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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

24 i 25 marca odby³y siê spotkania za³ogowe zorganizowane przez Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Rudna i O/ZG Polkowice-Sieroszowice

z oddzia³ów górniczych do oddzia³u strzelniczego. Wynik by³ jeszcze bardziej przyt³aczaj¹cy ni¿ na Rudnej  strza³owi nie chc¹
zmian i w tej kopalni - dyrektor z³o¿y³ deklaracjê, ¿e nie bêdzie
restrukturyzacji bez akceptacji strza³owych.

Strza³owi
nie chc¹ zmian Najwa¿niejsze
podwy¿ki p³acy

Czy ZZPPM pod¹¿a jeszcze jedn¹ drog¹ z innymi zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w KGHM?

Górnicy strza³owi chc¹ pracowaæ bezpiecznie i zachowaæ bezpieczeñstwo zatrudnienia i wynagrodzenia.
NSZZ Solidarnoæ po otrzymaniu informacji o trwaj¹cych przygotowaniach pracodawcy do wydzielenia górników strza³owych z oddzia³ów górniczych do oddzia³u strzelniczego pod nazw¹ Dzia³ Techniki Strza³owej na poszczególnych rejonach, podj¹³ konsultacje z
pracownikami i rozmowy wyjaniaj¹ce z dyrekcjami poszczególnych
kopalñ. Po ich przeprowadzeniu NSZZ Solidarnoæ podj¹³ decyzjê
o koniecznoci przeprowadzenia bezporedniego spotkania górników strza³owych z dyrekcjami. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna zorganizowa³a zebranie za³ogowe  górników
strza³owych w kopalni Rudna, 24 marca br., o godzinie 8:00, w cechowni RG. Na spotkanie ze Zwi¹zkiem przyszli prawie wszyscy strza³owi i gocinnie przewodnicz¹cy ZZPPM L.H. Zebranie rozpocz¹³ jego
organizator przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski nawietlaj¹c górnikom kierunki, jakimi pod¹¿a pracodawca, chc¹c
zgrupowaæ strza³owych w jednym oddziale strzelniczym na ka¿dym
rejonie. Górnicy wskazywali na zagro¿enia ich bezpieczeñstwa i stabilizacji pracy oraz zwiêkszenie kosztów obs³ugi strzelniczej, które
powstan¹ z chwil¹ stworzenia nowego oddzia³u z ca³ym dozorem
strzelniczym. W¹tpliwoci górników potwierdzi³y obawy NSZZ Solidarnoæ, przewodnicz¹cy Solidarnoci Józef Czyczerski zasygnalizowa³ za³odze, ¿e z utworzonych oddzia³ów strzelniczych ju¿ tylko
krok do przekszta³cenia ich w spó³kê prawa handlowego w wyniku
restrukturyzacji  funkcjonuj¹c¹ poza g³ównym ci¹giem KGHM.
Uczestnicz¹cy gocinnie na otwartym zebraniu za³ogowym przewodnicz¹cy ZZPPM, po wys³uchaniu g³osów strza³owych, wyartyku³owa³ popieraj¹cy strza³owych wywód. Zamilk³ jednak natychmiast (i
do koñca zebrania siê nie odezwa³), gdy zgodnie z programem, o
godz. 9.00, na zebranie przyby³ dyrektor kopalni Rudna. W imieniu
dyrektora g³ówny in¿ynier ds. strzelniczych przedstawi³ koncepcjê
tworzenia oddzia³ów strzelniczych wskazuj¹c, jakie oszczêdnoci
przyniesie planowana restrukturyzacja: zmniejszy siê iloæ strza³owych z 180 do 96 - pozostali strza³owi, nie zostan¹ zwolnieni, lecz
zostan¹ zagospodarowani na dotychczasowych oddzia³ach górniczych i na oddzia³ach mechanicznych (GMC) 32 osób jako operatorzy ; powstanie 12 dodatkowych stanowisk dozoru strzelniczego,
który bêdzie nadzorowa³ bezporednio roboty strza³owe na ka¿dej
zmianie. Strza³owi wys³uchali oratorium i skrytykowali je merytorycznie.
Prowadz¹cy zebranie przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ
Józef Czyczerski postawi³ pytanie: kto jest za planowan¹ przez
pracodawcê restrukturyzacj¹? I przeprowadzi³ g³osowanie wród
strza³owych. Trzech górników strza³owych wstrzyma³o siê od g³osu, a pozostali g³osowali przeciw planowanym zmianom. Dyrektor po zapoznaniu siê z g³osem za³ogi stwierdzi³, ¿e bez zgody
strza³owych nie da siê przeprowadziæ restrukturyzacji.
Dzieñ póniej w kopalni Polkowice-Sieroszowice odby³o siê
identyczne spotkanie za³ogowe zorganizowane przez KZ NSZZ Solidarnoæ tej kopalni. Poprowadzi³ je przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ Bogus³aw Szarek, który równie¿
podda³ pod g³osowanie zamiar wy³¹czenia górników strza³owych

