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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Wyp³ata zaliczki Dodatkowej Nagrody Rocznej z zysku
wypracowanego w 2009r.

Zaliczka do 13 grudnia
Wynik finansowy spó³ki za okres 9 miesiêcy 2009 roku obrotowego wskazuje, ¿e dodatkowa nagroda roczna przekroczy wysokoœæ 10% wynagrodzeñ.
Pracownicy Polskiej Miedzi otrzymali w sierpniu zaliczkê na poczet wyp³aty dodatkowej nagrody rocznej za zysk wypracowany w
2009 roku. A ju¿ niebawem otrzymaj¹ drug¹ transzê dodatkowej
nagrody rocznej z zysku roku 2009.
Zgodnie z postanowieniami Za³¹czniku Nr 11 do Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.:
Je¿eli wynik finansowy netto wynikaj¹cy z zatwierdzonego bud¿etu Spó³ki na dany rok obrotowy i stopieñ jego realizacji odpowiednio
za I pó³rocze oraz okres 9 miesiêcy roku obrotowego wskazuj¹, ¿e
dodatkowa nagroda roczna przekroczy wysokoœæ 10% wynagrodzeñ,
Zarz¹d Spó³ki podejmuje decyzjê o uruchomieniu wyp³at zaliczkowych na poczet dodatkowej nagrody rocznej.
Wyp³ata zaliczkowa dodatkowej nagrody, nastêpuje w ci¹gu miesi¹ca od dnia upublicznienia raportu kwartalnego Spó³ki za III kwarta³ roku obrotowego – 13 listopada br. Zarz¹d Spó³ki upubliczni³ raport, w którym poda³, ¿e nasza Spó³ka w III kwartale zarobi³a na czysto 382,2 milionów z³.
Wyp³aty zaliczkowe na poczet dodatkowej nagrody rocznej wyp³aca siê w wysokoœci ustalonej, jako iloczyn wskaŸnika obliczonego,
jako ró¿nica pomiêdzy prognozowan¹ w skali roku procentow¹ wielkoœci¹ nagrody a 8,5% oraz wynagrodzeñ – za okres III kwarta³u
danego roku obrotowego – przy drugiej wyp³acie zaliczkowej,
Zarz¹d KGHM nie ustali³ terminu wyp³aty zaliczki za III kwarta³
na poczet dodatkowej nagrody rocznej - ma j¹ wyp³aciæ do 13 grudnia 2009r. - decyduj¹ o tym wyniki finansowe i zapisy Za³¹cznika
Nr 11 do ZUZP dla pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.

Czy pracownicy Rudnej otrzymaj¹ bony przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia?

Solidarnoœæ dla
pracowników
Przed zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami chc¹ rozliczyæ fundusz Socjalny.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ca przy Oddziale
KGHM Polska MiedŸ S.A. Zak³ady Górnicze Rudna 3 listopada 2009r.
zwróci³a siê do Dyrekcji kopalni o przedstawienie rozliczenia wydatków z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych za 10 m-cy.
Na podstawie przed³o¿onego rozliczenia NSZZ „Solidarnoœæ” dokona analizy mo¿liwoœci przekazania pracownikom bonów towarowych na zakupy przedœwi¹teczne.
Przekazywanie przez pracodawcê - pracownikom prezentów z okazji
zbli¿aj¹cych siê œwi¹t jest ogólnie przyjêtym zwyczajem w zak³adach,
w których pracodawca dba o pracownika i go szanuje. Bony, to mi³y
akcent w formie prezentu dla pracownika.
W Polsce zwyczaj ten jest jeszcze niezbyt popularny, dlatego pracownicy mog¹ jedynie liczyæ na zwi¹zki zawodowe, które dysponuj¹
Zak³adowym Funduszem Œwiadczeñ Socjalnych i mog¹ z jego œrod-

ków wspomóc bud¿et pracowniczy w okresie zwiêkszonych wydatków przedœwi¹tecznych.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Rudna, jak co
roku, pamiêta o ludziach, którzy pracuj¹c w zagro¿eniu i trudzie
tworz¹ zyski dla naszej firmy i Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ
Socjalnych.

