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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Batalia o podwy¿kê p³acy pracowniczej w KGHM Polska
Mied S.A. trwa.

JEST NAGRODA !

Kolejne rozmowy Zwi¹zków Zawodowych z w³adzami Polskiej Miedzi nad wprowadzeniem podwy¿ek p³acy.
W Lubiñskiej siedzibie Spó³ki, 5 maja 2009r., w asycie kilkuset
osobowej grupy pracowników Polskiej Miedzi, odby³o siê spotkanie Zarz¹du KGHM z Miêdzyzwi¹zkowym Komitetem Protestacyjnym, które doprowadzi³o do podwy¿ek wynagrodzenia zatrudnionych w KGHM Polska
Mied S.A.
W drodze trudnych negocjacji, przy czynnym wsparciu pikietuj¹cej
za³ogi pod oknami Biura Zarz¹du, która musia³a wy³amaæ bramê aby
wejæ na teren zatrudniaj¹cej j¹ Spó³ki, wypracowano Porozumienie
na mocy którego nast¹pi:
1. wyp³acenie 12 maja br. - I transzy nagrody w wysokoci 3.500z³, na
ka¿dego zatrudnionego,
2. nie póniej ni¿ do 15 wrzenia br. wyp³acenie II transzy nagrody w
wysokoci 1500 z³ na ka¿dego zatrudnionego,
3. wzrost o 2% odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny,
4. wprowadzenie dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. do koñca
2009r. pakietu medycznego.
Mapa drogowa do podwy¿ek!
O godzinie 1030 23 kwietnia br. odby³o siê spotkanie negocjacyjne
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ z Zarz¹dem
KGHM Polska Mied S.A. w sprawie podwy¿ek wynagrodzenia w KGHM.
Spotkanie wynika³o z podjêtych ustaleñ SKGRM z Zarz¹dem pod koniec
marca. Zwi¹zkowcy z Solidarnoci maj¹c na uwadze d¹¿enie wszystkich
reprezentacji pracowniczych dzia³aj¹cych w Polskiej Miedzi do wzrostu
wynagrodzeñ pracowniczych i d¹¿enie pracodawcy do rozbicia jednoci
zwi¹zkowej poprzez organizacjê osobnych spotkañ z poszczególnymi
Zwi¹zkami, zaprosili je do wspólnych negocjacji z pracodawc¹. W tym
celu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wystosowali do Central Zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w KGHM, zaproszenie do udzia³u w negocjacjach p³acowych prowadzonych przez Solidarnoæ.
Na spotkaniu pracodawca przedstawi³ przyby³ym zwi¹zkom sytuacjê
finansowo  ekonomiczn¹ Spó³ki za I kwarta³, z której wynika, ¿e jest ona
lepsza od zak³adanej. redni kurs waluty (USD), za któr¹ swoje wyroby
Spó³ka sprzedaje, wyniós³ 3,40z³, a cena miedzi 3.435 USD/t - wobec
zak³adanego 2,90z³ i 3.200 USD/t.
Od red.: - Trzeba zaznaczyæ, ¿e ka¿de 0,05 z³ na kursie dolara skutkuje
zwy¿k¹ o 70 milionów z³otych na zysku netto, a ka¿da zmiana ceny miedzi
o 100 USD/t, to kolejne 85 milionów z³otych zysku netto.
Po przedstawieniu wyników rozgorza³a dyskusja, z której wynika³o, ¿e
Zarz¹d nie zgadza siê w ¿adnym wypadku na systemowy wzrost p³ac
poprzez wprowadzenie sta³ych elementów p³acowych (wzrost stawek,
premii itp.), jest gotowy wyp³aciæ jednorazow¹ nagrodê w wysokoci do
2.000 z³, co skutkuje wzrostem redniego pracowniczego wynagrodzenia
o 3,6% (3,3% wynios³a inflacja za I kwarta³ 2009r.) w stosunku do roku
poprzedniego, bez uwzglêdnienia wyp³at z tytu³u nagrody rocznej za wypracowany zysk.
ZZPPM, który spotka³ siê ju¿ wczeniej o godzinie 900 z Zarz¹dem,
przedstawi³ propozycjê wyp³aty jednorazowej nagrody w wysokoci 5 tys.
z³, wzrostu o 2% odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny i wprowadzenie od lipca 2009 pakietu medycznego.
Zarz¹d zgodzi³ siê na wprowadzenie wzrostu odpisu o 2% na PPE
(wzrost o 1% kosztów zatrudnienia) i rozpoczêcie rozmów w celu uzgodnienia i wprowadzenia pakietu medycznego dla pracowników KGHM oraz
podtrzyma³ swoje stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzenia pracowniczego. Spotkanie zakoñczy³o siê brakiem wspólnego stanowiska.
Wobec nieuzyskania porozumienia z pracodawc¹, Zwi¹zki Zawo-

