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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Pracownicy KGHM Polska Mied S.A. nie musz¹ strajkowaæ.

STRAJK ODWO£ANY

Reprezentuj¹ce pracowników Polskiej Miedzi Organizacje Zwi¹zkowe dogada³y siê z Zarz¹dem KGHM. Za dwa miesi¹ce dokonaj¹
wspólnie analizy wzrostu wynagrodzeñ w Spó³ce w stosunku do
wzrostu kosztów utrzymania rodzin pracowniczych.
Obecna sytuacja kryzysowa uderza w nasz¹ Polsk¹ Mied ze zdwojon¹ si³¹. Po pierwsze nast¹pi³ drastyczny spadek cen miedzi, który
niestety nie jest w pe³ni rekompensowany wzrostem kursu dolara amerykañskiego wzglêdem z³otówki oraz spadkiem cen innych surowców
maj¹cych wp³yw na koszty naszej produkcji (np. cen stali i ropy). Destabilizowany kryzysem rynek spowodowa³, ¿e cena miedzi z ok. 7 800
USD (22 sierpnia) -w chwili rozpoczêcia sporu o wzrost p³acy - spad³a
do ok. 3800 USD (27 padziernika), w chwili podpisywania porozumienia. Po drugie nast¹pi³ znacz¹cy spadek popytu na gotowe produkty i co za tym idzie na surowce  czyli mied, któr¹ my produkujemy.
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. zgodzi³ siê odst¹piæ od wszelkich dzia³añ restrukturyzacyjnych. Nie bêdzie realizowa³ nie tylko
kontrowersyjnego ³¹czenia hut czy kopalñ, ale te¿ wydzielania z
oddzia³ów spó³ek. Taki los mia³ spotkaæ Centralny Orodek Przetwarzania Informacji. Wycofanie siê pracodawcy z chêci pozbawienia pracowników ZUZP i próby uw³aszczenia siê na maj¹tku naszej Spó³ki
uznane zosta³o za dzia³anie pozytywne i umo¿liwi³o Zwi¹zkom Zawodowym podjêcie negocjacji nad wypracowaniem porozumienia. W
poniedzia³ek 27 padziernika negocjacje trwa³y ponad cztery i pó³ godziny. Pracodawca zacz¹³ wreszcie rozmawiaæ ze Zwi¹zkami Zawodowymi o lepszej organizacji pracy. Ustalono, ¿e powstan¹ zespo³y maj¹ce usprawniæ organizacjê pracy w kopalniach i hutach. W ich sk³ad
wejd¹ przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych. Wspólne zespo³y,
to szansa na zniesienie uci¹¿liwego, ma³o efektywnego i niebezpiecznego, Wielozmianowego Systemu Pracy w kopalniach. - mówi
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski  Zgodzilimy siê odwo³aæ zapowiadany
na 5 listopada 24 godzinny strajk ostrzegawczy i planowan¹ w rodê
29 padziernika pikietê pod siedzib¹ Biura Zarz¹du. Odwo³alimy pogotowie strajkowe, z bram Oddzia³ów KGHM zabralimy transparenty
z napisem Pogotowie strajkowe i flagi. Wstrzymalimy siê na chwilê
obecn¹ z ¿¹daniem natychmiastowego zwiêkszenia wynagrodzenia o
550z³ miesiêcznie poprzez podniesienie kategorii zaszeregowania zasadniczego o 200 z³otych. Zgodzilimy siê poczekaæ z rozmowami o
pieni¹dzach do koñca roku. Wtedy, do 31 grudnia dokonamy analizy
p³acy realnej i je¿eli nast¹pi³ jej spadek, a czynniki zewnêtrzne (cena
miedzi i kurs USD oraz mo¿liwoæ sprzeda¿y miedzi) ulegn¹ poprawie, zapewniaj¹c stabilnoæ Spó³ki, nast¹pi jednorazowa wyp³ata nagrody wyrównawczej rekompensuj¹ca jej spadek  dodaje.
Podpisuj¹c porozumienie zabezpieczylimy pracownikom stanowiska pracy, powstrzymalimy zapêdy Zarz¹du w kwestii ³¹czenia kopalñ, konsolidacji hut, przekszta³cania oddzia³ów w spó³ki na
te szkodliwe dzia³ania nie mog³o byæ z naszej strony w ¿adnym wypadku zgody,  mówi Bogus³aw Szarek wiceprzewodnicz¹cy SKGRM
NSZZ Solidarnoæ i dodaje - W mojej ocenie restrukturyzacyjne
projekty przygotowywane przez zarz¹d godzi³y w podstawy przemys³u
miedziowego.
Rozumiemy trudn¹ sytuacjê makroekonomiczn¹, w której znalaz³a
siê Polska Mied i wstrzymalimy siê do czasu z s³usznymi podwy¿kami p³ac. Najwa¿niejsza jest dla nas przysz³oæ spó³ki i najbardziej zale¿a³o nam na rezygnacji zarz¹du z konsolidacji kopalñ. To nie by³ dobry
pomys³. Likwidowa³ miejsca pracy i negocjowany przez lata dobry ZUZP

dla pracowników KGHM - mówi Bogdan Nuciñski, przewodnicz¹cy
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoci O/ZG Lubin i po
chwili dodaje   Z jednej strony cieszymy siê z porozumienia, bo strajk
by³by najgorszym rozwi¹zaniem w tej sytuacji, z drugiej za strony
zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e rednia p³aca w kraju wzros³a o 11,5%,
a w Polskiej Miedzi tylko o 2,8%.

