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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Likwidacja rycza³tów sta³a siê faktem  premie wzros³y

Eldorado w ZWR

W czasach, gdy w KGHM Polska Mied S.A. rz¹dy sprawowa³o
SLD(ZZPPM) panoszy³o siê kumoterstwo i niesprawiedliwoæ.
W Pryzmacie ju¿ wczeniej opisywalimy patologiê, która dotknê³a
KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ad Wzbogacania Rud za czasów,
gdy powo³ani zostali dyrektorzy Oddzia³u ZWR  najpierw W³odzimierz
Bas, póniej Andrzej Wasilewski. To wtedy za przyzwoleniem Zarz¹du
KGHM z politycznego nadania SLD(ZZPPM) rozpoczêto wybranych pracowników gratyfikowaæ ponad miarê ustalon¹ w ZUZP dla pracowników
KGHM. Jak pracownik osi¹gn¹³ maksymaln¹ stawkê lub nie by³o podstaw
do zaszeregowania go na wy¿szej stawce tabeli p³ac ZUZP, to podpisywano z nim umowê o pracê z wynagrodzeniem rycza³towym.
Kontrakty (rycza³ty) by³y wprowadzane po cichu i wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu tzn. bez konsultacji z przedstawicielami pracowników 
Zwi¹zków Zawodowych (jak siê okaza³o po czasie, nie wszystkich).
Ten innowacyjny system wynagradzania spowodowa³ znaczne
uszczuplenie funduszu p³ac przeznaczonych dla wszystkich pracowników O/ZWR, przeznaczaj¹c gro rodków finansowych na wynagrodzenia elity powi¹zanej z w³adz¹. Zwyk³y pracownik nie móg³ dostaæ podwy¿ki, bo brakowa³o pieniêdzy, a rednia p³aca w ZWR bi³a rekordy.
Nie bêdziemy operowali cyframi, ¿eby nie powodowaæ u czytelników nag³ego wzrostu cinienia krwi i moglibymy wyrz¹dziæ komu krzywdê
podaj¹c jakie niedok³adne dane, które ze wzglêdu na ochronê danych
osobowych nie s¹ nie do sprawdzenia. Faktem jest, gdy nast¹pi³ przeciek,
to budzi³ u pozosta³ych pracowników pracuj¹cych na równorzêdnych stanowiskach poczucie g³êbokiej niesprawiedliwoci.
Dojcie do informacji - kto i za co nagle zarabia wiêcej o 100 lub 200%
ni¿ dotychczas - by³o trudne, pracodawca zas³ania³ siê ochron¹ danych
osobowych. Taki sposób wynagradzania grupy wybranych osób obj¹³ ok.
40 osób. System taki funkcjonowa³ przez dobrych kilka lat, do momentu,
kiedy z koñcem roku 2007 kontrakty wygas³y i nale¿a³o je przed³u¿yæ.
Licz¹c na przychylnoæ wszystkich Zw. Zaw. Dyrektor O/ZWR zwróci³
siê do wszystkich organizacji zwi¹zkowych o przed³u¿enie obowi¹zywania rycza³tów. I tu siê srodze zawiód³.
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZWR
Franciszek Poszelu¿ny realizuj¹c ideologiê sprawiedliwoci spo³ecznej i ochronê praw wszystkich pracowników oraz wytyczne Komisji
Zak³adowej nie wyrazi³ zgody na dalsze funkcjonowanie rycza³towego
wynagrodzenia dla wybranych.
Jak siê okaza³o, przewodnicz¹cy Solidarnoci w swoim sprzeciwie by³
osamotniony, poniewa¿ pozosta³e zwi¹zki nie widzia³y nic z³ego w rycza³tach. Okaza³o siê, ¿e wród pracowników wynagradzanych rycza³towo
byli przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Technicznych
i Administracji Dozór i Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u Miedziowego. Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e przez lata patrzyli przychylnym okiem na dzia³ania dyrektora Oddzia³u ZWR?
Pracodawca stopniowo ogranicza³ grupê rycza³towców wycinaj¹c
kolejne stanowiska i próbowa³ przekonaæ Solidarnoæ do zmiany swego
stanowiska. Jednak i te dzia³ania nie mog³y siê spotkaæ z aprobat¹ KZ
NSZZ Solidarnoæ.
Napotykaj¹c na niezmienne stanowisko Solidarnoci w tej kwestii, a
maj¹c poparcie 2-ch zwi¹zków ZZPT i A Dozór i ZZPPM - Dyrektor
postanowi³ swoich pupili wynagrodziæ inaczej. Zaproponowa³ organizacjom zwi¹zkowym dzia³aj¹cym w O/ZWR wprowadzenie poprawek do
Regulaminu Premiowania polegaj¹cych na przyznaniu dodatkowej premii w wysokoci 100% dla wybranych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem Zwi¹zki Zawodowe mog¹ zaj¹æ jednolite stanowisko i podj¹æ negocjacje z pracodawc¹ w/s Regulaminu Premiowania. Je¿eli nie uzyska siê
jednolitego stanowiska zwi¹zkowego wci¹gu 30 dni od powiadomienia

