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Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. planuje wiele i ju¿ roz-
pocz¹³ realizacjê swoich zamierzeñ.

S¹ pieni¹dze
Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. nie martwi siê sk¹d we�mie

pieni¹dze na rozpoczête inwestycje - zw³aszcza, gdy nast¹pi de-
koniunktura i ceny miedzi polec¹ na ³eb, niweluj¹c zyski, a nawet
generuj¹c stratê. Zarz¹d wzdryga siê jedynie przed wydaniem ich
na podniesienie stawek po 300 z³ 18,5 tysiêcznej za³odze.

Oko³o 3 miliardy z³otych poch³onie inwestycja w ponowne uru-
chomienie i eksploatacja starej, zapomnianej od lat kanadyjskiej ko-
palni rudy miedzi i budowa zak³adów jej przerobu w koncentrat, oko³o
1,7 miliarda z³otych wyda siê na budowê nowego pieca zawiesinowe-
go w Hucie G³ogów, którego uruchomienie spowoduje likwidacjê
tysiêcy miejsc pracy w KGHM, prawie 2 miliardy jest niezbêdne dla
uruchomienia wydobycia z³o¿a �G³ogów g³êboki�, 380 milionów jest
niezbêdne na poszukiwania geologiczne rudy miedzi w Niemczech
(Dolna Saksonia) � koncesja zosta³a ju¿ wykupiona. Ile miliardów
z³otych poch³onie planowana inwestycja w program energetyczny?

Od chwili, gdy w³adzê w KGHM Polska Mied� S.A. obj¹³ Zarz¹d z
nadania politycznego PO, zwi¹zki zawodowe nie mog¹ siê dogadaæ
na temat wzrostu wynagrodzenia podstawowego pracowników - ade-
kwatnego do postêpuj¹cego wzrostu kosztów utrzymania rodzin pra-
cowniczych. Zarz¹d uparcie twierdzi, ¿e wzrost p³acy zasadniczej
pracownikom siê nie nale¿y. Chocia¿ na waloryzacjê p³acy ca³ej za³o-
gi KGHM jest potrzebny ma³y u³amek z wypracowywanego corocznie
miliardowego zysku. Malutki te¿ u³amek w stosunku do przewidywa-
nych wydatków na inwestycje planowane przez KGHM.

Sk¹d pieni¹dze? Ma³o z zysku  - Bêd¹ obligacje!
Jak podaje Zarz¹d KGHM w raporcie nr 17/2010 w dniu 10 maja

2010 roku podpisana zosta³a Umowa Programu Emisji Obligacji (�Pro-
gram�). Stronami umowy s¹ KGHM Polska Mied� S.A. jako Emitent,
Bank Pekao S.A. jako Organizator, Agent Emisji i Dealer oraz PKO Bank
Polski S.A. i Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako Wspó³organizato-
rzy, Sub-Agenci oraz Dealerzy.

W ramach Programu bêd¹ mog³y byæ wielokrotnie emitowane
obligacje na okaziciela z terminem wykupu od 30 dni do 10 lat (�Ob-
ligacje�), w formie zdematerializowanej zgodnie z ustaw¹ o obliga-
cjach. Emisje Obligacji bêd¹ nastêpowa³y na podstawie art. 9 ust. 3
Ustawy o obligacjach i bêd¹ mia³y charakter emisji niepublicznych.

Emisje Obligacji w ramach Programu bêd¹ dokonywane w z³otych
polskich, przy czym warto�æ nominalna jednej obligacji bêdzie wyno-
siæ 10 000 z³otych lub wielokrotno�æ tej kwoty. Cena emisyjna zosta-
nie ustalona w trakcie procesu oferowania Obligacji. Maksymalna
³¹czna kwota zad³u¿enia z tytu³u obligacji w ramach Programu nie
mo¿e przekroczyæ 500 tys. z³otych.

�rodki pozyskane z emisji Obligacji zostan¹ przeznaczone na fi-
nansowanie bie¿¹cej dzia³alno�ci Spó³ki. Umowa zosta³a zawarta na
czas nieokre�lony.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� uwa-
¿a, ¿e wstrzymywanie waloryzacji p³acy pracownikom przy wydat-
kowaniu olbrzymich pieniêdzy na ró¿ne pomys³y Zarz¹du jest dzia-
³aniem na szkodê pracowników i Spó³ki. Takie dzia³ania w³adz
Spó³ki mog¹ i doprowadz¹ do ostrego protestu pracowniczego.
O�wiadcza, ¿e wprowadzone nowe zasady premiowania, które
mog¹ w krótkim okresie czasu spowodowaæ wzrost p³acy � tylko
niektórym pracownikom oraz wprowadzone przeszeregowania dla
wybranych, nie stanowi¹ waloryzacji p³ac pracowniczych, których
domaga siê NSZZ �Solidarno�æ� od pocz¹tku 2010r.

1200 hutników, 3200 górników i kilkuset przeróbkarzy
Polskiej Miedzi trafi na bruk?

Rusza budowa
du¿ego pieca

Zgodnie z decyzj¹ obecnego Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A.
rozpoczyna siê budowa nowego pieca zawiesinowego za 1,7 mi-
liarda z³ w Hucie Miedzi G³ogów I.

Mówi siê o budowie pieca o wydajno�ci nawet do 250 ty�. ton
miedzi. Nasuwa siê pytanie: Czy budowa tak du¿ego pieca jest efek-
tywna i czy jeste�my w stanie zabezpieczyæ odpowiedni¹ ilo�æ kon-
centratu? W ocenie Solidarno�ci jest to trudne do uzyskania. Zwiêk-
szenie produkcji z w³asnych z³ó¿ w Polsce nie jest przewidywane
przez Zarz¹d Spó³ki. Zak³ada siê znacz¹cy import koncentratu. Z pla-
nów wynika, ¿e potrzeby importowe, to ok. 60-80 ty�. ton. Tyle tylko,
¿e na dzieñ dzisiejszy wiadomo, ¿e przy obecnych, wysokich cenach
miedzi tzw. premie producenta na koncentracie importowanym - pro-
dukcja miedzi z koncentratu importowanego jest nieop³acalna.

