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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Przy jednym stole zasi¹d¹ Zwi¹zki Zawodowe z pracodawc¹

Za³oga czeka!

W KGHM Polska Mied S.A., 19 stycznia 2009 roku rozpoczynaj¹ siê
negocjacje wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na rok 2009 i iloci skierowañ profilaktyczno  leczniczych w br.
W Polsce wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2009 roku jest ju¿ ustalony.
Zgodnie z ustaw¹ z 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ w podmiotach gospodarczych
oraz o zmianie niektórych ustaw rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
20 listopada 2008 r. ustalono, ¿e w 2009r. maksymalny roczny wskanik
przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia wynosi 8%.
Proponowany wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dotyczy³ bêdzie 16264 przedsiêbiorców ogó³em, z tego a¿ 2061 przedsiêbiorców sektora publicznego, w tym samorz¹dowego.
Poziom wskaników przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2009 r. bêdzie oddzia³ywaæ na przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 osób, niezale¿nie od struktury ich w³asnoci, w szczególnoci na
przedsiêbiorstwa pañstwowe i spó³ki Skarbu Pañstwa, przedsiêbiorstwa i
spó³ki samorz¹dowe. Dotyczyæ bêdzie osób zatrudnionych u przedsiêbiorców objêtych ustaw¹ o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu
przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców za I pó³rocze 2008r.
Ustalony przez Radê Ministrów na rok 2008 maksymalny roczny wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia wynosi³ 6%.
W KGHM Polska Mied S.A.
Przypominamy, ¿e w 2008r. - trwaj¹ce ponad 2 miesi¹ce negocjacje
Zwi¹zków Zawodowych z pracodawc¹ - nie przynios³y porozumienia w/s
ustalenia maksymalnego rocznego wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w KGHM Polska Mied S.A.
Zarz¹d KGHM PM S.A. 4 marca 2008 r. sam ustali³ wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w spó³ce na rok 2008 w
wysokoci  2,3%, a wiêc ni¿ej o 3,7% ni¿ ustalony w Rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów.
Ustalony przez pracodawcê wskanik konsumowa³ wzrost o 150z³ stawek osobistego zaszeregowania od 1 stycznia 2008r. Ponadto uwzglêdnia³
za³o¿enia pracodawcy zmniejszaj¹ce zatrudnionym wynagrodzenie wynikaj¹ce z ograniczenia pracy w nadgodzinach, soboty niedziele i wiêta oraz
zatrudnienie nowych pracowników w kopalniach na stawkach ni¿szych ni¿
rednia w KGHM.
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A., aby nie blokowaæ wzrostu p³ac, podpisa³y siê pod zmian¹ tabeli p³ac, zwiêkszaj¹c¹ stawki
zaszeregowania o 150z³, a by³o to mniej o 200z³, od 350z³, które postulowa³
NSZZ Solidarnoæ, aby w pe³ni skonsumowaæ ustalony dla Polskich przedsiêbiorców wskanik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.
Ju¿ wiemy, te dzia³ania Zarz¹du doprowadzi³y do spadku stosunku redniej p³acy w KGHM do redniej krajowej o ok. 8% (dok³adne dane GUS
jeszcze nie opublikowa³) oraz obni¿enia si³y nabywczej redniej pensji pracowników KGHM o ok. 2% (inflacja wy¿sza od wzrostu redniej p³acy).
Czy Zarz¹d prezesa M. Krutina pod¹¿y ladem swoich poprzedników i
w kolejnym roku ustali wskanik na poziomie ni¿szym ni¿ ogólnokrajowy?
W grudniu wstrzyma³ wyp³atê premii, która mia³a zrekompensowaæ spadek p³acy realnej. Jak podejdzie do negocjacji p³acowych w br.?
Zgodnie z postanowieniami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla
pracowników KGHM Polska Mied S.A., w dniu 19 stycznia br., rozpoczn¹ siê
negocjacje organizacji zwi¹zkowych z Zarz¹dem KGHM PM S.A., w sprawie
ustalenia wysokoci wskanika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia oraz ustalenia iloci wczasów profilaktyczno  leczniczych na rok
2009. Czy dojdzie do jego ustalenia ju¿ podczas pierwszego spotkania negocjacyjnego?