zw. zaw. pracodawca wprowadza swoje rozwi¹zania. Tak by³o równie¿ w
tym przypadku. Wobec sprzeciwu Solidarnoci dotycz¹cego wprowadzenia rycza³tów lub dokonania zmian w Regulaminie Premiowania, przy
zgodzie i aprobacie pozosta³ych zwi¹zków zawodowych, pracodawca wprowadzi³ swoje rozwi¹zanie. Nowe zapisy w Regulaminie Premiowania postanawiaj¹, ¿e Dyrektor mo¿e przyznaæ dodatkow¹ premiê na 11-u stanowiskach (z dawnej grupy rycza³towców) powiêkszaj¹c o 100% dotychczasow¹ premiê.
Chocia¿ pracodawca ma komfort uzyskania poparcia dwóch zwi¹zków zawodowych (ZZPT i A Dozór i ZZPPM), to musi mieæ wiadomoæ, ¿e przyjête rozwi¹zanie burzy ustalenia proporcji p³acowych zawarte w ZUZP i nie jest aprobowane przez zdecydowan¹ wieszczoæ
pracowników O/ZWR.
Pracodawca mo¿e wykorzystywaæ brak wspólnego stanowiska zwi¹zków zawodowych i wcielaæ w ¿ycie swoje rozwi¹zania. Musi jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e forsowanie tak kontrowersyjnej sprawy jak wynagradzanie ponad miarê wybranej grupy pracowników kosztem wynagrodzeñ pozosta³ych, musi siê odbiæ na uzwi¹zkowieniu ZZPT i A Dozór i
ZZPPM.
W tych Zwi¹zkach jest masa ludzi uczciwych, dobrych pracowników
zas³uguj¹cych na wy¿sze p³ace i je¿eli s¹ pieni¹dze, to im siê nale¿¹, a nie
tylko przewodnicz¹cym ich zwi¹zków i paru innym wybrañcom.
Likwidacja w O/ZWR rycza³tów zniwelowa³a bardzo du¿e dysproporcje wystêpuj¹ce pomiêdzy rycza³towcami a pozosta³ymi pracownikami.
Dokona³a siê ona nie samoistnie, tylko dziêki konsekwentnej postawie
Solidarnoci. Zaoszczêdzono znaczne rodki finansowe, które bêd¹ przeznaczone na podwy¿ki dla zatrudnionych w tym Oddziale Polskiej Miedzi.
Pracownicy Zak³adu Wzbogacania Rud przyjrz¹ siê dok³adnie, kto ich
reprezentuje i czy robi to zgodnie z ich oczekiwaniami i czy za takie dzia³ania ma otrzymywaæ ich sk³adki.
Wczeniej czy póniej wypisz¹ siê ze Zwi¹zku, który ich interesu nie
reprezentuje i albo nie bêd¹ nigdzie przynale¿eæ i oto mo¿e gra pracodawca lub przepisz¹ siê do Solidarnoci, z której dzia³aniami siê
uto¿samiaj¹.

Sesja zwyczajna VI WZD Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ Solidarnoæ

Obradowa³a
najwy¿sza w³adza

Delegaci na VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarnoæ obradowali 27 czerwca w Legnicy. Miejscem obrad by³o Centrum Spotkañ im Jana Paw³a II przy parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski.
Przyjêto m.in. nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Uchwa³ê w sprawie udzia³u Zag³êbia Miedziowego w projekcie naukowo  badawczym Encyklopedia Solidarnoci.
2. Uchwa³ê w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do KZD o nadanie
mecenasowi Henrykowi Rossie tytu³u Zas³u¿ony dla NSZZ Solidarnoæ.
3. Stanowisko w sprawie inicjatywy Europejskiej Rady Zak³adowej Koncernu Volkswagen dotycz¹cej obrony tzw. Ustawy Volkswagena.
4. Stanowisko w sprawie emerytur pomostowych.
5. Stanowisko w sprawie sytuacji w Enerdze Gdañskiej.
6. Stanowisko w sprawie ustawy o negocjacyjnym wskaniku wzrostu
wynagrodzeñ.
7. Apel w sprawie trudnej sytuacji finansowej pracowników administracji i obs³ugi szkó³ i placówek owiatowych.

Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polskiej Miedzi
26 czerwca 2008 roku, w Lubinie, odby³o siê Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A.