Chc¹ rozbiæ jednoæ zwi¹zkow¹ i umo¿liwiæ pracodawcy realizacjê
antypracowniczych zamierzeñ.
Pod koniec marca odby³y siê spotkania dwóch organizacji zwi¹zkowych 30 marca ZZPPM i 31 marca br. Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ z Zarz¹dem KGHM Polska Mied S.A.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ rozmawia³a z pracodawc¹ na temat
spe³nienia uzgodnionych postulatów z wszystkimi zwi¹zkami zawodowymi i uzyska³a pisemne zobowi¹zanie Zarz¹du Spó³ki, ujête w Komunikacie, w którym: - Zarz¹d owiadczy³, ¿e respektuje i bêdzie respektowa³ Porozumienie zawarte z przedstawicielami wszystkich organizacji
zwi¹zkowych w dniu 27 padziernika 2008r., co oznacza, ¿e:
1. Nie jest realizowana ani planowana integracja oddzia³ów górniczych
i hutniczych.
2. Nie jest przygotowywana ani nie bêdzie dokonywana redukcja zatrudnienia w ramach zwolnieñ grupowych i strukturalnych w Oddzia³ach KGHM Polska Mied S.A.
Zarz¹d owiadcza, ¿e rozwa¿y mo¿liwoæ spe³nienia ¿¹dañ organizacji zwi¹zkowych.
Zarz¹d zobowi¹za³ siê, ¿e kolejne spotkanie odbêdzie siê po analizie
wyników finansowych Spó³ki za I kwarta³ 2009r., na którym zapadn¹
ustalenia dotycz¹ce postulatów p³acowych za³ogi (tj. w terminie ok. 20
kwietnia br.).
Zwi¹zkowcy z ZZPPM na swym spotkaniu 30 marca odeszli od
¿¹dañ za³ogi i przed³o¿yli swe nowe ¿¹dania o (dodatkowe chciejstwo
kosztowe) abonament medyczny dla pracowników i dodatkowy odpis
na fundusz socjalny. Oczywicie nic nie uzyskali i bêd¹ (zgodnie ze wspólnym komunikatem Solidarnoci i Zarz¹du Spó³ki) ok. 20 kwietnia negocjowaæ wraz ze wszystkimi zwi¹zkami.
Mamy nadziejê, ¿e tylko frustracja z powodu nie osi¹gniêcia 30 kwietnia - czegokolwiek, spowodowa³a zaciemnienie umys³ów, które sp³odzi³y na podstawie wydanego powy¿ej cytowanego Komunikatu bzdurny
artyku³ w swym pimie - Zwi¹zkowcu pt. Zgoda na zwolnienia. Zwi¹zkowcy ZZPPM próbuj¹ w nim zdyskredytowaæ Solidarnoæ snuj¹c chore wyobra¿enie, ¿e NSZZ Solidarnoæ wyrazi³ zgodê na redukcjê zatrudnienia, be³koc¹c co o jakim tajnym porozumieniu.
SKGRM NSZZ Solidarnoæ apeluje do dzia³aczy ZZPPM, którzy
jeszcze chc¹ zachowaæ pozory dba³oci o dobro pracowników KGHM,
o zaprzestanie traktowania wszystkich swoj¹ miar¹ oraz powstrzymania siê od mno¿enia kolejnych roszczeñ wobec pracodawcy.
Pracownicy czekaj¹ na wzrost wynagrodzeñ rekompensuj¹cych
im wzrost kosztów utrzymania i na tych dzia³aniach winni siê skupiæ
wszyscy zwi¹zkowcy, którym le¿y na sercu dobro za³ogi. Jak minie
zagro¿enie kryzysem ogólnowiatowym, to wspólnie za¿¹damy wy¿szego socjalu, itp., ale musimy mieæ pewnoæ, ¿e nie zagrozi to
bytowi naszej Polskiej Miedzi. Teraz musimy skupiæ siê na p³acach i
nie wymylaæ coraz to nowych roszczeñ  mówi Józef Czyczerski
przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ

Rozpoczê³o siê kolejne trwonienie pieniêdzy wypracowanych przez za³ogê Polskiej Miedzi.

Awansowa³ na dyrektora kopalni Rudna po wprowadzeniu
stanu wojennego, teraz mówi, ¿e nie wie, co to SB i nie
wspó³pracowa³ ze s³u¿bami bezpieczeñstwa PRL.

