponad 10 tysiêcy g³osów oraz 4484 g³osy na
moj¹ osobê.
Ostatnie lata pokaza³y, ¿e bêd¹c w Radzie Nadzorczej skutecznie
dzia³a³em na rzecz za³ogi KGHM. Skutecznie blokowa³em wydanie
decyzji szkodz¹cych za³odze i firmie, tak by³o, gdy idol ZZPPM, by³y
prezes Wiktor B³¹dek wyst¹pi³ o 250% podwy¿kê dla siebie i Zarz¹du i tak by³o, gdy profesor geolog prezes KGHM Stanis³aw Speczik,
z nadania politycznego SLD(ZZPPM), chcia³ dla siebie i Zarz¹du 5%
darmowych akcji, poprzez ca³kowite sprywatyzowanie Polskiej Miedzi. Bêd¹c osamotniony w swych dzia³aniach, wielokrotnie zg³asza³em zdanie odrêbne do decyzji Rady Nadzorczej szkodz¹cych naszej
Spó³ce, a przede wszystkim za³odze. I pomimo wprowadzenia w ¿ycie
oprotestowanych przeze mnie uchwa³, moja konsekwencja w dzia³aniach, po czasie, ukazywa³a b³êdnoæ decyzji i Rada wycofywa³a siê z
nich. Takim spektakularnym przypadkiem s¹ wprowadzone w 2002r.
przez Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. z politycznego nadania
SLD(ZZPPM), a zatwierdzone przez Radê - Regulaminy dotycz¹ce
wynalazczoci, racjonalizacji i wdro¿eñ. Wprowadzone przy jedynie
moim sprzeciwie regulaminy doprowadzi³y do wielosetmilionowych
wyp³at dla ró¿nych pseudo-racjonalizatorów jak np. dostawienie dodatkowych wanien w hucie g³ogowskiej.
Mój upór doprowadzi³ do powo³ania komisji i zmiany regulaminów dotycz¹cych innowacyjnoci, które wykluczy³y mo¿liwoæ wynagradzania za t¹ pseudodzia³alnoæ. Szkoda tylko, ¿e ca³a sprawa

ugrzêz³a w prokuraturze i nie ma fina³u przed s¹dem.
Wiedza uzyskiwana podczas pracy w Radzie Nadzorczej umo¿liwia³a mi i moim kolegom zwi¹zkowym skuteczniejsze dzia³ania na
rzecz podwy¿ek p³acy pracowniczej. Dotychczasowa moja dzia³alnoæ zosta³a odebrana pozytywnie przez za³ogê Polskiej Miedzi, uzyska³em najwiêksze poparcie wyborców dystansuj¹c nastêpnego na
licie o kilkaset g³osów. Sta³o siê tak, pomimo drapie¿nej i zak³amanej kampanii prowadzonej przez pos³a-zwi¹zkowca i jego watahê
przeciwko mojej osobie. Pracownicy Polskiej Miedzi nie dali siê oszukaæ i podjêli w³aciw¹ decyzjê postawili na kompetencjê i rzetelnoæ
i g³osowali na mnie, za co im jeszcze raz dziêkujê.
W swojej dalszej pracy bêdê stara³ siê ze wszelkich si³ dbaæ o
pracowników, którzy z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia ciê¿ko pracuj¹ dla
dobra naszej Polskiej Miedzi. Bêdê to czyni³ wbrew przeciwnociom
i k³odom rzucanym mi pod nogi przez tych, którzy chc¹ pozbawiæ
pracowników Polskiej Miedzi wspó³decydowania o przysz³oci firmy i jej pracowników.
W moim dzia³aniu wiele siê nie zmieni, nadal bêdê patrzy³ na rêce
Zarz¹dowi KGHM.W tej kadencji moim g³ównym celem jest zwrócenie bacznej uwagi na dzia³alnoæ Zarz¹du i Rady Nadzorczej, aby
owoc naszej wspólnej pracy - zyski wypracowane w KGHM Polska
Mied S.A. - s³u¿y³y rozwojowi Polskiej Miedzi zapewniaj¹c godziw¹
p³acê i miejsca pracy dla nas i przysz³ych pokoleñ. Aby nie powtórzy³y siê inwestycje typu Kongo czy marnotrawienie miliardów z³otych poprzez hedging (zabezpieczenia cen metalu w bankach). Aby
p³ace pracownicze by³y corocznie waloryzowane, a dysproporcje p³acowe pomiêdzy grupami pracowniczymi tzw. kominy coraz ni¿sze. Ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie to bardzo trudna kadencja.
Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad postanowi³ o wykreleniu Polskiej Miedzi z listy spó³ek o strategicznym znaczeniu dla
Polski. Wprawdzie zapewnia, ¿e nie oznacza to dalszej prywatyzacji
Spó³ki, ale z pewnoci¹ jej nie oddala, tylko przybli¿a. Tym bardziej
trudna, ¿e du¿a czêæ za³ogi po raz kolejny da³a siê zwieæ z³otoustym aktywistom i wybra³a ponownie do Rady Nadzorczej, a¿ 2-ch
cz³onków ZZPPM. Bêdzie to, wiêc kolejna kadencja, gdy osamotniony w swej walce z korupcj¹ i uk³adami, bêdê zmuszony stawaæ sam
wobec ca³ej RN w obronie interesu szerokiej rzeszy pracowników
KGHM. Oceniaj¹c w przysz³oci efekty mojej pracy na rzecz za³ogi
bêdziecie musieli braæ pod uwagê, ¿e wol¹ znacznej iloci pracowników w Radzie Nadzorczej bêdzie zasiadaæ a¿ 2-ch aktywistów.
Dziêkuj¹c Wam za wybór zapewniam, ¿e nie dam siê zastraszyæ ani s¹dem, ani prokuratorem. Bêdê walczy³ o dobro pracuj¹cych, którzy te¿ maj¹ prawo do godziwego ¿ycia i wynagrodzenia.
Zrobiê wszystko, co w mojej mocy, aby sprostaæ trudnemu zadaniu, jaki postawilicie przed moj¹ osob¹ stawiaj¹c znak X przy
moim nazwisku.
Józef Czyczerski