Na podstawie dotychczasowej troski Zarz¹du o godziw¹ p³acê pracownicz¹ mo¿na mieæ w¹tpliwoci. Mo¿e jednak Zarz¹d zrozumie, ¿e praca górnika i hutnika jest prac¹ specyficzn¹ i wykonywan¹ z nara¿eniem ¿ycia i zdrowia
i zwi¹zku z tym musi byæ wynagradzana odpowiednio. W roku 2008 prezes
Zarz¹du wraz z wiceprezesami uwa¿ali, ¿e zatrudnieni pod ziemi¹ s¹ godziwie
wynagradzani. Czy mo¿na jednak nazwaæ godziwym wynagrodzenie specjalisty zatrudnionego pod ziemi¹, na poziomie ni¿szym, od wynagrodzenia specjalisty zatrudnionego na powierzchni w urzêdzie?
SKGRM NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e wzrost redniej p³acy zatrudnionych pod ziemi¹ musi nad¹¿aæ za wzrostem redniej p³acy w Polsce. A
p³aca w Polsce musi wzrastaæ do poziomu wynagrodzeñ zatrudnionych w
krajach Unii Europejskiej. Je¿eli p³ace mened¿erów, o ró¿nych kwalifikacjach, zrówna³y siê, a czêsto i przekroczy³y p³ace mened¿erów w UE, to i
p³ace górników musz¹ pod¹¿aæ za tym trendem.
Jak¿e czêsto w Polskiej Miedzi mielimy do czynienia z menad¿erami,
którzy poprzez niekompetentne decyzje w py³ zamieniali trud i ryzyko zawodowe pracuj¹cych pod ziemi¹!
Spó³ka traci³a miliardy, a dla górników by³y och³apy z pañskiego sto³u. Dla
kombinackich mened¿erów by³y klimatyzowane, wyk³adane dywanami komfortowe biura i pieni¹dze, a dla górników le klimatyzowane wyrobiska z przekroczonymi temperaturami oraz utrata zdrowia i ¿ycia oraz stwierdzenie Spó³ki
nie staæ na podwy¿ki. Dla mened¿era wolne soboty i wiêta przy miesiêcznym wynagrodzeniu przekraczaj¹cym wielokrotnie roczne wynagrodzenie
górnika, wypracowane z sobotami i wiêtami.
Jak d³ugo zatrudnieni pod ziemi¹ w Polskiej Miedzi bêd¹ pierwszymi w
Unii Europejskiej pod wzglêdem iloci godzin przepracowanych i nadgodzin,
a zarazem pariasami pod wzglêdem wynagrodzenia? Czas skoñczyæ z tym
wyzyskiem bia³ych ko³nierzyków.
Oprócz wskanika wzrostu wynagrodzenia, negocjacjom bêdzie podlegaæ
iloæ skierowañ do orodków rehabilitacyjno-leczniczych. Uprawnieni s¹ do
nich pracownicy Polskiej Miedzi, którzy s¹ zatrudnieni na stanowiskach pracy, gdzie wystêpuj¹ warunki szkodliwe, których pracodawca nie jest w stanie
usun¹æ. Profilaktyka pe³ni wa¿ny czynnik wspieraj¹cy zachowanie zdrowia
pracowników i czêsto pozwala im dopracowaæ do emerytury.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ ma nadziejê, ¿e reformatorski Zarz¹d,
pod wodz¹ prezesa Miros³awa K., nie bêdzie chcia³ ograniczyæ ludziom,
zatrudnionym w skrajnych warunkach, mo¿liwoci podreperowania zdrowia, które trac¹ na stanowiskach pracy w Spó³ce.
Czy ju¿ 19 stycznia dojdzie do porozumienia w/s iloci wczasów profilaktyczno  leczniczych?
W roku ubieg³ym zosta³y ustalone na poziomie sprzed 2-ch lat tj. 400
skierowañ. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e w porównaniu z rokiem 2007 w
roku 2008 wzros³a liczba pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i to doæ znacznie (ponad 500 osób pod ziemi¹ kopalñ).
Czekaj¹ nas trudne negocjacje, jestem o tym przekonany. Wol¹ w³aciciela, do obecnego Zarz¹du Spó³ki, zostali powo³ani ludzie niemaj¹cy pojêcia
o pracy pod ziemi¹. Zdaniem w³aciciela dobry mened¿er to taki, który zna siê
na zarz¹dzaniu spó³k¹, a nie ma pojêcia o specyfice pracy zak³adu, jakim
zarz¹dza. St¹d brak szacunku dla koniecznoci wy¿szego wynagradzania zatrudnionych w zawodzie górniczym i hutniczym. Postrzeganie górnictwa i
hutnictwa poprzez pryzmat zak³adu chemicznego, w zderzeniu z rzeczywistoci¹ ju¿ okaza³o siê b³êdne. wiadczy o tym, m.in. wynik referendum strajkowego przeprowadzonego pod koniec 2008r. Mam nadziejê, ¿e fachowcy spoza górnictwa wyci¹gn¹ w³aciwe wnioski z tej lekcji. Zaprzestan¹ lekcewa¿enia ¿ywotnych interesów za³ogi górniczo  hutniczej.  mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ
SKGRM NSZZ Solidarnoæ podczas negocjacji bêdzie d¹¿y³a do wypracowania wspólnego - z innymi organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w KGHM Polska Mied S.A. - stanowiska w/s wzrostu wynagrodzeñ w
br. i pozyskania nie mniejszej ni¿ w ub. roku iloci skierowañ na rehabilitacjê zawodow¹ (wczasy profilaktyczno-lecznicze. Ma nadziejê, ¿e ustalone wspólne stanowisko Zwi¹zkowe znajdzie zrozumienie i akceptacjê pracodawcy dla wspólnego dobra, jakim jest bezspornie Polska Mied .

