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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Jaka jest wiarygodnoæ Premiera Rz¹du Polski?

Deklaracje, deklaracje
Jeszcze przed wyborami do parlamentu w 2007r. Donald
Tusk przywódca Platformy Obywatelskiej zapewnia³ mieszkañców Zag³êbia Miedziowego, ¿e jak Platforma Obywatelska
zdobêdzie w³adzê to zachowa kontrolê Skarbu Pañstwa nad
KGHM Polska Mied S.A.
Pod koniec wrzenia 2007r., na ³amach Pulsu Biznesu,
Adam Szejnfeld  pose³ i minister gospodarki w tzw. gabinecie
cieni, stworzonym przez Platformê Obywatelsk¹  ujawni³ plany
prywatyzacyjne wobec najwiêkszych spó³ek skarbu pañstwa, po
ewentualnych wygranych przez PO wyborach. Wed³ug jego
owiadczenia, partia, której jest przedstawicielem ma gotow¹
strategiê gospodarcz¹ i programy sektorowe. Strategia ta polegaæ ma na przeprowadzeniu szybkiej, pe³nej, ale racjonalnej
prywatyzacji. W amoku prywatyzacji wszystkiego co siê da Platforma, wed³ug s³ów cytowanego ministra ma zamiar sprywatyzowaæ (czytaj sprzedaæ) równie¿ nietykalnego miedziowego molocha  KGHM. Oczywicie po s³owach Szejnfelda ujawniaj¹cych program Platformy Obywatelskiej, rozpêta³a siê nad
PO burza z gradobiciem, tak gwa³towna, ¿e Platforma Obywatelska przewiduj¹c scenariusz wyborczy zakoñczony klêsk¹ w
naszym regionie, w te pêdy, przys³a³a swojego sekretarza generalnego Grzegorza Schetynê do wyprostowania s³ów swojego
kolegi i za³agodzenia nastrojów. Ten ponoæ znaj¹cy trochê lepiej
region dolnol¹ski, chocia¿by z racji swojego pochodzenia, na
konferencji prasowej zorganizowanej w Legnicy zaprzeczy³
wszystkiemu. Jakie s¹ wobec tego rzeczywiste plany PO wobec
kombinatu?
W padzierniku 2007 roku tu¿ przed wyborami do Sejmu, gdy
PO zawziêcie walczy³a o g³osy tysiêcy ludzi zwi¹zanych z Polsk¹
Miedzi¹ kandydat do Sejmu RP Donald Tusk w Lubinie, w asycie przebierañców w górniczych dyrektorskich mundurach,
mówi³  Jeli po 21 padziernika Platforma Obywatelska przejmie rz¹dy, Polska Mied pozostanie w obecnej strukturze prawnej, a wiêc nadal bêdzie kontrolowana przez Skarb Pañstwa. Nie
jestem populist¹, ale zwolennikiem zdrowej gospodarki wolnorynkowej. Polska Mied musi gwarantowaæ rozs¹dny i prê¿ny
rozwój tego regionu. Jeli dosz³oby do prywatyzacji KGHM, rozwój Zag³êbia Miedziowego sta³by pod wielkim znakiem zapytania  tak mówi³,. Gorliwie wtórowali mu kandydaci PO do parlamentu: senatorowie Jacek Swakoñ i Tomasz Misiak oraz pos³owie Grzegorz Schetyna, Ewa Drozd, Norbert Wojnarowski. Pryzmat w dwóch poprzednich numerach, skopiowa³ swoim czytelnikom deklaracjê przedwyborcz¹ ze zdjêciami szacownych
kandydatów - obecnie: premiera RP, senatorów i pos³ów wraz z
ich deklaracjami pozostawienia zysku dla tworzenia nowych
miejsc pracy w Zag³êbiu Miedziowym oraz nie prywatyzowania
KGHM Polska Mied S.A.
Przed wyborami do euro-parlamentu w³adza wmawia³a spo³eczeñstwu, ¿e na ca³ym wiecie szaleje kryzys, a Polska jest
wysp¹ cudu gospodarczego Tuska. Fa³szuj¹c rzeczywistoæ pozyskano g³osy ufnych wyborców. Po wyborach okaza³o siê, ¿e
cudu nie ma i brakuje w bud¿ecie kilkanacie miliardów z³otych.
Jak dotrzyma³ s³owa premier i cudotwórca Donald wraz ze
swoj¹ wit¹ w sprawie pozostawienia zysku w Spó³ce KGHM
ju¿ wszyscy wiemy - zdecydowali o poborze 80% zysku za 2008
rok na dywidendê dla akcjonariuszy, stawiaj¹c Spó³kê w bardzo
trudnej sytuacji.