Zarz¹d podj¹³ decyzjê o nabyciu czê�ci (10%) akcji spó³ki Abacus
Mining & Exploration Corporation (�Abacus�) z siedzib¹ w Vancouver
i podpisa³ z ni¹ Umowê Inwestycyjn¹ w sprawie wspólnej realizacji
projektu górniczego miedzi i z³ota Afton � Ajax, po³o¿onego w Pro-
wincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie. Wed³ug za³o¿eñ projekt zak³a-
da produkcjê roczn¹ miedzi w koncentracie na poziomie 50 tys. ton
od 2013r. Mo¿na by spodziewaæ siê, ¿e ruda z tej kopalni bêdzie
transportowana do Polski i przetapiana w polskiej hucie. Niestety jej
sk³ad powoduje, ¿e nie bêdzie mo¿na w naszych piecach hutniczych
wytapiaæ z niej miedzi.

Piec zawiesinowy pracuje ju¿ w Hucie Miedzi G³ogów II jest efek-
tywniejszy - pozwala na zmniejszenie jednostkowego kosztu produk-
cji. Rada Nadzorcza KGHM, przy sprzeciwie przedstawiciela za³ogi Józefa
Czyczerskiego, zatwierdzi³a budowê nowego pieca jeszcze w pa�dzier-
niku 2008 roku. Przypomnieæ w tym miejscu nale¿y, ¿e ta koncepcja
zak³ada³a likwidacjê pieców szybowych w Hutach Miedzi Legnica i
Hucie Miedzi G³ogów. Do drugiego du¿ego pieca zawiesinowego w
HM G³ogów, bêdzie trafiaæ ca³y koncentrat miedzi wyprodukowany w
Zak³adach Wzbogacania Rud - z rudy miedzi kopalñ Polkowice-Siero-
szowice i Rudna i maksymalnie 10% ogólnego wsadu koncentratu z
rudy kopalni Lubin lub sprowadzonej z zagranicy.

Podczas budowy nowego pieca zawiesinowego, nie nast¹pi zmniej-
szenie produkcji w starych piecach szybowych, bêdzie siê j¹ prowa-
dziæ bez ich wygaszania. Dopiero po uzyskaniu pe³nej zdolno�ci
produkcyjnej pieca zawiesinowego wygasi siê piece szybowe w
Hucie Miedzi Legnica i Hucie Miedzi G³ogów. Wtedy te¿ pojawi
siê problem, co zrobiæ z pracuj¹cymi przy piecach szybowych hut-
nikami. Rozwa¿ana koncepcja dalszego funkcjonowania Huty Mie-
dzi Legnica, dla przetopu z³omu w piecu elektrycznym. Koncepcja ta
nie zabezpieczy jednak wystarczaj¹cej ilo�ci miejsc pracy.

Zawarta w za³o¿eniach efektywno�æ tego przedsiêwziêcia oparta
jest na tym, ¿e w rezultacie ma doprowadziæ do likwidacji ok. 1200
miejsc pracy w hutach miedzi, a to absolutnie nigdy nie by³o i nie
bêdzie do przyjêcia przez Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
�Solidarno�æ�.

Dochodzi do tego jeszcze bardzo powa¿ny problem, co zrobiæ z
rud¹ z ZG Lubin oraz co z uzyskiwaniem pierwiastków pochodnych?
Pomimo, ¿e technologia pieca zawiesinowego uznawana jest za bar-



13 lat wycieka³y pieni¹dze wypracowane przez górników
i hutników Polskiej Miedzi.

Koniec z �przygod¹�
Kongo

Rozbuchany za rz¹dów SLD eksperyment gospodarczy - koñczy-
my - powiedzia³y obecne w³adze KGHM Polska Mied� S.A.

Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. przedstawi³ radzie nadzorczej w
2006r. plan zakoñczenia prowadzonej od lat inwestycji w Kongo po-
przez sprzeda¿ spó³ki. Po ponad 3-ch latach bezowocnych poszuki-
wañ kupca, zgromadzenie wspólników 17 grudnia 2009r. podjê³o
uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ dobrowoln¹ likwidacjê KGHM Congo S.P.R.L..
(KGHM Polska Mied� S.A. jest w³a�cicielem 99,98% udzia³ów) Do s¹du
w Lubumbashi (Demokratyczna Republika Konga) zosta³ 28 grudnia
2009r. z³o¿ony wniosek o zatwierdzenie dobrowolnej likwidacji KGHM
Congo.

Jest to ju¿ druga próba zakrêcenia kurka w strudze wyciekaj¹cych
pieniêdzy z KGHM Polska Mied� S.A. na zagraniczny podbój.

Przypominamy:
Na pocz¹tku 1997r. hucznie fetowano inwestycjê KGHM w Kongu.

Wed³ug ówczesnych komunikatów, KGHM uzyska³ tanim kosztem
prawo do eksploatacji i przerobu rud miedzi i kobaltu ze z³o¿a Kimpe w
s³yn¹cej z bogactw mineralnych kongijskiej prowincji Katanga. Szefo-
wie KGHM - Stanis³aw Siewierski (w roku 1997 prezes KGHM) i Kata-
rzyna Muszkat (w roku 1997 wiceprezes KGHM) chodzili w glorii s³a-
wy mened¿erów, dziêki którym Polska dosta³a udzia³ w torcie pozo-
stawionym przez belgijskich kolonizatorów.