Porozumienie

W KGHM Polska Mied S.A. 27 padziernika 2008r. zosta³o zawarte Porozumienie dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied S.A. Organizacji Zwi¹zkowych z zarz¹dem Spó³ki o nastêpuj¹cej treci:
Zwa¿ywszy na bardzo niepokoj¹ce wiadomoci nap³ywaj¹ce z otoczenia firmy:
- krach na rynkach finansowych,
- dramatyczny spadek cen miedzi,
- znaczne ograniczenie popytu,
wszystkie Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied
S.A. oraz Zarz¹d Spó³ki, w poczuciu najwy¿szej odpowiedzialnoci za
firmê oraz jej pracowników, podpisuj¹ poni¿sze ustalenia:
1. Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. uchylaj¹c uchwa³ê nr 294/VI/2008
z dnia 3 czerwca br. odst¹pi³ od realizacji projektu utworzenia Kopalni Zespolonej przy likwidacji istniej¹cych ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice i ZG Rudna, o którym mowa w w/w uchwale.
2. Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. uchylaj¹c uchwa³ê nr 444/VI/2008
z dnia 5 sierpnia br. odst¹pi³ od projektu konsolidacji HM G³ogów,
HM Legnica, o którym mowa w w/w uchwale.
3. W dniu dzisiejszym Zarz¹d uchylaj¹c uchwa³ê nr 568/VI/2008 Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. z dnia 1 padziernika 2008 roku
odst¹pi³ od utworzenia Spó³ki Teleinformatyka na bazie maj¹tku O/
COPI. Jednoczenie Zarz¹d Spó³ki zobowi¹zuje siê do przeprowadzania konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi ewentualnych zamiarów tworzenia kolejnych spó³ek prawa handlowego na maj¹tku Oddzia³ów lub ich zorganizowanej czêci wraz z pracownikami.
4. W zwi¹zku z uchwa³¹ nr 602/VI/2008 z dnia 23 padziernika 2008r.
w sprawie planów poprawy efektywnoci, Organizacje Zwi¹zkowe
wska¿¹ przedstawicieli, którzy wezm¹ udzia³ w pracach zespo³ów,
których zadaniem bêdzie niezw³oczne przedstawienie planów poprawy efektywnoci, zw³aszcza w oddzia³ach górniczych i hutniczych.
5. Wszelkie zobowi¹zania uk³adowe, zw³aszcza dodatkowe wyp³aty
dotycz¹ce 2008r. (niezale¿nie od miesiêcznych wyp³at wynagrodzeñ) zostan¹ wyp³acone w terminach:
a) 21 listopada - zaliczka dodatkowej nagrody rocznej za III kwarta³ w wysokoci 11 % wynagrodzeñ za III kwarta³,
b) 28 listopada - wyp³ata nagrody barbórkowej w czêci górniczej Spó³ki w wysokoci miesiêcznego wynagrodzenia wraz z
ekwiwalentem barbórkowym,
c) do 15 stycznia - wyp³ata nagrody rocznej 14-tej pensji w wysokoci miesiêcznego wynagrodzenia.
6. Organizacje zwi¹zkowe owiadczaj¹, ¿e odstêpuj¹ od postulatu
wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 200 z³. W terminie
nie póniej ni¿ do koñca grudnia 2008r. strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Mied S.A.
dokonaj¹ oceny osi¹gniêtego poziomu wynagrodzeñ oraz utraty
ich wartoci realnej W 2008r. Wysokoæ ewentualnej jednorazowej premii wyrównawczej wynikaæ bêdzie z tej oceny i sytuacji zewnêtrznej Spó³ki.
7. Centrale zwi¹zków zawodowych z dniem dzisiejszym odwo³uj¹
pogotowie strajkowe w Oddzia³ach KGHM Polska Mied S.A. oraz
planowane na dzieñ 29 padziernika br. wys³uchanie publiczne i na
dzieñ 5 listopada br. strajk w Oddzia³ach KGHM Polska Mied S.A.
Porozumienie w imieniu za³ogi Polskiej Miedzi podpisa³y Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. oraz prezes i
wiceprezes Zarz¹du w imieniu pracodawcy.