Nagroda roczna w czerwcu deklaruje prezes KGHM
Polska Mied S.A

Wyp³ata nagrody
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwróci³a siê w kwietniu o przygotowanie wyp³aty nagrody za wypracowany zysk, tak, aby jej wyplata by³a mo¿liwa jeszcze w czerwcu.
Na majowym posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied
S.A. prezes KGHM Miros³aw Krutin zapewni³ Radê, ¿e wyp³ata nagrody jest mo¿liwa i odbêdzie siê w czerwcu 2008r.
Przypominamy, ¿e wysokoæ wyp³acanej nagrody wyniesie ok.
14% wynagrodzenia rocznego.

Zatrudnieni w KGHM Polska Mied S.A. zdecydowali, kto bêdzie
ich reprezentowa³ w Radzie Nadzorczej.

I po wyborach

Sukces kandydata Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ Józefa Czyczerskiego jest bezsporny.
Znane ju¿ s¹ oficjalne wyniki wyborów do Rady Nadzorczej VII kadencji. Z analizy uzyskanych g³osów poparcia wynika, i¿ mimo, ¿e kandydaci NSZZ Solidarnoæ: Józef Czyczerski, Bogus³aw Szarek i Marek
Budziak zdobyli w sumie najwiêksz¹ iloæ g³osów, jako reprezentacja
zwi¹zkowa, zdecydowanie wyprzedzaj¹c reprezentacjê ZZPPM, to jednak nie prze³o¿y³o siê na konkretne miejsca w Radzie. Drugiemu pod
wzglêdem uzyskanych g³osów kandydatowi SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Bogus³awowi Szarkowi zabrak³o 45 g³osów do uzyskania mandatu w
Radzie. Jest to niewiele, ale wystarczaj¹co, aby go nie uzyskaæ. Pracownicy po raz kolejny dali siê zwieæ propagandzie nepotyzmu i k³amstwa
aktywistów ZZPPM. Ze stron ich ulotek i organu pt. Zwi¹zkowiec wia³o
ba³wochwalstwem, jakie to zas³ugi wnieli dla za³ogi Spó³ki ich przedstawiciele bêd¹c w radzie przez ostatni¹ kadencjê. Wszystko, co dobrego dla pracowników uzyska³y dzia³aj¹ce w KGHM zwi¹zki zawodowe w
negocjacjach z pracodawc¹, okaza³o siê jedyn¹ zas³ug¹ 2-ch aktywistów
ZZPPM zasiadaj¹cych w Radzie, którzy tak naprawdê nie mieli w ich
uzyskaniu zas³ug. Zak³amana propaganda oszuka³a ludzi, pozbawi³a ich
mo¿liwoci w³aciwej oceny przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej.
Wybór ten komentuje Józef Czyczerski
Ponowny wybór do Rady przedstawicieli ZZPPM, którzy reprezentuj¹c pracowników dali siê korumpowaæ szybkimi awansami, wysokimi
stanowiskami, przyjmowaniem dodatkowych stanowisk w radach z ³aski
Zarz¹du, nie wró¿y nic dobrego w przysz³oci dla za³ogi. Zaci¹gaj¹c zobowi¹zania wobec pracodawcy, trzeba je sp³aciæ - nastêpuje markowanie dzia³añ i aktywnoci  czego niejednokrotnie by³em naocznym wiadkiem.
Wol¹ wyborców jest - kogo wybior¹ - i to oni, zawsze ponosz¹
konsekwencjê swojej decyzji.
Mijanie siê z prawd¹ w celu zdyskredytowania swoich politycznych lub zwi¹zkowych adwersarzy sta³o siê ju¿ regu³¹ uprawian¹ przez
grupê polityko-zwi¹zkowców.