W styczniu 1997r. kierowany przez S. Siewierskiego zarz¹d KGHM
kupi³ od polsko-brytyjskiej spó³ki (zarejestrowanej na Wyspach Dzie-
wiczych!!!) Colmet za miliony dolarów z³o¿e Kimpe w Kongo i zobo-
wi¹za³ siê do wybudowania tam zak³adu wzbogacania rud. Ówczesna
SLD-owska propaganda sukcesu g³osi³a, ¿e kongijskie z³o¿e wydoby-
te i spieniê¿one zostanie w ci¹gu 13 miesiêcy i przyniesie KGHM nie-
wyobra¿alny zysk finansowy. Szacowano go na ponad 1,5 miliarda
z³otych! Do Konga na konsultacjê geologiczn¹ uda³ siê g³ówny geo-
log kraju i zarazem przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Stanis³aw Spe-
czik (w latach 2001 � 2003 prezes KGHM), który swym �niepodwa¿al-
nym� autorytetem wspar³ t¹ �super� inwestycjê. Przedstawiciele w
Radzie Nadzorczej z wyboru za³ogi Wiktor B³¹dek (w latach 2003 �
2004 prezes KGHM) i Ryszard Kurek pieli hymny pochwalne dla tej

dziej nowoczesn¹, to jednak powoduje utratê niektórych pierwiast-
ków, które mo¿na by³o uzyskiwaæ w piecach szybowych. Koncentrat
uzyskiwany z rudy miedzi pozyskiwanej ze z³o¿a kopalni Lubin bêdzie
mo¿na przetapiaæ w ograniczonej ilo�ci w piecach zawiesinowych i to
pod warunkiem, ¿e nie bêdzie siê przetapiaæ koncentratu sprowadzo-
nego z zagranicy. Oka¿e siê, ¿e wydobycie w kopalni Lubin nale¿y
ograniczyæ, a nawet zlikwidowaæ. W konsekwencji Oddzia³ ZWR zli-
kwiduje (niepotrzebny) wydzia³ funkcjonuj¹cy obecnie przy kopalni
Lubin. Nast¹pi likwidacja tysiêcy miejsc pracy � obecnie pracuje w
Oddziale ZG �Lubin� prawie 3200 ludzi i kilkaset w lubiñskim wydziale
ZWR.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� pyta
Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A.: Gdzie zamierza stworzyæ nowe
stanowiska pracy, by daæ zatrudnienie pracownikom z likwidowa-
nych stanowisk pracy w kopalni Lubin, ZWR oraz hutach?!

Na dzieñ dzisiejszy przyst¹piono do inwestycji za 1,7 miliarda z³o-
tych, która w konsekwencji ograniczy zatrudnienie w KGHM Polska
Mied� S.A. w Polsce o tysi¹ce miejsc pracy oraz do inwestycji za 3
miliardy, która utworzy stanowiska pracy dla Kanadyjczyków - w Ka-
nadyjskiej kopalni i wybudowanym przy niej ZWR. Wyda siê na te
przedsiêwziêcia miliardy, które wypracowuj¹ górnicy, hutnicy i prze-
róbkarze Polskiej Miedzi.

Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A., w trosce o efektywno�æ, po-
wróci³ do koncepcji likwidacji Huty Legnica i kopalni �Lubin�
oraz istniej¹cego przy niej wydzia³u ZWR. Przy obecnej polityce
rz¹du RP i zarz¹dzaj¹cego z politycznego nadania Zarz¹du, mo¿na
byæ pewnym, ¿e j¹ zrealizuje.

SKGRM NSZZ �Solidarno�æ� uwa¿a, ¿e nie mo¿na zapominaæ o
ludziach, którzy corocznie wypracowuj¹ miliardowe zyski dla Spó³-
ki i pyta Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. - jakie �rodki finansowe i
przedsiêwziêcia podejmie, aby pracownicy, których obejmie li-
kwidacja stanowisk pracy znale�li zatrudnienie?!

inwestycji, ich decyzja jako cz³onków Rady Nadzorczej KGHM mia³a
niepo�ledni wp³yw na decyzjê Spó³ki o podjêciu w 1997r. inwestycji.

Okaza³o siê, ¿e ca³a ta umowa nie jest warta funta k³aków. Do chwili
obecnej ze z³o¿a wydobyto 165 tys. rudy, której nie ma gdzie przetwa-
rzaæ, wiêc sk³adowana jest na ha³dzie. Zak³ady przeróbcze w Kongo
zdolne s¹ wzbogaciæ ok. 5 tys. t rudy rocznie. Oznacza to, ¿e wydobyt¹
ju¿ kopalinê wzbogacaæ i przetapiaæ trzeba by by³o przez ok. 30 lat!
Wybudowanie nowego zak³adu przeróbczego kosztuje ok. 200 milio-
nów dolarów i by inwestycja by³a op³acalna trzeba by przerobiæ w niej
ok. 2 miliony ton rudy, a takiego z³o¿a w Kimpe nie ma (szacuje siê je
na 600 tys. t)!

Pierwsze zamkniêcie
Wobec tego w grudniu 1999r. zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A.

(prezesem by³ ju¿ Marian Krzemiñski) podj¹³ decyzjê o wstrzymaniu
inwestycji, a tym samym wyp³ywu pieniêdzy do Konga. Polska Mied�
utraci³a te¿ mo¿liwo�æ dalszej produkcji w Kimpe, bo wypowiedziano
jej umowê. Podejrzewaj¹c przestêpstwo dzia³ania na szkodê Spó³ki
Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. skierowa³ zg³oszenie do prokuratury,
�ledztwo w sprawie Kimpe wszczête zosta³o w pa�dzierniku 1999 r.
przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Legnicy, a nastêpnie wobec opiesza-
³o�ci w postêpowaniu przekazane do prokuratury w Katowicach. Nie
widz¹c mo¿liwo�ci kontynuacji inwestycji w 2001r. Zarz¹d pod kie-
rownictwem prezesa Mariana Krzemiñskiego postanowi³ j¹ zamkn¹æ i
utworzy³ na ten cel rezerwê, a koszty poniesione (ponad 400 milio-
nów z³otych) zapisa³ w straty.