dowe wypracowa³y wspólne stanowisko:
Spotkanie z przedstawicielami Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. w
dniu dzisiejszym po raz kolejny nie przynios³o oczekiwanych efektów w
prowadzonych sprawach p³acowych.
Centralne Zwi¹zki Zawodowe przyjê³y wspólne stanowisko, które mog³oby byæ ostatecznym warunkiem zakoñczenia sporów zbiorowych:
1. wyp³ata jednorazowej nagrody w wysokoci 5.000 z³ dla ka¿dego zatrudnionego,
2. wzrost o 2% odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny,
3. wprowadzenie dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. od 1 lipca
2009r. pakietu medycznego.
Z ubolewaniem stwierdzamy, ¿e przedstawiciele Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. uznali, ¿e nie staæ KGHM Polska Mied S.A. na wyp³atê
5.000 z³ nagrody na jednego zatrudnionego.
Propozycja Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. w wysokoci 2.000 z³
brutto na zatrudnionego nie jest propozycj¹ powa¿n¹ i odpowiedzialn¹ z
¿¹daniem zakoñczenia roszczeñ p³acowych na 2009r. Ewentualn¹ wyp³atê nie bêdziemy traktowaæ jako spe³nienie naszego postulatu p³acowego.
Maj¹c powy¿sze na uwadze:
1. Oczekujemy ostatecznego stanowiska Zarz¹du KGHM Polska Mied
S.A. w sprawie sprecyzowanych przez nas warunków zakoñczenia
sporów zbiorowych w terminie do dnia 28.04.2009r.,
2. W dniu 29.04.2009r. powo³amy Miêdzyzak³adowy Komitet Protestacyjny, który na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmie kalendarz
wspólnych dzia³añ przewidzianych ustaw¹ o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych,
3. Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe przeprowadz¹ akcjê informacyjno-konsultacyjn¹ z pracownikami w sprawie zaistnia³ej sytuacji.
W dniu 28.04.2009r. Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. zaproponowa³
Zwi¹zkom Zawodowym spotkanie w dniu 5 maja br. celem uzgodnienia
porozumienia.
Zgodnie z przyjêtym przez zwi¹zkowców 23 kwietnia harmonogramem
- Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. w dniu
29.04.2009r. spotka³y siê i wypracowa³y stanowisko:
Wobec wyczerpania wszystkich procedur z referendum strajkowym
w³¹cznie, zapisanych w ustawie o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych oraz
postêpuj¹cego spadku p³ac realnych przy aroganckiej podstawie Zarz¹du
KGHM Polska Mied S.A. postanawiamy co nastêpuje:
1. Z dniem dzisiejszym tj. 29.04.2009r. powo³aæ Miêdzyzwi¹zkowy Komitet Protestacyjny w sk³adzie: Józef Czyczerski; Ryszard Zbrzyzny;
Piotr Trempa³a; Micha³ Brysik; Jerzy Czarnecki; Jan M³ynarczyk; Grzegorz Kurek; Wies³aw K¹tny; Antoni Bludnik; Henryk ciegliñski; Irena
Wojciechowska; Rafa³ Kulijewicz.
2. Miêdzyzak³adowy Komitet Protestacyjny dzia³aj¹c z upowa¿nienia ni¿ej podpisanych Zwi¹zków Zawodowych - przyjmuj¹c propozycjê
spotkania z Zarz¹dem KGHM Polska Mied S.A. w dniu 5.05.2009r. o
godzinie 9.00  pojawi siê na tym spotkaniu w asycie pracowników
Oddzia³ów KGHM Polska Mied S.A. celem odbycia publicznego wys³uchania ewentualnych propozycji Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A.
id¹cych w kierunku rozwi¹zania sporu zbiorowego.
3. Harmonogram dalszych dzia³añ og³oszony zostanie przez Miêdzyzak³adowy Komitet Protestacyjny po publicznym wys³uchaniu propozycji Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Dzia³ania te, w przypadku dalszego obni¿ania p³ac realnych pracownikom Polskiej Miedzi bêd¹ coraz bardziej uci¹¿liwymi dla pracodawcy.
Lekcewa¿enie za³óg pracowniczych, ob³uda i zak³amanie nie bêd¹ dalej
przez nas tolerowane. Za dobr¹ pracê trzeba tak¿e nagradzaæ pracowników, a nie tylko siebie i najwy¿sze kierownictwo w Spó³ce. ( )
Bardzo dobre wyniki osi¹gniête za rok 2008 i I kwarta³ 2009r. przez
Spó³kê uprawniaj¹ za³ogê KGHM Polska Mied S.A. do ¿¹dania podwy¿ek p³ac rekompensuj¹cych wzrost utrzymania gospodarstw domowych oraz nad¹¿ania za postêpuj¹cymi podwy¿kami redniej p³acy w
Polsce.

Wczeniej zaprzecza³, ¿e wspó³pracowa³ z komunistycznymi s³u¿bami bezpieczeñstwa, po przemyleniu sprawy kreuje siê na bohatera