Manipulacje

Manipulowanie faktami dla osi¹gniêcia korzyci, to sprawa naganna, nie dla wszystkich, dla pewnych grup to normalne dzia³anie.
Do grupy specjalizuj¹cej siê od lat w manipulowaniu faktami z pewnoci¹ nale¿y zaliczyæ aktywistów ZZPPM na czele z pos³em  zwi¹zkowcem Ryszardem Zbrzyznym.
Przed wyborami do Rady Nadzorczej dla zdyskredytowania jednego z
kandydatów przekonywa³ pracowników Polskiej Miedzi na ³amach Zwi¹zkowca, ¿e jest on przestêpc¹, który figuruje w Rejestrze Skazanych i
dlatego nie nale¿y na niego g³osowaæ, zw³aszcza, ¿e trwaj¹ prace w parlamencie nad zmian¹ prawa, które z mocy ustawy usunie Czyczerskiego
z Rady.
Po opublikowaniu przez Pryzmat zawiadczenia o nie karalnoci kandydata, przeinaczaj¹c swoje wczeniejsze rewelacje, dalej z³oliwie i uparcie brn¹³ w pomówieniach twierdz¹c, ¿e kandydat by³ w rejestrze skazanych, ale ju¿ nie jest, bo ma jednak przesz³oæ przestêpcz¹ i st¹d opublikowane zawiadczenie o niekaralnoci nie mo¿e oczyszczaæ kandydata. Dla poparcia tej tezy poda³ datê zdarzenia prze³om 2004 i 2005, kiedy
to S¹d skaza³ Józefa Czyczerskiego. Wycofa³ siê z twierdzenia, ¿e w rejestrze sadowym i stworzy³ nowy rejestr s¹dowy spraw, które rozpatruje
S¹d Grodzki w G³ogowie, jakie to wykroczenie pope³ni³ kandydat ju¿ nie
podaje. Dlaczego? Bo pope³nione wykroczenie nast¹pi³o w obronie interesów pracowników KGHM Polska Mied S.A. Mo¿na siê spodziewaæ,
¿e podanie prawdy o zdarzeniu przysporzy³oby g³osów kandydatowi, a o
to przecie¿ Zbrzyznemu nie chodzi³o. Celem by³o poderwanie autorytetu
przewodnicz¹cemu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józefowi Czyczerskiemu i spowodowanie, aby pracownicy nie
g³osowali na niego.
Dla nas znaj¹cych historyczn¹ prawdê jest oczywistym, ¿e Czyczerski
nie jest oraz nie by³ nigdy przestêpc¹, ale w KGHM jest zatrudnionych
prawie 19 tysiêcy pracowników, którzy posiadaj¹ prawo wyborcze. Czy
oni znaj¹ prawdê? Wypowied pos³a Rzeczypospolitej Polski ma swój
wymiar, jest podparta jego autorytetem poselskim. Pose³ kszta³tuje prawo w Polsce i ludzie maj¹ prawo oczekiwaæ, ¿e pose³ zachowuje siê w
ka¿dej chwili etycznie, a zw³aszcza nie k³amie, nie oszukuje i nie manipu-

