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To, co się ostatnio dzieje w Pol-Miedź 
Transie, może być ilustracją dobrej zmia-
ny, z jaką już czwarty rok musimy się zma-
gać. Za sprawą Zarządu Spółki, wśród za-
łogi nie tylko pogłębiają się już istniejące 
podziały, ale również tworzą się nowe. 
Sprzyja temu wyznawana przez Pracodaw-
cę zasada hojnego nagradzania wszystkich 
„miernych, biernych, ale wiernych”. Dzie-
je się tak kosztem wielu dobrych i odda-
nych Spółce pracowników. Ludzi, którzy 
znają swoją wartość i w pas się nie kłania-
ją zarówno władzy, jak i Zakładowej Soli-
darności. Mają swoją godność i uważają, 
że powinni być godziwie wynagradzani za 
pracę, a nie układy, układziki i lizusostwo.  

W Pol-Miedź Transie coraz dobitniej sły-
chać głosy krytykujące politykę kadrową 
i płacową Zarządu opartą na nierównym 
traktowaniu załogi. Ludzie oczekują trans-
parentności i sprawiedliwego traktowa-

nia. Niestety, jak do tej pory nadaremno. 
Do ucha Prezesa mają bowiem dostęp 
wyłącznie liderzy NSZZ Solidarność, któ-
rzy zabiegają tylko o interesy grupki nie-
licznych wybrańców. W efekcie nagrody 
i awanse są rozdzielane po uważaniu, 
a nie według takich kryteriów, jak kompe-
tencje, wiedza czy też zaangażowanie pra-
cownika.  

solidarnoŚĆ 
– zaprzeczenie jedności  

Historia przebiegu tegorocznych nego-
cjacji i porozumień płacowych pokazuje, 
jak dalece dialog społeczny w spółce zo-
stał wynaturzony.  

W lutym zarząd PMT uzgodnił ze stro-
ną związkową czterdziestozłotowy wzrost 
stawek dla całej załogi oraz od dawna po-
stulowane przez ZZPPM PMT przywróce-

nie wszystkim pracownikom kiedyś obo-
wiązujących dodatków stażowych oraz 
nagród jubileuszowych. – W trakcie nego-
cjacji przez cały czas Prezes podkreślał, iż 
na więcej nie ma pieniędzy – wyjaśnia 
przewodnicząca ZZPPM PMT Dorota 
Zielonko. – Przyjęliśmy to do wiadomo-
ści, bo przecież Prezes to poważna funk-
cja i trudno się spodziewać, że osoba na 
takim stanowisku może w żywe oczy kła-
mać. Jednak gdy na początku marca poin-
formowaliśmy załogę o przyjętych ustale-
niach płacowych i przy tej okazji 
pochwaliliśmy się wywalczeniem przez 
naszą organizację dodatków stażowych 
i nagrody jubileuszowej, okazało się, iż 
w kasie spółki raptem znalazły się dodat-
kowe 3 mln złotych na dalszy wzrost Fun-
duszu Wynagrodzeń. W zasadzie jako 
strona społeczna powinniśmy się wszyscy 
ucieszyć z takiego obrotu spraw i szybko 

siąść do rozmów z Pracodawcą o sposobie 
sprawiedliwego i rozsądnego rozdyspono-
wania tych pieniędzy. Jednak okazało się, 
że 8 marca Prezes podpisał w tej sprawie 
porozumienie tylko z Zakładową Solidar-
nością. Warunki i zasady podziału pienię-
dzy nie zostały w nim jasno określone. 
Zapisano jedynie, iż wspomniane 3 mln 
złotych zostaną przekazane „na podwyż-
szenie wynagrodzeń zasadniczych (zasze-
regowań), w szczególności dla tych pra-
cowników Spółki, których wynagrodzenia 
zdecydowanie odbiegają od rynkowych. 
Nie określono, kto i według jakich kryte-
riów będzie decydował i oceniał różnice 
w poziomie wynagrodzeń rynkowych i za-
robków w PMT. 