Jak post¹pi¹ w sprawie dalszej prywatyzacji KGHM? Ju¿
siê niebawem dowiemy.
Zastanawia mnie fakt ufnoci spo³eczeñstwa dla Platformy,
które ok³amywane, ¿e w Polsce nie ma kryzysu, ¿e zostawi siê
pieni¹dze w Spó³ce dla jej rozwoju i rozwoju regionu LGOM,
jeszcze w sonda¿ach chce g³osowaæ na partiê, która opiera sw¹
dzia³alnoæ na oszustwie i fa³szywej propagandzie.
Nastêpuj¹ kolejne podwy¿ki towarów i us³ug. Minister Skarbu Pañstwa rekomendowany przez PO zapowiedzia³ sprzeda¿
od 10% do 41% akcji. Tusk i Schetyna znowu deklaruj¹, ¿e prywatyzacji KGHM nie bêdzie w chwili obecnej.
Czy s³owa te oznaczaj¹, ¿e wcale jej nie bêdzie? Czy mo¿na mieæ zaufanie do polityków z formacji rz¹dz¹cej, podaj¹cych opinii publicznej sprzeczne informacje w tak wa¿nej
sprawie? Widaæ wyranie, ¿e nabijaj¹ nas w butelkê, a póniej za nasz¹ ufnoæ ka¿¹ p³aciæ wysok¹ cenê.
Górnik

Od wrzenia 2009r. pracownicy mog¹ skorzystaæ z lepszej obs³ugi medycznej

Pracownik musi
z³o¿yæ deklaracjê

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym 5 maja 2009r. przez
Zwi¹zki Zawodowe KGHM Polska Mied S.A. w Spó³ce zacznie
obowi¹zywaæ od wrzenia 2009 pakiet medyczny.
28 lipca 2009r. w siedzibie Zarz¹du KGHM odby³o siê spotkanie,
na którym pracodawca przedstawi³ Zwi¹zkom Zawodowym ofertê
Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. dotycz¹c¹ abonamentowej opieki
medycznej dla pracowników KGHM Polska Mied S.A.
Ze wzglêdu na szczup³oæ miejsca w bie¿¹cym numerze Pryzmatu, bardziej szczegó³owo przedstawimy ofertê MCZ w nastêpnym
numerze. Dzisiaj tylko krótko omówimy przedstawimy ofertê, która
zosta³a zaakceptowana przez Zwi¹zki Zawodowe i wejdzie w ¿ycie od
1 wrzenia 2009r.
Wynika z niej, ¿e przy cenie 35 z³ (p³aconej przez pracodawcê)
pracownik (odprowadza podatek, sk³adkê zdrowotn¹ i ZUS od 10,52z³
do 11,93z³) otrzyma: dwie konsultacje w roku bez skierowania do
lekarza specjalisty; niektóre badania laboratoryjne  bez skierowania
i bez limitu; jeden raz w roku, bez skierowania - badanie ultrasonograficzne i EKG spoczynkowe. Czas oczekiwania na badanie u internisty nie mo¿e przekroczyæ 2 dni i do specjalisty 5 dni roboczych.
Pakiet medyczny jest dobrowolnym wiadczeniem pracodawcy
na rzecz pracownika, który chce zapewniæ swoim pracownikom
lepszy dostêp do us³ug medycznych, celem profilaktyki i poprawy
ich zdrowia. Uczestnikiem programu mo¿e byæ ka¿dy pracownik
KGHM Polska Mied S.A. zatrudniony na podstawie umowy o pracê,
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, je¿eli jest ona objêta ubezpieczeniem spo³ecznym z tego tytu³u. Podstawowym warunkiem skorzystania przez pracownika z abonamentowej opieki medycznej jest
z³o¿enie deklaracji o przyst¹pieniu do niej. Ka¿dy pracownik chc¹cy
skorzystaæ z abonamentu medycznego od wrzenia musi w sierpniu
z³o¿yæ deklaracjê u pracodawcy.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ proponuje wszystkim pracowników KGHM, przyst¹pienie do abonamentu i korzystanie z jego dobrodziejstw, szczególnie zatrudnionym w warunkach szczególnych.

KOMUNIKAT

W zwi¹zku z zapowiedzi¹ ca³kowitej prywatyzacji KGHM Polska Mied S.A. wyra¿amy sprzeciw w odniesieniu do tego szkodliwego
przedsiêwziêcia i postanawiamy:
· z dniem dzisiejszym tj. 23-07-2009r. og³aszamy w KGHM Polska Mied S.A. POGOTOWIE STRAJKOWE,
· POGOTOWIE STRAJKOWE trwaæ bêdzie do czasu odwo³ania tej decyzji,
· w przypadku podtrzymania decyzji o dalszej prywatyzacji og³oszony zostanie Strajk Generalny w Polskiej Miedzi
Sygnatariusze niniejszego komunikatu zwracaj¹ siê do wszystkich Organizacji Zwi¹zkowych, Spo³ecznych oraz Parlamentarzystów
o wsparcie naszych dzia³añ.
Sekretariat Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarnoæ
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