KGHM-owski
D¿ejms Bond

Komunie zawdziêcza wiele. Gdyby mia³ jeszcze raz pokierowaæ
swoim ¿yciem, zrobi³bym to samo.
Wspó³pracownik s³u¿by bezpieczeñstwa PRL, udzielaj¹cy jej informacji dla osi¹gniêcia w³asnych celów  stanowiska i pieniêdzy,
awansowany za czasów ostatnich rz¹dów SLD na prezesa KGHM Polska Mied S.A., nie tylko nie ¿a³uje, ale mówi, ¿e jego wspó³praca z
SB s³u¿y³a Polsce i KGHM-owi.
Takie wybielanie nie jest niczym nowym, najwiêksi przestêpcy, którzy
doprowadzili do zg³ady milionów ludzi, t³umaczyli siê, ¿e w swym postêpowaniu kierowali siê dobrem swoich pañstw i narodów. Najwiêksi siepacze z SB, którzy maj¹ na swym sumieniu wiele istnieñ polskich patriotów walcz¹cych z dominacj¹ sowieck¹, mówi¹, ¿e w swych dzia³aniach
kierowali siê dobrem Polski. Trudno, jednak nie przyznaæ im racji, ¿e w
porównaniu do innych obywateli Polski, ¿yli lepiej maj¹c dostêp do wszelkich dóbr i pieniêdzy oraz stanowisk. Ewidentnym przyk³adem jest tow.
W.B., który bêd¹c zaufanym systemu totalitarnego awansowa³, mia³
dostêp do dóbr (samochody, telewizory, dzia³ki budowlane i materia³y
budowlane itd. nie by³y dostêpne na rynku, by³y przydzielane za porednictwem rz¹dz¹cej partii PZPR). Czy kto, kto by³ przy korycie i dziêki
temu ¿y³ jak p¹czek w male, teraz po latach mo¿e narzekaæ, ¿e mu by³o
le? Zadenuncjowa³ przeciwnych systemowi ludzi do s³u¿b zwalczaj¹cych jakiekolwiek ruchy przeciwne w³adzy ludowej, to tylko dla dobra
Polski i KGHM, a ¿e za t¹ wspó³pracê niele siê nachapa³  to tak przy
okazji. ¯yli w tym czasie w Polsce prawdziwi patrioci, którzy nie sprzedali siê za sto³ki i przywileje do nich na pewno W.B. nie nale¿y.
Poni¿ej przedrukowujemy za Gazet¹ Wroc³awsk¹ z 2009-04-02
artyku³ pt.

Wspó³pracowa³em z SB dla dobra Polski i KGHM

Z Wiktorem B³¹dkiem, by³ym prezesem KGHM Polska Mied SA, rozmawia Piotr Kanikowski:
Z materia³ów dostêpnych w Instytucie Pamiêci Narodowej wynika, ¿e w 1976 roku Antoni £ukomski, oficer S³u¿by Bezpieczeñstwa,
pozyska³ Pana do wspó³pracy i zarejestrowa³, jako TW Jawor. Podpisa³ Pan owiadczenie o zachowaniu tajemnicy, a potem dostarcza³
informacje specjalnym s³u¿bom.
To prawda, ja siê wcale tego nie wypieram, a nawet czujê dumê, ¿e
dla dobra Polski i KGHM wspó³pracowa³em z kontrwywiadem gospodarczym. Da³bym siê pokroiæ za kombinat, a wtedy w grê wchodzi³o
¿ycie górników. Mam spokojne sumienie, bo na nikogo nie donosi³em,
nikogo nie zakablowa³em. Oni chyba czuli, ¿e gdyby zaczêli cokolwiek
na ten temat, to koniec rozmowy.
Bra³ Pan od nich pieni¹dze?
Nigdy.
Pamiêta Pan, jak ta wspó³praca siê zaczê³a?
To by³o po 1974 roku, kiedy jako kierownik oddzia³u G1 rozpocz¹³em
pracê w kopalni Rudna. Zg³osi³ siê do mnie oficer kontrwywiadu, pan
£ukomski. Przyszed³ do domu. Otworzy³em drzwi. Przedstawi³ siê, poprosi³ o spotkanie. Pokaza³ legitymacjê, ale do koñca nie dowierza³em.
Zanim, wiêc poszed³em na spotkanie, próbowa³em sprawdziæ, czy kto
mnie nie nabiera. Po pytaniach, jakie zadawa³, domyli³em siê, o co chodzi.
O co chodzi³o?
W Rudnej powtarza³y siê wówczas zagadkowe po¿ary tam transportuj¹cych urobek. Zginêli górnicy, szeæ czy siedem osób. Wszystko
wygl¹da³o bardzo podejrzanie, bo tamy nagle stawa³y w p³omieniach
na wiêkszej d³ugoci, jakby kto pola³ je ³atwopalnym p³ynem i podpali³.
Prokuratura i urz¹d górniczy szuka³y przyczyny, ale chyba nie bra³y pod
uwagê mo¿liwoci sabota¿u gospodarczego. Tamten oficer przedstawi³
mi listê nazwisk osób, które mog³y pracowaæ dla obcego wywiadu.
Kto na niej by³?
Pan H., pracownik ZG Rudna, dobry mechanik. Mia³ ukraiñskie pochodzenie.
Co siê z nim sta³o?
Wed³ug £ukomskiego, z którym przypadkowo spotka³em siê 20 lat
póniej na rybach, by³ szpiegiem zachodniego wywiadu. Zajmowa³ siê
sabota¿em gospodarczym. Chyba czu³ na plecach oddech s³u¿b Da³bym siê pokroiæ za KGHM, a w grê wchodzi³o wtedy ¿ycie górników