Pracownicy wszystkich Oddzia³ów KGHM Polska Mied S.A. opowiedzieli siê za strajkiem.

Wola Za³ogi!

W referendum przeprowadzonym w KGHM Polska Mied S.A. pracownicy Polskiej Miedzi wypowiedzieli siê jednoznacznie:
1. 96,85% uwa¿a, ¿e ich zarobki s¹ niegodziwe i nale¿y siê im podwy¿ka p³ac,
2. 91,35% nie zgadza siê na dalsz¹ restrukturyzacjê Spó³ki.
3. 91,35% jest gotowa w przypadku dalszego lekcewa¿enia przez Zarz¹d Spó³ki ich woli, przyst¹piæ do najostrzejszej i najbardziej dotkliwej formy protestu pracowniczego  powstrzymania siê od wiadczenia pracy  strajku.
WYNIKI REFERENDUM STRAJKOWEGO PRZEPROWADZONEGO
W ODDZIA£CH KGHM POLSKA MIED
S.A. W DNIACH 14  16. X. 2008r.
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Przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoci¹ pracownicy
Oddzia³ów KGHM upowa¿nili NSZZ Solidarnoæ i inne Zwi¹zki Zawodowe do przeprowadzenia akcji strajkowej w obronie p³acy
pracowniczej i ich ¿ywotnych interesów. Decyzja, je¿eli mia³aby byæ podjêta, to z pewnoci¹ w ostatecznoci. A Ewentualna akcja
strajkowa by³aby przeprowadzona jak najmniejszym kosztem pracowniczym, z jak najwiêkszymi dolegliwociami dla pracodawcy.
NSZZ Solidarnoæ wraz z pozosta³ymi
Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi w Polskiej Miedzi podejmowa³a wiele prób dogadania siê z pracodawc¹ - maj¹c nadziejê, ¿e
Zarz¹d KGHM zrozumie, ¿e dobro spó³ki
mo¿na budowaæ tylko z pracownikami. Nie
mo¿na w nieskoñczonoæ mno¿yæ stanowisk
wysokop³atnych, marnowaæ i rozdawaæ pieni¹dze na lewo i prawo i czarowaæ ludzi, ¿e
firma siê rozleci jak siê im da godziwe zarobki i nie przeprowadzi kolejnej restrukturyzacji.
Jest kres wytrzyma³oci ludzkiej, który
zosta³ ju¿ osi¹gniêty w ca³ej Polskiej Miedzi, wiadcz¹ o tym niezbicie wyniki przeprowadzonego referendum.



Odezwa Zwi¹zków Zawodowych do pracowników Polskiej
Miedzi po referendum 20 padziernika 2008r.

Wygra³a za³oga

Kole¿anki i Koledzy
Pracownicy Oddzia³ów KGHM Polska Mied SA.
W imieniu Central Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w KGHM Polska Miedz S.A. oraz swoim w³asnym pragniemy Wam wszystkim serdecznie podziêkowaæ za masowy udzia³ w Referendum Strajkowym.
Do urn podczas g³osowania posz³o ponad 77%. pracowników, a
ponad 91% odpowiedzia³o TAK na postawione pytania.
Wysoka frekwencja i wiadoma postawa g³osuj¹cych dowodz¹, ¿e Za³oga Polskiej Miedzi w pe³ni czuje siê odpowiedzialna za losy firmy, od
której zale¿y gospodarka ca³ego regionu i przysz³oæ tysiêcy rodzin. Wynik referendum odbieramy jako jednoznaczn¹ akceptacjê walki naszych
organizacji zwi¹zkowych o utrzymanie jednoci i polskoci KGHM. Walkê
tê prowadzimy w Waszym imieniu i jestemy przekonani, ¿e dziêki Waszemu poparciu j¹ wygramy.
Jeszcze raz dziêkujemy Wam z ca³ego serca za m¹droæ, za odpowiedzialnoæ wobec Polskiej Miedzi, która pod obecnymi rz¹dami znalaz³a siê na prostej drodze do jej stopniowej likwidacji.
Wygra³a ca³a za³oga KGHM!
W dniach 14-16 padziernika za pomoc¹ kart referendalnych dobitnie i
jednoznacznie powiedzielicie Zarz¹dowi, co s¹dzicie o jego planach restrukturyzacyjnych. Nie dalicie siê nabraæ na mgliste t³umaczenia o rzekomych oszczêdnociach wynikaj¹cych z zamkniêcia dzisiaj funkcjonuj¹cych kopalñ i likwidacji oddzia³ów hutniczych. Zaprotestowalicie przeciwko planom prywatyzacji COPI i Huty Miedzi w Orsku. Nie dalicie przyzwolenia na próby pozbawienia Was licznych uprawnieñ wynikaj¹cych z
wypracowanego przez lata Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Dziê-