W obronie naszych miejsc pracy

Stop prywatyzacji

Z inicjatywy dwóch najwiêkszych organizacji zwi¹zkowych w
KGHM Polska Mied S.A. odby³o siê 29 lipca 2009r spotkanie z
Pos³ami na Sejm Rzeczypospolitej Polski.
MSP poda³o w rodê 22 lipca 2009r., ¿e zaktualizowany program
prywatyzacji zak³ada przychody z prywatyzacji w wysokoci 36,7 mld
z³ do koñca 2010 roku. Lista kluczowych projektów obejmuje m.in.
sektor energetyki i chemii oraz sprzeda¿ czêci udzia³ów Skarbu
Pañstwa w spó³kach gie³dowych, w tym od 10 do 41 proc. akcji
KGHM oraz czêci akcji Lotos. (PAP)
23 lipca 2009r. - Na plany Skarbu Pañstwa bardzo ostro zareagowa³y najwiêksze zwi¹zki zawodowe KGHM: SKGRM NSZZ Solidarnoæ i ZZPPM og³asza pogotowie strajkowe, ostro krytykuj¹
pomys³ ministra SP. Dla KGHM Polska Mied S.A. ka¿dy dzieñ strajku to oko³o 20 milionów z³ strat (tegoroczny zysk netto ma wynieæ
1,92 miliarda z³).
Nie zgadzamy siê z tak¹ decyzj¹. Bêdziemy rozwa¿aæ ró¿ne
scenariusze. Nie bêdziemy spokojnie czekaæ, a¿ nas zniszcz¹.
£agodn¹ form¹ naszego protestu by³by strajk. Nie mo¿na traktowaæ koniunkturalnie przemys³u miedziowego, bez wzglêdu na
wysokoæ deficytu. To dzia³anie na szkodê pañstwa - powiedzia³
w rodê PAP cz³onek RN KGHM z ramienia za³ogi Józef Czyczerski.
Po ostrej reakcji zwi¹zkowców
To na razie nasza propozycja z³o¿ona Radzie Ministrów i jest stanowczo za wczenie na odpowiedzi, ile akcji KGHM, kiedy, komu i w
jakim trybie sprzedamy. Proszê uzbroiæ siê w cierpliwoæ  zastrzega Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Pañstwa.  Wiele
bêdzie zale¿a³o od sytuacji na rynku, w przedsiêbiorstwie, na gie³dzie oraz od potrzeb bud¿etu pañstwa  dodaje.
Prywatyzacja KGHM nie wchodzi w grê w tej kadencji Sejmu,
poniewa¿ tak¹ obietnicê wyborcz¹ z³o¿y³a Platforma Obywatelska Prywatyzacja KGHM nie wchodzi w grê, to jest obietnica w tej kadencji (rz¹du) - powiedzia³ wicepremier Grzegorz Schetyna  Uwa¿am, ¿e takie ogromne firmy jak KGHM, o znaczeniu strategicznym,
nie powinny byæ prywatyzowane ot tak - twierdzi³, zaznaczaj¹c jednak, ¿e nie jest przeciwnikiem prywatyzacji spó³ki w przysz³oci, pod
warunkiem, ¿e bêdzie ona dobrze przygotowana.
To co przedstawilimy to pewna propozycja i niekoniecznie
wszystkie jej za³o¿enia musz¹ dojæ do skutku. Jest to w gestii rz¹du
i jeli rz¹d zadecyduje, ¿e sprzeda¿y pakietu akcji KGHM ma nie byæ,
to nikt nie bêdzie prywatyzowa³ - powiedzia³ Reuterowi wiceminister skarbu Zdzis³aw Gawlik.
24 lipca 2009r.  W ci¹gu kilku lat firma mo¿e daæ bud¿etowi z
dywidend kwotê porównywaln¹ z sum¹, jak¹ pañstwo mo¿e otrzymaæ ze sprzeda¿y swego pakietu akcji - powiedzia³ w pi¹tek premier Donald Tusk.  (...) bêdê rekomendowa³ na Radzie Ministrów
wy³¹czenie z szybkiego planu prywatyzacji KGHM - powiedzia³ reporterom
Nie mówiê, ¿e prywatyzacja w ogóle jest niemo¿liwa, ale ¿eby o
tym mówiæ, trzeba bardzo dobrze siê przygotowaæ i wiedzieæ, co siê
chce osi¹gn¹æ - mówi³ Grzegorz Schetyna po tym jak kategorycznie nie zgadza³ siê 23 lipca na prywatyzacjê KGHM
23 lipca 2009r. - W obronie Polskiej Miedzi, dwie najwiêksze
organizacje zwi¹zkowe, dzia³aj¹ce w KGHM Polska Mied S.A. skonsolidowa³y swoje si³y i zorganizowa³y w dniu 29 lipca 2009r., w Sali
im J. Wy¿ykowskiego (obok Lubiñskiej siedziby Biura Zarz¹du) spo-

Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Przemys³u Miedziowego
Przewodnicz¹cy Ryszard Zbrzyzny

tkanie z Parlamentarzystami naszego Legnickiego okrêgu wyborczego. Gospodarzami spotkania byli Józef Czyczerski przewodnicz¹cy
NSZZ Solidarnoæ i Ryszard Zbrzyzny przewodnicz¹cy ZZPPM i
zarazem Pose³ na Sejm RP. Na zaproszenie odpowiedzieli Senatorowie RP Witold Idczak z PiS i Jacek Swakoñ z PO oraz Pos³owie na
Sejm RP Janusz Mikulcz i Ewa Drozd z Platformy Obywatelskiej,
Pos³owie na Sejm RP El¿bieta Witek i Marzena Macha³ek oraz Piotr
Cybulski z PiS. Ze wzglêdu na wa¿ne obrady Senatu w Warszawie
nie mogli byæ obecni Senatorowie Witold Idczak i Jacek Swakoñ,
którzy ustnie i pisemnie wyrazili swoje poparcie dla za³ogi Polskiej
Miedzi domagaj¹cej siê powstrzymania dalszej prywatyzacji KGHM
Polska Mied S.A. Senatorowie przekazuj¹c swe poparcie mówili:
nie ma ¿adnych racjonalnych przes³anek do sprzeda¿y nale¿¹cych
do Skarbu Pañstwa akcji KGHM Polska Mied S.A. Wysokie zyski
Spó³ki, a co za tym idzie dywidenda (po któr¹ tak chêtnie siêga Skarb
Pañstwa) przy rozs¹dnym zarz¹dzaniu i racjonalnym podejciu akcjonariuszy mog¹ zasiliæ bud¿et pañstwa oraz umo¿liwiaæ rozwój
KGHM PM S.A.
Wyzbycie siê akcji przez Skarb Pañstwa nie tylko pozbawi pañstwo wp³ywów z dywidendy, ale tak¿e niesie za sob¹ ryzyko przejêcia przez konkurencjê, która co jest bardzo prawdopodobne, nastawiona na ³atwy zysk, p³yn¹cy z rabunkowej eksploatacji szybko doprowadzi do degradacji Polsk¹ Mied i w konsekwencji do jej likwidacji i zwolnieñ pracowniczych.
Senator Tomasz Misiak PO, który tak chêtnie wypowiada siê w
sprawach Polskiej Miedzi nie tylko nie przyby³ na spotkanie, ale zapar³o mu dech i milczy. Nieobecnoæ pos³a PiS Adama Lipiñskiego
t³umaczy³a jego partyjna kole¿anka El¿bieta Witek, ¿e pose³ przebywa w imieniu Sejmu, jako obserwator na Mo³dawi. Nieobecnoæ pos³a
Jerzego Szmajdziñskiego zastêpowa³ dzielnie jego partyjny przyjaciel Ryszard Zbrzyzny. Nie wiemy, co powstrzyma³o przed przybyciem na spotkanie pos³ów Grzegorza Schetynê, Norberta Wojnarowskiego, Romana Brodniaka Marcina Zawi³ê wszyscy reprezentuj¹ rz¹dz¹c¹ Platformê Obywatelsk¹ zabiegali i w ostatnich wyborach zabiegali o g³osy mieszkañców naszego Regionu LGOM. Czy wa¿ne
sprawy wagi pañstwowej? A mo¿e te¿ obserwuj¹ Mo³dawiê? Mo¿e
inne wa¿niejsze sprawy ni¿ byt dziesi¹tków tysiêcy ludzi ¿yj¹cych z
przemys³u miedziowego nie pozwoli³y im przybyæ? Nie poparli za³ogi nawet telefonicznie lub listownie nie wypowiedzieli siê na temat
planowanej przez ministerstwo prywatyzacji. Mogli te¿ upowa¿niæ
do podpisu pos³a Zbrzyznego, który chêtnie wiele ich sk³ada pod
jednym dokumentem. A mo¿e przyczyna ich nie przybycia by³a inna
 brak odwagi powiedzenia ¿yj¹cym z Polskiej Miedzi, ¿e s¹ za jej
prywatyzacj¹? Prawdy siê nie dowiemy. Nie moglimy te¿ wys³uchaæ ich argumentów, dlaczego pañstwo ma pozbywaæ siê akcji i
dalej prywatyzowaæ KGHM?
Podczas spotkania g³os zabrali Józef Czyczerski przewodnicz¹cy
SKGRM NSZZ Solidarnoæ i Ryszard Zbrzyzny przewodnicz¹cy
ZZPPM, pose³ na Sejm z SLD, którzy mówili o sytuacji w KGHM jego
znaczeniu dla Regionu, nie tylko LGOM, ale ca³ego Dolnego l¹ska,
o sukcesach osi¹ganych przez za³ogê nawet w trudnych czasach kryzysu ogólnowiatowego. Szczególny nacisk k³adli na zagro¿enia
wynikaj¹ce dla Spó³ki z planowanej przez ministra Skarbu Pañstwa
wysprzeda¿y pozosta³ych akcji bêd¹cych jeszcze w rêkach SP. Obecni na Sali pos³owie zabieraj¹c g³os uto¿samiali siê z ide¹ pozostawienia decyduj¹cego pakietu akcji w rêkach Skarbu Pañstwa. Mówili jak
nigdy jednym g³osem o koniecznoci ratowania naszej Spó³ki przed
zagro¿eniami, które widzi ca³a za³oga KGHM, a nie dostrzega minister za góry pieniêdzy prywatyzacyjnych. Zaproponowali podjêcie
apelu do Premiera w formie petycji.
Nastêpnie przewodnicz¹cy Józef Czyczerski i Ryszard Zbrzyzny