specjalnych, bo szybko odszed³ z KGHM, a potem pracowa³ gdzie na
terenie Pó³nocnej Grupy Wojsk Radzieckich, zdaje siê dostarczaj¹c pieczywo. Z tego, co mówi³ £ukomski, tam dosta³ kulkê w ³eb.
Na czym jeszcze polega³a Pana wspó³praca z SB?
W sprawach gospodarczych ci panowie byli zupe³nie zieloni, wiêc
t³umaczy³em im ró¿ne rzeczy. Z koñcówki lat 80-tych pamiêtam sprawê
Duñczyñskiego - urzêdnika z handlu zagranicznego w Warszawie, który
wspólnie ze swoj¹ ¿on¹ i KGHM za³o¿y³ spó³kê handluj¹c¹ miedzi¹ na
gie³dzie w Londynie. Mia³ w niej najwiêksze udzia³y i ogromn¹ mar¿ê.
W³o¿y³ 20 tys. funtów, a po roku wyci¹gn¹³ 980 tysiêcy funtów. Kombinat by³ na tym stratny. Przy pomocy kontrwywiadu uda³o siê przekonaæ
Duñczyñskiego, aby przekaza³ swoje udzia³y KGHM-owi. Dziêki temu
dzi Polska Mied jest stuprocentowym w³acicielem swego londyñskiego przedstawicielstwa Polish Copper.
S³u¿by rz¹dz¹.
- Osoby w przesz³oci wspó³pracuj¹ce z bezpiek¹ s¹ skoñczone,
jako politycy - uwa¿a Janusz Korwin-Mikke, lider Unii Polityki Realnej. Mog¹ natomiast zasiadaæ w zarz¹dach spó³ek Skarbu Pañstwa, ale pod
warunkiem, ¿e dzi s¹ niezale¿ne. Wszystko wiêc zale¿y od tego, czy
kto, kto by³ agentem, nadal nim jest. Podejrzewam, niestety, ¿e w takich spó³kach, jak PKN Orlen czy KGHM Polska Mied SA, bezpieka
nadal rozdaje karty. Not. AAG
Okr¹g³y Stó³
- Niestety, prawo nie zabrania by³ym wspó³pracownikom SB zasiadaæ w spó³kach Skarbu Pañstwa - ¿a³uje Arkadiusz Mularczyk, adwokat, pose³ Prawa i Sprawiedliwoci. - Wszystko wiêc zale¿y od w³aciciela i od tego, czy ma zaufanie do kogo, kto nie jest nieskazitelny. To
s¹ wyniki uk³adu Okr¹g³ego Sto³u, który umo¿liwi³ by³ym esbekom g³adkie wejcie w struktury pañstwa, w biznes, gdzie funkcjonuj¹ do dzi.
Not. AAG
Z dokumentów wynika, ¿e SB interesowa³o siê Pañskimi wyjazdami za granicê. Po powrocie z Boliden oficer Henryk Fiedorek otrzyma³ wizytówki szwedzkich in¿ynierów.
Nikomu nie zaszkodzi³em. A dziêki wyjazdom mog³em podpatrzyæ na
Zachodzie rewolucyjne rozwi¹zania technologiczne do zastosowania w
naszych kopalniach. Jecha³em z grup¹, obserwowa³em, zapisywa³em
wszystko na twardym dysku w mojej g³owie, a potem rodzi³y siê z tego
patenty i wnioski racjonalizatorskie, dziêki którym Rudna przodowa³a w
innowacyjnoci. KGHM szybciej siê rozwija³.
Co, na przyk³ad, podpatrzy³ Pan na Zachodzie?
System przesypów, uk³ad tamoci¹gów, ca³¹ podsadzkê. Ryzykowa³em g³ow¹, gdy przy zastosowaniu tej technologii dobieralimy siê do
z³o¿a grubego na 17 metrów. Ale wiedzia³em, ¿e nic z³ego siê nie stanie,
bo widzia³em co podobnego zagranic¹.
A nie mia³ Pan skrupu³ów, rejestruj¹c podpatrzone za granic¹ rozwi¹zania jako w³asne patenty?
To by³ miks rzeczy podpatrzonych i w³asnych pomys³ów. Oni mieli
p³ytkie kopalnie, wiêc nie wszystkie technologiczne rozwi¹zania pasowa³y. Trzeba je by³o przystosowaæ do warunków zag³êbia miedziowego.
Pana bliscy wiedzieli o tej wspó³pracy?
Nie mogli wiedzieæ. Podpisa³em zobowi¹zanie o tajemnicy. Nie wstydzê siê przesz³oci. Gdybym mia³ mo¿liwoæ jeszcze raz pokierowaæ
swoim ¿yciem, zrobi³bym to samo, tyle ¿e w lepszym wydaniu, z wiêkszym po¿ytkiem dla Polski oraz KGHM.

27 kwietnia br. Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A.
odrzuci³a rekomendacjê Zarz¹du, aby ca³y ubieg³oroczny
zysk zosta³ w spó³ce

Rada Nadzorcza
za pobraniem dywidendy

Przedstawiciele za³ogi protestuj¹ przeciw wyprowadzeniu ze Spó³ki wypracowanego przez za³ogê górniczohutnicz¹ zysku.