kujemy za to, ¿e zignorowalicie pe³ne ob³udy i niedomówieñ listy prezesa
i wiceprezesa. Nie dalicie wiary zapewnieniom, ¿e jedynym celem Zarz¹du jest dobro Polskiej Miedzi i jej pracowników. Nie dalicie siê omamiæ
obietnicom bez pokrycia, ¿e zapisy Zbiorowego Uk³adu Zbiorowego Pracy bêd¹ honorowane równie¿ po reorganizacji.
Dziêkujemy za to, ¿e powiedzielicie g³one NIE planowanym zmianom w KGHM. Zmianom, które w swojej konsekwencji s¹ obliczone na
likwidacjê wielu miejsc pracy i zmniejszenie Waszych dochodów. Nie pomog³a Zarz¹dowi kampania propagandowa: ulotki, plakaty, kawiarenki
internetowe na cechowniach i spotkania dyrektorów kopalñ z obsadami
poszczególnych rejonów wydobywczych.
Pokazalicie, ¿e ludzi Polskiej Miedzi nie mo¿na oszukiwaæ!
W³adze KGHM twierdz¹, ¿e zapowiadany strajk to same straty dla spó³ki.
My twierdzimy, ¿e polityka obecnego Zarz¹du to w konsekwencji
same straty dla Polskiej Miedzi.
W³adze KGHM mówi¹, ¿e w obliczu kryzysu gospodarczego nie mog¹
siê zgodziæ na podwy¿ki. My siê nie zgadzamy na plan zwijania spó³ki.
Zwi¹zki Zawodowe w KGHM nigdy nie wysuwa³y ¿¹dañ mog¹cych
zaszkodziæ firmie, ale nigdy te¿ nie wyra¿a³y zgody na dzia³ania krzywdz¹ce pracowników. Zawsze stawalimy w obronie miejsc pracy, godziwych
zarobków i uprawnieñ gwarantowanych Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy.
Na m¹dry nadzór w³acicielski nie mo¿emy liczyæ!
Rz¹dz¹ce si³y polityczne widz¹ w Polskiej Miedzi jedynie ³up wyborczy.
Dla nich nie liczy siê przysz³oæ spó³ki, utrzymanie dziesi¹tek tysiêcy miejsc
pracy. Dzia³ania, które podejmuj¹ pod has³ami liberalnej gospodarki, wywo³uj¹ pytania czy aby nie chodzi tu o zdobycie kasy i finansowe ustawienie swych prominentnych dzia³aczy. wiadcz¹ o tym pseudokonkursy na
fotele prezesów spó³ek i masowy desant polityków do rad nadzorczych.
Mno¿enie niepotrzebnych, wysokop³atnych stanowisk dyrektorskich i zamiary sprywatyzowania ca³ych Oddzia³ów i Spó³ek Polskiej Miedzi.