Zwi¹zkowcy oczekuj¹ informacji o wykorzystaniu funduszu p³ac za 10 miesiêcy

Przeszeregowania bêd¹,
ale w jakiej iloœci?
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”
dzia³aj¹cy przy kopalni Rudna wyst¹pi³ do pracodawcy o przekazanie informacji p³acowych.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” zwróci³a
siê 3 listopada br. do Piotra Walczaka - dyrektora naczelnego kopalni
Rudna o przedstawienie Zwi¹zkowi rozliczenia funduszu p³ac Oddzia³u
za 10 m-cy 2009r. Chce zapoznaæ siê z wykorzystaniem w kopalni
Rudna funduszu p³ac, wyp³aconymi nagrodami z funduszu premiowego i iloœci¹ dokonanych przeszeregowañ w br. oraz zestawieniem
poszczególnych stanowisk z kategoriami zaszeregowania. Otrzymane dane po dziesiêciu miesi¹cach funkcjonowania zak³adu, umo¿liwi¹ dokonanie analizy prawid³owoœci dotychczasowej polityki p³acowej i wska¿¹ mo¿liwoœci uruchomienia iloœci i wysokoœci przeszeregowañ pracowniczych.
„Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” dostrzegaj¹c potrzeby pracownicze chce po przeanalizowaniu realizacji funduszu p³ac, limitu i wykonania funduszu premiowego oraz liczby
przeszeregowañ i struktury posiadanych kategorii na poszczególnych stanowiskach zwróciæ siê do dyrektora kopalni o podjêcie rozmów w celu dokonania przeszeregowañ pracowników zatrudnionych w Oddziale. Uzyskane dane pozwol¹ nam na podjêcie w³aœciwych decyzji zmierzaj¹cych do wprowadzenia sprawiedliwych spo³ecznie stawek zaszeregowania pracowniczych
w poszczególnych grupach zawodowych. Przeszeregowania z
okazji Barbórki s¹ nieod³¹cznym elementem w historii górnictwa, a w tym kolejnym roku, gdy p³ace nie nad¹¿aj¹ za postêpuj¹c¹ inflacj¹ szczególnie oczekiwane przez braæ górnicz¹”. mówi Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”
przy O/ZG Rudna Józef Czyczerski

Solidarnoœæ robi wszystko, aby powstrzymaæ dalsz¹
prywatyzacjê KGHM Polska MiedŸ S.A.

Kolejne wyst¹pienie
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”
4.11.2009r. wys³a³a kolejne swe wyst¹pienie do Donalda Tuska
Prezesa Rady Ministrów.
Wyst¹pienie SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” do Premiera RP zosta³o sprowokowane odpowiedzi¹ Ministerstwa Skarbu Pañstwa na
Petycjê z³o¿on¹ w dniu 12.10. 2009r. w Warszawie przez górników
miedziowych pikietuj¹cych Urz¹d Prezesa Rady Ministrów.
W swej odpowiedzi skierowanej do Donalda Tuska pisze:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoœæ – odno-

sz¹c siê do otrzymanej z Ministerstwa Skarbu Pañstwa odpowiedzi
na z³o¿on¹ Petycjê – informuje, ¿e nie podziela pogl¹dów wyra¿onych w otrzymanym piœmie z dnia 20 paŸdziernika br.
Uwa¿amy, ¿e Rz¹d RP, podczas podejmowania decyzji o prywatyzacji KGHM w Lubinie w 1997 roku - zawar³ porozumienie ze Stron¹
Spo³eczn¹ i zobowi¹za³ siê do tego, ¿e KGHM bêdzie polskim przedsiêbiorstwem i nie doprowadzi do takiej sytuacji, w której pojawi siê
zagro¿enie wrogiego przejêcia przez obcy kapita³.
Jesteœmy przekonani, ¿e tak jak pracownicy Polskiej Miedzi s¹
dumni ze swojego przedsiêbiorstwa, tak pozostali prawdziwi Polacy
powinni cieszyæ siê, ¿e s¹ jeszcze polskie przedsiêbiorstwa produkcyjne, które przynosz¹ dochód dla pracowników, samorz¹dów lokalnych oraz systematycznie zasilaj¹ bud¿et pañstwa, z którego mo¿na
m.in. wyp³acaæ wynagrodzenia dla nauczycieli, lekarzy, sêdziów i urzêdników pañstwowych.
Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e dzia³aj¹c na rynkach œwiatowych w
otoczeniu ostrej konkurencji rynkowej musimy byæ firm¹ efektywn¹ i
dochodow¹. Z drugiej zaœ strony musimy robiæ wszystko, aby fundusze inwestycyjne, kapita³owe, powi¹zane z konkurencj¹ nie doprowadzi³y do „wrogiego przejêcia” Spó³ki.
Okaza³o siê jednak, ¿e œmiertelne zagro¿enie nie pojawi³o siê dzisiaj ze strony konkurencji, lecz od g³ównego akcjonariusza - polskiego Rz¹du. (…)
Nie rozumiemy - dlaczego, w celu osi¹gniêcia doraŸnych celów politycznych oraz jednorazowego zasilenia bud¿etu pañstwa,
Rz¹d RP chce poprzez dalsz¹ prywatyzacjê, zniszczyæ Spó³kê Akcyjn¹, która jest dochodowa, efektywna i liczy siê na mapie gospodarczej Europy i œwiata.
Bezsprzecznym jest fakt, ¿e tak¿e w nastêpnych latach bud¿et Pañstwa bêdzie potrzebowa³ znacznych przychodów. Mog¹ je zagwarantowaæ tylko przynosz¹ce zysk przedsiêbiorstwa produkcyjne, a takim
bez w¹tpienia jest KGHM. (…)
Zadajemy pytania:
1. Sk¹d u Premiera Rz¹du RP tyle determinacji w d¹¿eniu do zniszczenia tak dochodowego przemys³u?
2. Dlaczego Rz¹d RP nie bierze pod uwagê zagro¿eñ, o których g³oœno mówi¹ pracownicy, zwi¹zkowcy, samorz¹dowy, prezydenci i
burmistrzowie miast oraz starostowie gmin, na terenie, których
funkcjonuje ten przemys³?
3. Czy¿by wszyscy siê mylili, a tylko Premier Rz¹du RP oraz Minister Skarbu Pañstwa i jego doradcy (…) posiedli monopol na
m¹droœæ?
Widaæ - po tym, co robicie Panowie, ¿e jest Wam zupe³nie obojêtne, co stanie siê z:
1. miejscami pracy kilkudziesiêciu tysiêcy pracowników, których
bytem tak ³atwo dzisiaj szafujecie.
2. ca³ym Regionem Zag³êbia Miedziowego.
To, co nast¹pi³o w „wa³brzyskim zag³êbiu” jest dla pracowników
KGHM namacalnym przyk³adem nieodpowiedzialnej polityki, braku
troski o dobro wspólne, a przede wszystkim troski o cz³owieka.
Dla Was dzisiaj najwa¿niejszym jest: sprzedaæ wszystko co ma
wartoœæ, co jeszcze pozosta³o do sprzedania, a PO was to tylko potop.
Pracownicy i mieszkañcy LGOM-u nie zapomn¹ Wam tego!
To, ¿e poniesiecie konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych i
krótkowzrocznych decyzji o dalszej prywatyzacji Polskiej Miedzi, prowadz¹cych do celowego zniszczenia dochodowego przemys³u w Polsce - jest tylko kwesti¹ czasu. Mo¿ecie dalej u¿ywaæ pokrêtnych argumentów, wyszydzaæ, oœmieszaæ i straszyæ pracowników KGHM,
ale tym sposobem nie zdejmiecie z siebie odium „grabarzy przemys³u miedziowego” w Polsce.
Je¿eli tak ma wygl¹daæ dialog i troska o dobro narodowe, to
My – Wam Panowie ju¿ dziêkujemy.
Za SKGRM NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Czyczerski