Po³owa zysku

Na wniosek powo³anego z nadania politycznego Platformy Obywatelskiej Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. w tym roku prawie
po³owa zesz³orocznego zysku trafi³a do akcjonariuszy.
Zgodnie z propozycj¹ Zarz¹du i Rady Nadzorczej spó³ki akcjonariusze podjêli uchwa³ê, by w wyniku podzia³u zysku spó³ki za rok
obrotowy 2007, na dywidendê przeznaczyæ 1,8 miliarda z³. Dziêki tej
decyzji posiadacze akcji Polskiej Miedzi otrzymaj¹ po 9 z³ na akcjê.
Pracownicy, którzy otrzymali darmowe akcje i nie sprzedali ich - otrzymaj¹ 7.290z³ z tytu³u dywidendy. Zysk netto spó³ki w 2007 roku wyniós³ 3,79 miliarda z³. Datê nabycia praw do dywidendy ustalono na
18 lipca, a termin wyp³aty na 7 sierpnia 2008r. Zarz¹d swój wniosek
uzasadnia³ przesuniêciem zaplanowanej na rok 2008 transakcji zakupu akcji Polkomtela, z powodu przed³u¿aj¹cego siê sporu miêdzy
akcjonariuszami tej Spó³ki.
Wniosek zarz¹du zosta³ pozytywnie oceniony przez Radê Nadzorcz¹ spó³ki. Co nas nie dziwi, gdy¿ Ministerstwo Skarbu ju¿ wczeniej ujawni³o, ¿e tak w³anie widzi podzia³ zysku KGHM. MSP ma w
Radzie szeciu przedstawicieli i Zarz¹d wybrany z politycznego konkursu. Minister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad niejednokrotnie
udzielaj¹c wypowiedzi przekazywa³ sygna³, ¿e d¹¿eniem jego i partii
 PO, jest realizowanie corocznej wyp³aty zysku dla akcjonariuszy, w
spó³kach, w których pañstwo ma g³os decyduj¹cy.
Ostateczn¹ decyzjê, co do dywidendy podjêli akcjonariusze, ale
wiadomym jest, ¿e najwiêkszym jest skarb pañstwa - ok. 41% akcji i
to on decyduje, jakie uchwa³y zostan¹ przyjête, na walnych zgromadzeniach Polskiej Miedzi.
W zesz³ym roku Skarb Pañstwa zdecydowa³, ¿e KGHM odda ca³y
swój zesz³oroczny zysk, czyli 3,4 miliarda z³, w 2006r. do akcjonariuszy trafi³o 87% zysku z 2005 roku, czyli ok. 2 miliardy z³.
Zdaniem Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ taka polityka nie s³u¿y firmie. Wyprowadzanie pieniêdzy poza spó³kê jest prawnie dopuszczone, ale nie s³u¿y jej rozwojowi i nie zabezpiecza na lata chude, kiedy na rynku nastêpuje
dekoniunktura, a takie lata ju¿ mielimy, gdy mied (za rz¹dów
AWS) osi¹gnê³a dno cenowe  ok. 1400 USD/t (w chwili obecnej
ok. 8500 USD/t).
Zarz¹d z nadania AWS nie szuka³ oszczêdnoci kosztowych w
ograniczaniu p³acy pracowniczej i redukcji zatrudnienia, obni¿kê kosztów uzyskano poprzez ograniczenie inwestycji.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w latach rz¹dów SLD (ZZPPM), gdy w
Polskiej Miedzi niepodzielny nadzór polityczny sprawowa³ pose³ RP i
przewodnicz¹cy ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, a w radach nadzorczych
spó³ek zale¿nych zasiada³ z politycznego nadania aktyw ZZPPM, nast¹pi³ drastyczny spadek zatrudnienia w KGHM, a p³ace pracownicze
zosta³y zamro¿one i nawet obni¿one, chocia¿ cena miedzi ju¿ od roku
2002 ulega³a sta³ej poprawie (w roku 2002 ok. 1500 USD/t).
Niedostateczne inwestowanie wypracowanych w Polskiej Miedzi
pieniêdzy w jej rozwój, zabezpieczaj¹cy j¹ na przysz³¹ dekoniunkturê, doprowadzi do powtórki dzia³añ oszczêdnociowych.
Oszczêdnoci znowu odbêd¹ siê kosztem p³acy i zatrudnienia
za³ogi.
Na takie dzia³ania nie by³o i nie ma przyzwolenia Solidarnoci, ale
zwi¹zek zawodowy ma nik³e mo¿liwoci powstrzymania dzia³añ pracodawcy, zw³aszcza, gdy polityczny zwi¹zek zawodowy, za korzyci
dla swoich aktywistów (synekury w radach nadzorczych, awanse i
przeszeregowania o kilkanacie grup zaszeregowania, zatrudnianie
cz³onków rodziny na intratnych stanowiskach w Spó³ce itd.), wspiera dzia³ania pracodawcy.
Przy wystêpuj¹cej dekoniunkturze nie mo¿emy liczyæ na wsparcie
finansowe ze strony akcjonariusza, jakim jest Skarb Pañstwa, gdy¿
przepisy Unii Europejskiej zabraniaj¹ jego udzielania ze rodków publicznych. Przekonuje siê o tym w chwili obecnej Polski przemys³
stoczniowy, który stoi przed widmem bankructwa, przy koniecznoci zwrotu otrzymanych rodków publicznych dla ratowania miejsc
pracy tysiêcy stoczniowców w trudnych latach dekoniunktury.
Co nast¹pi jutro, musimy przewidzieæ dzisiaj i zrobiæ wszystko,
aby zabezpieczyæ nasze miejsca pracy i nasze zarobki przed zaku-