NSZZ Solidarnoæ negatywnie ocenia pomys³ centralizacji zakupów

Pion zakupów - spostrze¿enia
Nowe, kontraktowe, wysokop³atne stanowisko Dyrektora Naczelnego ds. Zakupów oraz nowe kosztowne Centralne Biuro Zakupów, na razie pion w Oddziale KGHM Polska Mied S.A. Biuro
Zarz¹du - powo³a³ Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A.
W poprzednich latach wydzielono z oddzia³ów KGHM Polska Mied
S.A. czêæ pracowników zajmuj¹cych siê dzia³alnoci¹ zaopatrzeniow¹
i przekazano ich do nowych spó³ek KGHM Metraco S.A. i PHP
Mercus Sp. z o. o. Za³o¿eniem powo³ania spó³ek by³a centralizacja
i ujednolicenie zaopatrzenia Oddzia³ów KGHM. Pozostawiono w Spó³ce okrojone do minimum s³u¿by zaopatrzenia. Teraz Zarz¹d planuje i
ju¿ rozpocz¹³ kolejne ograniczenie tych s³u¿b-poprzez stworzenie
Centralnego Biura Zakupów. Pod koniec ubieg³ego roku do Rady
Nadzorczej trafi³y plany wraz z uzasadnieniem powo³ania CBZ.
Józef Czyczerski przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ
i zarazem cz³onek RN KGHM PM z wyboru za³ogi po zapoznaniu
siê z propozycj¹ Zarz¹du, wobec braku dyskusji na kolejnych radach nad propozycj¹ powo³ania CBZ, zg³osi³ swoje uwagi na pimie dotycz¹ce funkcjonowania w Biurze Zarz¹du pionu Dyrektora Naczelnego ds. Zakupów:
Uwagi i spostrze¿enia do Informacji uzupe³niaj¹cej dot. Funkcjonowania w Biurze Zarz¹du pionu Dyrektora Naczelnego ds.
Zakupów.
Decyzjê o centralizacji zakupów podjêto bez przygotowania.
Przedstawione za³o¿enia funkcjonowania w trzech wymiarach:
procesowym, asortymentowym i organizacyjnym s¹ na etapie rozwa¿añ teoretycznych, na co wskazuje u¿yty w informacji tekst zapo¿yczony z podrêczników i skryptów dla studentów ekonomii. A pomimo to zabrak³o konsekwencji. Skoro dla podniesienia powagi treci u¿yto rozwiniêcia w jêzyku angielskim skrótu BBSC (buisness
balanced score card) to oczywistym jest, ¿e skrót KPI winien byæ
równie¿ rozwiniêty w postaci Key Perfomance Indicator. Jedno i
drugie w przedstawionej informacji nikomu i niczemu nie s³u¿y. Jest
to typowa nowomowa maj¹c¹ na celu wywarcie na adresacie wra¿enia poruszania siê w bardzo skomplikowanej problematyce biznesowej, uzasadniaj¹cej potrzebê powo³ania Centralnego Biura Zakupów.
Rada Nadzorcza oczekuje rzeczywistych i realnych dzia³añ umiejscowionych w konkretnej rzeczywistoci i czasie. Rozwa¿ania czysto akademickie powinny pozostaæ tam gdzie ich miejsce, na uczelniach.
Gdyby nawet przyj¹æ powy¿sze cele za zasadne, jako element nowoczesnego zarz¹dzania organizacj¹, to w pierwszej kolejnoci nale¿a³oby, w miarê precyzyjnie, zdefiniowaæ system wyodrêbnionych
wskaników dla przedmiotowego obszaru zakupów towarów i us³ug
i na tej bazie podejmowaæ próby budowy systemu scentralizowanych zakupów, zachowuj¹c przy tym daleko id¹c¹ ostro¿noæ.
Kolejnoæ dzia³añ Zarz¹du jest niestety ca³kowicie odwrócona.
Najpierw powo³uje siê nowy twór (CBZ) w strukturze organizacyjnej
i obsadza siê w³aciwymi osobami, a nastêpnie tworzy siê otoczkê
przydatnoci z nadziej¹, ¿e co siê wymyli. I wymyla, ale bez przemyleñ. Pojawiaj¹ siê doæ enigmatyczne sformu³owania o wprowadzaniu KPI (kluczowych wskanikach efektywnoci dzia³ania), do
których CBZ nie jest przygotowane. Zak³adany demonta¿ funkcjonuj¹cego obecnie w Oddzia³ach systemu zamówieñ, szczególnie w obszarze organizacyjnym (likwidacja komórek zakupowych) mo¿e byæ
bardzo kosztowny i grony z punktu widzenia ci¹g³oci dostaw i us³ug
dla ruchu zak³adów górniczych.
Za³¹cznik nr 4 przedstawia jakie przyk³adowe oszczêdnoci. Wiarygodnoæ wyliczeñ jest równa zeru, bowiem nie podano jakiejkolwiek metodyki obliczeñ i parametrów wyjciowych.
Absolutnie nie do przyjêcia s¹ planowane koszty us³ug doradczych i eksperckich w zakresie wdra¿ania dobrych praktyk zakupowych i weryfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3 000 000,00 z³.
Nie podano informacji czy planowane zakupy narzêdzi informatycznych konsultowano z w³aciwym departamentem w zakresie bezpieczeñstwa informatycznego oraz z COPI.
Nieoszacowano kosztów integracji z systemem SAP.
Brak informacji o procesie wdra¿ania podstawowych narzêdzi informatycznych do forsowanego przedsiêwziêcia, co w zderzeniu z
dotychczasowymi dowiadczeniami na bazie systemów np. SAP czy
SOD rokuje zdecydowanie niekorzystnie w funkcji efektu u¿ytkowego i czasu.
Tak wiêc ca³kowite nak³ady niezbêdne do prawid³owej realizacji