Podró¿ ¿ycia KGHM-owski D¿ejms Bond
Krutina - do Chile

Za pobyt prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. i jego trzech
przybocznych,w luksusowym hotelu w Grand Hyatt Santiago w stolicy
Chile, zap³aci³a za³oga KGHM Polska Mied S.A.
Intratna inwestycja Polskiej Miedzi w Kongo
Ju¿ 13 lat funkcjonuje w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Kongo,
który mia³ przynieæ w ci¹gu 10 miesiêcy miliardowe zyski Spó³ce, a przyniós³ miliard z³otych straty w ci¹gu ca³ego okresu swojego istnienia.
Pomimo wyprowadzenia z Polski setek milionów z³otych, historia inwestycji afrykañskiej KGHM na pocz¹tku rozwija³a siê bardzo dynamiczne
 zwano j¹ nawet eldoradem kongijskim, a teraz jest w fazie agonii.
Pomys³ inwestowania w Kongo pad³ jesieni¹ 1995r.
W Polsce rz¹dzi³a wówczas koalicja SLD i PSL, a ministrem SP by³
Wies³aw Kaczmarek, a pos³em z SLD z Lubina Ryszard Zbrzyzny. Prezesem Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. z politycznego nadania zosta³ Stanis³aw Siewierski. Powo³a³ on specjalny sztab ludzi, który mia³ sprawdziæ
zasadnoæ inwestowania pieniêdzy na dziewiczym dla Polaków (zw³aszcza gospodarczo) gruncie afrykañskim. W jego sk³adzie byli specjalici od
wydobycia, geologowie i finansici (m.in. geolog St. Siewierski i górnik
W. B³¹dek  powo³ani za kolejnych rz¹dów SLD w latach 2001-2005 na
prezesów Zarz¹du Polskiej Miedzi). W wyniku ich pozytywnych opinii, w
grudniu 1996r. przyst¹piono do podpisywania stosownych umów. Procedury zakoñczono w pocz¹tkach roku 1997r. Inwestycja w Kongo kosztowa³a KGHM, na pocz¹tku, 45 milionów dolarów (pieni¹dze mia³y byæ
p³acone w ratach). Najogólniej rzecz bior¹c KGHM zdoby³ prawo do eksploatacji z³o¿a kobaltu i miedzi w Kimpe na okres roku.
Inwestycja mia³a trwaæ tylko rok i przynieæ ok. 1,5 miliarda USD zysku netto, do dzisiaj po 13-tu latach nie przynios³a ¿adnego zysku tylko
stratê ok. miliarda z³otych.
Dzisiaj za rz¹dów PO
Znalezienie atrakcyjnego z³o¿a rud miedzi do przejêcia oraz renegocjacja kontraktów - to cele, które zarz¹d KGHM postawi³ sobie w zwi¹zku z
wyjazdem w marcu 2009 roku do Chile na World Copper Conference
(konferencja wiatowa miedzi). Kilkudniowy zjazd przedstawicieli producentów i przetwórców miedzi z ca³ego wiata odby³a siê w dniach od 31
marca do 2 kwietnia br. Czteroosobowej delegacji przewodzi³ sam prezes
Miros³aw Krutin  jak wszyscy wiemy wysokiej klasy specjalista od spraw
wydobycia miedzi.
Uczestnicy konferencji zakwaterowani byli w jednym hotelu, a to u³atwi prowadzenie kuluarowych rozmów - tak mówi³ Jaros³aw Romanowski, dyrektor ds. handlu i zabezpieczeñ KGHM. Wed³ug planów zarz¹du,
jeszcze w tym roku przewidziana jest pierwsza du¿a akwizycja, a kolejna w
roku 2010. W bud¿ecie na ten rok wydatki na inwestycje kapita³owe planowane s¹ na poziomie 939 mln z³.  Jeli chodzi o zakup z³o¿a, to jeszcze w II kwartale planujemy rozpoznanie potencjalnych mo¿liwoci akwizycyjnych. W tej chwili spotykamy siê z firmami, analizujemy projekty. Po
II kwartale sporz¹dzimy ich krótk¹ listê. Znajd¹ siê na niej maksymalnie
trzy pozycje - mówi Miros³aw Krutin, prezes KGHM. Pod wzglêdem geograficznym w grê wchodz¹ g³ównie Ameryka Po³udniowa i Pó³nocna. Polska delegacja liczy ponadto, ¿e w Chile uda siê renegocjowaæ warunki
pewnych kontraktów.  Chodzi o zakupy koncentratów miedziononych.
Chile jest najwiêkszym producentem miedzi na wiecie i wiele koncentratów kupujemy w³anie od tamtejszych producentów - dodaje Romanowski.
W ocenie Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ jest to kolejne trwonienie pieniêdzy, które mog³yby pos³u¿yæ do
doposa¿enia oraz rozwoju Polskiej Miedzi w Polsce. Za polskie pieni¹dze trzeba utrzymaæ i stworzyæ nowe stanowiska pracy w naszym
kraju oraz waloryzowaæ p³acê pracownicz¹ polskich górników, przeróbkarzy i hutników, a nie uprawiaæ turystykê przemys³ow¹, która w
swej konsekwencji przynosi straty, czego dobitnym dowodem jest priorytetowa swego czasu inwestycja w Kongo.
Z ostatniej chwili: - jak podaje PAP - Kilka dni temu KGHM Congo
ewakuowa³ z Afryki czworo swoich pracowników  z uwagi na zagro¿enie
ich bezpieczeñstwa. Z raportu rocznego KGHM Polska Mied S.A. wynika,
¿e spó³ka matka w 2008 roku po¿yczy³a kongijskiej firmie na finansowanie dzia³alnoci operacyjnej 265 tys. USD, z czego sp³aconych zosta³o 25
tys. USD. W Kongo pozosta³y maszyny i ha³da oko³o 150 tys. ton nieprzerobionej rudy, której nie mo¿na wywieæ.