W tym miejscu informujemy czytelni-
ków, iż z zapisów prawa pracy oraz ustawy 
o związkach zawodowych jasno wynika, że 

równi i równiejsi z pol-miedź transu 

TĄ DROGĄ DALEKO 
NIE ZAJEDZIEMY 

Dokończenie na str. 2
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STÓwA dLA UrBeXU  
Od 1 maja wszyscy pracownicy ZUW Urbex będą mieli podniesione 

o 100 złotych stawki osobistego zaszeregowania. Mogą też liczyć na 
wyższą niż w ubiegłych latach pensję wczasową wypłacaną z Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Takimi uzgodnieniami zakończyły się rozmowy 
płacowe pomiędzy kierownictwem spółki i liderami ZZPPM ZUW Urbex. 
– Początkowo naszym postulatem był wzrost stawek o 250 złotych 
– mówi przewodniczący ZZPPM ZUW Urbex, Czesław Halkowicz. – Jed-
nak po szczegółowej analizie możliwości finansowych firmy okazało się, 
że trzeba poszukać takiego kompromisowego rozwiązania, które nie 
zachwieje stabilnością spółki i jednocześnie podniesie poziom wynagro-
dzeń. Zaznaczam, że nasze płace są zdecydowanie niższe niż średnia 
krajowa, pomimo że załoga pracuje bardzo dobrze i wydajnie. Dlatego 
też już zapowiadam, iż nadal związek będzie poszukiwał sposobu na 
dalszy wzrost wynagrodzeń.  

uzgodnień płacowych Pracodawca zobo-
wiązany jest dokonywać ze wszystkimi 
reprezentatywnymi Związkami Zawodo-
wymi. W Pol-Miedź Transie działają czte-
ry takie organizacje. Tak więc podpisa-
nie 8 marca porozumienia płacowego 
wyłącznie z NSZZ Solidarność było na-
ruszeniem prawa i Państwowa Inspekcja 
Pracy natychmiast by je wychwyciła. 
Zapewne dlatego, by przykryć taką żenu-
jącą wpadkę, 22 marca Prezes przedsta-
wił identyczne porozumienie wszystkim 
Związkom Zawodowym. Nie umiał jed-
nak precyzyjnie odpowiedzieć na tak 
podstawowe pytania, jak czy wszyscy 
pracownicy dostaną podwyżki, ile wynie-
sie średnia kwota podwyżek i jakie kry-
teria obowiązują przy ich przyznawaniu.

– By nie blokować ludziom możliwości 
wypłat, podpisaliśmy ten dokument. 
Jednak zażądałam, by do protokołu ze 
spotkania wpisano, iż wszystkie Związki 
Zawodowe z wyjątkiem Solidarności nie 
miały żadnego wpływu na kryteria, we-
dług których mają być przydzielone wyż-
sze stawki zaszeregowania – mówi Doro-
ta Zielonko. 

 prezes – pracownik 
sezonowy  

W opinii przewodniczącego ZZPPM 
Ryszarda Zbrzyznego Zarząd Spółki swo-
im postępowaniem destabilizuje firmę 
i kreuje głębokie podziały wśród pracow-
ników. Wśród załogi tworzy atmosferę 
niepewności i braku przewidywalności. 
Jest to idealna recepta na szybkie zała-
manie zaufania społecznego, wywołanie 
kryzysu i akcji protestacyjnych. 

– Odnoszę wrażenie, że ci, którzy za-
rządzają spółką Pol-Miedź Trans, nie do-
rośli do pełnienia tej roli. Skłócając pra-
cowników i generując konflikt, dają 
wyraz swoich głębokich niekompetencji 
i całkowitej nieodpowiedzialności. Nie 
można też im wierzyć i poważnie ich 
traktować. Raz bowiem mówią, że 
w Spółce nie ma pieniędzy, a za kilka dni 
raptem cudownie znajdują w kasie kilka 
milionów złotych. Na dodatek, antagoni-
zując w Spółce organizacje pracownicze, 
wpisują się w ogólnopolską politykę 
przerabiania NSZZ Solidarność ze związ-
ku zawodowego na parasol ochronny 
Prawa i Sprawiedliwości. Zupełnie jak za 

czasów PRL-u, gdy jedyna słuszna partia 
rozdawała po uważaniu profity swoim 
posłusznym wybrańcom, wynaturzyła 
Związki Zawodowe, a pracowników trak-
towała jak masę pozbawioną prawa gło-
su. Będziemy bacznie się przyglądać 
sytuacji w Pol-Miedź Transie i już zapo-
wiadam, iż przewodnicząca ZZPPMM 
PMT Dorota Zielonko może liczyć na 
wsparcie całej naszej organizacji. Nie 
może bowiem być tak, że grupka pracow-
ników sezonowych obsadzana przez poli-
tyków na prezesowskich stołkach swo-
imi nieodpowiedzialnymi decyzjami 
będzie rujnować dorobek kilku pokoleń 
– komentuje Ryszard Zbrzyzny. 

równi i równiejsi z pol-miedź transu 
tą drogą daleko nie zajedziemy 
Dokończenie ze str. 1

NA SIERPOLU 
POMYLENIE 

POJĘĆ  
Fundusz socjalny 

to nie spółka giełdowa  
Kierownictwo kopalni Polkowice-Sieroszo-

wice przy okazji trwających negocjacji w spra-
wie zmian treści niektórych zapisów Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
wystąpiło z wielce oryginalną propozycją 
wprowadzenia nowych zasad działania Zakła-
dowej Komisji Socjalnej. Zdaniem dyrektora 
do spraw pracowniczych Łukasza Weresz-
czyńskiego modyfikacja powinna polegać na 
przypisaniu poszczególnym organizacjom 
związkowym liczby głosów w zależności od 
przekroczenia ustalonego progu liczbowego 
członków związku z zagwarantowaniem pra-
codawcy adekwatnej, ustalonej liczby głosów.  