przed³o¿yli obecnym parlamentarzyst¹ i przewodnicz¹cym poszczególnych organizacji zak³adowych dzia³aj¹cych w KGHM Polska Mied
S.A. przygotowan¹ Petycjê do Premiera Rz¹du Rzeczypospolitej Polski. Obecni na spotkaniu pos³owie i zwi¹zkowcy aprobowali j¹ poprzez z³o¿enie pod jej treci¹ podpisów. Pose³ PO Ewa Drozd pomimo popierania idei pozostawienia decyduj¹cego pakietu akcji w rêkach pañstwowych nie z³o¿y³a podpisu pod Petycj¹. Ten brak nadrobi³ Pose³ Ryszard Zbrzyzny, który a¿ 3 razy siê podpisa³ pod tym dokumentem.

Pod Petycj¹ podpisali siê obecni na spotkaniu Parlamentarzyci
naszego okrêgu wyborczego i Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w KGHM
Polska Mied S.A.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ ma
nadziejê, ¿e wystosowana do Premiera Rzeczypospolitej Polski
Petycja przyniesie po¿¹dany skutek pomagaj¹c Radzie Ministrów
podj¹æ jedynie w³aciw¹ decyzjê. KGHM Polska Mied S.A. musi
pozostaæ w³asnoci¹ polskiego kapita³u. A przy zasobnoci portfeli polskiego spo³eczeñstwa jest to mo¿liwe tylko poprzez w³asnoæ pañstwow¹.