Idol Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u Miedziowego,
którego podwaliny siêgaj¹ najczarniejszych czasów dyktatury komunistycznej, by³ tajnym wiadomym wspó³pracownikiem zbrojnego ramienia tej dyktatury - s³u¿by bezpieczeñstwa bezspornie wiadcz¹ o tym
dokumenty.
Zapytany Wiktor B³¹dek przez Gazetê Polsk¹ o wspó³pracê z SB, zaprzeczy³, by fakt taki mia³ miejsce.  Nie wiem, co to SB. Nie mia³em z tym
nic do czynienia. Je¿eli chodzi o UOP, to tak - powiedzia³ GP Wiktor
B³¹dek. Po chwili wahania, nawi¹zuj¹c do pytania o kontakty z SB, doda³:
- Widywa³em siê z tymi panami, rozmawia³em. To by³a wtedy normalna
rzecz. Panowie ci wypytywali mnie zawsze o tematy gospodarcze - stwierdzi³.
Gazeta Polska 2009-03-25, MACIEJ MAROSZ
Wiktor B³¹dek - by³y prezes Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi za
rz¹dów Leszka Millera, cz³onek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, by³ zarejestrowany przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa, jako tajny wspó³pracownik Jawor

Miedziany Jawor

Zgodnie z aktami zachowanymi w IPN, TW Jawor zosta³ pozyskany
przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa w 1976 r. Sprawê prowadzi³ wydzia³ II WUSW
w Legnicy. Nie przerwano z nim wspó³pracy do koñca istnienia s³u¿b,
postanowiono jedynie czasowo zawiesiæ kontakt do chwili ewentualnego
ponownego wyjazdu TW za granicê.
Dla tajnych s³u¿b PRL cenna by³a swoboda kandydata w poruszaniu
siê na terenie kopalni Rudna i KGHM oraz kontakty, które tam posiada³.
Gwarantowa³a to jego pozycja wynikaj¹ca z funkcji. SB chcia³a wykorzystaæ jego mo¿liwoci w obserwacji Polaków utrzymuj¹cych kontakty ze
specjalistami z RFN.

Ufa³ SB

Oficer Antoni £ukomski w czerwcu 1976r. raportowa³, ¿e próba pozyskania TW przebieg³a pomylnie. Stwierdzi³, ¿e przy pierwszym kontakcie
by³ nieufny, dopóki nie nabra³ pewnoci, ¿e ma do czynienia z pracownikiem bezpieki. Uspokoi³ siê, gdy ujrza³ legitymacjê funkcjonariusza SB.
Wtedy te¿ - wed³ug £ukomskiego - zacz¹³ z nim, jak okreli³, szczerze
rozmawiaæ i odpowiada³ na zadawane pytania. £ukomski nie zauwa¿y³ u
rozmówcy oznak niechêci do dalszych kontaktów z SB. Zapisa³ te¿, ¿e od
pozyskanego pobra³ zobowi¹zanie i listê jego znajomych. Wed³ug akt IPN,
od tego czasu TW Jawor dostarcza³ informacji tajnym s³u¿bom PRL.
Jak wynika z akt IPN - kolejne informacje TW Jawor, przekazane w
lutym 1984 r., okaza³y siê przydatne sekcji I i IV WUSW w Legnicy. Dotyczy³y one wizytacji kombinatu przeprowadzonej przez przedstawicieli
amerykañskiego banku, który udzieli³ polskiemu zag³êbiu kredytu w latach siedemdziesi¹tych. W delegacji znajdowali siê równie¿ dyplomaci USA.
W notatce s³u¿bowej z póniejszej rozmowy z TW ppor. Henryk Fiedorek
zapisa³ uwagi Jawora o wietnie mówi¹cym po polsku konsulu USA
Krollu z placówki w Poznaniu, który podkrela³ swoje polskie pochodzenie. TW zainteresowa³ siê te¿ znaczkiem Konstytucji 3 maja, który dyplomata nosi³ w klapie garnituru. Fiedorek podkreli³, ¿e TW nie otrzyma³ od
SB zadania poinformowania o przebiegu pobytu obcokrajowców w jego
zak³adzie. Oficer zaznaczy³, ¿e na spotkaniu spyta³ jedynie lakonicznie 
co s³ychaæ?, a TW sam bez wahania przyst¹pi³ do relacjonowania przebiegu wizyty Amerykanów.

ród³o rzetelne i szczere

Kolejna notatka s³u¿bowa Fiedorka, który w 1986 r. by³ ju¿ porucznikiem, dotyczy spotkania, jakie odby³o siê z inicjatywy tajnego wspó³pracownika. Dokument zawiera przekazan¹ przez Jawora relacjê z jego
pobytu w szwedzkim koncernie Boliden Mineral AB - potentacie rud metali, kooperuj¹cym z KGHM. By³a w niej mowa m.in. o zaplanowanej wymianie polskich i szwedzkich fachowców. Dziêki tym informacjom jego oficer
prowadz¹cy dysponowa³ list¹ in¿ynierów szwedzkich i notatkami na ich
temat.
Podczas pobytu w szwedzkiej firmie Jawor pozna³ polskiego in¿yniera Mariana Go³kowskiego, który odbywa³ tam sta¿ naukowy. Wg oceny
ród³a - z pozycji naszych interesów - np. Central Handlu Zagranicznego in¿. Go³kowski jest doskona³ym »okiem« i »uchem«, którego walory powinny byæ w³aciwie wykorzystane. Wed³ug TW, który zaznajomi³ siê z
Go³kowskim, bêdzie po temu okazja. Jawor poinformowa³ SB, ¿e polski