Równi i równiejsi…
Od niedawna zalewa kopalnie, huty i zak³ady pomocnicze „Polskiej Miedzi” nowy biuletyn propagandowy tzw. „miedziak” – potocznie zwany przez pracowników SZMAT£AWCEM. Jak na ironiê jest to ponoæ „gazeta pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A ( ha, ha
ha!). Ciekawe tylko których?!
Znalaz³y w nim zatrudnienie wschodz¹ce lokalne gwiazdy dziennikarstwa propagandowego. Z ogromn¹ „trosk¹” redaktor NACZELNA pani Sylwia Rozkosz, onegdaj znana wspó³pracowniczka i dziennikarka lokalnych wydawnictw informacyjnych, wylewa „krokodyle

³zy” nad ciê¿kim losem górników i ich zarobkami. Ciekawi jesteœmy
za ile „sprzeda³a” i jak skromn¹ pensjê pobiera pani NACZELNA i czy
ma cywiln¹ odwagê przyznaæ siê publicznie do swoich skromnych
poborów w Biurze Zarz¹du, na którego to zlecenie œmie pluæ na górników, którzy na ni¹ pracuj¹.
A tak na marginesie - jakie to koszty ponosz¹ górnicy, hutnicy i
przeróbkarze na rozdmuchan¹ do granic absurdu komórkê propagandy iœcie jak za czasów PRL-u?
Mo¿e pani NACZELNA nam to poda!!!