Bêdziemy ujawniaæ i walczyæ z planami oraz dzia³aniami gro¿¹cymi
przysz³oci i integralnoci Polskiej Miedzi. Bêdziemy te¿ domagaæ siê takich decyzji, które zagwarantuj¹ trwa³oæ zatrudnienia, jasn¹ i bezpieczn¹
perspektywê dla tysiêcy górników, hutników i przeróbkarzy.
W³adza oszukuje za³ogê Polskiej Miedzi!
Zaledwie rok temu Donald Tusk zapewnia³ nas wszystkich o nienaruszalnoci KGHM jako spó³ki kontrolowanej przez Skarb Pañstwa. Dzisiaj
ten sam Donald Tusk, wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu, pozbawia Polsk¹
Mied ochrony Z³otej Akcji. Minister Skarbu Aleksander Grad aprobuje
strategiê opracowan¹ przez prezesa Krutina, której podstawowym celem
jest likwidacja a nie rozwój spó³ki. Ca³oci dope³nia nawo³ywanie senatora
PO Tomasza Misiaka do rozpoczêcia prywatyzacji Polskiej Miedzi.
W tej sytuacji czujemy siê szczególnie zobowi¹zani do upomnienia siê
o interesy nasze - ludzi Polskiej Miedzi. Ludzi, którzy swoj¹ codzienn¹
ciê¿k¹, niebezpieczn¹ i dobr¹ prac¹ staraj¹ siê zapewniæ godziwy byt swoim rodzinom dzi i w przysz³oci.
Wszyscy razem musimy podj¹æ walkê o nasz los i przysz³oæ ca³ego
regionu. Nie pozwolimy traktowaæ siê jak nic nie rozumiej¹ca si³a robocza, maj¹ca jedynie zapewniæ wysoki zarobek swoim nadzorcom. Te czasy ju¿ dawno minê³y i mamy nadziejê, ¿e prezes Krutin - i jego polityczni
mocodawcy - tê prost¹ prawdê zrozumiej¹ widz¹c wyniki referendum.
Ostateczny g³os decyduj¹cy o losach spó³ki nale¿y tak¿e do tych, którzy od
lat w pocie czo³a buduj¹ jej pozycjê, a nie tylko tych, którzy na polityczne
zlecenie pojawiaj¹ siê w niej na gocinne wystêpy.
Za³oga Polskiej Miedzi, stoj¹c w obliczu zagro¿enia, potrafi³a siê zjednoczyæ. Wszyscy, niezale¿nie od przynale¿noci zwi¹zkowej, jednoznacznie powiedzielimy Zarz¹dowi KGHM, ¿e nie wyra¿amy zgody na zarz¹dzanie polegaj¹ce na niekompetencji, ignorancji oraz arogancji. Ta ponad
zwi¹zkowa jednoæ za³ogi jest potê¿n¹ broni¹, któr¹ wykorzystamy zgodnie z Wasz¹ wol¹. Nie mo¿emy obiecaæ, ¿e przed nami ³atwa droga do
zwyciêstwa. Mo¿emy jednak zapewniæ, ¿e nie zboczymy z kierunku wskazanego przez za³ogê.
Obiecujemy, ¿e broni nie z³o¿ymy, bo to jest nasza Firma i nasze
miejsca pracy.
W konsekwencji przeprowadzonego Referendum i jego jednoznacznego wyniku postanawiamy podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) wezwaæ ( po raz ostatni ) Zarz¹d KGHM Polska Miedz S.A. do:
- natychmiastowego odst¹pienia od integracji kopalñ , wydzielania
oddzia³ów oraz wygaszania zdolnoci produkcyjnych hut,
- niezw³ocznej realizacji postulatu podniesienia stawek p³ac zasadniczych o 200z³ na ka¿dej kategorii osobistego zaszeregowania,
2) zorganizowaæ w dniu 29 padziernika 2008r. na placu przed siedzib¹
Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. wys³uchanie publiczne powiêcone przysz³oci Polskiej Miedzi w wietle planowanych przez Zarz¹d
KGHM Polska Miedz S.A. zmian strukturalnych i w³asnociowych.
Uczestnikami wys³uchania publicznego bêd¹ pracownicy oddzia³ów
KGHM Polska Miedz S.A. (bez ograniczeñ ilociowych ) , których te
zmiany mog¹ dotyczyæ,
3) og³osiæ na dzieñ 05 listopada b.r. od godz. 6,00, 24- godzinny STRAJK
we wszystkich oddzia³ach KGHM.
Odezwê podpisa³y Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska
Mied S.A.
W poniedzia³ek, 27 padziernika 2008r. zosta³o zawarte porozumienie pomiêdzy Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi w KGHM Polska
Mied S.A., a Zarz¹dem tej Spó³ki. Publikujemy je na str. 1

Rz¹d powo³any przez Platformê Obywatelsk¹ przyj¹³ now¹
listê spó³ek strategicznych

Bez gwarancji

Zgodnie z wnioskiem Ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada z 15
kwietnia 2008r. Rada Ministrów 30 wrzenia 2008 roku wyda³a rozporz¹dzenie w sprawie listy spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego.
W Rozporz¹dzeniu na licie spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku
publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego znalaz³o siê 13 podmiotów.
Z listy spó³ek o specjalnym znaczeniu wykrelono nasz¹ spó³kê KGHM
Polska Mied S.A.
Wobec spó³ek umieszczonych na licie Skarb Pañstwa ma szczególne
uprawnienia. Mo¿e zg³aszaæ sprzeciw wobec uchwa³y podjêtej przez zarz¹d takiej spó³ki lub innej czynnoci prawnej, dotycz¹cej istotnej sfery jej
dzia³alnoci, np. rozporz¹dzania maj¹tkiem.
Centrum Informacyjne Rz¹du poda³o, ¿e lista spó³ek powsta³a na podstawie kryteriów przewidzianych w ustawie z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu w spó³-