Wielki powrót
Zaraz po powrocie do w³adzy w Polsce i KGHM ekipy SLD w po³o-

wie grudnia 2001r. w Katowickiej Prokuraturze zjawi³ siê przedstawi-
ciel nowego Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. kierowanego przez pre-
zesa Stanis³awa Speczika i wiceprezesa Stanis³awa Siewierskiego, który
wstrzyma³ przekazanie akt do rozpatrzenia przez s¹d karny. W stycz-
niu 2002r. zarz¹d wyst¹pi³ z wnioskiem do rady nadzorczej o ze-
zwolenie na ponowne rozpoczêcie inwestycji - w przed³o¿onym
projekcie przewidywano 6 milionów USD na odzyskanie w³o¿o-
nych pieniêdzy i zysk w ci¹gu roku. Rada Nadzorcza z politycznego
nadania SLD zaaprobowa³a projekt przy jednym g³osie sprzeciwu i
zdaniu odrêbnym przedstawiciela za³ogi w Radzie Nadzorczej Józefa
Czyczerskiego, prokurator wobec powrotu do inwestycji umorzy³ �ledz-
two. Po roku od wznowienia inwestycji i wydaniu 6 milionów z³o-
tych w 2003r. okaza³o siê, ¿e 6 jest za ma³o trzeba kolejnych 9
milionów USD, rada nadzorcza przyzna³a nowe �rodki finansowe,
przy jedynym g³osie sprzeciwu i zdaniu odrêbnym Józefa Czyczerskie-
go.

Zarz¹d KGHM w 2003r. postanowi³ przetworzyæ rudê w zak³adach
metalurgicznych w granicz¹cej z Kongo - Zambii. Niestety rz¹d Kon-
go, powo³uj¹c siê na zawart¹ z KGHM umowê zezwalaj¹ca na eksplo-
atacjê i przerób z³o¿a, zabroni³ wywozu rudy poza granice swojego
kraju.

Po up³ywie 6 lat od zawarcia kontraktu pocz¹tkowy entuzjazm
znikn¹³ bez �ladu. Z ka¿dym rokiem rosn¹ straty wynikaj¹ce z b³ê-
dów pope³nionych przez osoby odpowiedzialne za negocjacje z kon-
gijskimi przedsiêbiorstwami - górniczym Sodimico (wtedy jeszcze
Sodimiza) i górniczo-hutniczym Gecamines oraz po�rednikiem z Wysp
Dziewiczych, spó³k¹ Colmet oraz osoby odpowiedzialne za jej konty-
nuacjê.

Mija kolejny rok i znowu okazuje siê, ¿e 9 jest ma³o trzeba
kolejnych 12 milionów USD. Kolejny wniosek trafia do rady nadzor-
czej, która lekk¹ rêk¹ go zatwierdza nie zwracaj¹c uwagi na protest i
zdanie odrêbne Józefa Czyczerskiego.

Po roku, powtórka z rozrywki, 12 milionów USD za ma³o trzeba
49 milionów USD, cz³onek rady nadzorczej Józef Czyczerski jak
zwykle w trosce o dobro KGHM protestuje. Tym razem jego protest i
przegrane wybory parlamentarne przez SLD powoduj¹ ró¿nice zdañ i
rada nie przyznaje nowych �rodków na kontynuacjê inwestycji.

Nowy zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. z politycznego nadania PiS
dokonuje analizy celowo�ci jej kontynuacji i 14 listopada 2006r. przed-
k³ada radzie nadzorczej wniosek o zamkniêcie inwestycji Kongo po-
przez jej sprzeda¿. Niestety nie udaje siê znale�æ przez 3 lata frajera na
zakup inwestycji ¿ycia St. Siewierskiego, St. Speczika i W. B³¹dka.

KGHM Polska Mied� S.A. koñczy projekt- sw¹ wielk¹ Afrykañsk¹
przygodê, w któr¹ w latach 1996 - 2005 wpompowa³ oko³o 250 milio-
nów dolarów wypracowanych przez górników i hutników w Polsce.
Ju¿ w 2001r. zapad³a decyzja o wycofaniu siê z Afryki, powtórzono j¹
2006r., ale nie uda³o siê znale�æ kupca na udzia³y. Projekt zakoñczy³
siê fiaskiem, poniewa¿ po wydobyciu rudy okaza³o siê, ¿e KGHM nie
dysponuje technologi¹ jej przerobu. Dzi� maj¹tek KGHM Congo to
maszyny i prawie 150 tys. ton nieprzerobionej rudy zalegaj¹cej na
ha³dzie. Co siê stanie z maszynami i rud¹ na ha³dzie? Rudy nie mo¿na
przerobiæ w Kongu i wywie�æ za granicê, a wywiezienie maszyn np. do



Polski zbyt kosztowne.
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ

�Solidarno�æ�, z wykszta³cenia technik elektryk pe³ni¹c funkcjê
cz³onka Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi dostrzega³ niecelowo�æ
prowadzenia tej inwestycji, a eksperci i odpowiedzialni fachowcy
z SLD: profesorowie, doktorzy i magistrowie oraz prezesi w ni¹
brnêli.