Polska MiedŸ S.A. zmienia front, planuje zwiêkszyæ
udzia³ napraw w³asnych

W³asne s³u¿by
mog¹ byæ tañsze
Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Zarz¹d Spó³ki poinformowa³, ¿e w wyniku dokonanych analiz podj¹³ decyzjê o
stopniowym odejœciu od us³ug serwisowych na obs³ugê w³asn¹ w
kopalni Rudna.
NSZZ „Solidarnoœæ” zwraca³ uwagê pracodawcy na b³êdn¹ politykê w zakresie restrukturyzacji napraw maszyn ciê¿kich od samego
pocz¹tku. A pocz¹tek pogarszania siê stanu technicznego maszyn
górniczych mo¿na wyznaczyæ na 1997 rok, gdy rozpoczêto likwidacjê kopalnianego zaplecza remontowego. Wówczas dla dyrektorów i
prezesów najwa¿niejszym celem by³o wyszarpywanie kopalnianych
stanowisk pracy, aby na to miejsce utworzyæ spó³ki, serwisy i firmy
dla emerytowanych nadsztygarów, kierowników i innych lizusów o
szczególnych znajomoœciach z w³adzami Polskiej Miedzi.
Funkcjonuj¹cy model utrzymania i napraw maszyn ciê¿kich na dole
kopalñ do roku 1996 polega³ na utrzymywaniu komór naprawczych
przy oddzia³ach górniczych (naprawy bie¿¹ce) oraz komór napraw
g³ównych (naprawy g³ówne). Model ten sprawdza³ siê przez wiele lat
istnienia KGHM. Decyzje z 1996r. o likwidacji komór maszyn ciê¿kich
do napraw g³ównych oraz przekazanie wyposa¿enia i czêœciowo ludzi
do spó³ek serwisowych by³y ostro krytykowane przez NSZZ “Solidarnoœæ”, jako przynosz¹ce korzyœci finansowe decydentom, a straty
za³odze i kopalniom. Pracownicy zatrudnieni dotychczas na komorach naprawczych, przechodzili do innej pracy w kopalniach albo przechodz¹c do pracy w serwisach – zewnêtrznych (spó³ki podmioty gospodarcze niezwi¹zane struktur¹ z KGHM) tracili swoj¹ przydatnoœæ
zawodow¹ dla kopalñ, trac¹c przy tym dotychczasow¹ p³acê a czêsto
i pracê. Koszty ponoszone przez kopalniê na remonty maszyn ciê¿kich w serwisach nie by³y i nie s¹ ni¿sze ni¿ przed restrukturyzacj¹. A
je¿eli nawet s¹ ni¿sze - to tylko pozornie. Do wykonywanej przez serwisy naprawy czêsto nie wlicza siê wsadu w³o¿onego przez kopalniê,
np. serwis wykonuj¹cy remont nie posiada osoby dozoru ruchu, spawacza, a s¹ to pracownicy niezbêdni przy pracach remontowych pod
ziemi¹ kopalñ. Kopalnia u¿ycza swojego spawacza ze sprzêtem i nie
obci¹¿a serwisu kosztami wykonanej us³ugi na rzecz serwisu podobnie jest z osob¹ dozoru, bez której nie mo¿na wykonywaæ jakichkolwiek prac pod ziemi¹. Korzyœci maj¹ tylko dawni decydenci kopalniani i tak dla przyk³adu: „Rempol” Sp. z o.o. – jej w³aœcicielem jest emerytowany z ZG „Rudna” g³ówny mechanik ds. odstawy taœmowej i
emerytowany nadsztygar odstawy taœmowej. Podobnie wygl¹da sytuacja w innych spó³kach serwisowych. Powi¹zania w³aœcicieli i zarz¹dzaj¹cych serwisami z dozorem kopalnianym niesie zagro¿enie
korupcyjne i st¹d czêsto polecenia pracy ludzi i sprzêtu kopalni na
rzecz serwisów nigdzie nie s¹ odnotowane i stanowi¹c koszty dla
kopalñ s¹ oszczêdnoœci¹ dla serwisów.
O tych problemach przez ca³e lata mówi³a g³oœno Solidarnoœæ
– bez efektu. Kolejne Zarz¹dy Spó³ki dawa³y wiarê decydentom kopalnianym, którzy potrafili omotaæ w³adze Spó³ki o wy¿szoœci serwisów (czêsto ich przyjacieli) nad podleg³ymi im s³u¿bami.
Teraz Zarz¹d Spó³ki podj¹³ uchwa³ê o stopniowym, roz³o¿onym na
kilka lat powrocie do w³asnej obs³ugi naprawczej. W kopalni Rudna,
gdzie restrukturyzacja post¹pi³a najg³êbiej, czêœciowe odtworzenie
komór naprawczych wraz z kadr¹ o odpowiednich kwalifikacjach jest
przewidywane do 2011 roku.
NSZZ „Solidarnoœæ” jest zadowolona z uchwa³y Zarz¹du. W koñcu zdrowy rozs¹dek i interes naszej Polskiej Miedzi przewa¿y³ nad
chciejstwem i prywatnym interesem klik, które tworzy³y spó³ki serwisowe.

Jest to krok w dobrym kierunku. Stwarza szansê na poprawê
stanu sprawnoœci maszyn ciê¿kich, co z pewnoœci¹ prze³o¿y siê
na efektywnoœæ ich pracy. Pracownicy dokonuj¹cy napraw posiadaj¹c zatrudnienie w kopalni z pewnoœci¹ bêd¹ wykonywali swoje czynnoœci z wiêkszym zadowoleniem. Na tym skorzysta KGHM
Polska MiedŸ S.A. Jedynie mog¹ straciæ cwaniacy, którzy potworzyli serwisy i kadra kopalniana, która czerpa³a korzyœci od serwisów za zlecenia napraw i bezp³atne us³ugi œwiadczone przez
kopalniê na rzecz serwisantów – mówi Józef Czyczerski przewodnicz¹cy KZ NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG Rudna.