sami reformatorów i naprawiaczy ekonomicznych, którzy oszczêdnoci widz¹ tylko w ograniczaniu zatrudnienia i p³acy pracowniczej.
Plany dzia³ania i rozwoju Spó³ki na dzisiaj i na jutro przygotowuje
Zarz¹d Spó³ki, a zatwierdza je Rada Nadzorcza. Za³oga i reprezentuj¹ce j¹ Zwi¹zki Zawodowe w tej procedurze uczestnicz¹ tylko poprzez swoich przedstawicieli wybranych do Rady Nadzorczej. Na
kolejn¹ 3-letni¹ kadencjê wol¹ za³ogi w sk³adzie rady znalaz³ siê jeden przedstawiciel SKGRM NSZZ Solidarnoæ na 9-ciu cz³onków.
Jestemy przekonani, ¿e swoim dzia³aniem, jak w latach ubieg³ych,
wyka¿e siê wysok¹ kompetencj¹ i powiêceniem na rzecz dobra firmy i w niej zatrudnionych. Nie bêdzie jednak móg³ samotnie przeciwstawiaæ siê decyzjom pozosta³ej czêci Rady.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ z
g³êbokim niepokojem odbiera decyzjê kolejnej grupy rz¹dz¹cej o
przeznaczeniu wypracowanego zysku zamiast na inwestycje w
rozwój i modernizacjê lub kapita³ zapasowy Spó³ki - na dywidendê dla akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powo³a³o Radê Nadzorcz¹
KGHM Polska Mied S.A.

Nowa Rada Nadzorcza

W zwi¹zku z up³ywem kadencji Rady Nadzorczej KGHM Polska
Mied S.A. Zwyczajne WZA wybra³o now¹ Radê Nadzorcz¹ spó³ki
na kolejn¹ trzyletni¹ kadencjê.
W jej sk³ad wesz³y wszystkie osoby dotychczas zasiadaj¹ce w
Radzie:
I. Reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa:
1. Marcin Dyl (38 lat) wykszta³cenie wy¿sze  Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mgr prawa 1994 i od
2000 doktor nauk prawnych. Zatrudniony obecnie, jako Prezes
Zarz¹du Izby Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami i pracownik naukowy - Asystent Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Arkadiusz Kawecki (45 lat) wykszta³cenie wy¿sze - Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Wroc³awski, Kierunek Psychologia, Specjalizacja Psychologia Pracy, mgr 1989; Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu, Wydzia³ Zarz¹dzania i Informatyki, mgr
1999. Zatrudniony, jako Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy
Hotelowej Orbis S.A.
3. Jacek Kuciñski (57 lat) wykszta³cenie wy¿sze- Wydzia³ Fizyki
Uniwersytet Jagielloñski, mgr 1976; Wydzia³ Elektryczny Politechnika Warszawska od 1988 r. doktor nauk technicznych w
zakresie elektrotechniki. Obecnie Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Narodowym Programem Foresight POLSKA 2020 i Programem Foresight Scenariusze Rozwoju Technologii Nowoczesnych Materia³ów Metalicznych, Ceramicznych i Kompozytowych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.
4. Marek Panfil (36 lat) wykszta³cenie wy¿sze  Szko³a G³ówna
Handlowa, Warszawa, Kierunek Mened¿erski, mgr 1996 i od 2005
doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarz¹dzania. Zatrudniony od 2006 jako Kierownik Podyplomowego Studium Metody
wyceny spó³ki kapita³owej
5. Marek Trawiñski (50 lat) wykszta³cenie wy¿sze  Politechnika
Wroc³awska we Wroc³awiu. Zatrudniony do 2008 r. jako Prezes
Zarz¹du MPWiK Sp. z o.o. Wroc³aw.
6. Marzenna Weresa (45 lat) wykszta³cenie wy¿sze  Szko³a G³ówna Planowania i Statystyki, mgr ekonomii, 1988; - od 1995 r.
doktor nauk ekonomicznych i od 2003 habilitowany w Kolegium
Gospodarki wiatowej Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.
Zatrudniona od 2005 r. jako Profesor Nadzwyczajny, Dyrektor
Instytutu Gospodarki wiatowej w Szkole G³ównej Handlowej w
Warszawie.
II. Reprezentuj¹cy za³ogê, wskazani w wyborach przez
pracowników KGHM Polska Mied S.A.:
1. Józef Czyczerski (50 lat) wykszta³cenie rednie techniczne. Zatrudniony od 1979 r. w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Rudna
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
2. Leszek Hajdacki (51 lat) wykszta³cenie wy¿sze mgr zarz¹dzania.
Zatrudniony od 1978 r. w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Rudna Przewodnicz¹cy ZZPPM O/ZG Rudna
3. Ryszard Kurek (58 lat) wykszta³cenie rednie techniczne. Zatrudniony od 1969 r. w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Lubin Przewodnicz¹cy ZZPPM O/ZG Lubin.
Na najbli¿szym posiedzeniu Rada dokona wyboru sporód swego grona przewodnicz¹cego i sekretarza.