przewidzianych dla CBZ zadañ na poziomie 6 000 000,00 z³ s¹ dalece niewiarygodne. Do tego nale¿y dodaæ koszty wynagrodzenia dla
prawie 100 pracowników (na razie), to kolejny milion w skali miesi¹ca.
Wskazana w opracowaniu liczba osób realizuj¹cych obecnie procedury zakupowe w KGHM (ponad 120, w poprzednim opracowaniu
ponad 100) rozmija siê w zasadniczy sposób ze stanem faktycznym.
Pominiête zosta³y s³u¿by techniczne - ruchowe i osoby faktycznie
uczestnicz¹ce w procesie zakupów towarów i us³ug. Wystarczy przeledziæ dokumentacjê postêpowañ wyboru wykonawców i sk³ad osobowy komisji przetargowych z przynale¿noci¹ do komórek organizacyjnych (dostêpne w dzia³ach umów) aby stwierdziæ, ¿e ww. liczby
mog¹ dotyczyæ tylko poszczególnych oddzia³ów.
Przyk³adowo, w strukturze organizacyjnej O.ZG Rudna procesem
wyboru robót i us³ug, dostawców wyrobów oraz trybem zawierania
umów zajmuj¹ siê dzia³y: Zaopatrzenia, Planowania rozwoju i analiz
oraz Dzia³ Umów (razem ok. 40 osób). Ponadto najbardziej czasoch³onne postêpowania, zwi¹zane z procedurami wyboru..., w tym
akcjami ofertowymi dla zadañ inwestycyjnych, modernizacyjnych i
remontowych, realizowane s¹ w wiêkszoci przypadków przez s³u¿by ruchowe. Funkcje sekretarzy komisji najczêciej powierza siê kadrze in¿ynieryjno-technicznej, jako dodatkowe czynnoci, wykraczaj¹ce poza zakres obowi¹zków. Taki stan rzeczy stanowi powa¿ne
ograniczenie mo¿liwoci wype³niania podstawowych obowi¹zków
przez osoby dozoru ruchu zak³adów górniczych, tym samym stwarza realne zagro¿enie bezpieczeñstwa pracy podleg³ych pracowników oddzia³ów i firm obcych.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e Sekretarz komisji
jest w istocie samodzieln¹ instytucj¹ o bardzo szerokim zakresie pracoch³onnych obowi¹zków i odpowiedzialnoci.
W lad za narzucanymi przez Zarz¹d procedurami (Uchwa³a 409 i
561/VI/2008) nie id¹ dzia³ania w kierunku mo¿liwoci ich odpowiedzialnej realizacji. Wys³ugiwanie siê kadr¹ in¿ynieryjno-techniczn¹
jest dzia³aniem nieodpowiedzialnym i gronym. Istnieje oczywista
sprzecznoæ pomiêdzy dynamicznie rozbudowywanymi procedurami oraz mo¿liwoci¹ ich wykonania przy jednoczesnym ograniczeniu zatrudnienia.
Za³o¿enie, ¿e CBZ bêdzie liczy³o do 100 osób (ju¿ 40% wzrost w
stosunku do poprzedniej informacji), jest dalece niedoszacowane,
oderwane od realiów oraz skali przedsiêwziêcia.
Powa¿ne w¹tpliwoci budzi zapis, ¿e czêæ zadañ CBZ pozostanie na Oddzia³ach celem realizacji zakupów i zawierania umów lokalnych. Jest to klasyczna furtka do scedowania niewygodnych a pracoch³onnych czynnoci na Oddzia³y i doskona³a mo¿liwoæ rozmycia odpowiedzialnoci za ca³okszta³t pracy CBZ. Rodzi siê pytanie,
przez kogo mia³yby byæ realizowane? Czy to oznacza, ¿e dotychczasowe komórki uczestnicz¹ce w procesie zakupowym pozostaj¹ w
Oddzia³ach? Brak definicji zakupów lokalnych oraz granice kompetencji pomiêdzy Oddzia³ami, a CBZ.
Porównuj¹c poprzedni materia³ z informacj¹ uzupe³niaj¹c¹ odnosi siê wra¿enie, ¿e pomys³odawcy utworzenia CBZ zaczynaj¹ zdawaæ
sobie sprawê z bezsensownoci i nierealnoci podjêtej decyzji, o czym
wiadczy dramatyczny planowany wzrost zatrudnienia CBZ oraz zamys³ pozostawienia w strukturach Oddzia³ów bli¿ej nie sprecyzowanych s³u¿b do zakupów lokalnych. Rozmontowanie dotychczasowych
komórek zakupowych z Oddzia³ów i jednoczenie pozostawienie ich
w jakiej szcz¹tkowej, karykaturalnej formie bêdzie ewidentn¹ szkod¹
dla KGHM. Jeli Zarz¹d decyduje siê na utworzenie komórki organizacyjnej (na pocz¹tek oko³o 100 pracowników), to oczywistym nastêpstwem winno byæ ca³kowite uwolnienie Oddzia³ów z przedmiotowej dzia³alnoci zakupowej. Wtedy dopiero mo¿na by okreliæ rzeczywist¹ iloæ pracowników niezbêdn¹ do ca³ego przedsiêwziêcia.
Tylko przy takim za³o¿eniu mo¿liwa by³aby rzetelna ocena pracy CBZ
i tak wa¿na dla jego twórców przejrzystoæ procedur zakupowych.
Istnieje uzasadniona obawa, ¿e procedury scentralizowanego
wyboru robót i us³ug, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania
umów nie sprawdz¹ siê w warunkach KGHM.
Gdyby skupiæ siê na organizacyjnej i technicznej modernizacji istniej¹cego systemu zakupów z wykorzystaniem ogromnego potencja³u pracowników Oddzia³ów z ich dowiadczeniem, wysokimi kwalifikacjami, autentycznej troski i zaanga¿owaniem mo¿na by osi¹gn¹æ wiêksze efekty przy ryzyku start ograniczonym do minimum.
Wystarczy wzmocniæ osobowo komórki merytoryczne uczestnicz¹ce w procesie zakupowym, rednio po 3-4 etaty na Oddzia³, to
wraz z kilkuosobowym zespo³em monitorujaco-kontrolnym w Biurze Zarz¹du, nawet pod nazw¹ CBZ, daje oko³o 30-40 etatów. Do
tego niezbêdne narzêdzia informatyczne wdra¿ane sukcesywnie daj¹
zdecydowanie wiêksze gwarancje usprawnienia zakupów. Niezbêdnym jest uproszczenie zasad wyboru ..., zawartych w Uchwa³ach Nr