luje faktami.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e Pryzmat nie wszêdzie dociera i waga jego
s³owa nie jest miar¹ w stosunku do s³owa pos³a RP. Dlatego przedstawiciel za³ogi w Radzie Nadzorczej Józef Czyczerski, aby siê oczyciæ z rzuconej na niego potwarzy kieruje sprawê do S¹du. W Polsce rozprawy
trwaj¹ w nieskoñczonoæ, a niewiadomo czy pose³, który ma na bakier z
etyk¹ zdobêdzie siê na odwagê i nie bêdzie zas³ania³ siê immunitetem
poselskim.
Dlatego spróbujemy przybli¿yæ naszym czytelnikom przyczyny i zdarzenia, jakie mia³y miejsce pod koniec 2004 roku, gdy J. Czyczerski
stan¹³ przed Wydzia³em Grodzkim S¹du Rejonowego w G³ogowie.
Mamy w Polskiej Miedzi koñcówkê roku 2004
Aktywici planuj¹ podwy¿kê o 250% wynagrodzenia swojemu Zarz¹dowi
W KGHM Polska Mied S.A. rz¹dzi Zarz¹d z nadania politycznego
SLD(ZZPPM) pod przewodnictwem prezesa Wiktora B³¹dka wykreowanego przez króla Polskiej Miedzi Ryszarda Zbrzyznego.
Trwa dobra passa dla miedziowej spó³ki, padaj¹ kolejne rekordy produkcyjne i finansowe  potwierdzenie tych faktów s³ychaæ z ka¿dej strony. Na podstawie tych super wyników Zarz¹d miedziowego holdingu,
po przepracowaniu paru miesiêcy, wyst¹pi³ do Rady Nadzorczej o automatyczn¹ i niezale¿n¹ od kondycji finansowo-ekonomicznej spó³ki 100%
podwy¿kê swoich stawek zaszeregowania.
Z obserwacji zachowañ i wypowiedzi cz³onków Rady Nadzorczej na
posiedzeniach mo¿na wywnioskowaæ, ¿e przeciwny podwy¿k¹ uposa¿enia Zarz¹du jest tylko jeden cz³onek Rady Nadzorczej z pracowniczego
wyboru Józef Czyczerski. Kolejne posiedzenie Rady i wniosek zostanie
rozpatrzony pozytywnie.
Przez ostatnie lata zatrudnionym w Polskiej Miedzi spad³a p³aca
realna. Zarz¹d za aprobat¹ aktywistów ZZPPM nie wprowadza³ w
2002r. i 2003r podwy¿ek stawek zaszeregowania.
Zwi¹zki dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. po dokonaniu wstêpnej oceny kondycji finansowej Spó³ki 24 listopada 2004r. przedstawiaj¹
propozycjê waloryzacji p³acy pracownikom wynagradzanym w/g Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, która zdaniem zwi¹zków powinna
polegaæ na:
1. wyp³aceniu jeszcze w roku 2004 - dodatkowej nagrody za bardzo
dobre wyniki produkcyjno  ekonomiczne w wysokoci 50% redniej pensji liczonej jak za urlop,
2. podwy¿szeniu stawek osobistego zaszeregowania nie mniej ni¿ o
10% od 1. 01. 2005r.
3. przeszeregowaniu 30% za³ogi KGHM Polska Mied S.A. od
01.01.2005r.
4. procentowym podwy¿szeniu stawki podstawowej na PPE w roku
2005.
5. ustaleniu na 2005r. puli skierowañ wczasów profilaktyczno-leczniczych na poziomie nie mniejszym ni¿ w 2004r.
¯¹dania te w imieniu za³ogi zwi¹zki przekazuj¹ pracodawcy z wnioskiem o dokonanie w trybie pilnym symulacji skutków, jakie powstan¹
dla spó³ki przy zastosowaniu propozycji zwi¹zkowej. Pracodawca zobowi¹zuje siê do wykonania analizy i niezw³ocznego jej przekazania. Podkrela przy tym, ¿e ma ju¿ podpisane porozumienie z ZZPPM okrelaj¹ce podwy¿szenie stawki PPE od lipca przysz³ego roku, wzrost stawek o
9% bez 30% przeszeregowañ na rok przysz³y i likwiduj¹ce 50% nagrodê dla pracowników za dobre wyniki w bie¿¹cym roku.
Obecni na spotkaniu aktywici ZZPPM potwierdzaj¹ wczeniej zawarte separastyczne ustalenia p³acowe i odcinaj¹c siê od wniosku ogólnozwi¹zkowego stwierdzaj¹, ¿e w tym roku oraz przysz³ym za³oga KGHM
nie otrzyma nagrody i przeszeregowañ.
Prezes do zwi¹zków
26 listopada 2004r. prezes Zarz¹du Polskiej Miedzi Wiktor B³¹dek
poinformowa³ zwi¹zki, ¿e symulacja p³acowa skutków finansowych bêdzie gotowa do 9 grudnia i na ten dzieñ wyznaczy³ spotkanie przedstawicieli pracodawcy ze zwi¹zkami zawodowymi.
Sekcja ponagla
SKGRM NSZZ Solidarnoæ jest przekonana, ¿e wyznaczenie tak
odleg³ego terminu spotkania jest gr¹ na zw³okê i prowadzi do realizacji
uzgodnionego przez Zarz¹d KGHM z aktywem ZZPPM pozbawienia pracowników po³owy pensji w tym roku. Dlatego wystêpuje z ponagleniem
do prezesa KGHM W. B³¹dka. Przewodnicz¹cy SKGRM Józef Czyczerski
pisze: ( ) Solidarnoæ nie przyjmuje do wiadomoci, ¿e zarz¹d przy
zatrudnianiu fachowców wysokiej klasy, potrzebuje a¿ ponad dwóch tygodni na wyliczenie symulacji p³acowej, tym bardziej, ¿e ¿¹danie Solidarnoci wyp³aty gratyfikacji za bardzo dobre wyniki produkcyjne jest
znane zarz¹dowi ju¿ od kilku miesiêcy.( )
Zbulwersowanie zwi¹zkowców wzbudza zw³aszcza fakt, ¿e w tym
czasie prezes zarz¹du po przepracowaniu paru miesiêcy na tym stanowisku, sk³ada wniosek do Rady Nadzorczej, o podniesienie o ponad 100% stawek zaszeregowania zarz¹dowi, przy automatycznym,