Uprawnienia Rady
Rada Nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoci¹ Spó³ki!
W celu przybli¿enia naszym czytelnikom uprawnieñ rady podajemy wybrane elementy z zakresu dzia³ania Rady Nadzorczej:
Do szczególnych uprawnieñ i obowi¹zków Rady Nadzorczej nale¿¹:
1. ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki za rok
obrotowy,
2. ocena wniosków Zarz¹du, co do podzia³u zysku lub pokrycia strat,
3. sk³adanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. a i b,
4. przedk³adanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w
sprawie udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz¹du z wykonania
obowi¹zków w roku obrotowym,
5. badanie i kontrola dzia³alnoci oraz stanu finansowego Spó³ki
oraz coroczne przedk³adanie Walnemu Zgromadzeniu zwiêz³ej
oceny sytuacji Spó³ki,
6. okrelanie liczby cz³onków Zarz¹du,
7. powo³ywanie i odwo³ywanie lub zawieszanie cz³onków Zarz¹du,
8. ustalanie cz³onkom Zarz¹du wynagrodzenia oraz innych warunków umów lub kontraktów z nimi zawieranych,
9. zatwierdzanie Regulaminu Zarz¹du Spó³ki,
10. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów dzia³alnoci Spó³ki, w tym Strategii Spó³ki oraz rocznego bud¿etu,
11. opiniowanie wniosków Zarz¹du kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
12. na wniosek Zarz¹du wyra¿anie zgody na:
a. nabywanie i zbywanie nieruchomoci, u¿ytkowania wieczystego lub udzia³u w nieruchomoci,
b. udzielanie porêczeñ i po¿yczek podmiotom gospodarczym,
w których Spó³ka posiada poni¿ej 1/3 g³osów z akcji lub udzia³ów na Walnych Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów,
c. tworzenie i przystêpowanie do spó³ek handlowych,
d. zbywanie akcji i udzia³ów w podmiotach zale¿nych Spó³ki,
e. tworzenie za granic¹ oddzia³ów, spó³ek, przedstawicielstw i
innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych,
f. objêcie lub nabycie akcji lub udzia³ów innej spó³ki,
g. ustanawianie i likwidacja fundacji,
13. wyra¿anie opinii w sprawach inwestycji Spó³ki w rodki trwa³e,
które spe³niaj¹ jeden z warunków:
a. inwestycja o wartoci powy¿ej 10% bud¿etu na wydatki inwestycyjne w rodki trwa³e Spó³ki na dany rok obrotowy,
b. inwestycja powy¿ej 5% bud¿etu na wydatki inwestycyjne w
rodki trwa³e Spó³ki na dany rok obrotowy, je¿eli inwestycja
nie spe³nia kryterium planowanej efektywnoci w porównaniu do przyjêtej stopy zwrotu z kapita³u w Spó³ce.

Absolutorium
Rada Nadzorcza Polskiej Miedzi nie wnioskowa³a do ZWZA o udzielenie absolutorium za dzia³alnoæ w 2007r. trzem odwo³anym cz³onkom Zarz¹du tj.: prezesowi Krzysztofowi Skórze; wiceprezesowi ds.
inwestycji i rozwoju Maksymilianowi Bylickiemu; wiceprezesowi ds.
inwestycji i rozwoju Dariuszowi Kasków.
Pomimo braku wniosku o udzielenie absolutorium ZWZA udzieli³o absolutorium z wykonania obowi¹zków w roku obrotowym 2007
cz³onkom Rady Nadzorczej oraz Zarz¹du Spó³ki  odpowiednio za
okres pe³nienia przez nich funkcji w roku 2007.

Nagroda za wypracowany zysk
ZWZA podjê³o uchwa³y dotycz¹ce zatwierdzenia Sprawozdañ Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki i Grupy Kapita³owej w roku obrotowym
2007 oraz Sprawozdania Finansowego Spó³ki i Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapita³owej za rok obrotowy 2007.
Przypominamy, ¿e zgodnie z postanowieniem Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. - nagroda za wypracowany zysk jest wyp³acana pracownikom w 3-ch
ratach, ostatnia stanowi¹ca rozliczenie, w ci¹gu 14 dni od podjêcia
uchwa³y przez ZWZA o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego
Spó³ki za rok obrotowy.
Jak nale¿a³o siê spodziewaæ ZWZA zatwierdzi³o sprawozdanie
i pracownicy zgodnie z wnioskiem SKGRM NSZZ Solidarnoæ
otrzymali 30 czerwca br. pozosta³¹ do wyp³aty czêæ nagrody z
zysku tj. 10.960 z³ rednio na jednego pracownika Polskiej Miedzi.