W wyniku niefrasobliwych � z³ych decyzji polityczno-gospodar-
czych przez odkrêcony kurek finansowy KGHM Polska Mied� S.A.
szerok¹ strug¹ wyp³ynê³o ponad pó³ miliarda z³otych.

Winni wyprowadzenia olbrzymich �rodków z kasy KGHM doro-
bili siê milionowych maj¹tków m.in. w wyniku bardzo wysokich
zarobków wyp³acanych za odpowiedzialno�æ, któr¹ ponosili za po-
dejmowane decyzje. Czy jest to odpowiedzialno�æ fikcyjna, stwo-
rzona tylko dla uzasadnienia ich astronomicznych zarobków w sto-
sunku do zatrudnionego górnika pod ziemi¹? Czy jest to odpowie-
dzialno�æ rzeczywista wynikaj¹ca z podejmowanych decyzji przez
w³adze spó³ki? Czy Polskie organa �cigania maj¹ odpowiednie
kwalifikacje do zbadania tej sprawy i rozliczenie winnych dzia³a-
nia na szkodê Spó³ki i co za tym idzie akcjonariuszy?

KGHM ju¿ o krok od przejêcia z³o¿a miedzi w Kanadzie

Nowe
Eldorado
Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. poinformowa³, ¿e dnia 4 maja

2010 roku Spó³ka podpisa³a z Abacus Mining & Exploration Corpo-
ration (�Abacus�) z siedzib¹ w Vancouver Umowê Inwestycyjn¹ w
sprawie wspólnej realizacji projektu górniczego miedzi i z³ota
Afton � Ajax, po³o¿onego w Prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kana-
dzie.

Abacus Mining & Exploration Corporation jest firm¹ zajmuj¹c¹ siê
poszukiwaniem z³ó¿ zasobów mineralnych oraz przedsiêwziêciami gór-
niczymi. Spó³ka jest notowana na gie³dzie TSX � Venture (TSX-V) w
Kanadzie.

Ledwie zakoñczono inwestycjê ¿ycia Siewierskiego, B³¹dka, Spe-
czika w Kongo, a ju¿ rozpoczyna siê wyprowadzanie kolejnych setek
milionów z³otych, wypracowanych kosztem wstrzymania podwy¿ek
p³acy zasadniczej zatrudnionych w Polskiej Miedzi, na inwestycjê w
Kanadzie.

Inwestycja w Kongo rozpoczêta i prowadzona pod politycznym
patronatem SLD mia³a przynie�æ 1,5 miliarda, a przynios³a setki milio-
nów straty, za które zap³aci³a za³oga Polskiej Miedzi. Osobom winnym
wielosetmilionowej straty do tej pory w³os z g³owy nie spad³. Znaj¹c
sprawno�æ organów �cigania i polskiego wymiaru sprawiedliwo�ci
mo¿na byæ pewnym, ¿e i nie spadnie.

Ich nastêpcy na wysokich sto³kach id¹ w ich �lady. Inwestycja w
Kanadzie rozpoczynaj¹ca siê pod politycznym patronatem PO ma przy-
nie�æ miliardowe zyski Spó³ce. Czy przyniesie? Po¿yjemy � zobaczy-
my! Ju¿ teraz mo¿emy powiedzieæ, ¿e ciê¿ar jej sfinansowania spada
na barki za³ogi pracuj¹cej w Polskiej Miedzi.

Z wypracowanych - w polskich kopalniach i hutach miedzi -
pieniêdzy, oko³o 3 miliarda z³ Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A.
planuje przeznaczyæ na inwestycjê - w prawo wspó³wydobycia ka-
nadyjskiego z³o¿a i uruchomienie wydobycia rudy miedzi. Dziêki
temu mo¿e zwiêkszy od 2013r. swoj¹ roczn¹ produkcjê o 10%.

Zgodnie z opublikowanym przez KGHM Polska Mied� S.A. rapor-
tem 15/2010 podpisana 4 maja br. Umowa Inwestycyjna przewiduje:
1. Zakup przez KGHM Polska Mied� S.A. 51% udzia³ów w tworzonej

wspólnie z Abacus spó³ce joint � venture, poprzez wniesienie
wk³adu gotówkowego w wysoko�ci 37 milionów USD (o równo-
warto�ci 110,7 milionów PLN, wg kursu �redniego NBP z 4 maja
2010r.). Abacus wniesie do spó³ki joint - venture wszelkie posia-
dane prawa do z³o¿a Afton � Ajax. �rodki pieniê¿ne zostan¹ prze-
znaczone na wykonanie Bankowego Studium Wykonalno�ci oraz
na dalsze prace eksploracyjne.

2. Nabycie przez KGHM Polska Mied� S.A. prawa opcji na zakup dal-
szych 29% udzia³ów w spó³ce joint � venture, za kwotê nie wiêksz¹
ni¿ 35 milionów USD (o równowarto�ci 104,7 milionów PLN, wg
kursu �redniego NBP z 4 maja 2010r.). Skorzystanie z prawa opcji
mo¿liwe bêdzie po opublikowaniu Bankowego Studium Wyko-
nalno�ci.

3. Realizacja postanowieñ Umowy Inwestycyjnej wymaga zgody ak-
cjonariuszy Abacus. W zwi¹zku z powy¿szym Strony uzgodni³y
termin zawarcia ostatecznej umowy joint - venture na drugi kwar-
ta³ 2010 roku, jednak nie pó�niej ni¿ do 30 wrze�nia 2010r.

4. Ponadto Umowa Inwestycyjna przewiduje nabycie do 10% akcji
spó³ki Abacus (15 milionów sztuk akcji) w drodze emisji zamkniê-
tej za ³¹czn¹ kwotê 4,5 milionów CAD (o równowarto�ci 13,3 mi-
lionów PLN, wg kursu �redniego NBP z 4 maja 2010r.), w terminie
do 10 maja 2010 r.