co miesiêcznym ich podwy¿szaniu, do 25 krotnoci redniej p³acy w
sektorze przedsiêbiorstw.
Wobec tak nierównego traktowania pracowników KGHM Polska
Mied S.A. - Solidarnoæ zapowiada zorganizowanie pikiety protestacyjnej przed centraln¹ karczm¹ piwn¹.
W odpowiedzi na zapowiadany protest zwi¹zkowy prezes W.B. nie
przypiesza przed³o¿enia analizy p³acowej i nie podejmuje rozmów ze
zwi¹zkami zawodowymi, wydaje odezwê pt. O co chodzi Solidarnoci. Chwali siê w niej, ¿e nie obni¿y wynagrodzeñ pracowniczych w
2005 roku, bo tak jak w tym wyp³aci 50% nagrodê (fakt, ¿e na gorszych
warunkach - przemilcza) oraz podniesie wynagrodzenia rednio o 9%
w tym zwiêkszy od lipca sk³adkê o 1% redniego wynagrodzenia na
PPE. Insynuuje, ¿e Solidarnoæ tego nie zauwa¿a oraz dodaje - nieprawd¹ jest, ¿e zarz¹d ¿¹da 100% podwy¿ek stawek podstawowego
wynagrodzenia dla siebie, bo wynagrodzenie dla zarz¹dzaj¹cych ustala
Rada Nadzorcza po d³ugiej dyskusji.
Solidarnoæ znaj¹c wyniki finansowo-ekonomiczne spó³ki, wie, ¿e
daj¹ one mo¿liwoæ wykonania du¿o wiêkszego ruchu p³acowego w
sferze pracowniczej ni¿ ustalony przez grupê trzymaj¹c¹ w³adzê w
KGHM, co potwierdza wniosek zarz¹du o 100% podwy¿kê swojej stawki
i nie ma tu znaczenia, kto ustala wynagrodzenie dla zarz¹dzaj¹cych i
czy bêdzie krótka czy d³u¿sza dyskusja.
Prezesowi W.B. wtóruje chór klakierów spod znaku ZZPPM. W swym
owiadczeniu z dn. 1 grudnia 2004r. pose³ i przewodnicz¹cy, ¿¹danie
Solidarnoci - dot. podwy¿ki stawek pracowniczych od stycznia 2005r
o 10% i wyp³aty w 2004 roku 50% nagrody, oraz przeszeregowania
30% zatrudnionych - nazywa absurdem i d¹¿eniem do pozbawienia
pracowników nale¿nych im podwy¿ek i nagród. A zaraz poni¿ej owiadcza, ¿e pracownicy dziêki jego staraniom dostan¹ od stycznia 2005r.
10-cio % podwy¿kê stawek (chocia¿ uzgodni³ 9- cio %)
Solidarnoæ wyra¿a swe oburzenie
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski pisze
- Po zapoznaniu siê z pismem z dnia 01.12.2004r. Sekcja Krajowa
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ przyjmuje z oburzeniem, ¿e
Prezes Zarz¹du, który doprowadza do ³amania prawa, kolaboruje z partyjnymi mocodawcami z ZZPPM, zamiast przyznaæ siê do b³êdu, wyci¹gn¹æ wnioski i d¹¿yæ do porozumienia, j¹trzy i podkrêca niezadowolenie wród pracowników KGHM Polska Miedz S.A.
Przecie¿ to Pan odpowiada za to, co siê obecnie dzieje. Tworzenie
negatywnego wizerunku firmy wród akcjonariuszy i goci, których
Pan zaprosi³ na uroczystoci Barbórkowe, to Pana zas³uga.
Po raz kolejny powtarzamy, na podpisane separatystyczne porozumienie ze swoimi partyjnymi kolegami z SLD w zamian za obiecane dla
siebie i Zarz¹du 100% podwy¿ki, nie bêdzie zgody ze strony NSZZ Solidarnoæ.
Ma Pan mo¿liwoæ wycofania siê ze swoich decyzji i podjêcie autentycznych negocjacji w sprawach okrelonych w pimie z dnia
24.11.2004r., podpisanym przez wszystkie pracownicze zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM.
Dzia³acze z Prezydium ZZPPM po raz kolejny zachowali siê jak pijawki i s¹ zainteresowani tylko za³atwianiem swoich prywatnych interesów w postaci udzia³u w kolejnych Radach Nadzorczych z nadania Zarz¹du, podwy¿szaniem swoich wynagrodzeñ o kilkanacie kategorii,
zatrudnianiu swoich ¿on i dzieci, ponad limitowych odznaczeñ i wyró¿nieñ, a w zamian s¹ gotowi zagwarantowaæ Zarz¹dowi 250% wzrost
wynagrodzeñ.
I na dodatek bezczelnie twierdz¹, ¿e zajmuj¹ siê d¹¿eniem do uzyskania godziwych wynagrodzeñ dla ciê¿ko pracuj¹cych górników, hutników i przeróbkarzy.
Aprobuj¹c takie dzia³ania staje siê Pan wspó³odpowiedzialny za to,
co siê zdarzy.
W naszej ocenie najwy¿szy czas, aby ca³a Polska dowiedzia³a siê o
tym, co siê dzieje w Polskiej Miedzi. Oczekujemy na decyzje w terminie
okrelonym w pimie z dnia 26.11.2004r.
Huk petard na powitanie
Przybywaj¹cych na centraln¹ karczmê piwn¹ 3 grudnia 2004r., zorganizowan¹ przez zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. z okazji tegorocznej
Barbórki, wita³a za³oga Spó³ki hukiem petard i transparentami domagaj¹cymi siê wyp³aty 50% nagrody w roku rekordowego zysku, podwy¿ek stawek osobistych o 10% i przeszeregowañ 30% za³ogi od stycznia 2005r. Dla podkrelenia swego sprzeciwu wobec dyskryminacji p³acowej grupy pracowniczej wynagradzanej zgodnie z Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy, a wywy¿szeniu ponad miarê pracowników kontraktowych, skandowano: Precz z mafi¹ w KGHM; Godziwa p³aca
dla robotnika, a nie tylko dla prezesa, Po Rywinie i Orlenie czas na
KGHM.
Gdy pracownicy KGHM Polska Mied S.A. protestowali w G³ogowie pod hal¹, w rodku aktywici ZZPPM wraz z pos³em bawili siê
najlepsze z Zarz¹dem. Oni byli zadowoleni - od Zarz¹du otrzymali