kach kapita³owych o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub
bezpieczeñstwa publicznego.
Przestanie obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 4 wrzenia
2007r. w sprawie listy spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego - g³osi komunikat CIR, na której
znajdowa³a siê Spó³ka KGHM Polska Mied S.A.
Uchwa³a Rady Ministrów w 2007 r. zosta³a podjêta zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem i jak twierdzi CIR w 2008 równie¿ zgodnie z nie zmienionym do tej pory prawem. Na jednej licie jest jedyny
w Polsce producent miedzi, a na drugiej go nie ma. W którym roku
postêpowanie rz¹du Donalda Tuska by³o bezprawne?
O umieszczeniu podmiotów gospodarczych na lici decyduje Ustawa
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 (Dz.
U. z dnia 19 lipca 2005r.). To ona jednoznacznie okrela jakie spó³ki winny znaleæ siê na licie. W Art. 8. 1. Szczególne uprawnienia Skarbu Pañstwa, o których mowa w art. 2-6, przys³uguj¹ Skarbowi Pañstwa wy³¹cznie w spó³kach maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A w punkcie 8 tego¿ art. zapisano: których przedmiotem dzia³alnoci jest wydobywanie i przerób rudy miedzi, je¿eli udzia³ spó³ki w wydobyciu i przerobie rudy miedzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 70 %. Rada Ministrów ustalaj¹c listê w rozporz¹dzeniu ma prawny obowi¹zek kierowania siê jej zapisami, mo¿e zmieniaæ listê, ale tylko w
przypadku, gdy w wyniku zmian dana spó³ka przestaje spe³niaæ kryteria
okrelone w ustawie.
KGHM Polska Mied S.A. w chwili obecnej posiada sw¹ siedzibê na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego przedmiotem dzia³alnoci
jest wydobywanie i przerób rudy miedzi, który stanowi 100% wydobycia i przerobu na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
Spe³nia wiêc ustawowe kryteria do umieszczenia Spó³ki na licie.
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów wydane 30 wrzenia 2008r. jest zgodne
z programem ideowym Platformy Obywatelskiej (g³oszonym ju¿ przed
wyborami parlamentarnymi przez jednego z jego twórców pos³a Adama
Szejnfelda, rzecznika PO ds. gospodarki), ale jest niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem w Polsce.
Rada Ministrów niezgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wydaje rozporz¹dzenie i to na wniosek ministra, który - jako Minister Skarbu - ma
pilnowaæ naszego maj¹tku narodowego.
Wobec powy¿szego zadanie pytania: Czy Polska jest jeszcze pañstwem
prawa? Jest ca³kowicie bezprzedmiotowe.
Teraz trzeba siê przygotowaæ na dalsze dzia³ania rz¹du, który w interesie PO bêdzie podejmowa³ decyzje z naruszeniem prawa i interesów spo³eczeñstwa Polski.
Skarb Pañstwa posiada obecnie 41,79% akcji KGHM Polska Mied
S.A., co pozwala mu, przy rozdrobnieniu pozosta³ych akcji, na pe³n¹ kontrolê Spó³ki.
Sprzedaæ Polsk¹ Mied
Pod koniec marca minister skarbu Aleksander Grad informowa³, ¿e nie
bêdzie sprzedawa³ akcji KGHM, choæ wykreli³ tê spó³kê z listy firm strategicznych. We wrzeniu swój wniosek przed³o¿y³ Radzie Ministrów, która
go przyjê³a.
Wtedy, na pocz¹tku marca, Grad deklarowa³, ¿e KGHM nie zostanie
sprzedany, gdy¿ w jego przypadku rz¹d podj¹³ zobowi¹zanie polityczne o
nie kontynuowaniu prywatyzacji, a zobowi¹zañ nale¿y dotrzymywaæ.
Teraz we wrzeniu Rada Ministrów uchwali³a Rozporz¹dzenie, a w
padzierniku MSP Aleksander Grad zastanawia siê nad zmian¹ deklaracji o niedokañczaniu prywatyzacji KGHM. Na pytanie zadane przez
media: Nie ¿a³uje pan przedwyborczych obietnic, ¿e nie bêdzie dokoñczenia prywatyzacji KGHM? - mówi: Nie ma decyzji, ale zastanawiam siê,
czy nie zrewidowaæ podejcia do KGHM.
Trend ten potwierdza senator PO z Wroc³awia, który uzyska³ mandat z
Okrêgu Legnickiego. Senator Tomasz Misiak w swej padziernikowej wypowiedzi twierdzi: - W obecnej sytuacji powinna siê rozpocz¹æ dyskusja
na temat prywatyzacji KGHM. Bêdziemy musieli pomyleæ o prywatyzacji tej spó³ki i poszukaniu strategicznego inwestora, który przejmie
udzia³y skarbu pañstwa. Ocenia, ¿e w przysz³oci ca³ociowy 42% pakiet skarbu pañstwa móg³by zostaæ sprzedany rodzimym funduszom
emerytalnym.
To, ¿e Platforma Obywatelska zamierza sprzedaæ KGHM by³o wiadomym ju¿ przed wyborami, a deklaracje o braku prywatyzacji jedynie
chêci¹ pozyskania g³osów wyborców. Dot¹d Polska Mied mog³a liczyæ
na ochronê Skarbu Pañstwa, który nawet z mniejszociowymi udzia³ami
(tzw. z³ot¹ akcj¹) móg³ blokowaæ niekorzystne dla kraju i pracowników
decyzje, m.in. dalsz¹ prywatyzacjê Polskiej Miedzi.
Teraz po bezprawnych dzia³aniach PO i zapowiedziach polityków tej
partii, za³oga mo¿e tylko liczyæ na operatywnoæ dzia³aczy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i wsparcie, które
udzieli Zwi¹zkowi poprzez przynale¿enie do jego struktur.