in¿ynier zamierza³ pozostaæ w Szwecji jeszcze 2-3 lata, by ukoñczyæ zbieranie materia³u do pracy naukowej, wkrótce jednak up³ywa³ termin wa¿noci jego paszportu. TW, przekazuj¹c informacjê oficerowi SB, okreli³
Go³kowskiego jako przydatnego dla naszych organów.
Oficer SB pod relacj¹ TW oceni³, ¿e ród³o jest rzetelne i szczere. Podkreli³ te¿, ¿e przekazywanie informacji przez TW odbywa siê z wyranie
akcentowanym emocjonalnym zaanga¿owaniem ród³a na tle zebranych
dowiadczeñ oraz dokonanych spostrze¿eñ. Podczas spotkania TW okaza³ te¿ liczne opracowania i materia³y informacyjne, które uzyska³ w szwedzkich zak³adach, zgarniaj¹c wszystko, co by³o na biurkach w odwiedzanych miejscach.
W notatce por. Fiedorka znajduje siê dostarczony przez TW opis Polaka
¿ydowskiego pochodzenia, Jerzego Czarnookiego, który wyemigrowa³ do
Szwecji. Przyj¹³ on nazwisko Georg Kopelius i szwedzkie obywatelstwo.
£ódzki wydzia³ II SB interesowa³ siê Kopeliusem jako potencjalnym wywiadowc¹ obcych s³u¿b specjalnych. TW informowa³ o bliskich relacjach,
jakie ³¹czy³y Kopeliusa z Mari¹ Wilczyñsk¹ z firmy Ciech oraz innymi pracownikami z Polski. Kopelius zatrudniony by³ jako handlowiec w szwedzkiej firmie. SB postanowi³a wpisaæ go na listê osób niepo¿¹danych w PRL.

Naszyjnik zbyt drogi

W roku 1986 Jawor opowiedzia³ oficerowi SB przebieg kolejnego
wyjazdu do Szwecji. Opisa³ kontakty, które Georg Kopelius mia³ w Polsce.
Zrelacjonowa³ szczegó³owo, co podczas wyjazdu robi³a bliska uciekinierowi in¿ynier Wilczyñska. Jak wynika z notatki oficera prowadz¹cego, TW
podczas rozmów prowadzonych przez cz³onków polskiej delegacji w typowy dla siebie sposób rzuca³ lune uwagi o sytuacji w Polsce. Wilczyñska w pewnym momencie stwierdzi³a, ¿e zachowuje siê jak prowokator.
TW zwróci³ uwagê na znaczn¹ liczbê pakunków wiezionych przez Wilczyñska ze Szwecji do Polski. Nie by³y to drobne upominki, lecz droga
bi¿uteria ze srebra i z³ota. TW na pocz¹tku pobytu podejrza³ u pracownicy
Ciechu folder z prawdopodobnie lapoñsk¹ bi¿uteri¹, w którym reklamowano drogi naszyjnik. Tak¹ sam¹ kosztown¹ ozdobê zauwa¿y³ póniej na
szyi Wilczyñskiej. Wypytywa³ j¹ póniej o ów naszyjnik. Jak wynika z informacji TW, Wilczyñska zas³ania³a siê, ¿e nie ma pojêcia, gdzie w Szwecji
mo¿na go nabyæ, poniewa¿ ma go z Polski. TW przekaza³ oficerowi SB, ¿e
cena samego tylko naszyjnika, jaki Wilczyñska przywioz³a ze Szwecji, przekracza³a znacznie wysokoæ diet uczestników delegacji. Po spotkaniu por.
Fiedorek poleci³ sprawdzenie in¿. Wilczyñskiej w Biurze C MSW.
Zapytany przez GP o jego wspó³pracê z SB, zaprzeczy³, by fakt taki
mia³ miejsce. - Nie wiem, co to SB. Nie mia³em z tym nic do czynienia.
Je¿eli chodzi o UOP, to tak - powiedzia³ GP Wiktor B³¹dek. Po chwili
wahania, nawi¹zuj¹c do pytania o kontakty z SB, doda³: - Widywa³em siê z
tymi panami, rozmawia³em. To by³a wtedy normalna rzecz. Panowie ci
wypytywali mnie zawsze o tematy gospodarcze - stwierdzi³.
Nazwisko Wiktora B³¹dka pojawia³o siê w prasie szczególnie czêsto w
2005 r. Po czêci za spraw¹ jego prezesury w KGHM, a tak¿e pamiêtnego
lotu mig³owca z premierem Leszkiem Millerem na pok³adzie, zakoñczonego katastrof¹ lotnicz¹. Premier wizytowa³ zag³êbie miedziowe z okazji
Barbórki. Wówczas Wiktor B³¹dek przekaza³ Leszkowi Millerowi figurkê
w. Barbary.  To w. Barbara uratowa³a panu ¿ycie - mówi³ póniej,
odwiedzaj¹c premiera w szpitalu.
- Nie jestem osob¹ nad wyraz zabobonn¹ ani wierz¹c¹, ale co w tym
jest - powiedzia³ GP pose³ i szef rady powiatowej SLD Ryszard Zbrzyzny, dobry znajomy B³¹dka, popieraj¹cy jego kandydaturê na prezesa KGHM
z ramienia zwi¹zków zawodowych.
Wiktor B³¹dek kandydowa³ w2006r. na prezydenta Lubina. Obecnie ma
krótk¹ przerwê w pracy zawodowej, choæ wkrótce zamierza wróciæ do
gry. Nie chce jednak zdradziæ szczegó³ów zamierzeñ biznesowych.