przeszeregowania o kilkanacie grup i dodatkowe wynagrodzenie z
Rad Nadzorczych spó³ek zale¿nych od Zarz¹du KGHM oraz ich dzieci
znalaz³y zatrudnienie na intratnych stanowiskach w Polskiej Miedzi.
Aktywista i prezes W. B³¹dek ju¿ w trakcie pikiety wezwa³ policjê do
usuniêcia protestuj¹cych pracowników Polskiej Miedzi. Po pikiecie ¿¹da³
ukarania prowadz¹cego pikietê w s³usznej sprawie Przewodnicz¹cego
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józefa Czyczerskiego. S¹d rozpatrzy³ zg³oszenie prezesa i za organizacjê oraz prowadzenie pikiety w obronie wynagrodzeñ pracowniczych i przeciw dalszemu wzrostowi kominów p³acowych w KGHM Polska Mied S.A. wymierzy³ J. Czyczerskiemu grzywnê.
Poniesiona przez Czyczerskiego kara op³aca³a siê zatrudnionym w
KGHM. Pikieta przynios³a zamierzony efekt  nag³oni³a na ca³¹ Polskê
niecne zamiary aktywistów podniesienia stawki prezesa Wiktora z 46.000
do 96.000 z³/m-c. Pod naciskiem opinii publicznej - król Polskiej Miedzi
i jego prezes wycofali siê z planowanych podwy¿ek.
Jak siê okazuje pose³-zwi¹zkowiec s³uszny protest za³ogi przeciw dalszemu zwiêkszaniu kominów p³acowych, nagrodzie i przeszeregowaniom dalej ocenia negatywnie i okrela jego organizatora mianem przestêpcy.
My razem z za³og¹ Polskiej Miedzi uwa¿amy, ¿e wykroczenie polegaj¹ce na organizacji pikiety w s³usznej sprawie nie jest przestêpstwem, a
wynagrodzenie 960.000z³/rok prezesa KGHM jest godziwe i nie ma potrzeby wprowadzania 250% podwy¿ki.
Twierdzenie, ¿e organizator pikiety jest przestêpc¹ i dlatego za³oga ma na niego nie g³osowaæ narusza dobre imiê i dobra osobiste
Józefa Czyczerskiego. Jest dzia³aniem wysoce nie etycznym i w wykonaniu pos³a RP rzuca negatywne wiat³o na Polski Parlament.

Spotkanie integracyjne cz³onków NSZZ Solidarnoæ

Przy bunkrze

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin organizuje 7 czerwca 2008r. dla swoich cz³onków zatrudnionych w kopalni
Lubin na szybach LW, LG i LZ spotkanie z poczêstunkiem.
Na spotkanie zosta³ zaproszony przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ Bogdan Or³owski.
Spotkanie organizowane tradycyjnie od lat w Lubinie, na lotnisku
przy bunkrze, ma na celu przybli¿enie spraw zwi¹zkowych realizowanych na najwy¿szych szczeblach NSZZ Solidarnoæ. Uczestnicy spotkania bêd¹ mogli siê dowiedzieæ o dzia³alnoci NSZZ Solidarnoæ na
szczeblu Zarz¹du Regionu i Komisji Krajowej oraz zadawaæ trudne pytania dotycz¹ce spraw, którymi ¿yje Solidarnoæ. W celu ustalenia dok³adnej liczby uczestników Komisja Miêdzyzak³adowa postanowi³a przeprowadziæ wczeniejsze zapisy oraz ustali³a 10 z³otow¹ odp³atnoæ, która
pokryje czêciowo przewidziany poczêstunek.
Zapisy chêtnych s¹ przyjmowane u przedstawicieli na poszczególnych rejonach LW, LG i LZ lub w Biurze Komisji.