Petycja do Premiera RP w sprawie zachowania przez Skarb Pañstwa
aktualnego pakietu akcji KGHM Polska Mied S.A.
Lubin, dnia 29-07-2009r.
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
Szanowny Panie Premierze!
My ni¿ej podpisani sk³adamy na pañskie rêce petycjê ufaj¹c, ¿e jako Premier Rz¹du RP i Przewodnicz¹cy najwiêkszej rz¹dz¹cej partii w Polsce nie
dopuci Pan do dalszej prywatyzacji KGHM Polska Mied S.A. Liczymy na to, ¿e decyzja ta bêdzie wyp³ywa³a z g³êbokiej troski o dobro spo³eczeñstwa
polskiego, które nierozerwalnie wi¹¿e siê tak¿e z bytem Polskiej Miedzi w aktualnej strukturze w³asnociowej.
Jako pracownicy, ale tak¿e jako obywatele Polski, z g³êbokim zaniepokojeniem odbieramy zapowied Ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada z
dnia 22 lipca 2009 r. Wynika z niej, ¿e Skarb Pañstwa planuje sprzedaæ do koñca 2010 roku akcje KGHM Polska Mied S.A. w iloci od 10% do 41%.
W praktyce oznacza to ca³kowit¹ prywatyzacjê naszej spó³ki.
Jeszcze bardziej budz¹ nasz niepokój niespójne wypowiedzi Wicepremiera Rz¹du RP Grzegorza Schetyny.
23 lipca stwierdzi³:
-  prywatyzacja KGHM nie wchodzi w grê w tej kadencji Sejmu, poniewa¿ tak¹ obietnicê wyborcz¹ z³o¿y³a Platforma Obywatelska ,
za w dniu nastêpnym stwierdzi³:
-  Nie mówiê, ¿e prywatyzacja w ogóle jest niemo¿liwa, ale trzeba siê do niej dobrze przygotowaæ. .
KGHM Polska Mied S.A. jest spó³k¹ o znaczeniu strategicznym dla Polski i Regionu. Jest pracodawc¹ daj¹cym zatrudnienie bezporednio i
porednio dziesi¹tkom tysiêcy ludzi. W ostatnich 4 latach wypracowany zysk netto by³ ponad dwukrotnie wy¿szy ni¿ mo¿liwa obecnie do uzyskania cena
za sprzeda¿ akcji Polskiej Miedzi. Pozbycie siê kontroli przez pañstwo nad tak du¿ym pracodawc¹ i solidnym dostawc¹ przychodów do bud¿etu pañstwa
niesie za sob¹ zagro¿enie likwidacji tysiêcy miejsc pracy oraz pozbawia potencjalnych korzyci bud¿etu pañstwa z tytu³u wp³at podatków i dywidendy.
Doprowadzi to do degradacji ca³ego Regionu.
Potencjalny prywatny pracodawca bêdzie zainteresowany przede wszystkim uzyskaniem jak najwiêkszego zysku w jak najkrótszym czasie. Strategiê tê
realizowa³ bêdzie kosztem likwidacji tysiêcy miejsc pracy. Skutki spo³eczne nie bêd¹ brane pod uwagê.
KGHM jest szóstym co wielkoci producentem miedzi na wiecie. Wszyscy wyprzedzaj¹cy go konkurenci opieraj¹ swoj¹ produkcjê miedzi na
górnictwie odkrywkowym. Oznacza to, ¿e Polska Mied zawsze bêdzie mia³a znacznie wy¿sze koszty produkcji ni¿ pozostali. Górnictwo g³êbinowe , ze
swej istoty, jest kosztowniejsze od odkrywkowego. Ewentualny inwestor z bran¿y bêdzie zainteresowany tylko i wy³¹cznie przejêciem kontroli nad
naszymi rynkami zbytu oraz jak najszybszym wyeksploatowaniem tych partii z³o¿a, które ju¿ s¹ przygotowane do eksploatacji i nie wymagaj¹ dalszego
ponoszenia znacznych nak³adów inwestycyjnych. Pozosta³e pok³ady zostan¹ uznane za nieop³acalne i zaniechana zostanie praca nad ich udostêpnianiem. Grozi to skróceniem ¿ywotnoci kopalñ Polskiej Miedzi maksymalnie do 5 lat. A przecie¿ mog¹ funkcjonowaæ jeszcze 30-40 lat, daj¹c impuls do
rozwoju ca³ego naszego regionu i zabezpieczyæ miejsca pracy dla tysiêcy ludzi.
Realne jest zagro¿enie, ¿e obcy kapita³ wykupi pakiet kontrolny akcji KGHM. Posiadaj¹c swoje z³o¿a i kopalnie w Ameryce £aciñskiej, gdzie produkuje siê mied taniej, doprowadzi do likwidacji przemys³u miedziowego w Polsce.
Rz¹d RP zobowi¹zany jest dbaæ o pañstwo oraz jego obywateli.
Maj¹c do wyboru jednorazow¹ i dalece w¹tpliw¹ korzyæ wyp³ywaj¹c¹ ze sprzeda¿y akcji KGHM wartoci rzêdu kilku miliardów z³. oraz mo¿liwoæ utraty
pracy przez kilkadziesi¹t tysiêcy pracowników, decyzja musi byæ jedna  odst¹pienie od prywatyzacji Polskiej Miedzi.
Wp³ywy z tytu³u podatków porednich i bezporednich, dywidendy oraz utrzymanie miejsc pracy i dalszy rozwój regionu jest kolejnym argumentem by
odst¹piæ od zamiaru sprzeda¿y KGHM. Nie jestemy firm¹ do której Skarb Pañstwa musi dok³adaæ. Ta Spó³ka przynosi znaczny zysk i powinna byæ
powodem do dumy dla jej w³aciciela.
Szanowny Panie Premierze!
Sk³adaj¹c petycjê na Pana rêce oczekujemy, i¿ dobro kraju i obywateli bêdzie dla Rady Ministrów jedynym kryterium przy podejmowaniu decyzji w
sprawie Polskiej Miedzi. Jednoczenie apelujemy o niedopuszczenie do dalszego zmniejszania wp³ywu Skarbu Pañstwa w KGHM poprzez zaniechanie
dalszej wyprzeda¿y akcji Spó³ki.
Bior¹c pod uwagê, jakie znaczenie dla za³ogi i regionu mo¿e mieæ dalsza prywatyzacja Polskiej Miedzi, zapraszamy Pana Premiera do
siedziby KGHM Polska Mied S.A. w Lubinie. Jestemy przekonani, ¿e w³anie tutaj bêdziemy mogli bez zbêdnych emocji przedyskutowaæ ten
problem i przekonaæ Pana Premiera do naszych racji.
Parlamentarzyci

Zwi¹zki Zawodowe

Zgodnie z nowym zapisem w Regulaminie Pracy operatorzy z Rudnej do roboty inaczej