Niezale¿ny, czy zale¿ny cz³onek Rady Nadzorczej?

W¹tpliwe Owiadczenie
przewodnicz¹cego

Jeden z akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A. podda³ w w¹tpliwoæ prawdziwoæ Owiadczenia o niezale¿noci cz³onka rady.
KGHM Polska Mied S.A. jako znaczny akcjonariusz Polkomtel S.A.
ma prawo do delegowania dwóch swoich przedstawicieli na cz³onków Rady Nadzorczej tej Spó³ki.
Jak do tej pory do Rady byli delegowani prezesi lub wiceprezesi
KGHM, nowa jakoæ wprowadzona przez Platformê Obywatelsk¹
zmieni³a klucz mianowania i do Rady Nadzorczej Polkomtela i wytypowa³a fachowców spoza Zarz¹du.
Jeden z nich to Arkadiusz Gierat: przed objêciem w³adzy przez PO
pracuje w Centrum Badawczo-Projektowym Miedzi CUPRUM Sp. z
o.o. spó³ce zale¿nej od KGHM, pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego lubiñskiej organizacji powiatowej PO, po wygranych przez PO wyborach wiceprezes Legnickiego Parku Technologicznego Letia, a obecnie dyrektor generalny ds. inwestycji i rozwoju w KGHM Polska Mied
S.A. i desygnowany do Rady Nadzorczej ZANAM  LEGMET Sp. z o.
o.
Drugi to prezesa MPWiK we Wroc³awiu i przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. Marek Trawiñski.
Kto ma racjê  zale¿ny, czy niezale¿ny?
Ju¿ prawie 2 miesi¹ce temu przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski zg³asza³ w¹tpliwoci, co do bezstronnoci Pana M. Trawiñskiego: Do
tej pory w Radzie Nadzorczej Polkomtela zasiadali cz³onkowie
zarz¹du KGHM. Sytuacja, w której cz³onek organu nadzoruj¹cego
Zarz¹d bêdzie wykonywaæ jego polecenia, zasiadaj¹c w radzie
nadzorczej spó³ki zale¿nej, budzi podejrzenie konfliktu interesów
 mówi³.
Jak ujawni³ Maksymilian Bylicki na ZWZA 26 czerwca br. przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, fachowiec z Wroc³awia, z³o¿y³ nieprawdziwe owiadczenie, ¿e spe³nia kryteria cz³onka niezale¿nego.
Kto to jest - niezale¿ny cz³onek Rady Nadzorczej?
Dobre praktyki uznaj¹ za niezale¿nych cz³onków rady nadzorczej osoby wolne od powi¹zañ ze spó³k¹, akcjonariuszami i pracownikami, które mog³yby istotnie wp³yn¹æ na zdolnoæ podejmowania
bezstronnych decyzji. Szczegó³owe kryteria niezale¿noci powinien
okrelaæ statut spó³ki, przy czym rekomenduje siê zasady wynikaj¹ce
z Zalecenia Komisji Europejskiej.
Pan Maksymilian Bylicki z pewnoci¹ Statut Spó³ki Polkomtel pozna³ bêd¹c przez 2 lata cz³onkiem jej Rady Nadzorczej. Czy Pan Marek Trawiñski Statut zna³ sk³adaj¹c Owiadczenie? - Z pewnoci¹ tak,
inaczej owiadczenia by nie z³o¿y³.
W Statucie KGHM Polska Mied S.A. w § 16 ust 5 pkt 4 zapisano, ¿e cz³onek niezale¿ny, musi spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria: nie
jest cz³onkiem Rady Nadzorczej lub Zarz¹du lub pracownikiem
podmiotu dysponuj¹cego 5% lub wiêksz¹ liczb¹ g³osów na Walnym Zgromadzeniu Spó³ki lub gromadzeniu Wspólników albo
Walnym Zgromadzeniu podmiotu powi¹zanego. Takie zapisy zamieszczono w wiêkszoci spó³ek w Polsce.
Pan przewodnicz¹cy M. Tawiñski zapis doskonale zna, gdy¿ samowolnie go umieci³ w kryterium konkursowym kandydatów na
cz³onka Zarz¹du KGHM. Mo¿e Pan M. Trawiñski uwa¿a, ¿e jak ju¿ jest
przewodnicz¹cym, to nie cz³onkiem rady nadzorczej, a mo¿e nie wie,
¿e KGHM Polska Mied S.A. posiada ponad 19% g³osów na Walnym
Zgromadzeniu Polkomtela? Mo¿na tak pytaæ w nieskoñczonoæ.
Odpowied jest jedna i wiadczy o wiedzy i kompetencji przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi z nadania politycznego Platformy Obywatelskiej. My ze swej strony gratulujemy
PO doboru fachowców na kluczowe stanowiska w KGHM - i oczywicie Polkomtela.