Wniosek o pozostawienie ca³ego ubieg³orocznego zysku KGHM Polska Miedz S.A. z³o¿y³ Zarz¹d Spó³ki, który pieni¹dze z wypracowanego
przez za³ogê Polskiej Miedzi zysku chce wykorzystaæ, zgodnie ze swoj¹
strategi¹, na ró¿ne, w¹tpliwe, inwestycje poza KGHM. Jak wszyscy pamiêtamy, strategia Spó³ki zosta³a zatwierdzona g³osami cz³onków Rady
Nadzorczej reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa, przy sprzeciwie przedstawicieli za³ogi w Radzie. Teraz g³osowanie cz³onków rady nadzorczej nad
rekomendacj¹ zarz¹du o podziale zysku za 2008r. odby³o siê diametral-

ne odwrotnie. Zarz¹d nie przekona³ do swojego stanowiska cz³onków
rady reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa, natomiast zosta³o one poparte
g³osami przedstawicieli pracowników. Có¿ takiego zasz³o, ¿e ci, którzy
g³osowali wczeniej za Strategi¹, teraz nie chc¹, aby by³a ona realizowana? Podczas posiedzenia otwarcie informowali, ¿e akcjonariusze
oczekuj¹ wyp³aty dywidendy. Czy¿by g³osuj¹c za przyjêciem kosztownej
Strategii nie wiedzieli, ¿e akcjonariusze oczekuj¹ dywidendy? Cz³onek
Rady Nadzorczej KGHM Józef Czyczerski ostro krytykowa³ decyzjê
pozbawiaj¹c¹ KGHM wypracowanego w roku 2008 zysku. W swoim
sprzeciwie zg³osi³ zdanie odrêbne do decyzji wyprowadzaj¹cej zysk
poza KGHM. Zdanie odrêbne zg³oszone przez J. Czyczerskiego popar³o
dwóch pozosta³ych cz³onków rady z wyboru za³ogi.
Pytamy Józefa Czyczerskiego, dlaczego g³osowa³ za pozostawieniem zysku w spó³ce?
W odpowiedzi Józef Czyczerski mówi: W ubieg³ym roku za³oga domaga³a siê realizacji podwy¿ek wynagrodzeñ na poziomie inflacji. Zarz¹d Spó³ki odmówi³ realizacji tego s³usznego postulatu za³ogi. Pracownicza p³aca realna za³ogi Polskiej Miedzi obni¿y³a siê w stosunku do
inflacji i do redniej p³acy w kraju. G³ówn¹ przyczyn¹ eksponowan¹ przez
Zarz¹d by³a koniecznoæ pozostawienia zysku w spó³ce, wobec mog¹cych nast¹piæ przejciowych trudnoci gospodarczych. Zarz¹d po¿a³owa³ za³odze w grudniu 3 tys. z³ premii, która pomniejszy³aby w znikomym stopniu zysk Spó³ki. I po chwili dodaje W chwili obecnej chce siê
wypompowaæ zysk, wzorem lat ubieg³ych, do akcjonariuszy. Panowie cz³onkowie rady reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa s¹ spoza naszego regionu, oni tu przyjechali po pieni¹dze i nie martwi¹ siê, co bêdzie dalej z
Polsk¹ Miedzi¹. Ja tu ¿yjê. Polska Mied to moja przesz³oæ i przysz³oæ,
dlatego bêdê robi³ wszystko, aby zysk pozosta³ w Spó³ce i s³u¿y³ jej rozwojowi- tu w Polsce.
Zdaniem analityków, do akcjonariuszy mo¿e trafiæ od 30 do nawet
50% zysku netto, który w 2008 r. wyniós³ 2,92 miliarda z³ (14,6 z³ na
akcjê). Nie wiadomo, jak du¿ej dywidendy bêdzie chcia³ Skarb Pañstwa,
który posiada prawie 42% akcji KGHM. Przedstawiciele ministerstwa
skarbu informuj¹, ¿e decyzja mo¿e zapaæ nawet dzieñ przed WZA spó³ki. Nie pad³y jednak ¿adne kwoty.
Decyzja nadzoru nie jest dla mnie zaskoczeniem i jest zgodna z zapowiedziami ministra skarbu, który mówi³, ¿e liczy na dywidendê z KGHM.
Ale zarz¹d nadal mo¿e podejmowaæ próby zatrzymania jak najwiêkszej
kwoty w spó³ce. Dla ministra liczyæ siê bêd¹ konkretne propozycje inwestycyjne i projekty gotowe do realizacji - podkrela Robert Maj, analityk
KBC Securities.
Nie wiadomo, czy zarz¹d nadal bêdzie d¹¿yæ do pozostawienia ca³ego zysku w spó³ce. Po radzie nie skomentowa³ decyzji rady nadzorczej.
Kierownictwo spó³ki musi przeanalizowaæ sprawê i w najbli¿szym
czasie podejmie decyzjê. - mówi Monika Kowalska, rzeczniczka KGHM.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ na posiedzeniu 28 kwietnia br. podtrzyma³a swoje stanowisko dotycz¹ce
pozostawienia ca³ego zysku w Spó³ce, reprezentowane przez jej przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego i wyrazi³a swe oburzenie wobec
nieodpowiedzialnej dzia³alnoci czêci rady nadzorczej pochodz¹cej
z nadania Skarbu Pañstwa.