Kolejna uci¹¿liwoæ
dla pracowników

Dyrektor KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze
Rudna Piotr Walczak chce wprowadziæ zmiany w Regulaminie Pracy O/ZG Rudna.
Pod koniec sierpnia dyrektor kopalni Rudna wyst¹pi³ do Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w tej kopalni, o zaakceptowanie jego
propozycji zmian w Regulaminie Pracy obowi¹zuj¹cym w tym zak³adzie. Propozycja polega na wprowadzeniu do regulaminu dodatkowego zapisu ustalaj¹cego nowy czas pracy : ( ) na okres od
dnia 3 sierpnia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r., dla pracowników
zatrudnionych w Rejonie Rudna Pó³nocna (operatorów maszyn
wierc¹cych i kotwi¹cych) na dole kopalni w wymiarze 6 godzin na
dobê: Zm. I: godz. rozpoczêcia pracy 640, godz. zakoñczenia pracy
1240; Zm. II: 1140  1740; Zm. III 1840  040; Zm. IV 2340  540.
W¹tpliwoci Solidarnoci
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ dokona³a wstêpnej analizy projektowanych przez dyrektora zmian i wobec szeregu w¹tpliwoci wyst¹pi³a 15 lipca br. do dyrektora z zapytaniami:
1. jak bêdzie rozwi¹zany nadzór nad pracami wykonywanymi przez
pracowników objêtych programem pilota¿owym?
2. w jaki sposób pracodawca wywi¹¿e siê z wynikaj¹cego z ZUZP
obowi¹zku dowozu i odwozu pracowników do i z pracy?
3. jakie skutki finansowe rodzi eksperyment i jak obci¹¿y to fundusz p³ac Oddzia³u na 2009r.?
4. jak zmieniony harmonogram zjazdów wp³ynie na cykl robót
strza³owych (okres wyczekiwania po strza³ach oraz synchronizacjê robót strza³owych)?
5. jaki bêdzie wp³yw zmiany godzin zjazdu i wyjazdu na ruch maszyny wyci¹gowej?
Dyrektor odpowiada Solidarnoci:
Aby zapewniæ nadzór nad pracami na zmianie II i IV planuje siê
zmianê czasu pracy sztygara górniczego poprzez przesuniêcie jego
czasu zjazdu i wyjazdu o 15 minut tj. Zm. II zjazd 915 i wyjazd 1715
oraz Zm. IV zjazd 2315 i wyjazd 515. Taki harmonogram wspó³gra z
nowym systemem zmianowania dla operatorów. Przy za³o¿eniu,
¿e operatorzy zjad¹ z oddzia³u górniczego na komorê maszyn ciê¿kich o godzinie 500 zm. IV i 1700 zm. II bêdzie zapewniony nadzór
nad pracami w oddziale górniczym. Dalej dyrektor pisze: ( ) w
¿adnym momencie nie dochodzi do sytuacji braku dozoru górniczego podczas pracy maszyn na oddziale
KZ NSZZ Solidarnoæ nasuwa siê szereg w¹tpliwoci: czy jest
mo¿liwym zgranie tak dok³adnego czasu zjazdu i wyjazdu sztygara
w praktyce kopalni. Jak dotrze sztygar na stanowiska pracy spod
szybu i po pracy pod szyb  pozostali pracownicy bêd¹ czekali na
niego? Co siê stanie, gdy operator nie bêdzie móg³ zjechaæ na komorê o 5 lub 17 zgodnie z planem, gdy¿ jak czêsto pokazuje praktyka, bêdzie trzeba dokoñczyæ wiercenie lub kotwienie wyrobiska?
Sztygar pozostanie d³u¿ej w pracy?
Pracownikom objêtym programem pilota¿owym zaproponuje siê
ekwiwalent za dojazd w³asnym samochodem w wysokoci ni¿szej
o 40% ni¿ ustalone w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury, a
nieposiadaj¹cym mo¿liwoci w³asnego dojazdu przewiduje siê dojazd transportem pracowniczym na 8 godzin. Za czas oczekiwania
przed prac¹ i po pracy przewiduje siê ekwiwalent. Funkcjonowanie
ekwiwalentu przewiduje siê tylko na czas obowi¹zywania eksperymentu. Po wprowadzeniu nowego czasu pracy na ca³ym rejonie,
dostosuje siê do niego rozk³ad jazdy autobusów, a ekwiwalent zaprzestanie siê p³aciæ.
KZ NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e rozwi¹zanie dowozu w³asnym
transportem pracownika niesie za sob¹ szereg zagro¿eñ np.: nie
dojechanie pracownika do pracy z powodu awarii jego pojazdu kto poniesie skutki nieobecnoci pracownika w pracy? Przy przewozie zapewnianym przez pracodawcê sprawa jest jasna, pracownik nie ponosi odpowiedzialnoci.; Trudnoci w dochodzeniu ewentualnego odszkodowania z wypadku drogowego, który nast¹pi³