Dzia³acze górniczej Solidarnoci dzia³aj¹cej w KGHM
Polska Mied S.A. O/ZG Lubin zwracaj¹ siê z Apelem

Górnicy
otwieraj¹ serca

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
jak co roku przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia zwraca siê do
wszystkich pracowników o wi¹teczny udzia³ w zbiórce darów,
poprzez oddanie czêci posi³ków profilaktycznych na stó³ wigilijny osób znajduj¹cych siê w trudnej lub beznadziejnej sytuacji
materialnej.
Tradycyjnie prowadzona od lat w IV kwartale akcja, w tym roku
decyzj¹ Komisji Miêdzyzak³adowej jest prowadzona pod has³em:
CHCÊ SIÊ PODZIELIÆ
Obok nas ¿yj¹ rodziny borykaj¹ce siê z ró¿nymi problemami, pozostaj¹ce w skrajnej nêdzy. Sytuacja w jakiej pozostaj¹ nie wynika z
ich winy. Drogi dojcia do bezdomnoci, choroby czy skrajnego ubóstwa s¹ ró¿ne. Brak rodków do ¿ycia, kiedy brakuje na przys³owiow¹ kromkê chleba, ma t¹ sam¹ dramaturgiê dla pojedynczej osoby, jak i dla wieloosobowych rodzin. Przybywa biednych i g³odnych,
którzy pomimo znajdowania siê w beznadziejnej sytuacji nie wyci¹gaj¹ rêki po przys³owiow¹ ja³mu¿nê, bo bieda jest czêsto skromna i
cicha.
Jak stwierdzi³ Jan Pawe³ II szczêliwi i bogaci ci, którzy ja³mu¿nê
daj¹. Wa¿ne czy my bêdziemy mieli na tyle dobry wzrok i s³uch aby
takie sytuacje dostrzec.
B¹dmy solidarni i otwarci, abymy ³ami¹c siê op³atkiem przy
wigilijnym stole mogli pomyleæ i powiedzieæ: moja obojêtnoæ
nie sta³a siê pogard¹ i nie przy³o¿ylimy rêki do zwiêkszenia grona g³odnych i upokorzonych.
Za KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
Bogdan Nuciñski

Czêsto zabiera g³os w sprawach istotnych dla istnienia
Spó³ki i w niej zatrudnionych

Ekspert
od miedzi

Nigdy nie pracowa³ w KGHM Polskiej Miedzi S.A. i nie posiada
wykszta³cenia daj¹cego mu wiedzê o przemyle miedziowym,
nawet nie mieszka w jego pobli¿u.
Senator Tomasz Wojciech Misiak wybrany z listy Platformy Obywatelskiej Okrêgu Wyborczego Legnica posiada 35 lat urodzi³ siê we
Wroc³awiu, gdzie do tej pory mieszka. Z wykszta³cenia informatyk,
skoñczy³ Wydzia³ Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu. By³ twórc¹ i wiceprezesem Work Service (agencji pracy
tymczasowej) obecnie pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego jej rady nadzorczej. W latach 1998-2005 zasiada³ we wroc³awskiej radzie miejskiej, by³ przewodnicz¹cym komisji gospodarki. Zasiada w zarz¹dzie
regionu PO, pe³ni funkcjê sekretarza jej Klubu Senackiego. Przewodnicz¹cy Senackiej Komisji Gospodarki.
Jego wypowiedzi wyprzedzaj¹ i czêsto pokrywaj¹ siê z kierunkami dzia³añ podejmowanych przez Skarb Pañstwa w stosunku do
KGHM Polska Mied S.A. Jak za³oga Polskiej Miedzi domaga³a siê
wstrzymania restrukturyzacji polegaj¹cej na likwidacji istniej¹cych
kopalñ i hut poprzez stworzenie jednej kopalni i huty oraz likwidacji
Oddzia³u COPI - Przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej
Polskiej Miedzi wyst¹pili do ministra i przewodnicz¹cego rady o odwo³anie prezesa Zarz¹du Spó³ki. Senator z Wroc³awia ju¿ przed posiedzeniem RN informowa³, ¿e prezes ma poparcie w³aciciela i rada
go nie odwo³a z pe³nionej funkcji. Tak te¿ siê sta³o. Teraz Tomasz
Misiak mówi: Bêdziemy musieli pomyleæ o prywatyzacji tej spó³ki i poszukaniu strategicznego inwestora, który przejmie udzia³u