Wielki festyn ju¿ nie d³ugo

Bêdzie dobra zabawa

28 czerwca 2008r. w Ma³owicach (ko³o cinawy) odbêdzie siê festyn rodzinny zorganizowany przez Miêdzyzak³adow¹ Komisjê NSZZ
Solidarnoæ przy O/ZG Lubin dla cz³onków tej organizacji.
Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji: konkursy z nagrodami dla
dzieci; konkurs wêdkarski; zabawê na wolnym powietrzu oraz poczêstunek wraz z napojami.
Na festyn z wszystkich przystanków pracowniczych Lubina bêd¹ dowozi³y uczestników oznakowane autobusy.
Za udzia³ w imprezie przewidziano odp³atnoæ od uczestnika doros³ego 20 z³ i od jego pociechy 10 z³. Bilety s¹ do nabycia w biurze zwi¹zku do wyczerpania miejsc w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca
br. (telefoniczne informacjê pod nr 5563)
Uczestnicy festynu bêd¹ mogli zakupiæ po 5 z³ dowoln¹ iloæ losów,
które wezm¹ udzia³ w losowaniu wielu cennych nagród. Dochód z sprzedanych losów tradycyjnie, jak co roku, zostanie przeznaczony przez organizatorów na akcjê charytatywn¹  tj. zakup paczek dla najubo¿szych
z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Do zobaczenia na festynie!
Z górniczym pozdrowieniem Szczêæ Bo¿e !
Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski

Przedstawiciele za³ogi KGHM u Ministra

Polska Mied zaprasza
W Ministerstwie Skarbu Pañstwa, 21 maja 2008r., odby³o
siê spotkanie Ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada z
przedstawicielami za³ogi w Radzie Nadzorczej KGHM Polska
Mied S.A. zorganizowane na ich wniosek.
Spotkanie zwo³ane z inicjatywy zwi¹zkowców mia³o swe pod³o¿e m.in. w sytuacji, która siê wytworzy³a w wyniku dzia³añ przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, podjêtych z pominiêciem przedstawicieli za³ogi oraz wypowiedzi Ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada w/s skrelenia KGHM Polska Mied S.A. z listy spó³ek o strategicznym znaczeniu dla pañstwa.
Uczestnicz¹cy w spotkaniu przewodz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi Józef Czyczerski poruszy³ tematy dotycz¹ce
strategicznych zamierzeñ SP wobec Polskiej Miedzi, w szczególnoci:
1. Informacji Ministra o zamiarze usuniêcia KGHM Polska
Mied S.A. z listy spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego dla pañstwa. Przewodz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Józef Czyczerski przekaza³ ministrowi informacjê o du¿ym wzburzeniu, jakie wywo³a³a ona u za³ogi Polskiej Miedzi. Wskaza³, na
znaczenie Spó³ki dla ludzi w niej zatrudnionych i ca³ego Regionu
oraz dla Polski. Znaczenie ekonomiczne Polskiej Miedzi daj¹cej
pracê 19 tysi¹com pracowników oraz ponad kilkudziesiêciu tysi¹com zatrudnionym w grupie kapita³owej i firmach kooperuj¹cych powoduje, ¿e KGHM ma istotne znaczenie dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego w regionie i kraju. Brak
kontroli Pañstwa nad Spó³k¹ o tym znaczeniu mo¿e spowodowaæ
trudne do przewidzenia skutki, a w przypadku wrogiego przejêcia i likwidacji niewyobra¿alne tragedie spo³eczne. Dostrzeg³ ten
problem Rz¹d Polski, który 14 grudnia 2005 roku umieci³
KGHM Polska Mied S.A. na licie 15 spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego.
Piêtnacie spó³ek znalaz³o siê na licie przedsiêbiorstw o strategicznym znaczeniu dla kraju, wobec których Ministerstwo Skarbu Pañstwa mo¿e korzystaæ ze specjalnych uprawnieñ, czyli tzw.
z³otego weta. Uprawnienia te polegaj¹ na mo¿liwoci blokowania
uchwa³ niekorzystnych dla Skarbu Pañstwa lub zg³aszaniu sprzeciwu w stosunku do planowanych dzia³añ dotycz¹cych istotnych
sfer dzia³alnoci tych spó³ek.
Wydane w grudniu 2005r. rozporz¹dzenie wynika z przepisów
ustawy z 3 czerwca 2005 roku, o szczególnych uprawnieniach
Skarbu Pañstwa oraz ich wykorzystaniu w spó³kach kapita³owych
o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego.
Dlaczego teraz minister Skarbu Pañstwa chce pozbyæ siê tych
szczególnych uprawnieñ wobec KGHM, zgodnych przecie¿ z
ustanowionym i obowi¹zuj¹cym prawem w Polsce?
W odpowiedzi minister Aleksander Grad stwierdzi³: - ¿e
umieszczenie jakiejkolwiek spó³ki na licie spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego powinno pozostawaæ w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
wspólnotowymi w tym zakresie. Nale¿y dodaæ, ¿e Rzeczpospolita
Polska z chwil¹ akcesji do Unii Europejskiej przyjê³a do swojego
porz¹dku prawnego dorobek prawa wspólnotowego, co oznacza,
co do zasady obowi¹zek jego respektowania.
Zgodnie z opini¹ wyra¿on¹ przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej KGHM Polska Mied S.A. dzia³a w sektorze nie maj¹cym znaczenia z punktu widzenia porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego.
Obecnoæ przedmiotowej spó³ki na licie jest równie¿ kwestionowana przez Komisjê Wspólnot Europejskich, która w wystosowanej przeciwko Polsce uzasadnionej opinii dotycz¹cej naruszenia art. 56 Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ przez
przepisy ustawy z dnia 3 czerwca 2005r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu w spó³kach kapita³owych o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub
bezpieczeñstwa publicznego podnios³a m.in. argumenty dotycz¹ce