5. Umowa Inwestycyjna zawiera równie¿ zobowi¹zanie KGHM Pol-
ska Mied� S.A. dotycz¹ce zorganizowania finansowania wydat-
ków inwestycyjnych projektu w wysoko�ci 535 milionów USD (o
równowarto�ci 1miliard 601,1 milionów PLN, wg kursu �rednie-
go NBP z 4 maja 2010r.) oszacowanych wg Raportu technicznego
(studium mo¿liwo�ci) Wardrop Engineering Inc. z 29 lipca 2009 r.
Zobowi¹zanie powstanie w momencie wykonania przez KGHM
prawa opcji na nabycie dodatkowych 29% udzia³ów w spó³ce
joint � venture.

6. Zgodnie z ww. Raportem technicznym, projekt zak³ada produkcjê
roczn¹ miedzi na poziomie 50 tys. ton a produkcjê z³ota na pozio-
mie 100 tys. Uncji (2,8 tony). Przewiduje siê 23 - letni okres eks-
ploatacji z³o¿a pocz¹wszy od roku 2013. Koszty produkcji jednej
tony miedzi szacowane s¹ na poziomie ok. 2000 USD.

Jak wynika z prezentacji, któr¹ kanadyjska spó³ka Abacus Mining
& Exploration przedstawi³a inwestorom w zwi¹zku z podpisaniem
Umowy Inwestycyjnej z KGHM, 534 milionów USD (1,69 miliarda z³),
to tylko pocz¹tkowe nak³ady potrzebne na uruchomienie wydoby-
cia rudy miedzi ze wstêpnie rozpoznanego z³o¿a Afton-Ajax.

Najwiêcej pieniêdzy � 169 milionów USD (537 milionów z³) � po-
ch³onie budowa zak³adu wzbogacania rudy, którego zadaniem bêdzie
wytworzenie koncentratu miedzi z urobku. Prace górnicze poch³on¹
49 milionów USD (156 milionów z³), natomiast 37 milionów USD
(118 milionów z³) sk³adowanie ha³d odpadów. 68 milionów USD (216
milionów z³) zabud¿etowano jako rezerwê na wydatki nadzwyczajne.

Na dodatkowe nak³ady sk³adaj¹ siê prace górnicze: 204 milionów
USD (649 milionów z³) i sk³adowanie ha³d odpadów: 109 milionów
USD (347 milionów z³).

Pozosta³e nak³ady, które trzeba bêdzie ponie�æ w ci¹gu �¿ycia�
kopalni szacowanego na 23 lata, maj¹ wynie�æ 313 milionów USD
(0,99 miliarda z³) � mamy nadziejê, ¿e one zostan¹ ju¿ sfinansowane z
produkcji w Kanadzie, a nie jak to mia³o miejsce w Kongo z zysku
wypracowanego w Polsce.

W wywiadzie udzielonym Parkietowi Krzysztof Kubacki, dyrektor
departamentu eksploracji i projektów zasobowych KGHM mówi: �To
szacowany na dzi� kapita³ odtworzeniowy na funkcjonowanie kopal-
ni w ca³ym okresie eksploatacji z³o¿a. Na razie za wcze�nie mówiæ o
�ród³ach finansowania, tak samo jak nie ma jeszcze ostatecznej decy-
zji, jaka bêdzie struktura finansowania pocz¹tkowych nak³adów na
ten projekt.�

Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Mied� S.A. przyznaje: �Wydo-
bycie powinno ruszyæ w 2013 roku, najpierw musimy ponie�æ sto-
sowne nak³ady, jest to bowiem z³o¿e na wstêpnym etapie rozpozna-
nia.�

Przedstawiciel za³ogi jest przeciwny
Podczas marcowego posiedzenia Rady Nadzorczej, gdy zapada³a

decyzja o akceptacji projektu Zarz¹du dot. wyprowadzenia z Polski
pieniêdzy do Kanady - jedynym g³osuj¹cym przeciw by³ Józef Czy-
czerski cz³onek rady z wyboru za³ogi i zarazem przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�.

Pytamy Józefa Czyczerskiego: dlaczego sprzeciwia siê inwe-
stowaniu w Kanadzie?

�Jestem przeciwny tej inwestycji, gdy¿ za³oga KGHM ma ju¿ przy-
kre do�wiadczenie z inwestycjami zagranicznymi, które przed ich roz-
poczêciem zwi¹zkom zawodowym ukazywano jako z³oty interes -
wprost Eldorado. Po czasie okazywa³o siê, ¿e inwestycja zalicza³a to-
taln¹ padaczkê, a winni, którzy piali na jej cze�æ hymny pochwalne
maj¹ siê dobrze. Koszty chybionej inwestycji ponie�li tylko zwykli
pracownicy, na których p³acach oszczêdzano. Teraz sytuacja mo¿e siê
powtórzyæ i to na znacznie wiêksz¹ skalê. Tu ju¿ nie chodzi o dziesi¹tki
i setki milionów z³otych, ale o miliardy. Zarz¹d zaproponowa³ wej�cie
w spó³kê z firm¹ Kanadyjsk¹, która posiada star¹, wyeksploatowan¹
kopalniê zamkniêt¹ ze wzglêdu na brak op³acalno�ci ekonomicznej.
Jakie pozosta³y tam zasoby rudy miedzi i z³ota, to siê dopiero oka¿e,
gdy KGHM dokona dok³adnego geologicznego rozeznania z³o¿a. W
latach 1989�1997 z kanadyjskiej odkrywkowej kopalni wydobyto rudê
w ilo�ci 14 milionów ton i ze wzglêdu na brak op³acalno�ci dalszego
wydobycia zamkniêto j¹. Teraz Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. planu-