skarby pañstwa; ¯¹danie podwy¿ek w spó³ce, która i tak wietnie
p³aci swoim pracownikom to wielkie nieporozumienie; W przypadku
k³opotów KGHM Komisja Europejska nie pozwoli na pomoc finansowa spó³ce przez pañstwo; Jego zdaniem, w obecnej sytuacji powinna siê rozpocz¹æ dyskusja na temat prywatyzacji KGHM. W przysz³oci ca³ociowy 42% pakiet skarbu pañstwa móg³by zostaæ sprzedany rodzimym funduszom emerytalnym.
Józef Czyczerski, cz³onek rady nadzorczej KGHM i przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
mówi: W czyim imieniu mówi senator Misiak? KGHM nie jest dobrem ¿adnej partii. Jego s³owa to stek bzdur i w mojej opinii to z³amanie ³adu korporacyjnego. Sprawa powinna trafiæ do Komisji Nadzoru Finansowego
Faktem jest, ¿e KGHM Polska Mied S.A. jest spó³k¹ akcyjn¹, która jest notowana na Warszawskiej Gie³dzie, ale wiemy nie od dzi, ¿e
w naszej firmie politycy maj¹ wiêcej do powiedzenia ni¿ mened¿erowie. Politycy, którzy czêsto przek³adaj¹ w³asny interes ponad dobro
Spó³ki i ludzi w niej zatrudnionych.
Aby dope³niæ obrazu operatywnego Senatora informujemy:
Na listach rankingowych firm i instytucji, którym na Dolnym l¹sku przyznano ostatnio unijne dotacje, znalelimy kilka spó³ek powi¹zanych z Platform¹ Obywatelsk¹. Wród nich jest m.in. znana
wroc³awska firma Work Service zajmuj¹ca siê us³ugami zwi¹zanymi
z prac¹. Jej twórc¹, by³ym wspólnikiem, a dzi cz³onkiem rady nadzorczej jest senator PO Tomasz Misiak.
Jesieni¹ ubieg³ego roku dosta³a przesz³o 450 tys. z³ z Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Senator Misiak przekonuje, ¿e decyzja
o dotacji dla jego firmy nie ma zwi¹zku z polityk¹.  Mymy tych
pieniêdzy nie dostali. One zosta³y przeznaczone na wynagrodzenia
dla osób, które zatrudnilimy na pó³rocznych sta¿ach - opowiada
Misiak.  Ucz¹ siê zawodu pracownika dzia³u kadr.
Dla niezorientowanych Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnol¹skiego kontroluje Platforma Obywatelska, a pieni¹dze z programu Kapita³ Ludzki przyznaje podleg³y marsza³kowi Dolnol¹ski
Wojewódzki Urz¹d Pracy. Nadzór nad ich rozdzia³em w imieniu marsza³ka sprawuje wicemarsza³ek Piotr Borys rodem z Lubina, który
dopilnowa³ aby i do za³o¿onego przez niego stowarzyszenia Civitas
Europae z Lubina, w którym jego ¿ona pe³ni funkcjê skarbnika trafi³o, bagatela ok. 5 milionów z³otych. Stowarzyszeniu przyznano gotówkê, choæ jeden z niezale¿nych ekspertów oceniaj¹cych jego projekt wyrazi³ siê o nim negatywnie.
Gdyby który z pracowników Polskiej Miedzi chcia³ skorzystaæ
z porady Pana Senatora znawcy Polskiej Miedzi jak wydobywaæ
lub przerabiaæ rudê lub wytapiaæ z koncentratu mied, to informujemy, ¿e jego najbli¿sze Biuro Senatorskie znajduje siê we
Wroc³awiu.

Bawiæ siê i pomagaæ dziêki dzia³aczom NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin

Biesiada Rodzinna

W ramach obchodów Barbórki 2008 Komisja Miêdzyzak³adowa
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin organizuje 29 listopada br. Biesiadê Rodzinn¹ stwarzaj¹c swoim cz³onkom mo¿liwoæ dobrej zabawy i okazania serca najubo¿szym.
Jak co roku organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg
atrakcji min. w br. przewidziano oprócz dobrej muzyki, szereg konkursów i zbiórkê charytatywn¹.
Zebrane dziêki ofiarnoci uczestników rodki finansowe zostan¹
w ca³oci przeznaczone na szczytny cel - pomoc najubo¿szym. Organizatorzy planuj¹ zakupiæ paczki ¿ywnociowe, które zostan¹ rozdane na wiêta Bo¿ego Narodzenia. Okazanie serca najubo¿szym przez
cz³onków Solidarnoci, podczas biesiad organizowanych przez Solidarnoæ sta³o siê ju¿ tradycj¹.
Organizatorzy z góry dziêkuj¹ ofiarodawcom i zapraszaj¹ od 22.X
2008r. do biura KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin na szybie LG
celem zapisania siê do udzia³u w biesiadzie.
Odp³atnoæ za udzia³ w imprezie w br. wynosi 30 z³ od osoby.
Pryzmat ¿yczy uczestnikom biesiady dobrej zabawy barbórkowej
i w imieniu organizatorów zaprasza do wziêcia udzia³u w niej  iloæ
miejsc (ze wzglêdu na wielkoæ sali) ograniczona.
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