Górnicy solidaryzuj¹ siê z kolejarzami

Solidarnoœæ zobowi¹zuje
Zarz¹d PKP PLK S.A. podpisa³ porozumienie i nie chce siê z
niego wywi¹zaæ.
Zarz¹d PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podj¹³ decyzjê o likwidacji jednego ze swoich zak³adów. Pad³o na PKP PLK S.A. Zak³ad
Linii Kolejowych Siedlce.
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy PKP PLK S.A. ZLK
Siedlce postanowi³a podj¹æ dzia³ania w celu obrony miejsc pracy kolejarzy i rozpoczê³a rozmowy z dyrekcj¹. „Decyzjê o likwidacji naszego Zak³adu podjêto bez jakichkolwiek konsultacji i bez uzasadnienia
merytorycznego. Redukcja zatrudnienia dotknie blisko 200 osób z
licz¹cej ponad 1200 pracowników za³ogi. Co prawda Spó³ka wspomina, ¿e zwalniani bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie w ZLK w Lublinie
i w Bia³ymstoku, ale to s¹ z³udne obietnice. W³adze PLK zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e ma³o kto ze zwalnianych pracowników zdecyduje siê na
codzienne dojazdy do tych miast” – mówi Bogus³aw Olszewski z NSZZ
„Solidarnoœæ”.
Rozmowy z zarz¹dem spó³ki Polskie Linie Kolejowe nie przynios³y
¿adnego rezultatu.
We wtorek, 20 paŸdziernika o godzinie 19.00 w siedleckim Zak³adzie Linii Kolejowych rozpocz¹³ siê protest g³odowy. Na tak radykaln¹ formê protestu zdecydowa³o siê siedem osób, które sprzeciwiaj¹ siê likwidacji Zak³adu i redukcji zatrudnienia.
21.10.2009r. w Warszawie zosta³o zawarte porozumienie Zarz¹du PKP PLK S.A. z Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi na
kolei. W porozumieniu zagwarantowano, ¿e m.in.: podczas przeprowadzania koniecznej restrukturyzacji, ograniczenie zatrudnienia odbêdzie siê tylko poprzez odejœcia naturalne (emerytury, rent, porozumienia stron itp.); wszystkim pracownikom w przekszta³canych jednostkach organizacyjnych zostanie przedstawiona realna propozycja
zatrudnienia uwzglêdniaj¹ca ich kwalifikacje.
W zwi¹zku z podpisanym w Warszawie przez centrale porozumieniem 22.10.12009r., w godzinach rannych przerwany zosta³ strajk
g³odowy pracowników Zak³adu Linii Kolejowych w Siedlcach. Protestuj¹cy porozumieli siê z zarz¹dem Polskich Linii Kolejowych,
uzyskuj¹c gwarancje, ¿e, póki co, siedlecki ZLK nie zostanie zlikwidowany. Sposób przeprowadzenia reorganizacji zak³adu zostanie wypracowany przez specjaln¹ komisjê z przedstawicielami
zwi¹zków zawodowych w sk³adzie.
Ju¿ w pierwszej dekadzie listopada br. do Komisji Zak³adowej
NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” wp³yn¹³ apel kolejarzy z PKP
PLK S.A. w Siedlcach o wsparcie w zwi¹zku z nieprzestrzeganiem
przez pracodawcê porozumienia.
13.11.2009r. Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” O/ZG „Rudna” wystosowa³a do Prezesa Zarz¹du PKP PLK S.A. oraz Prezesa Zarz¹du PKP S.A. swoje stanowisko, w którym pisze:
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” KGHM Polska MiedŸ
S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze „Rudna” stanowczo protestuje przeciwko ³amaniu przez Zarz¹d Spó³ki Porozumienia zawartego
21.10.2009r. pomiêdzy zwi¹zkami zawodowymi a Zarz¹dem PKP
PLK S.A.
W Porozumieniu tym Zarz¹d zobowi¹za³ siê do powo³ania grupy
administracyjno –zwi¹zkowej, która okreœli szczegó³owe zasady dotycz¹ce czasu i sposobu likwidacji niektórych zak³adów Spó³ki. Wiemy od pracowników siedleckiego zak³adu, ¿e rozwi¹zanie to nie jest
dla nich najlepsze. Jednak Porozumienie zaakceptowali i nie zamierzali prowadziæ ¿adnych akcji ani innych dzia³añ by je zerwaæ.
Zarz¹d Spó³ki Porozumienie to zerwa³. Okolicznoœci, w jakich do
tego dosz³o sugeruj¹, ¿e ju¿ podpisuj¹c je dzia³a³ w z³ej wierze. Od
podpisania nie min¹³ nawet miesi¹c i w tym okresie nie sta³o siê nic,
co dawa³oby powód do rozpoczêcia likwidacji siedleckiego zak³adu,
niejako na raty, co jest sprzeczne z zapisami Porozumienia.
Stanowczo protestujemy przeciwko takim dzia³aniom Zarz¹du i

uwa¿amy je za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Zrywaj¹ one przestrzegan¹ przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ ludzi zasadê
wype³nienia warunków Porozumienia. Zarz¹d Spó³ki wykaza³ siê
ogromn¹ pogard¹ dla ludzi, którzy prowadz¹c strajk g³odowy, przerwali go wierz¹c w dobr¹ wolê, uczciwoœæ i wype³nienie podjêtych
zobowi¹zañ.
Panie Prezesie, pracownikom siedleckiego zak³adu zadeklarowaliœmy ju¿, ¿e je¿eli w obronie obowi¹zuj¹cych postanowieñ Porozumienia podejm¹ akcjê protestacyjn¹, solidaryzuj¹c siê z nimi udzielimy im wszelkiej pomocy, z udzia³em naszych pracowników w proteœcie.
O sytuacji, któr¹ wywo³a³ pracodawca w PKP PLK S.A. ZLK Siedlce
nie przestrzegaj¹c zawartego ze stron¹ spo³eczn¹ Porozumienia informujemy górników Polskiej Miedzi.
Za KZ NSZZ „Solidarnoœæ Józef Czyczerski

Kolejna zmiana prognozy wyników Spó³ki na 2009r.
og³oszona przez Zarz¹d bez uprzedniego zatwierdzenia przez Radê Nadzorcz¹.