24-25 marca br. w Gdañsku odby³o siê posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ.

kryzysowej zawieraj¹cej m.in. tzw. subsydiowanie zatrudnienia wejd¹ w
¿ycie do koñca kwietnia tego roku.
Za szczególnie wa¿ne Komisja Krajowa uznaje wdro¿enie tzw. subsydiowanego zatrudnienia (inaczej bezrobocie techniczne) i przeznaczenie na ten cel odpowiednich rodków bud¿etowych. Chodzi o dop³aty do wynagrodzeñ pracowniczych w przypadku przedsiêbiorstw,
które z powodu kryzysu zmuszone s¹ zatrzymaæ produkcjê lub j¹ ograniczyæ. Takie rozwi¹zanie pomog³yby zapewniæ funkcjonowanie zagro¿onych firm i bezpieczeñstwo zatrudnienia pracownikom. Jednoczenie
w dyskusji wyra¿ono obawê, ¿e 12-miesiêczny okres rozliczeniowy mo¿e
byæ nadu¿ywany przeciwko pracownikom. Komisja Krajowa uzna³a równie¿, ¿e Wojewódzkie Komisje Dialogu Spo³ecznego powinny systematycznie monitorowaæ sytuacjê na lokalnych rynkach pracy i na bie¿¹co
podejmowaæ odpowiednie dzia³ania.
W specjalnym stanowisku NSZZ Solidarnoæ zwróci³ siê równie¿
do rz¹du o udzielenie pomocy publicznej sektorowi kolejowemu. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê wsparcia dla PKP Polskich Linii Kolejowych, co
pozwoli wykorzystaæ rodki unijne na inwestycje w infrastrukturê kolejow¹. Dofinansowania wymagaj¹ równie¿ inwestycje zwi¹zane z napraw¹
taboru kolejowego PKP CARGO. Z powodu wstrzymania prac remontowych przez PKP Cargo zagro¿onych likwidacj¹ jest 18 tys. miejsc pracy
w Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego.
Komisja Krajowa zdecydowa³a równie¿, ¿e XXIII Krajowy Zjazd
Delegatów odbêdzie siê w dniach 15-16 padziernika w Bia³ymstoku.

W³adza planuje zysk za 2008r. do podzia³u

100 mln dla za³ogi

Przedstawiciele za³ogi ¿¹daj¹ pozostawienia zysku za 2008r. w
ca³oci w Spó³ce, na dofinansowanie podstawowej dzia³alnoci, a w
przypadku decyzji o jego wyprowadzeniu na dywidendê dla akcjonariuszy, przelania 100 milionów na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych.
Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej 27 kwietnia przedstawiciele Skarbu Pañstwa w radzie zadecydowali o odrzuceniu wniosku Zarz¹du o pozostawieniu ca³ego zysku wypracowanego przez Spó³kê w
2008r. Jak twierdzili - akcjonariuszom nale¿y siê udzia³ w zysku w formie dywidendy.
Przedstawiciele za³ogi w radzie nie zgadzaj¹ siê z tym pogl¹dem uwa¿aj¹c, ¿e w niepewnych czasach kryzysu wiatowego, który obecnie
oszczêdza Polsk¹ Mied, przysz³oæ jest nie przewidywalna i dlatego
zysk nale¿y pozostawiæ. A w przypadku decyzji o wyp³acie dywidendy
akcjonariuszom czêæ wyprowadzanego zysku powinna przypaæ za³odze, która ten zysk wypracowa³a, poprzez zasilenie ZFS.
Na rêce Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Marka Trawiñskiego
przekazali swój wniosek, w którym domagaj¹ siê odpisania z zysku
KGHM Polska Mied S.A. za 2008r. kwoty 100 milionów z³otych na
Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu mieszkaniowego.

Legalnie demonstruj¹cy w Warszawie gdañscy stoczniowcy, 29 kwietnia 2009r., zostali pobici przez policjê.

Specustawa
do koñca kwietnia Ukaraæ za brutaln¹

250 tys. pracowników straci³o zatrudnienie od pocz¹tku roku a
rz¹dowej pomocy w utrzymaniu miejsc pracy ci¹gle brak. Dlatego
NSZZ Solidarnoæ wzywa rz¹d do pilnego podjêcia negocjacji pakietu antykryzysowego przedstawionego przez zwi¹zki zawodowe i
organizacje pracodawców 13 marca br.
25 marca br. w Gdañsku zakoñczy³o siê dwudniowe posiedzenie
Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ. Komisja Krajowa omówi³a tzw.
pakiet antykryzysowy, który zosta³ przyjêty przez reprezentatywne organizacje pracodawców i zwi¹zki zawodowe. W jego sk³ad wchodz¹
rozwi¹zanie z zakresu prawa pracy, polityki gospodarczej i pomocy spo³ecznej. Szczególnie istotne dla pracowników jest tzw. subsydiowanie
zatrudnienie, które pomo¿e utrzymaæ miejsca pracy.
KK NSZZ Solidarnoæ przyjê³a stanowisko, w którym wzywa rz¹d
do szybkiego podjêcia negocjacji pakietu antykryzysowego. Od pocz¹tku roku pracê straci³o 250 tys. pracowników. Zwi¹zkowcy oczekuj¹, ¿e rozwi¹zania antykryzysowe w postaci specjalnej ustawy anty-

interwencjê

NSZZ Solidarnoæ zdecydowanie potêpia brutaln¹ interwencjê policji wobec legalnej demonstracji stosunkowo niewielkiej
grupy zdesperowanych robotników walcz¹cych o swoje miejsca
pracy.
Nieadekwatne do sytuacji u¿ycie parz¹cych rodków chemicznych,
a tak¿e bezporedniej przemocy spowodowa³y, ¿e wielu manifestantów ponios³o szkody - kilkudziesiêciu osobom udzielono pomocy lekarskiej, kilka osób zosta³o hospitalizowanych.
Kategorycznie domagamy siê natychmiastowego wyjanienia
sprawy i ukarania winnych. Tego typu prowokacja mo¿e jedynie
doprowadziæ do eskalacji konfliktu spo³ecznego.  Owiadczy³
Janusz niadek - Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ.