wzros³o o ok. 100 miliardów z³otych. Tusk jak zwykle win¹ obarcza PiS, bo
nie wprowadzi³ euro, które wed³ug jego mniemania od razu pozwoli³oby
sp³aciæ prawie 600 miliardowy d³ug i Polska by³aby poza kryzysem. Mo¿e
analitycy znowu siê myl¹, jednak jak mo¿na daæ wiarê, ¿e przyjêcie euro
sp³aci nam d³ug? To jak mamienie spo³eczeñstwa, ¿e Polska gospodarka
rozwija siê prê¿nie i nasze firmy nie dotknie kryzys. Okazuje siê, ¿e dotyka
i to coraz g³êbiej. Mo¿na siê zastanawiaæ, dlaczego za b³êdy w³adzy zawsze
musz¹ p³aciæ ludzie pracy. Jest oczywistym, ¿e pieni¹dze trzeba wypracowaæ, one siê nie rodz¹ na wierzbie, jak obietnice Platformy Obywatelskiej
sk³adane przez jej szefa premiera Tuska.
Jak d³ugo jeszcze rz¹d i platformersi bêd¹ prowadziæ medialny kabaret
i wycigi na sonda¿e?
Trzeba siê braæ za konstruktywn¹ pracê, wprowadzaæ rozwi¹zania prawne, które pozwol¹ polskim przedsiêbiorstwom przetrwaæ trudne chwile
kryzysu. Najwy¿szy czas odejæ od propagandy sukcesu i przyznaæ, ¿e
kryzys dotar³ do Polski. Propaganda silnej z³otówki oraz mocnej stabilnej
gospodarki w znacznym stopniu upi³a czujnoæ przedsiêbiorców, którzy
jak ca³e spo³eczeñstwo uwierzyli jaki czas temu premierowi i rz¹dowi w
ich zapewnienia, ¿e Polska ma tak stabiln¹ z³otówkê i gospodarkê.
Je¿eli Platforma nie potrafi poradziæ sobie z t¹ trudn¹ sytuacj¹, do której przez sw¹ opiesza³oæ w znacznym stopniu siê przyczyni³a, to niech
ust¹pi miejsca tym, którzy s¹ w stanie ratowaæ Polskê.
Spo³eczeñstwo ma ju¿ dosyæ cudów Tuska, chce konkretnych dzia³añ zmierzaj¹cych do o¿ywienia gospodarki, powstrzymania i ponownego zmniejszenia bezrobocia, oraz silnej i stabilnej z³otówki. Polacy
p³ac¹cy jedne z najwy¿szych podatków w Europie, chc¹ ¿yæ w stabilnym i bezpiecznym pañstwie.
Górnik

Przywróciæ wiêto
Trzech Króli

23 marca br. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ
pozytywnie przyjê³o senacki projekt ustawy o przywróceniu dnia
wolnego od pracy w wiêto Trzech Króli.
NSZZ Solidarnoæ przy³¹czy³a siê w 2008 r. do inicjatywy obywatelskiej projektu ustawy o przywrócenie wiêta Trzech Króli, pod
którym zebrano ponad 600 tys. podpisów. Jednak Parlament RP
odrzuci³ tê inicjatywê w pierwszym czytaniu, brutalnie lekcewa¿¹c
tym samym ponad 1000-letni¹ tradycjê Narodu Polskiego.
W 2009 r. powsta³ ponownie Komitet Inicjatywy ustawy obywatelskiej zbieraj¹cy podpisy o przywrócenie wiêta Trzech Króli jako
dnia wolnego, w którym czynny udzia³ bierze NSZZ Solidarnoæ.
wiêto Objawienia, zwane wiêtem Trzech Króli, powinno byæ
przywrócone jako dzieñ wi¹teczny, poniewa¿ jest najstarszym
wiêtem chrzecijañskim. W 1960 r. w³adze komunistyczne odebra³y to wiêto Narodowi Polskiemu.  czytamy w decyzji Prezydium Komisji Krajowej.
Do redakcji przyszed³ list, który przedrukowujemy

R¿niêcie g³upa
na ca³ego
Jak d³ugo jeszcze?

W obliczu narastaj¹cego kryzysu i bezrobocia, najwy¿szy czas, aby
odpowiedzialni za pañstwo, gospodarkê i finanse wziêli siê za robotê
lub opucili intratne sto³ki jak nie potrafi¹ poradziæ sobie z
Coraz czêciej dowiadujemy siê obserwuj¹c otoczenie i z mediów, ¿e
bezrobocie wzrasta. G³ówny Urz¹d Statystyczny potwierdza nasze obserwacje, bezrobocie ju¿ przekroczy³o wynik dwucyfrowy i stale wzrasta. Tusk
i jego ekipa powoli zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e sam¹ wizj¹ wietlanej przysz³oci i propagand¹ sukcesu, gdzie zrywa siê gruszki na wierzbie - kryzysu,
który ju¿ zapuka³ do polskich drzwi, siê nie pokona.
Analitycy, którzy jeszcze nie tak dawno wró¿yli, ¿e Polska z³otówka
bêdzie siê stale umacnia³a, wziêli ogon pod siebie i bij¹ na alarm. Grozi
nam krach, bo pañstwo mo¿e nie mieæ pieniêdzy na wyp³atê rent i emerytur, wynagrodzeñ nauczycieli, policji, urzêdników pañstwowych i samorz¹dowych oraz sp³atê zad³u¿enia, które tylko w 2008 roku za rz¹dów PO