Dwutygodnik �PRYZMAT� - pismo SKGR Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�. Redakcja nie odpowiada za tre�æ reklam i listów.
Adres Redakcji -  SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax 846 10 38, tel. 846 10 36. www.skgrm.pl

je wydobywaæ 22 miliony ton rudy rocznie i z niej uzyskaæ 50 tys./t
koncentratu miedzi. W naszych polskich kopalniach rocznie wydoby-
wamy 30 milionów ton i uzyskujemy w drodze uzdatniania 500 tys./t
koncentratu miedzi. Co to za ruda? Je¿eli przy prawie tym samym
wydobyciu uzyska siê 10 razy mniej koncentratu miedzi. Najwiêk-
szym udzia³owcem spó³ki zajmuj¹cej siê rozpoznaniem z³ó¿ wokó³
dawnej kopalni Afton jest kanadyjski koncern górniczy Teck, wydoby-
waj¹cy mied�, cynk i wêgiel w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej. Za-
stanawiaæ musi fakt, ¿e koncern, który ma rozpoznanie w z³o¿u i zaj-
muje siê wydobyciem miedzi nie widzi op³acalno�ci w wznowieniu
wydobycia w starej kanadyjskiej kopalni, a Zarz¹d KGHM Polska Mied�
S.A. wietrzy w tej inwestycji Eldorado.� � mówi Józef Czyczerski i
dodaje � �W przypadku inwestycji zagranicznych w nowe z³o¿a stano-
wisko �Solidarno�ci� od wielu lat jest niezmienne i co godne podkre-
�lenia bardzo krytyczne. G³ównym argumentem przemawiaj¹cym za
tym, jest fakt, ¿e KGHM-owi brakuje dobrego do�wiadczenia i po pro-
stu go nie staæ na tego typu projekty. Rynek geologiczny na �wiecie
jest w pe³ni kontrolowany przez najwiêksze spó³ki wydobywcze i to co
jest dobrym biznesem, jest natychmiast zagospodarowywane. Uwa-
¿am te¿, ¿e alternatyw¹ dla z³ó¿ zagranicznych mo¿e byæ bli¿sze
przyjrzenie siê z³o¿u w tzw. �Zag³êbiu Boles³awieckim�. W tym
rejonie uwiêzione s¹ spore pok³ady rudy miedzi i przy o obecnych
cenach miedzi warto przeanalizowaæ to z³o¿e. Niew¹tpliwie plu-
sem tego rozwi¹zania jest to, ¿e po pierwsze jest to nasze polskie
z³o¿e, a po drugie znajduje siê na terenie �Starego Zag³êbia�,
gdzie wystêpuje wysokie bezrobocie i dla wielu mieszkañców tego
regionu powsta³yby nowe miejsca pracy. Dla mnie jako Polaka
nowe  miejsca pracy w Polsce s¹ cenniejsze ni¿ za granic¹.

Pewne jest te¿, ¿e inwestycje w �G³ogów G³êboki�, modernizacja
kopalñ, hut i oddzia³ów KGHM z uwzglêdnieniem wymiany parku
maszynowego oraz zapewnienie bezpieczeñstwa pracowników kom-
binatu, powinno byæ oczywistym priorytetem. Z tych powodów g³o-
sowa³em przeciw wyprowadzaniu z Polski � z KGHM - pieniêdzy na
w¹tpliwe zagraniczne inwestycje.

Analityk mówi:
�Spodziewa³em siê, ¿e kanadyjski projekt bêdzie bardziej konkret-

ny. Modele analityczne nie powinny go jeszcze uwzglêdniaæ� � mówi
Pawe³ Puchalski, analityk DM BZ WBK. � �Przedsiêwziêcie jest obar-
czone takimi czynnikami ryzyka, jak opó�nienia harmonogramu, wy-
¿sze nak³ady inwestycyjne, inne od okre�lonych teraz parametry z³o¿a
i ryzyko partnera. Zastanawia mnie równie¿, dlaczego, skoro to tak
dobry projekt, przez ostatnie cztery lata, kiedy �redni kurs miedzi oscy-
luje wokó³ 7 tys. USD, nie kupi³ go i nie rozpocz¹³ wydobycia ¿aden
wyspecjalizowany podmiot� � dodaje.

Chocia¿ b³êdne decyzje gospodarcze w³adz spó³ki uderzaj¹ w
zatrudnionych i oni ponosz¹ ca³y ciê¿ar skutków tych decyzji -
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym prawem nie ma wp³ywu na decyzje w³adz
spó³ki dotycz¹ce sfery poza pracowniczej. Ma jednak prawo g³o-
�no mówiæ o trwonieniu pieniêdzy ciê¿ko wypracowanych przez
górników i hutników Polskiej Miedzi.

Pseudozwi¹zkowiec
w opa³ach

Pisali�my ju¿ w poprzednich Pryzmatach o jednej z grup towarzy-
sko-zwi¹zkowych dzia³aj¹cej w KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG
�Lubin�. Grupa dzia³aj¹ca pod wodzostwem Arkadiusza T. � ksywa
kole¿eñska �¿ydek� wyprawia³a ró¿ne harce. Kwesti¹ czasu by³o tylko,
kiedy sprawa siê wyda i zapalnik zostanie odpalony. Sta³o siê i jak
gminna wie�æ niesie, na w³asn¹ pro�bê odchodzi do lamusa najwiêk-
szy picer tej grupy. Przed podjêciem tej decyzji, tak siê rozbryka³ w
fundowaniu niektórym kolesiom z biurowca specjalnego do¿ywiania
w postaci pizzy, ¿e pop³ynê³y ca³kowicie zwi¹zkowe fundusze. Pozo-
sta³y d³ugi i kupa smrodu, które potwierdzaj¹, ¿e k³amstwo ma krótkie
nó¿ki. Na takiej podstawie nie buduje siê nic m¹drego i odpowiedzial-
nego. Kto� mo¿e zadaæ pytanie: dlaczego tacy ludzie znajduj¹ choæby
chwilowy poklask i zauroczenie? Byæ mo¿e, dlatego ¿e Ci, którzy tworz¹

takie grupy towarzyskie godz¹ siê na to, by ich okradano i ok³amywa-
no. Staj¹ siê na w³asna pro�bê i za w³asne pieni¹dze niewolnikami
w³asnego sumienia pod warunkiem, ¿e je posiadaj¹.