409 i 561/VI/2008, przy wspó³pracy s³u¿b zakupowych Oddzia³ów,
wykorzystuj¹c ich du¿e dowiadczenie.
Do za³¹czników Nr 1, 2 i 3 nie do³¹czono koniecznej czêci opisowej, bowiem niektóre elementy graficznej prezentacji wymagaj¹ wyjanieñ i interpretacji w tym m.in. celowoæ i zasady wspó³pracy z
PHP MERCUS Sp. z o.o.
Z dostarczonego materia³u wynika, ¿e organizacja centralizacji
zakupów prowadzona jest w sposób bardzo chaotyczny, bez analiz
kosztowych i organizacyjnych. Nie przeprowadzono rzetelnej inwentaryzacji rzeczywistego stanu posiadania.
Ryzyko poniesienia ogromnych kosztów bez osi¹gniêcia zak³adanych efektów, jest zbyt du¿e, co przy otoczeniu zewnêtrznym, dotkniêtym kryzysem wyklucza obecnie mo¿liwoæ akceptacji wdro¿enia centralizacji zakupów w przedstawionej formie.
Józef Czyczerski

Podajemy za agencj¹ PAP

Ceny Miedzi

31 grudnia 2008r.  Spadek cen miedzi
Cena miedzi wzros³a na gie³dzie w Londynie i Szanghaju. W skali
roku spad³a jednak po raz pierwszy od szeciu lat po tym, jak kryzys
finansowy doprowadzi³ gospodarki USA, Europy i Japonii na skraj
recesji.
Najbardziej aktywne kontrakty na mied na gie³dzie w Szanghaju
spad³y w tym roku rednio do 53.972 juanów (7.908 USD) za tonê,
podczas gdy w ubieg³ym roku za kontrakt trzeba by³o rednio zap³aciæ 62.276 juanów za tonê.
Zapasy miedzi wzros³y w poniedzia³ek o 5.250 ton do 336.700
ton, poziomu najwy¿szego od lutego 2004 roku. W tym roku zapasy
miedzi wzros³y o 71%, podczas gdy ceny miedzi spad³y w tym okresie o 56%.
Na gie³dzie w Londynie cena kontraktów trzymiesiêcznych na
mied wzros³a do 2.920 USD za tonê.
2 stycznia 2009 r.  Mied nadal tanieje
Mied tanieje w pi¹tek na gie³dach metali, powiêkszaj¹c tym samym najwiêkszy roczny spadek cen od ponad 20 lat - podaj¹ maklerzy.
Cena metalu w dostawach trzymiesiêcznych na gie³dzie LME w
Londynie stania³a do 3.025 USD za tonê.
9 stycznia 2009 r.  Cena miedzi wzros³a
na gie³dach wiatowych
Cena miedzi wzros³a na gie³dzie w Szanghaju o maksymalny dzienny limit, zmierzaj¹c ku najlepszemu tygodniowi notowañ od ponad
dwóch i pó³ roku.
Cena miedzi na dostawy marcowe na gie³dzie w Szanghaju wzros³a do 3.992 USD za tonê. W ci¹gu ca³ego tygodnia metal ten podro¿a³ o 15% i by³ to najwy¿szy tygodniowy wzrost od maja 2006 roku.
Na gie³dzie w Londynie cena kontraktów trzymiesiêcznych na
mied ros³a o 8,0%, do 3.449,75 USD za tonê.
12 stycznia  Cena miedzi wzros³a na gie³dach wiatowych
Na gie³dzie w Londynie cena kontraktów trzymiesiêcznych na
mied ros³a o 3,5%, do 3.520 USD za tonê.
13 stycznia  Cena miedzi spad³a w Szanghaju
Cena miedzi spad³a na gie³dzie w Szanghaju o maksymalny dzienny
limit, id¹c ladem spadków w Londynie. Spowalniaj¹ca wiatowa
gospodarka ograniczy³a, bowiem popyt na surowce.
Zapasy monitorowane przez London Metal Exchange wzros³y o
1,6% do 369.500 ton, czyli najwiêkszego poziomu od prawie piêciu
lat.
Cena miedzi na dostawy kwietniowe na gie³dzie w Szanghaju spad³a do 3.919 USD za tonê.
Na gie³dzie w Londynie cena kontraktów trzymiesiêcznych na
mied ros³a o 0,8% do 3.270 USD za tonê.
14 stycznia  Cena miedzi wzros³a w Szanghaju
Cena miedzi na dostawy marcowe na gie³dzie w Szanghaju wzros³a do 4.126 USD za tonê. Na gie³dzie w Londynie cena kontraktów
trzymiesiêcznych na mied spada³a do 3.322 USD za tonê.
15 stycznia  Cena miedzi spad³a w Szanghaju
Cena miedzi na dostawy kwietniowe na gie³dzie w Szanghaju spada³a do 3.902 USD za tonê.
Na gie³dzie w Londynie cena kontraktów trzymiesiêcznych na
mied niewiele siê zmieni³a i wynosi³a 3.284 USD za tonê.
Zapasy monitorowane przez LME wzros³y w rodê do najwy¿szego poziomu od piêciu lat 382.150 ton