Prognoza wyników w górê
W czwartek 12 paŸdziernika 2009r., dzieñ przed publikacj¹ wyników za III kwarta³, KGHM Polska MiedŸ S.A. podniós³ prognozy
ca³orocznych wyników. Zarz¹d spodziewa siê wypracowania przez
KGHM 2,25 miliarda z³ - to o 15 proc. wiêcej ni¿ szacowano w
sierpniu.
Po trzech kwarta³ach Polska MiedŸ ma 1,85 miliard z³ czystego
zarobku, co stanowi 82%. podwy¿szonej prognozy. O ile w czwartek
rynek uzna³ nowe szacunki za konserwatywne, to po wynikach za III
kwarta³ analitycy przyznaj¹, ¿e przekroczenie 2,25 miliardy z³ zysku
mo¿e byæ trudne.
Poni¿ej przedstawiamy:
W dniu 24 sierpnia br. KGHM Polska MiedŸ S.A. opublikowa³ projekcjê wyników na bie¿¹cy rok opracowan¹ w oparciu o skorygowany Bud¿et Spó³ki na 2009 rok zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ na
posiedzeniu w tym samym dniu. Projekcja przewidywa³a osi¹gniêcie
przychodów ze sprzeda¿y i zysku netto na poziomie 9.662 milionów
z³ i 1.950 milionów z³.
Korekta z dnia 12.11.2009 r. - projekcji wyników Spó³ki na 2009
rok:
W oparciu o wyniki finansowe osi¹gniête po 9 miesi¹cach br. oraz
zweryfikowane za³o¿enia makroekonomiczne Spó³ka opracowa³a projekcjê wyników finansowych na 2009 rok. Zgodnie z zasad¹ ostro¿nej wyceny projekcja uwzglêdnia równie¿ skutki potencjalnych zmian
wyceny bilansowej aktywów na koniec roku. Pozosta³e za³o¿enia projekcji pozostaj¹ bez zmian w stosunku do za³o¿eñ Korekty Bud¿etu.
Zgodnie z projekcj¹ przychody ze sprzeda¿y wynios¹ 10 miliardów 829 milionów z³, a zysk netto 2 miliardy 249 milionów z³, co
oznacza wzrost w stosunku do Korekty Bud¿etu o 12% i 15%.
Szczegó³owe za³o¿enia projekcji przedstawia zestawienie poni¿ej:
J.m.

Korekta
Budżetu
2009*

Zmiana
Projekcja Korekta
2009
Budżetu
= 100
10 829
112,1

Przychody ze sprzedaży

mln zł

9 662

Zysk netto

mln zł

1 950

2 249

115,3

Całkowity jednostkowy koszt
produkcji miedzi elektrolitycznej

zł/t

11 160

11 254

100,8

Średnioroczne notowania miedzi

USD/t

4 500

5 045

112,1

Średnioroczne notowania srebra

USD/troz

13,00

14,53

111,8

Kurs walutowy USD/PLN

USD/PLN

3,10

3,13

101,0

* Korekta Bud¿etu zatwierdzona 24 sierpnia 2009 roku.
Przedstawiona 12 listopada prognoza, nie zosta³a przedstawiona
Radzie Nadzorczej KGHM Polska MiedŸ S.A., która obradowa³a dzieñ
przed jej publicznym opublikowaniem przez Zarz¹d.
„Wygl¹da na to, ¿e Zarz¹d czeka³ na opublikowanie gotowej
prognozy zmieniaj¹cej za³o¿enia bud¿etu Spó³ki, a¿ odbêdzie siê
posiedzenie Rady. Dlaczego nie przedstawi³ Radzie do zatwierdzenia nowy bud¿et? Dziwi mnie ta sytuacja, ¿e cz³onkowie Rady
Nadzorczej dowiaduj¹ siê z mediów o nowej prognozie, a nie od
Zarz¹du. Ale je¿eli ta sytuacja odpowiada cz³onkom Rady z tytu³ami naukowymi …” - mówi Józef Czyczerski cz³onek RN z wyboru za³ogi KGHM Polska MiedŸ S.A.

Kopalnia to nie cukiernia, gdzie ciasteczka siê piecze,
ani nie szko³a, gdzie dzieci siê uczy.