Martwi¹ siê o przysz³oæ najstarszej kopalni w LGOM

Aby by³a praca
- kopalnia musi istnieæ!

Opracowany przez Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. Strategia techniczno-ekonomiczna na lata 2009-2018 wzbudza ogromne zaniepokojenie wród za³ogi kopalni Lubin.
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Lubin po
przedstawionej przez Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. prezentacji planu
Techniczno-Ekonomicznego na lata 2009-2018 wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie dalsz¹ perspektyw¹ funkcjonowania kopalni Lubin i lubiñskiego
wydzia³u O/ZWR.
Zwi¹zku z powy¿szym wystosowa³a pismo do Prezesa Zarz¹du KGHM
Polska Mied S.A. Miros³awa Krutina. Pisze w nim: Wed³ug planu w 2011
ma nast¹piæ wygaszenie produkcji Huty Legnica, która przerabia rudê
wydobyt¹ w kopalni Lubin. Dalszy wytop z koncentratu lubiñskiej rudy ma
siê odbywaæ w Hucie G³ogów, ale tylko w iloci do 10% obecnej produkcji
kopalni Lubin. Zmniejszenie produkcji do 10% w kopalni Lubin bêdzie siê
wi¹za³o z drastycznym obni¿eniem zatrudnienia lub likwidacj¹ lubiñskiego
wydzia³u O/ZWR oraz O/ZG Lubin. Koncepcja skoncentrowania siê na
wydobyciu rudy z kopalñ o wiêkszej zawartoci miedzi w rudzie i pozostawienia lubiñskiego z³o¿a na czas, kiedy wzrosn¹ ceny miedzi i wydobycie
stanie siê wiêcej op³acalne. Mo¿e siê okazaæ ca³kowit¹ likwidacj¹ Oddzia³u
ZG Lubin i utrat¹ udostêpnionych z³ó¿ bezpowrotnie.
Kopalnia Lubin ma udokumentowane i przygotowane do wydobycia
du¿e z³o¿e bogate w srebro i inne pierwiastki, które przy obecnej technologii produkcji nie s¹ pozyskiwane, ale przy odpowiednich nak³adach mog³yby staæ siê kolejnym bogactwem Polskiej Miedzi.
W historii KGHM Polska Mied S.A. wydatkowano ogromne rodki na
wydobycie rudy miedzi na ha³dê w Kongo, odzysk i produkcjê kobaltu oraz
inne chybione inwestycje. Teraz s³yszymy, ¿e Zarz¹d bêdzie prowadzi³ poszukiwania w Niemczech i planuje kupiæ kopalnie w Ameryce Po³udniowej. Dlaczego nie przeznacza siê rodków na opracowanie lub pozyskanie
nowych technologii zwiêkszaj¹cych mo¿liwoci pozyskania szerszej gamy
gotowych produktów z wydobywanej w polskich kopalniach rudy? Jakie
za³oga Polskiej Miedzi bêdzie mia³a korzyci z zainwestowanych za granic¹, a wypracowanych w Polsce pieniêdzy?
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Lubin
oczekuje od Zarz¹du zmian, w trybie pilnym, umo¿liwiaj¹cych dalsze
funkcjonowanie kopalni Lubin i lubiñskiego wydzia³u O/ZWR. ¯¹da, w
imieniu za³ogi, przedstawienia planu dzia³añ gwarantuj¹cych op³acalnoæ produkcji w kopalni Lubin.

W³adze KGHM Polska Mied S.A. maj¹ ustalon¹ waloryzacjê wynagrodzenia w zale¿noci od krotnoci przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw.

Jednakowo
w Polskiej Miedzi

Waloryzacja p³acy w stosunku do przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw, w KGHM Polska Mied S.A.
funkcjonuje ju¿ od lat.
Na pocz¹tku ustalano i waloryzowano, w stosunku do przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw, p³acê pracownikom zatrudnionym na kontraktach (zarz¹dom spó³ek zale¿nych i dyrektorom w Oddzia³ach), a póniej uzale¿niono wynagrodzenie Rady Nadzorczej (podczas ostatnich rz¹dów SLD wprowadzono dla cz³onków rady 2,5
krotnoæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw, dla sekretarza i przewodnicz¹cego odpowiednio wy¿ej). Latem ubieg³ego roku wprowadzono Zarz¹dowi KGHM Polska Mied S.A.
waloryzacjê p³acy podstawowej zale¿n¹ od krotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw, zaraz na wstêpie
stawka prezesa wzros³a o ok. 2.000 z³.