Mieli byæ zbawieniem, a okaza³o siê

Ludzkie tragedie

Wiêkszoæ uwierzy³a i zag³osowa³a, a szara rzeczywistoæ z dnia
na dzieñ, coraz szybciej weryfikuje przedwyborcze obietnice.
Poprzez medialny przekaz du¿a czêæ spo³eczeñstwa da³a siê
wymanewrowaæ i uwierzy³a w przedwyborcze obietnice ekipy Donalda, ¿e ma byæ zbawieniem i panaceum na wszystkie problemy, z
którymi przyjdzie nam siê zmierzyæ. Pada³y ostrze¿enia, ¿e wybór
libera³ów do rz¹dzenia Polsk¹ spowoduje dalsze rozwarstwienie 
bogaci stan¹ siê jeszcze bogatszymi, a szeregi biednych siê powiêksz¹. Niestety wizja dobrobytu wyzieraj¹ca z kolorowych plakatów, ekranów telewizorów i umiechniêta buzia Donalda - okaza³a
siê tak przekonywuj¹ca, ¿e wiêkszoæ spo³eczeñstwa da³a siê omamiæ.
Teraz, gdy coraz trudniej swoje niepowodzenia zgoniæ na poprzedni¹ ekipê, znalaz³ siê nowy winny  kryzys. Prezydent i PiS alarmowa³, ¿e trzeba przygotowywaæ siê na nadejcie trudnych czasów kryzysu ogólnowiatowego, bo Polska jest silnie powi¹zana z gospodark¹ wiatow¹. Umiechy i zapewnienia Donalda oraz jego ministrów nie schodzi³y z ekranów, ¿e kryzys tej silnej polskiej gospodarki nie dotknie, a je¿eli ju¿, to ledwie j¹ munie. Premier odbywa³ w
najlepsze woja¿e krajoznawcze po wiecie, z których wynika³y tylko
koszty. Po odbytej podró¿y ¿ycia do Peru, tak skutecznie zabiega³ o
interes Polski, ¿e przylgn¹³ do niego przydomek S³oñce Peru. W
ostatnich dniach, gdy na kryzys ogólnowiatowy coraz bardziej dotykaj¹cy Polsk¹ gospodarkê, na³o¿y³y siê gazowe rosyjskie sankcje,
uda³ siê na wczasy, by szusowaæ na nartach. Po co siê przemêczaæ
rozwi¹zywaniem problemów przynale¿nych premierowi RP, jak mo¿na
szusowaæ po góralskich halach. Niech obywatele sami siê martwi¹
kryzysami, rz¹d siê zawsze wy¿ywi - tê doktrynê zapocz¹tkowan¹ za
rz¹dów lewicy, jak siê okazuje nadal pielêgnuje rz¹d libera³ów. W
Polsce ponad 2 miliony pracowników otrzymuje tak niskie wynagrodzenie, ¿e ich rodziny znajduj¹ siê w strefie ubóstwa. Ponad rok temu
wiêkszoæ przy urnach podjê³a tê niezbyt przemylan¹ decyzjê, któr¹
teraz czas weryfikuje. Niestety decyzja wiêkszoci skutkuje na wszystkich i musimy za ni¹ teraz p³aciæ: utrat¹ waloryzacji wynagrodzeñ w
stosunku do inflacji, przypieszonym wzrostem kosztów utrzymania
oraz spadkiem wartoci naszych pieniêdzy w stosunku do walut obcych jak i zwiêkszaj¹cym siê bezrobociem.
Liberalna polityka PO - powoli, ale skutecznie, zaczyna likwidowaæ to, co przez wieki obroni³ Koció³, a wzmocni³a Solidarnoæ 
wiarê, godnoæ i nadziejê.
Czy jest szansa bymy tê walkê wygrali? Tak  ale pod warunkiem, ¿e nie powrócimy do walki klas i oprzemy siê na sprawdzonej
idei Solidarnoci. Gdy bêdziemy odpowiedzialni i solidarni w s³owach i czynach  wtedy jest szansa, ¿e bêd¹c razem - wygramy i
przetrwamy.
Trzeba mieæ wiadomoæ tego, ¿e jak bêdziemy dalej lepo
wierzyæ propagandzie sukcesu rz¹du, to czekaj¹ nas kolejne rozczarowania i ludzkie tragedie.
Wra¿liwy