www.skgrm.pl

Jed z nami - stosowna chwila na decyzjê

Pielgrzymka

Razem uczcimy 30 rocznicê pontyfikatu Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin
posiada jeszcze wolne miejsca na organizowan¹ w dniach 12-20 padziernika 2008r. Pielgrzymkê do W³och.
Trasa przejazdu:
Asy¿
 zwiedzanie miasta w. Franciszka i w. Klary Nawiedzenie
bazyliki Matki Boskiej Anielskiej, San Damiano, w. Klary i w.
Franciszka.
Rzym
 Bazylika w. Piotra i nawiedzenie grobu Jana Paw³a II,
zwiedzanie Rzymu Bazylika w. Jana na Lateranie,
 nastêpny dzieñ  Udzia³ w Audiencji Generalnej z Benedyktem
XVI, zwiedzanie: Plac Navarony, Panteon Di Trevi, Plac
Wenecki, Coloseum, Forum Romanum, Bazylika Matki Boskiej
Wiêkszej.
Monte Casino
 nawiedzenie Bazyliki w. Benedykta patrona Europy
i cmentarza ¿o³nierzy polskich.
Manopello
 nawiedzenie Ca³unu z Prawdziwym Obliczem Chrystusa.
San Giovani Rotondo
 nawiedzenie miejsca ¿ycia i mierci w. Ojca Pio.
Monte San Angelo
 zwiedzanie jednego z dwóch Sanktuariów Micha³a Anio³a
w Europie.
Lanciano
 miejsce najwiêkszego Cudu Eucharystycznego.
Loreto
 zwiedzanie Sanktuarium Domku Maryji z Nazaretu
i najwiêkszego cmentarza ¿o³nierzy polskich we W³oszech.
Wenecja
 przejazd statkiem na Pl. w. Marka i zwiedzanie miasta.
Odp³atnoæ Cz³onka NSZZ Solidarnoæ Komisji Miêdzyzak³adowej O/ZG Lubin 450 z³ (Ka¿dy uczestnik powinien posiadaæ dodatkowo 210 Euro)
Wp³aty przyjmowane bêd¹ w 2-ch ratach:
I. Do 11 lipca 2008 r.  250 z³
II. Do 15 sierpnia 2008r. 200 zl
Cena Obejmuje:
· przejazd autokarem o wysokim standardzie
· 6 noclegów (pokoje 2-3 osobowe w hotelach **/***)
· 6 niadañ i obiadokolacji
· ubezpieczenie NW i KL do 10 tys. USD
· opieka pilota na ca³ej trasie
· piewnik pielgrzymkowy i identyfikator oraz chusta.
Informacje w biurze Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, tel. 0-76 849-55-63 lub 0-76 844-27-01
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Zwi¹zkowcy spotkali siê z Zarz¹dem KGHM Polska Mied
S.A.

Sprawy KGHM

W lubiñskiej siedzibie Polskiej Miedzi 18 czerwca br. rozmawiano
na tematy istotne dla firmy.
W spotkaniu ze strony pracodawcy udzia³ wzi¹³ ca³y Zarz¹d i Dyrektor naczelny ds. pracowniczych Joanna Ziêtek. Stronê zwi¹zkow¹ reprezentowali przedstawiciele wszystkich Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w KGHM.
Przedstawiciele Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ zwrócili siê do Zarz¹du o wyjanienie kwestii:
1. G³onej - a oficjalnie nieprzekazanej Zwi¹zkom - sprawy restrukturyzacji Polskiej Miedzi poprzez ³¹czenie kopalñ. Solidarnoæ przekaza³a krytyczne stanowisko w tej sprawie, k³ad¹c akcent na:
· Element bezpieczeñstwa pracy  mo¿liwoæ przeniesienia pracownika z miejsca pracy w inne o zupe³nie nieporównywalnych

7.