braku zwi¹zku objêcia zakresem szczególnych uprawnieñ niektórych sektorów, w tym m.in. sektora wydobycia i przetwórstwa
miedzi z utrzymaniem porz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego.
Józef Czyczerski zwróci³ uwagê ministrowi, ¿e:
· przepisy ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pañstwa i wydane na jej podstawie Rozporz¹dzenie Rady Ministrów umieszczaj¹ce na licie przemys³ wydobywczy i przetwórczy miedzi zosta³y ustalone w czasie, gdy Polska znajdowa³a siê w Unii Europejskiej.
· W Unii Europejskiej, poza Polsk¹, nie ma przemys³u miedziowego, dla którego Polska Mied chroniona przez pañstwo stanowi³aby konkurencjê.
· Nic siê nie zmieni³o w przepisach od 2005r., gdy umieszczano
na licie KGHM, je¿eli prawo siê nie zmieni³o, to nie ma podstaw do zmiany decyzji i nie uznawania dobra Narodowego,
jakim jest bezspornie Polska Mied, jako Spó³ka o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski.
W odpowiedzi Minister poinformowa³, ¿e zarówno postêpowanie prowadzone dotychczas przez Komisjê, jak i jego ewentualne efekty nie maj¹ wp³ywu na politykê w³acicielsk¹ Ministra
Skarbu Pañstwa wobec Spó³ki. W zwi¹zku z tym odnosz¹c siê do
obaw za³ogi dotycz¹cych szybkiej prywatyzacji spó³ki, w przyjêtym w dniu 22. IV. 2008r. przez Radê Ministrów Programie prywatyzacji na lata 2008  2011 nie zaplanowano prywatyzacji
KGHM Polska Mied S.A.
2. Przeznaczenia wypracowanych w KGHM Polska Mied S.A.
zysków na inwestycje s³u¿¹ce rozwojowi Polskiej Miedzi w Polsce, a nie jak to by³o do tej pory na wyp³atê dywidendy lub inwestycje poza granicami Polski. Przewodnicz¹cy Sekcji wskaza³ na
niedoinwestowanie ci¹gu technologicznego. Zwróci³ uwagê Ministra na planowan¹ inwestycjê poszukiwawczo-wydobywcz¹ w
Niemczech, wyra¿aj¹c w¹tpliwoæ w celowoæ jej kontynuacji.
Jestem przekonany, ¿e Niemcy posiadaj¹cy o wiele wiêkszy kapita³ ju¿ dawno by zbudowali kopalnie i eksploatowali z³o¿a miedzi,
gdyby by³, chocia¿ cieñ szansy na ich op³acalnoæ. Jaki by mieli
cel w sprowadzaniu wsadu do swoich hut z Peru i Chile, gdyby
mieli mo¿liwoæ jego pozyskania ze swoich z³ó¿?
Zamiast trwoniæ pieni¹dze na kolejne Kongo w Niemczech,
lepiej przyjrzeæ siê z³o¿om rudy zalegaj¹cym w Polsce. Tu zainwestowana z³otówka zwróci siê nam dwukrotnie poprzez pozyskanie rudy dla naszych hut i miejsc pracy dla Polaków.
Gdy jest koniunktura na mied nasze polskie kopalnie, huty i
zak³ady przeróbcze, trzeba doinwestowaæ poprzez modernizacjê
i maksymalnie rozbudowaæ, aby móc wstrzymuj¹c inwestycje i
przetrwaæ dekoniunkturê, gdy braknie na inwestowanie pieniêdzy.
Teraz, gdy jest zysk nie nale¿y ci¹æ kosztów inwestycyjnych,
trzeba je zwiêkszaæ, bo mamy pieni¹dze, a ci¹æ koszty, gdy kasy
braknie. Dlatego wypracowany zysk powinien pozostaæ w KGHM,
a nie byæ wyp³acany akcjonariuszom, jako dywidenda.
Minister nie podzieli³ zdania J. Czyczerskiego wyra¿aj¹c odmienne zdanie, co do kosztów  uwa¿a, ze koszty nale¿y ograniczaæ. Równie¿, co do wyp³aty dywidendy minister ma odmienne
zdanie  uwa¿a, ¿e powinna byæ ona wyp³acana corocznie w wysokoci po³owy zysku.
3. Wyrazi³ zaniepokojenie ruchami kadrowymi dokonywanymi w KGHM Polska Mied S.A. Zwróci³ siê do ministra z prob¹,
aby, gdy dokonuje siê zmian kadrowych, zastêpowaæ dotychczasowych ludzi fachowcami. Wskaza³ przyk³ady, gdy dokonywane
ruchy kadrowe nie zmierzaj¹ we w³aciwym kierunku.
Na koniec spotkania przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski zaprosi³ Ministra do zapoznania siê
z ci¹giem produkcyjnym Polskiej Miedzi. Minister stwierdzi³,
ze z chêci¹ przyjedzie do KGHM Polska Mied S.A.
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