Cz³onkowie Solidarnoci bêd¹ zdobywaæ wiedzê

Szkolenie zwi¹zkowe

Górnicy z kopalni Lubin nie dadz¹ siê wyprowadziæ w pole.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ Oddzia³u KGHM
Polska Mied S.A. zorganizowa³a szkolenie, w porozumieniu z Zarz¹dem Regionu Zag³êbie Miedziowe.
Pracownicy przynale¿¹cy do zak³adowej organizacji NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin maj¹ mo¿liwoæ pog³êbienia swojej wiedzy z
zakresu: ustawy o Zwi¹zkach Zawodowych; ustawy o zak³adowym
funduszu wiadczeñ socjalnych; przepisów Kodeksu Pracy w szczególnoci dzia³u dotycz¹cego Uk³adów Zbiorowych.
Pracownicy chc¹cy wzi¹æ udzia³ w bezp³atnym szkoleniu mog¹
zg³aszaæ swój akces u przewodnicz¹cych Komisji Oddzia³owych NSZZ
Solidarnoæ lub w siedzibie KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin na szybie LG (tel. 0 76 849 5563).
Terminy szkoleñ: 14 lutego i 7 marca 2009r. Liczba miejsc ograniczona!
Wiedza, to skarb, to nasza si³a - zapraszam do licznego udzia³u.
Przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubi
Bogdan Nuciñski

SPROSTOWANIE

W Pryzmacie nr 24/2008 z dnia 31.XII.2008r. w art. pt. Obni¿one
realne wynagrodzenie mylnie napisalimy:
Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin odmówi³
wyp³aty premii zas³aniaj¹c siê trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ Spó³ki, jaka
jego zdaniem bêdzie mia³a miejsce w 2009 roku i zapewnieniem, ¿e
Skarb Pañstwa, jako wiêkszociowy akcjonariusz pozostawi ca³y zysk
wypracowany w roku 2008 w Spó³ce (nie pobierze dywidendy). Na pytanie przewodnicz¹cego SKGRM NSZZ Solidarnoæ J. Czyczerskiego:
A jaki wp³yw bêdzie mia³ prezes na decyzje w³aciciela (SP)? Prezes M.
Krutin zadeklarowa³ w imieniu swoim i Zarz¹du Spó³ki, ¿e w przypadku
pobrania dywidendy ca³y zarz¹d poda siê do dymisji.
Próby negocjacji premii w ni¿szej wysokoci spotka³y siê z kategoryczn¹ odmow¹ Zarz¹du. Zarz¹d zaj¹³ nieprzejednane stanowisko polegaj¹ce na nie zrekompensowaniu spadku realnej p³acy pracownikom
Polskiej Miedzi.
Wyjanienie niecis³oci:
1. 19 grudnia 2008r. podczas negocjacji premii dla pracowników Polskiej Miedzi, rekompensuj¹cej im spadek wartoci nabywczej redniego wynagrodzenia w 2008 roku - Zarz¹d KGHM zaj¹³ nieprzejednane stanowisko polegaj¹ce na nie zrekompensowaniu spadku realnej p³acy pracownikom Polskiej Miedzi. Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Miros³aw Krutin nie powiedzia³: ¿e Skarb Pañstwa,
jako wiêkszociowy akcjonariusz pozostawi ca³y zysk wypracowany
w roku 2008 w Spó³ce (nie pobierze dywidendy) w trudnej ekonomicznie dla Spó³ki sytuacji jaka jego zdaniem nast¹pi w 2009r. Prezes z Zarz¹dem tylko deklarowa³, ¿e zrobi wszystko, by pozostawiæ
w Spó³ce wypracowany w 2008r. zysk.
2. Miros³aw Krutin Prezes Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. nie deklarowa³, ¿e w przypadku pobrania dywidendy, ca³y Zarz¹d Spó³ki poda
siê do dymisji.

Decyzje w³aciciela Skarbu Pañstwa jako g³ównego akcjonariusza zadecyduj¹ o bycie Polskiej Miedzi.

Wa¿na cena, ale nie tylko
Cena miedzi spad³a i utrzymuje niski kurs od kilku miesiêcy
W s¹siednim artykule podajemy naszym czytelnikom kszta³towanie
cen miedzi dla orientacji, jak siê zmienia³y w ubieg³ym roku i w przedziale czasowym ostatnich 2-ch tygodni. Na ich wysokoæ nasza Spó³ka nie
ma wp³ywu. Cena jest uzale¿niona od kondycji gospodarki wiatowej tj.
popytu na artyku³y do produkcji, w których jest ona u¿ywana.
W³aciciel i w³adze Spó³ki maj¹ jednak zasadniczy wp³yw na funkcjonowanie Spó³ki tj. koszty produkcji, jej strategiê rozwoju oraz wykorzystanie wypracowanych zysków.
W ostatnich latach decyzj¹ w³aciciela wypompowano miliardy zysku, wypompowywano pieni¹dze na ró¿nego rodzaju inwestycje typu
wydobycie miedzi w Kongo, telekomunikacja  Dialog itp., zamiast je
zainwestowaæ w podstawow¹ produkcjê. Tak zainwestowane pieni¹dze
przepad³y bezpowrotnie. W 2008r. za³oga wypracowa³a kolejny wielomiliardowy zysk, który decyzj¹ prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. Miros³awa K. zosta³ powiêkszony o ok. 70 milionów, z tytu³u nie
zrekompensowania pracownikom wzrostu kosztów utrzymania, który
nast¹pi³ wyniku inflacji roku 2008. Czy zysk pozostanie w Polskiej Miedzi, aby ratowaæ Spó³kê w kryzysowej sytuacji? Zale¿y od w³aciciela Zarz¹d o tym nie decyduje.
Jak¹ strategiê przyjmuje Zarz¹d dla dalszego prawid³owego funkcjonowania Spó³ki? Jak do tej pory zabra³ za³odze pieni¹dze i utworzy³ wysokop³atne stanowisko dyrektora naczelnego ds. centralizacji zakupów
oraz tworzy przy nim wysoko kosztowny nowy wydzia³ w O/Biuro Zarz¹du CBZ. Takie dzia³ania, w przypadku utrzymania siê kryzysowej sytuacji z pewnoci¹ nie uratuj¹ Polskiej Miedzi.
Zdaniem Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ koniecznoci¹ jest zatrzymanie ca³ego zysku za rok 2008 w
Spó³ce i przeznaczenie go na cele podstawowej produkcji (miedzi).
Zlikwidowanie kosztownego systemu pracy WSP, który nie przynosi
zak³adanych efektów produkcyjnych, odst¹pienie od wszelkich kosz-