Z wypowiedzi, które coraz g³o�niej s³ychaæ, potencjalni zastêpcy
�¿ydka� do or³ów nie nale¿¹. Próbowali szybkiej kariery i szczê�cia,
tylko, ¿e w dobrze zorganizowanym i odpowiedzialnym zwi¹zku tacy
id¹ do przys³owiowego k¹ta.

Kolejny to ju¿ przyk³ad, po �uczciwym� J.M z kopalni Polkowice-
Sieroszowice, ¿e w KGHM istnieje dobry grunt dla cwaniactwa i g³upo-
ty. Ciekawe, czy to kolejne zdarzenie nauczy czego� pozytywnego tych,
którzy w³asnymi funduszami i uczestnictwem oszukuj¹ siebie oraz
jawnie przyczyniaj¹ siê do istnienia zwi¹zków, kierowanych przez pse³-
dozwi¹zkowców, wykorzystywanych przez pracodawcê?

Waloryzacji p³acy domagaj¹ siê energetycy z  �Energety-
ka� Sp. z o.o. w Lubinie, grupy kapita³owej KGHM Pol-
ska Mied� S.A.

Trzy ¿¹dania
NSZZ �Solidarno�æ� prowadzi rozmowy z pracodawc¹ od po-

cz¹tku 2010 roku, pracownicy siê denerwuj¹, a po¿¹danych efek-
tów brak. Pracownicy trac¹c ju¿ cierpliwo�æ domagaj¹ siê od zwi¹z-
kowców twardego stanowiska � sporu zbiorowego.

Pomimo obowi¹zku, zapisanego w § 11 Zak³adowego Uk³adu Zbio-
rowego Pracy, ustalenia przez Zarz¹d �Energetyka� Sp. z o.o. w uzgod-
nieniu ze organizacjami zawodowymi do koñca lutego przyrostu prze-
ciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na rok 2010 - Zarz¹d Spó³ki
uparcie uchyla siê od uzgodnienia z zwi¹zkowcami wzrostu wynagro-
dzeñ pracowniczych w 2010r.

Od pocz¹tku roku NSZZ �Solidarno�æ� prowadzi rozmowy o wpro-
wadzenie wzrostu p³acy zasadniczej w Energetyce i wpisanie do
ZUZP pakietu medycznego � bezskutecznie.

�Mamy umowê, która gwarantuje pracownikom, ¿e do koñca lute-
go zwi¹zki w uzgodnieniu z pracodawc¹ ustal¹ przyrost przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia na dany rok. Niestety propozycja pra-
codawcy nie mo¿e nas satysfakcjonowaæ � po miesi¹cach negocjacji
Zarz¹d Spó³ki proponuje nam:
1. wzrost �redniego wynagrodzenia z przeszeregowaniami o 2% od

1 czerwca br.,
2. zwiêkszenie odpisu na roczny fundusz B o 1% od 1 czerwca br.,
3. wyp³atê jednorazowej premii 400 z³ brutto.

Ta propozycja jest dla Solidarno�ci nie do przyjêcia. Przeszerego-
wania 2% za³ogi i to od po³owy roku, to kpina z za³ogi Energetyki.
Fundusz B ju¿ by³ wy¿szy i go obni¿ali�my, gdy¿ siê nie sprawdzi³.
Wprowadza³ tylko niezadowolenie i zamêt w zak³adzie. Premiê chêtnie
we�miemy jako rekompensatê braku waloryzacji p³acy pracowniczej
za ubieg³e lata. Jednak nie mo¿e ona zast¹piæ ¿¹danego przez nas
wzrostu p³acy zasadniczej o 6%.� � mówi Jaros³aw Ratka przewodni-
cz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� Energetyki Sp. z o.o. w
Lubinie.

Po wyczerpaniu mo¿liwo�ci negocjacyjnych, podczas spotka-
nia z pracodawc¹ 10 maja 2010r. NSZZ �Solidarno�æ� zg³osi³ 3
¿¹dania, od których spe³nienia warunkuje nieprzyst¹pienie do
sporu zbiorowego tj.:
1. Zapewnienie 6% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla ka¿-

dego zatrudnionego pracownika z wyrównaniem od 1 stycznia
2010r.,

2. Wpisania do ZUZP dla pracowników �Energetyka� Sp. z o.o. pa-
kietu medycznego,

3. wprowadzenia do ZUZP dla pracowników �Energetyka� Sp. z o.o.
zapisu: za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê w dni �wi¹teczne, z wy³¹-
czeniem niedziel, przys³uguje pracownikowi 100% dodatek - li-
czony od godzinowej stawki p³acy zasadniczej pracownika.

Od spe³nienia zg³oszonych postulatów Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� warunkuje nieprzyst¹pienie do sporu zbiorowego.
W przypadku ich nie spe³nienia i wyczerpania mo¿liwo�ci rozwi¹-
zania sporu zbiorowego w drodze rokowañ i mediacji, ostrzega
Zarz¹d Spó³ki, o mo¿liwo�ci przyst¹pienia za³ogi �Energetyki� Sp.
z o.o. do strajku!!