Widzia³em ju¿ du¿o fa³szu w ¿yciu, ale to co przeczyta³em w Zwi¹zkowcu o spotkaniu w sprawie s³u¿b strza³owych wprawi³o mnie w totalne
os³upienie. I ju¿ zacz¹³em siê zastanawiaæ, czy aby nie by³em na ca³kiem
innym zebraniu. Ca³e spotkanie zorganizowa³a zak³adowa Solidarnoæ, co
by³o jasne i widoczne podczas ca³ego jego przebiegu.
L.H. (zwi¹zkowiec ZZPPM)  nieustraszony obroñca strza³owych - jeszcze przed przybyciem Dyrektora Naczelnego z ca³¹ wit¹, odczyta³ uchwa³ê
i na tym zakoñczy³. Potem zamilk³ jak grób, bo chyba strach mu dupê
cisn¹³.
I przyzna Pan sam  Panie L.H., ¿e najwyraniej kto przyr¿n¹³ g³upa na
pe³nej fali, tym ba³wochwalczym peanem w Zwi¹zkowcu, bo ci co byli na
spotkaniach  widzieli przecie¿, co widzieli . A tak na marginesie: to
naj³atwiej chwaliæ siê nie swoimi zas³ugami.
Wojtek z Rudnej

Sekretariat Górnictwa i Energetyki podj¹³ radykaln¹ decyzjê

Strajk generalny

3 kwietnia 2009r. Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
Solidarnoæ, bior¹c pod uwagê sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹,
brak dialogu spo³ecznego, brak dzia³añ antykryzysowych oraz obci¹¿anie obywateli skutkami kryzysu przez rz¹dz¹c¹ koalicjê, postanawia rozpocz¹æ przygotowania do strajku generalnego w ca³ym
Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ.
O podjêtej uchwale powiadomi³ zrzeszone w SG i E NSZZ Solidarnoæ - Sekretariaty Bran¿owe i Sekcje Krajowe, zwracaj¹c siê z zapytaniem czy s¹ zainteresowane przyst¹pieniem do strajku generalnego.
Pogarszaj¹ca siê sytuacja materialna (ju¿ drugi rok z rzêdu) rodzin
pracowników przemys³u miedziowego w KGHM Polska Mied S.A., w
wyniku niewystarczaj¹cej w 2008r. waloryzacji wynagrodzeñ pracowników oraz zaprzestania waloryzacji p³acy pracowniczej w 2009r., przy
jednoczesnym jej obni¿aniu poprzez zmniejszenie wyp³aty nagrody rocznej i zmniejszeniu wynagrodzenia za nadgodziny pod ziemi¹, stanowi
wa¿ny argument za przyst¹pieniem Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ do organizowanego STRAJKU.
Uchwa³a SG i E NSZZ Solidarnoæ jest w tej chwili konsultowana z pracownikami Polskiej Miedzi. Ostateczn¹ decyzjê, w tak
wa¿nej sprawie, SKGRM NSZZ Solidarnoæ podejmie po zakoñczonych konsultacjach.

Wynagrodzenia zarz¹du KGHM poch³onê³y w 2008 roku
7 milionów z³otych. Wiêkszoæ to wiadczenia dla by³ych prezesów.

T³uste wynagrodzenia

Menad¿erowie zatrudnieni w Polskiej Miedzi sobie i swoim kolegom nie ¿a³uj¹, ale zwyk³ym pracowników nie wyp³acili po 3
tys. z³otych rekompensaty za utracone zarobki w wyniku inflacji.
Podstawowa stawka miesiêczna prezesa Miros³awa Krutina to ok.
40 tys. z³., a od po³owy 2008r. o 2 tys. z³. wiêcej. Gdy do tego doliczyæ premiê za dobre wyniki (47 tys. z³, od sierpnia 50 tys.), 141 tys.
z³ zarobione w spó³kach zale¿nych i 55 tys. z³ pozosta³ych wiadczeñ,
otrzymamy sumê 589 tys. z³. Tyle prezes KGHM zarobi³ w 2008 roku.
Dwukrotnie wiêcej firma musia³a wyp³aciæ eksprezesowi Krzysztofowi Skórze. Tylko z tytu³u rozwi¹zania umowy o pracê nale¿a³o
mu siê - zgodnie z kontraktem - 600 tys. z³. By³y prezes miedziowej
spó³ki, zainkasowa³ w zesz³ym roku, a¿ 1 milion 150 tys. z³ - by tyle
zarobiæ nie trzeba ani napaæ na bank, ani wygraæ w totolotka, wystarczy zostaæ prezesem KGHM Polska Mied S.A. i przepracowaæ
17 dni w 2008r.
Skóra nie jest jednak rekordzist¹. Rekord to 3,5 miliona z³otych
rocznego wynagrodzenia (ustalonego przez Radê Nadzorcz¹ KGHM
Polska Mied S.A. z nadania SLD) prezesa Stanis³awa Siewierskiego.
Krzywda nie spotka³a równie¿ zastêpców prezesa cz³onków zarz¹du, czyli wiceprezesów Macieja Tyburê i wiceprezes Herberta Wirth,
zarobili w zesz³ym roku odpowiednio 442 tys. z³ i 461 tys. z³.
Miesiêczna pensja wiceprezesa KGHM, to do po³owy 2008r. 35
tys. z³. Dariuszowi Kaków op³aci³o siê byæ nim przez jedenacie miesiêcy (od 6 listopada 2007 do 17 stycznia 2008). W 2008 roku Polska Mied wyp³aci³a mu z tego tytu³u 539 tys. z³. To kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych wiêcej, ni¿ zarobili aktualni wiceprezesi Herbert Wirth i
Maciej Tybura.
W sumie na pensje urzêduj¹cego zarz¹du w 2008 roku posz³o
niespe³na 1,5 miliona z³, a na wiadczenia dla szeciu poprzednich
prezesów - 5,7 miliona z³. Same odprawy kosztowa³y KGHM prawie
2,7 miliona z³. Takie mniej wiêcej s¹ koszty politycznych zmian warty
w Polskiej Miedzi.
Jeszcze wiêksze by³y konsekwencje odpraw i odszkodowañ dla
eksprezesów trzy lata temu, po tym, jak Prawo i Sprawiedliwoæ
wymiot³o ze spó³ki lewicowy zarz¹d Marka Szczerbiaka. W 2006 roku
na wynagrodzenia obu zarz¹dów Polskiej Miedzi KGHM musia³ wy-