Zagro¿enie realne
Ka¿dy, kto decyduje siê podj¹æ pracê w kopalni pod ziemi¹ zdaje
sobie sprawê z ryzyka, jakie podejmuje. Decyduj¹c siê wiêc na
pracê w zwiêkszonym zagro¿eniu oczekuje wy¿szej zap³aty rekompensuj¹cej to ryzyko.
W ostatnim roku przez media przetoczy³a siê nagonka na pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A., którzy zdaniem w³adz tej Spó³ki bardzo bobrze zarabiaj¹. Jednym z argumentów wytaczanym przez Zarz¹d spó³ki i powtarzanym przez media jest wysoka œrednia p³aca
siêgaj¹ca w spó³ce 7 tys. z³, która jest wyliczana z uwzglêdnieniem
wysokop³atnych „górników powierzchniowych”.
Dosz³o nawet do tego, ze radni Prezydenta Lubina na sesji Rady
Miejskiej Lubina g³oœno uzasadniali, ¿e mieszkañcom Lubina nie
nale¿¹ siê dop³aty do wody z podatków lokalnych, gdy¿ w Lubinie
mieszkaj¹ górnicy, którzy bardzo dobrze zarabiaj¹.
Z jakim nak³adem czasu pracy i ryzykiem zawodowym mamy do
czynienia - prezesi, media i radni Raczyñskiego milcz¹.
A górnik pracuj¹cy pod ziemi¹, aby zarobiæ 5 tys. musi pracowaæ
po 50 godzin tygodniowo i w ryzyku, z którym ci m¹drale nie chc¹
mieæ nic wspólnego.
PrzeœledŸmy jeden z dni w Polskiej Miedzi - np. 7 listopad 2009r.
– wysokop³atny „górnik powierzchniowy” zatrudniony w Biurze Zarz¹du na stanowisku rzecznika prasowego informuje:
Wstrz¹s i po¿ar w kopalniach KGHM
W kopalni Rudna zapali³a siê maszyna górnicza, natomiast w kopalni Polkowice - Sieroszowice dosz³o do wstrz¹su.
Przed po³udniem nast¹pi³ wstrz¹s w kopalni Polkowice – Sieroszowice. Do zdarzenia dosz³o na oddziale G – 23 na g³êbokoœci 800
metrów. W rejonie zagro¿enia by³o 10 osób. Dwie osoby odnios³y
obra¿enia. Jedna z nich przebywa w szpitalu na obserwacji.
Wydobycie w tamtym rejonie zosta³o wstrzymane. Przyczyny zbada specjalna komisja.
Dziœ w nocy natomiast w kopalni Rudna na oddziale G – 22 zapali³a siê maszyna górnicza. W rejonie zagro¿enia by³o 21 pracowników. Wszyscy bezpiecznie zostali wycofani z miejsca po¿aru. Akcja
trwa³a oko³o trzech godzin. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³a
awaria hamulców w pojeŸdzie.

Cieszmy siê szczêœciem tych, którym mogliœmy pomóc

Wigilijna Radoœæ
W tym roku, jak i w latach ubieg³ych trwa akcja zbiórki darów
na rzecz ludzi znajduj¹cych siê w trudnej ¿yciowej sytuacji.
Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i w wielu z nas budzi siê
refleksja i w zwi¹zku z tym chêæ pomocy innym, którym siê nie powiod³o w ¿yciu.
Obok nas ¿yj¹ rodziny borykaj¹ce siê z ró¿nymi problemami, pozostaj¹ce w skrajnej nêdzy. Sytuacja, w jakiej pozostaj¹ czêsto nie
wynika z ich winy. Drogi dojœcia do bezdomnoœci, choroby czy skrajnego ubóstwa s¹ ró¿ne. Brak œrodków do ¿ycia, kiedy brakuje na przys³owiow¹ kromkê chleba, ma t¹ sam¹ dramaturgiê dla pojedynczej
osoby, jak i dla wieloosobowych rodzin. W dzisiejszych czasach kryzysu przybywa biednych i g³odnych, którzy pomimo znajdowania siê
w beznadziejnej sytuacji nie wyci¹gaj¹ rêki po przys³owiow¹ ja³mu¿nê, bo bieda jest czêsto skromna i cicha.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom ludzi dobrej woli i wielkich
serc oraz w trosce o potrzebuj¹cych naszego wsparcia ubogich z
rodzinami - dzia³acze górniczej Solidarnoœci KGHM Polska MiedŸ
S.A. Oddzia³ ZG „Lubin” - ju¿ prowadz¹ tegoroczn¹ akcjê dobroczynn¹ pod has³em „Wigilijna Radoœæ”.
Jak co roku - górnicy pomagaj¹ potrzebuj¹cym - pozostawiaj¹c
swoje posi³ki regeneracyjne na rzecz prowadzonej przez Solidarnoœæ
akcji charytatywnej.