townych zamys³ów typu CBZ, ³¹czenie oddzia³ów, elektrowni atomowych, gazowych, wiatrowych oraz na wêgiel brunatny. Pozostawienie na lepsze czasy inwestycji w nowy piec zawiesinowy w O/
Huta G³ogów.
Pójcie przez w³aciciela i w³adze spó³ki inn¹ drog¹ doprowadzi
do katastrofy.
Siêganie po pieni¹dze do kieszeni pracowników jest rozwi¹zaniem najgorszym z mo¿liwych, na które nie ma i nie bêdzie zgody
SKGRM NSZZ Solidarnoæ.
Zachowaæ wiê pomiêdzy w³adzami zwi¹zkowymi, a by³ymi pracownikami.

Nowy Rok z Emerytami

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zorganizowa³a 9 stycznia br., w sto³ówce centralnej ZG Lubin uroczyste spotkanie.
Emeryci i rencici, cz³onkowie NSZZ Solidarnoæ z zak³adów objêtych dzia³alnoci¹ Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG
Lubin wys³uchali ¿yczeñ noworocznych od przedstawicieli dyrekcji ZG
Lubin oraz Zarz¹dów firm, w których - przed przejciem na wiadczenie
-byli pracownikami. Spotkanie odbywa³o siê w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, sta³o siê okazj¹ do odwie¿enia starych znajomoci,
utrwali³o wiê by³ych pracowników ze Zwi¹zkiem, który dalej, gdy s¹ ju¿
na spoczynku zawodowym, pamiêta o swoich zwi¹zkowcach.
Przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ, dyrekcja ZG Lubin i prezesi spó³ek, oprócz ¿yczeñ dla zebranych przedstawili, przedstawili pokrótce zamierzenia, kierunki dzia³añ i plany na 2009r. Byli pracownicy
okazywali du¿e zainteresowanie losem swoich zak³adów, w których spêdzili czêsto wiêkszoæ swego ¿ycia.
Wielkie wra¿enie na uczestnikach spotkania wywar³o misterium wigilijne pt. Gdzie jest Betlejem zaprezentowane przez uczniów klasy II
Liceum Salezjañskiego w Lubinie pod kierunkiem nauczyciela Pana Piotra
Stefaniaka.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin dziêkuje wszystkim wykonawcom misterium. A emerytom i rencistom
¿yczy pozostania w Nowym Roku z przes³aniem p³yn¹cym z misterium wigilijnego Gdzie jest Betlejem.

Barbórka na sportowo

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ ZG Lubin zorganizowa³a 6 grudnia br. Barbórkowy Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchary: Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ; Dyrektora Oddzia³u ZG Lubin; Przewodnicz¹cego
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin.
W turnieju, który siê odby³ w Gimnazjum nr 4 w Lubinie wziê³o udzia³
8 dru¿yn z wszystkich rejonów kopalni Lubin. Pracownicy na co dzieñ
zatrudnieni pod ziemi¹, przy górniczej ciê¿kiej pracy, wykazali siê doskona³¹ sprawnoci¹ fizyczn¹ i spisywali siê na medal w turniejowych
rozgrywkach pi³ki no¿nej.
I miejsce i puchar Dyrektora O/ZG Lubin wywalczy³a dru¿yna
KM NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Lubin, której puchar wrêczy³ sam
fundator tego cennego trofeum - Dyrektor Zygmunt Macka³o;
II miejsce i puchar Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wywalczy³a dru¿yna Oddzia³u C-1b;
III miejsce i puchar przewodnicz¹cego KM NSZZ Solidarnoæ ZG
Lubin wywalczy³a reprezentacja oddzia³u C-11.
Zgodnie z tradycj¹ turniejów barbórkowych, po zmaganiach na boisku, zawodników oraz kibiców organizatorzy zaprosili na poczêstunek,
przy którym - niedawni rywale - w kole¿eñskiej atmosferze wybaczyli
sobie wszystkie siniaki nabyte podczas rozegranych meczów.
KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zaprasza wszystkich chêtnych
na kolejne imprezy sportowe, które bêd¹ organizowane przez Zwi¹zek w ramach rehabilitacji zawodowej i integracji cz³onków Zwi¹zku.
Plan imprez na rok 2009 nie bêdzie ubo¿szy od tegorocznego -zapewnia przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ Bogdan Nuciñski.
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