podczas jazdy do pracy i z pracy w³asnym pojazdem. Wysokoæ
proponowanego ekwiwalentu równie¿ budzi wiele zastrze¿eñ.
Relacji dyrektora wynika, ¿e rodki na program pilota¿owy nie
obci¹¿¹ bud¿etu oddzia³u, gdy¿ bêd¹ finansowane spoza oddzia³u.
Nowy czas pracy operatorów nie bêdzie kolidowa³, z robotami strza³owymi, gdy¿ operatorzy podczas odpalania wyrobisk bêd¹ na KMC.
Dostosuje siê do nowego czasu pracy harmonogram zjazdu i wyjazdu maszyny wyci¹gowej.
Spotkanie zwi¹zków z pracodawc¹
21 lipca br. odby³o siê spotkanie dyrekcji kopalni Rudna z przedstawicielami Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w tej kopalni. W
trakcie dyskusji okaza³o siê, ¿e propozycja wprowadzenia nowego
systemu czasu pracy jest niekorzystna dla pracowników Rudnej.
Wszystkie Zwi¹zki Zawodowe zajê³y jednolite stanowisko nie zgadzaj¹c siê na wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy O/ZG Rudna.
Dyrektor nie ustêpuje
Po otrzymaniu negatywnego pisemnego stanowiska Zwi¹zków
Zawodowych w sprawie propozycji wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy dotycz¹cych nowego czasu pracy operatorów, dyrektor zaproponowa³ kolejne spotkanie. Celem spotkania 28 lipca
br. bêdzie przedstawienie szczegó³owego programu pt. Efektywnoæ  pisze dyrektor ds. pracowniczych Rudnej Mieczys³aw Kraniañski.
Podczas spotkania
Dyrektor przedstawi³ przedstawicielom pracowniczym propozycjê nowego harmonogramu zmianowania dotycz¹cego ca³oci za³ogi pracuj¹cej na oddziale objêtym eksperymentem. Wobec nie
przedstawienia przez pracodawcê, ¿adnych nowych argumentów
znosz¹cych niekorzystne czynniki nowego systemu, Zwi¹zki Zawodowe przedstawi³y swoje stanowisko.
Jeden zmieni³ zdanie
Przedstawiciele poszczególnych organizacji zwi¹zkowych podtrzymywali swoje negatywne stanowisko w sprawie wprowadzenia
do regulaminu nowego czasu pracy. Do czasu, gdy zabra³ g³os
przedstawiciel SKGRM Region Dolnol¹ski ZZPD Piotr Trêpa³a, który
stwierdzi³, ¿e on wyra¿a zgodê na wprowadzenie nowego czasu
pracy. Wobec nie rozwiania przez pracodawcê argumentów zwi¹zkowców wiadcz¹cych o nieprzyjaznoci nowego systemu, wy³amanie siê zwi¹zkowca z uzgodnionego wczeniej i podpisanego
porozumienia miêdzyzwi¹zkowego spowodowa³o konsternacjê i
zdziwienie pozosta³ych przedstawicieli za³ogi. Zwrócili siê do separatysty o wyjanienie jego stanowiska. W odpowiedzi us³yszeli,
¿e porozumienie nie podpisa³ on tylko jego zastêpca Dariusz Kwiatkowski, gdy¿ on by³ nie obecny. Teraz jest on i podpisze dyrektorowi zgodê na wprowadzenie nowego zapisu w Regulaminie Pracy
O/ZG Rudna.
Regulamin pracy obowi¹zuje
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy zapisanymi w: Art.
1042. § 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu w
zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹. § 2. W razie nieuzgodnienia treci regulaminu pracy z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ w ustalonym przez strony terminie, ( ), regulamin pracy ustala pracodawca. Art. 1043. § 1. Regulamin pracy wchodzi w ¿ycie po up³ywie 2
tygodni od dnia podania go do wiadomoci pracowników, w sposób przyjêty u danego pracodawcy.
Jak widaæ z przytoczonych powy¿ej przepisów prawa pracy, jedna
nawet nieodpowiedzialna wobec swoich wyborców zwi¹zkowych
osoba, mo¿e zadecydowaæ o losie ca³ego zak³adu. W przypadku
kopalni Rudna nieuzasadniona zgoda przewodnicz¹cego ZZPD Trêpa³y otwiera drogê pracodawcy do wprowadzenia nowego zapisu
w regulaminie i w konsekwencji nowego czasu pracy dla operatorów.
Martwi mnie, ¿e kolejny raz pracownicy s¹ nara¿ani na uci¹¿liwoci z powodu nieodpowiedzialnego dzia³ania przewodnicz¹cego ZZPD Trêpa³y. Pracownicy maj¹ jednak prawo wyboru, jest
demokracja, je¿eli chc¹ nale¿eæ do zwi¹zku, którym kieruje przewodnicz¹cy dzia³aj¹cy przeciw ich interesom to ich sprawa. 
mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ
przy O/ZG Rudna i dodaje  mo¿liwoæ wprowadzenia zmian
w Regulaminie powinna zale¿eæ od zgody zwi¹zków skupiaj¹cych wiêkszoæ za³ogi, a nie jak jest teraz, ¿e jeden ma³y zwi¹zek, a nawet nie zwi¹zek, tylko harcownik umo¿liwia pracodawcy wprowadzenie zmian dotycz¹cych ca³ej za³ogi.
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