Na pocz¹tku br., podczas protestu górników na l¹sku jednym z argumentów podnoszonym przez zwi¹zkowców za podwy¿k¹ p³ac, by³a automatyczna waloryzacja p³acy prezesów na wêglu. Po tym zdarzeniu Rada
Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. wycofa³a Zarz¹dowi automatyczn¹
waloryzacjê podstawowego wynagrodzenia, która mia³a nast¹piæ od 1
stycznia br.
Czy pracownicy niekontraktowi bêd¹ mieli waloryzowan¹ stawkê
na zasadach jak kontraktowi?
Pracuj¹ w kopalni pod ziemi¹ wydobywaj¹c rudê na powierzchniê, w
zak³adzie przeróbczym przy wzbogacaniu rudy i w hucie przy wytopie i
elektrolizie, dziêki nim KGHM Polska Mied S.A. istnieje i od lat osi¹ga
wysokie zyski. Pomimo, ¿e dziêki ich pracy Spó³ka dobrze prosperuje,
wypracowuj¹c miliardowe zyski, ich p³ace ju¿ drugi rok obni¿aj¹ siê w
stosunku do przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw. Zwi¹zki Zawodowe dobijaj¹ siê w ich imieniu o podwy¿ki stawek. W roku 2008 dla pe³nej waloryzacji chcieli uzyskaæ 350 z³, uzyskali
150 z³ i spadek realnej p³acy. Na 2009r. Zarz¹d Spó³ki zaplanowa³ zerowy
wzrost wynagrodzeñ i Zwi¹zki ruszy³y do boju.
Ju¿ wiemy, ¿e stawki nie wzrosn¹. Zarz¹d zgadza siê tylko na: symboliczn¹ nagrodê, która tylko czêciowo rekompensuje za³odze postêpuj¹c¹
inflacjê w tym roku, wzrost Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz
Pakiet Medyczny. Wszystko to powoduje, ¿e w przysz³ym roku wynagrodzenie bêdzie na poziomie z roku 2008, .a ceny szybuj¹ w górê ... .
Wzronie przeciêtna p³aca w przedsiêbiorstwach, a przeciêtna p³aca w
KGHM Polska Mied S.A. kolejny rok zdo³uje?
Jednakowe podejcie do wszystkich zatrudnionych w KGHM Polska
Mied S.A. z corocznym waloryzowaniem stawek, tak jak dla pracowników kontraktowych, to rozwi¹zanie koñcz¹ce coroczne niepokoje spo³eczne, które wstrz¹saj¹ Spó³k¹. Ludzie maj¹ prawo do p³acy, która w
wyniku inflacji nie traci na wartoci i chc¹ spokojnie pracowaæ bez nieustannej walki o jej waloryzacjê.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ od lat
domaga siê godziwej p³acy dla zatrudnionych w KGHM Polska Mied
S.A.  odpowiadaj¹cej charakterowi pracy i zagro¿eniom z niej wynikaj¹cym. Podejmie wszelkie dzia³ania w celu nie dopuszczenia do
dalszej degradacji p³acy pracowniczej w KGHM Polska Mied S.A.

W odpowiedzi na apel Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ - Serce Górnika

Oddali krew
i deklaruj¹ wiêcej

Podczas og³oszonych w czwart¹ rocznicê mierci Jana Paw³a II,
trwaj¹cych w kwietniu Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarnoæ, cz³onkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Serce
Górnika przy ZG/Lubin oddali swoj¹ krew.
Cz³onkowie klubu wraz z cz³onkami swoich rodzin, oddali 17 kwietnia
br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 19 litrów i
350 mililitrów krwi. Dar zosta³ przekazany na potrzeby szpitali naszego
regionu i potrzeby Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii
Dzieciêcej we Wroc³awiu. W zorganizowanej akcji udzia³ wziê³o 45 osób.
Sporód nich 3 osoby zadecydowa³y, ¿e oprócz oddania krwi chc¹ daæ z
siebie jeszcze wiêcej i staæ siê dawcami szpiku kostnego, w tym celu
zarejestrowali siê w Banku Dawców Szpiku Kostnego (przypominamy, ¿e
w ubieg³ym roku 8 osób cz³onków klubu zarejestrowa³o siê w banku).
Dla cz³onków Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Serce Górnika
dzia³aj¹cego przy O/ZG Lubin powiêcenie dla innych jest niczym nadzwyczajnym i nie oczekuj¹ podziêkowañ. Deklaruj¹, ¿e s¹ do dyspozycji
wszystkich, w przypadku potrzeby zabezpieczenia krwi, podczas chorób
i zdarzeñ losowych.
Trudno jednak przejæ obojêtnie wobec takiej odezwy - apelu Solidarnoci.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ dziêkuje wszystkim pracowników Polskiej Miedzi, którzy w odpowiedzi na
apel oddali swoj¹ krew dla ratowania ¿ycia i zdrowia innych. Szczególne s³owa podziêkowania kieruje do cz³onków Klubu Honorowych
Dawców Krwi im. Serce Górnika dzia³aj¹cego przy O/ZG Lubin.

Dwutygodnik PRYZMAT - pismo SKGR Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Redakcja nie odpowiada za treæ reklam i listów.
Adres Redakcji - SKGRM NSZZ Solidarnoæ, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax 846 10 38, tel. 846 10 36.

www.skgrm.pl