Datki górników s¹ zbierane w ró¿nych formach: poprzez oddanie
czêœci posi³ków profilaktycznych w bonach w siedzibach Komisji lub
poprzez pozostawienie w punktach odbioru posi³ków profilaktycznych oraz w formie pieniê¿nej poprzez wykupienie losów w organizowanych loteriach. Za zebrane pieni¹dze zakupi siê produkty spo¿ywcze, które wraz z pozostawionymi posi³kami profilaktycznymi zostan¹ rozdzielone w formie paczek dla osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. Przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia paczki
zostan¹ przekazane najubo¿szym.
Nie oczekujemy zbyt wiele, chcemy tylko pomóc tym, którzy w
swej dobroci i poczuciu solidarnoœci miêdzyludzkiej chc¹ siê spe³niæ,
zgodnie z drog¹ wytyczon¹ przez naszego wielkiego Polaka Jana Paw³a
II, który za swego ¿ycia naucza³ jak mamy pod¹¿aæ.
Jak stwierdzi³ Jan Pawe³ II szczêœliwi i bogaci ci, którzy ja³mu¿nê
daj¹. Wa¿ne czy my bêdziemy mieli na tyle dobry wzrok i s³uch, aby
takie sytuacje dostrzec.
NSZZ „Solidarnoœæ” APELUJE do cz³onków i sympatyków Solidarnoœci – do wszystkich ludzi dobrej woli - o wsparcie organizowanej przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia - akcji pomocy ubogim
rodzinom, która bêdzie trwa³a do 18 grudnia br.
Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za zrozumienie i ¿yczliwoœæ!
B¹dŸmy solidarni i otwarci, abyœmy ³ami¹c siê op³atkiem przy
wigilijnym stole mogli pomyœleæ i powiedzieæ: moja obojêtnoœæ
nie sta³a siê pogard¹ i nie przy³o¿yliœmy rêki do zwiêkszenia grona g³odnych i upokorzonych.
Za Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”
O/ZG „Lubin” Bogdan Nuciñski

Wyniki za III kwarta³ br. KGHM Polska MiedŸ S.A. zgodnie z zapowiedzi¹ opublikowa³ 13 listopada 2009r.

Nienajgorszy wynik
Za³oga KGHM wypracowa³a prawie 400 milionowy z³ zysk netto.
Przychody Polskiej Miedzi by³y w III kwartale 2009 roku o 3,2%
ni¿sze ni¿ w roku 2008. Wynika³o to z ni¿szych notowañ miedzi (5,8
tys. USD wobec 7,7 tys. przed rokiem) oraz s³abszej sprzeda¿y w ujêciu iloœciowym (120 tys. ton wobec 133 tys. ton). Na cenê metalu nie
mamy wp³ywu, a jego produkcja spad³a z powodu wy³¹czenia jednego z pieców zawiesinowych w g³ogowskiej hucie i koniecznoœci przekazanie na zapas 19 tys. t miedzi w koncentracie w³asnym w zwi¹zku
z trwaj¹cym do po³owy miesi¹ca sierpnia remontem pieca zawiesinowego w HM G³ogów.
Koszty podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej (zsumowane koszty
sprzedanych produktów, ogólnego zarz¹du oraz sprzeda¿y) by³y o
6% ni¿sze i wynios³y 1,86 miliarda z³. Ca³kowity koszt produkcji miedzi elektrolitycznej wyniós³ w III kwartale 12.405 z³ za tonê, czyli 2%
mniej ni¿ rok wczeœniej. Znacz¹cy wp³yw na koszty nast¹pi³ w wyniku
wzrostu kosztów energii, w zwi¹zku ze wzrostem cen energii elektrycznej o 25% (z przesy³em) przy porównywalnym poziomie zu¿ycia
iloœciowego.
Zysk na sprzeda¿y (zysk brutto ze sprzeda¿y pomniejszony o koszty
ogólnego zarz¹du i koszty sprzeda¿y) w III kwartale 2009 r. wyniós³
771.770 tys. z³ i by³ wy¿szy o 34.619 tys. z³, tj. o 5% od osi¹gniêtego
w III kwartale 2008 roku.
Pozosta³a dzia³alnoœæ operacyjna zamknê³a siê w III kwartale 2009
r. strat¹ w wysokoœci 294.284 tys. z³, w tym g³ownie z tytu³u obci¹¿aj¹cych wynik strat z tytu³u: wyceny i rozliczenia instrumentów pochodnych oraz ró¿nic kursowych.
Zysk operacyjny skurczy³ siê jednak o 47%, do 477 milionów z³ –
g³ównie z powodu wysokich pozosta³ych kosztów operacyjnych (294,3
milionów z³ po odliczeniu pozosta³ych przychodów operacyjnych).
Sk³adaj¹ siê na nie przede wszystkim straty z rozliczenia (70 milionów z³) oraz wyceny (162,7 milionów z³) instrumentów pochodnych
(hedgingu). Rok temu bilans pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych by³ dodatni i wyniós³ niemal 160 milionów z³.
Po dziewiêciu miesi¹cach tego roku KGHM wykazuje 1,38 miliarda
z³ œrodków pieniê¿nych wobec 2,32 miliarda z³ na koniec czerwca.
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