warunkach  co wymaga adaptacji i dostosowania. Czy bêdzie
na to czas? Solidarnoæ ma obawy, ¿e ruchy kadrowe bêd¹ siê
odbywaæ w zale¿noci od potrzeb, bez mo¿liwoci adaptacyjnej,
co stworzy zwiêkszone zagro¿enie wypadkowe;
· Jakie cele chce osi¹gn¹æ pracodawca poprzez ³¹czenie kopalñ w
jedn¹? Zwi¹zek ma obawy, ¿e kierowanie tak du¿ym organizmem
bêdzie stwarza³o szereg problemów. Jednym z nich bêdzie z pewnoci¹ oddalenie szefa kopalni od pracownika i jego stanowiska
pracy;
· Trudnoci organizacyjne w kopalniach ju¿ wystêpuj¹, z pewnoci¹ jeszcze siê nasil¹ po powstaniu tak du¿ej jednostki organizacyjnej.
W odpowiedzi Zarz¹d przekaza³, ¿e w chwili obecnej trwa analiza
zasadnoci ³¹czenia i prace prowadz¹ powo³ane zespo³y pod kierownictwem Pana Jerzego Nowaka by³ego dyrektora ds. pracowniczych kopalni Polkowice Sieroszowice. Po dokonanej analizie Zarz¹d poinformuje Zwi¹zki o jej ustaleniach;
Og³oszonych przez Zarz¹d nowych zasad rekrutacji pracowników
do KGHM Polska Mied S.A. Zarz¹d zobowi¹za³ siê do przekazania
Zwi¹zkom swojego Zarz¹dzenia dotycz¹cego tej kwestii.
Prowadzonych z poprzednim Zarz¹dem rozmów w/s ZUZP dla pracowników KGHM. Zwi¹zek zaakcentowa³, ¿e czêste rotacje kadrowe
w Zarz¹dzie nie s³u¿¹ negocjacjom, gdy¿ zmieniaj¹cy siê ludzie maj¹
ró¿ne punkty widzenia. Zarz¹d stwierdzi³, ¿e musi zapoznaæ siê i
przeanalizowaæ dotychczasowy stan negocjacji w/s ZUZP i po jej
wykonaniu podejmie rozmowy ze Zwi¹zkami;
Inwestycji w piec zawiesinowy w Hucie G³ogów. Zarz¹d zapoznaje
siê z dotychczasowymi ustaleniami i dokonuje dodatkowej analizy
op³acalnoci inwestycji w kontekcie braku w³asnego wsadu do pieca i koniecznoci jego importu.
Nowego pomys³u wydzielenia poza KGHM Polsk¹ Mied S.A. Oddzia³u COPI, jako spó³kê. Solidarnoæ krytycznie ustosunkowa³a siê
do tego pomys³u;
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski mówi³
 ¯aden z wydzielonych Oddzia³ów nie spe³ni³ zak³adanych za³o¿eñ.
Jedynym osi¹gniêciem restrukturyzacji przeprowadzonej za czasów
SLD by³o doprowadzenie do relatywnego obni¿enia p³acy pracowniczej w spó³kach w stosunku do osi¹ganej w Oddzia³ach, co wcale
nie prze³o¿y³o siê na obni¿enie kosztów KGHM.
Prezes Zarz¹du Miros³aw Krutin uzasadnia³ swoje plany koniecznoci¹ lepszego wykorzystania sprzêtu oraz zatrudnionych w Oddziale
ludzi, a to jego zdaniem mo¿na osi¹gn¹æ tylko poprzez utworzenie w
miejsce Oddzia³u - Spó³ki.
Solidarnoæ wyakcentowa³a sprawê olbrzymich rodków finansowych, które zosta³y zainwestowane w COPI i po wy³¹czeniu z KGHM
bêd¹ siê dekapitalizowaæ, a Spó³ka bêdzie osi¹gaæ zbyt niskie przychody, aby je odtworzyæ.
Jak Zarz¹d ustosunkowuje siê do ustalonego przez poprzedników
wskanika wzrostu redniego przeciêtnego wynagrodzenia? Solidarnoæ zaakcentowa³a, ¿e przy wystêpuj¹cej w tym roku wysokiej
inflacji ustalony przez Zarz¹d wskanik spowoduje spadek realnej
p³acy, a na to nie ma zgody. Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski przypomnia³, ¿e proponowana przez Solidarnoæ na pocz¹tku roku przy negocjacji wskanika podwy¿ka stawek o 350 z³, zabezpiecza³a pracowników Polskiej Miedzi przed postêpuj¹c¹ inflacj¹. Niestety poprzedni Zarz¹d j¹ odrzuci³ i wprowadzi³ swój wskanik pozwalaj¹cy na podwy¿kê tylko o 150 z³. Przewodnicz¹cy zapowiedzia³, ¿e SKGRM NSZZ Solidarnoæ wróci do
renegocjacji wskanika i swej propozycji podwy¿ek stawek o 350 z³
na zatrudnionego po 6-ciu miesi¹cach bie¿¹cego roku.
Wielozmianowego Systemu Pracy, który zdaniem Zwi¹zku jest szkodliwy dla Spó³ki, z uwagi na: zwiêkszenie kosztów dowozu pracowników, dezorganizacjê ich ¿ycia, nie uzyskanie za³o¿onych efektów
ekonomicznych, oraz ¿e przek³ada siê na % spadek zawartoci miedzi w rudzie (poprzez urabianie ska³y p³onnej dla wykonania planu
przy braku urobku). Prezes zapowiedzia³, ¿e Zarz¹d dokona ponownej analizy funkcjonowania WSP z uwzglêdnieniem wniosków Solidarnoci.

Na koniec nale¿y dodaæ, ¿e tak aktywny w mediach - a zw³aszcza
przed wyborami do Rady Nadzorczej, przypisuj¹cy sobie wszelkie
osi¹gniêcia wszystkich Zwi¹zków Zawodowych - aktyw na czele z
pos³em-zwi¹zkowcem ZZPPM, na tym spotkaniu zapomnia³, ¿e reprezentuje jeszcze pracowników zatrudnionych w KGHM.
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