daæ a¿ 8,1 mln z³. Dla porównania, w 2007 r. by³o to tylko 4,6 tys. z³.
Nie mo¿e narzekaæ równie¿ przewodnicz¹cy ZZPPM z kopalni Rudna, którego wynagrodzenie za rok 2008 wynios³o bagatela 249 tys.
z³. Przypominamy, ¿e za samo zasiadanie w radzie nadzorczej dosta³
ok. 89 tys. z³ - reszta, to za kierowanie zwi¹zkiem. Przypominamy,
¿e pan L. Hajdacki podczas pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego
ZZPPM kopalni Rudna (gdy w KGHM rz¹dzi³o SLD) przerwa³ swoje
oddelegowanie, aby uzyskaæ awans, ze stanowiska robotniczego na
stanowisko zastêpcy g³ównego in¿yniera i zwi¹zane z tym podniesienie stawki zaszeregowania o kilkanacie kategorii, a nastêpnie po
kilku miesi¹cach, gdy uzyska³ wy¿sz¹ podstawê do wyliczenia redniej pensji, powróci³ do oddelegowania podczas pe³nienia funkcji
zwi¹zkowej.
Niewiele mniej zarabia kolejny zwi¹zkowiec ZZPPM, który m³odym blokuje dostêp do pracy w kopalni Lubin, posiadaj¹c uprawnienia emerytalne ju¿ od ponad 10 lat  przewodnicz¹cy ZZPPM R.
Kurek.
Czy za³oga zatrudniona pod ziemi¹ w kopalni, przy przerobie
rudy na koncentrat i przy wytopie w hutach zostanie potraktowana powa¿nie i otrzyma nale¿ne im podwy¿ki w roku 2009 rekompensuj¹ce wzrost utrzymania w Polsce?

Godny odpoczynek na emeryturze

Emerytura dla górnika

Gdy w Polsce w roku 2005 rz¹dzi³o SLD, górnicy zostali przymuszeni do wywalczenia przys³uguj¹cego im prawa do emerytury górniczej.
W roku 2005 - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wspó³organizowa³a pikietê o prawo do wczeniejszej godnej emerytury górniczej. Pikieta sta³a siê konieczna, gdy¿ pose³ na
Sejm z SLD Ryszard Zbrzyzny wraz ze swoimi kolegami rz¹dz¹cymi
w Polsce bojkotowali górnicze prawa emerytalne. SLD zrozumia³, ¿e
z górnikami trzeba siê liczyæ. Sejm przyj¹³ zmiany wg projektu Solidarnoci do ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Tak powsta³
rozdzia³ przyznaj¹cy górnikom ze wzglêdu na nara¿enie zawodowe wczeniejsze emerytury.
Poni¿ej drukujemy kolejny odcinek obowi¹zuj¹cych przepisów.
Jak¹ pracê liczy siê pó³torakrotnie?
Art. 50d.
1. Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury pracownikom zatrudnionym pod ziemi¹ oraz w kopalniach siarki lub wêgla brunatnego zalicza siê w wymiarze pó³torakrotnym nastêpuj¹ce okresy pracy na obszarze Pañstwa Polskiego:
1. w przodkach bezporednio przy urabianiu i ³adowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy monta¿u,
likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiaj¹cych, ³aduj¹cych i transportuj¹cych w przodkach oraz przy g³êbieniu
szybów i robotach szybowych;
2. w dru¿ynach ratowniczych.
2. Okresy pracy wymienione w ust. 1 pkt. 2 zalicza siê w wymiarze
pó³torakrotnym równie¿ tym pracownikom dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalñ, którzy pracuj¹ przez co najmniej po³owê dniówek roboczych w miesi¹cu pod ziemi¹, w kopalniach
siarki lub w kopalniach wêgla brunatnego.
3. Minister w³aciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw gospodarki i ministrem w³aciwym do spraw Skarbu Pañstwa, w drodze rozporz¹dzenia, okrela szczegó³owo stanowiska pracy, na których zatrudnienie zalicza siê w myl ust. 1 i 2 w wymiarze pó³torakrotnym.
4. Minister w³aciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw Skarbu Pañstwa i ministrem w³aciwym do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, okrela, w drodze rozporz¹dzenia, zasady ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy
pracy górniczej zalicza siê w wymiarze pó³torakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych
stanowiskach pracy górniczej.
W nastêpnym numerze: ustalanie wysokoci emerytur górniczych
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