Nic dodać, nic ująć, tylko załamać ręce nad 
kompetencjami menedżerskimi autora takie-
go zapisu. Przedstawiona propozycja świadczy 
bowiem o całkowitym niezrozumieniu idei 
funkcjonowania ZFŚS. Najwyraźniej dyrektor 
pomylił komisję socjalną ze spółką giełdową, 
gdzie ilość posiadanych przez udziałowca ak-
cji zazwyczaj przekłada się na liczbę głosów, 
jakimi dysponuje przy podejmowaniu decyzji 
podczas zebrania akcjonariuszy.  

– Początkowo pomysł wprowadzenia ta-
kich rozwiązań zgłosiła zakładowa Solidar-
ność i jak dobrze wiemy, po jej liderach moż-
na się spodziewać różnych, często 
absurdalnych pomysłów – wyjaśnia przewod-
niczący ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice 
Piotr Lewandowski. – Dziwię się jednak, że 
dyrekcja przyłączyła się do takich rozwiązań. 
Przecież zasady działania muszą być zgodne 
z Ustawą o Funduszu Świadczeń Socjalnych 
i dyrektor doskonale o tym wie. Nie jest do-
puszczalne, by w przypadku ZFŚS podejmo-
wano decyzje w oparciu o głosy ważone. Pra-
codawca jest na takich samych prawach jak 
pozostali przedstawiciele związków zawodo-
wych. Przy tej okazji warto podkreślić, iż 
zgodnie z zapisami ustawy rola pracodawcy 
w zakresie dysponowania środkami z fundu-
szu ma jedynie charakter administracyjny, 
natomiast decyzje podejmuje Komisja i każ-
dy z jej członków ma taki sam głos decyzyjny.  

By rozwiać wszelkie wątpliwości ZZPPM 
ZG Polkowice-Sieroszowice wystąpiło z pro-
pozycją wprowadzenia do Zasad Działania 
Komisji Socjalnej zapisu, iż decyzje Komisji 
podejmowane są na posiedzeniu Komisji 
(w składzie 50% plus 1) w drodze wspólnego 
uzgodnionego stanowiska członków Komisji. 
W przypadku nieuzgodnienia stanowiska 
członków Komisji (przedstawiciele zakłado-
wych organizacji związkowych i przedstawi-
ciel pracodawcy) pracodawca nie ma prawa 
wydatkować środków z ZFŚS. 
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Internet to potężna siła i sprawnie wykorzystany daje 
ogromne możliwości zarówno w szybkim przekazie  

informacji, jak i kreowaniu oczekiwanej opinii społecznej.  

Funkcję przewodniczącego zakładowej 
organizacji pełnisz dopiero pierwszą 
kadencję. Niemniej jednak już przez szefa 
związku Ryszarda Zbrzyznego zostałeś 
nominowany i wybrany przez Radę na 
wiceprzewodniczącego ZZPPM. Jak się 
w tej roli odnajdujesz? 

Oczywiście, tytuł wiceprzewodniczące-
go ZZPPM to nie tylko prestiż, ale 
przede wszystkim odpowiedzialność za 
sprawne funkcjonowanie całego związ-
ku. Staram się więc nie zawieść tych, 
którzy głosowali za moją kandydaturą. 
Muszę to też tak robić, by nikt nie mógł 
mi zarzucić, iż z powodu działalności na 
poziomie centrali związku zaniedbuję 
swoją macierzystą organizację i jej człon-
ków. To wymaga nie tylko pewnej dyplo-
macji, ale również musi opierać się na 
rozmowach i tłumaczeniach ludziom 
faktu, iż praca na poziomie centrali 
związku ma istotne znaczenie dla funk-
cjonowania nas jako całości. W tym rów-
nież organizacji zakładowych. 
Każdy wiceprzewodniczący ZZPPM ma 
przypisany konkretny zakres kompeten-
cji. Na przykład sprawami organizacyjny-
mi zajmuje się kolega Andrzej Kurek 
z ZZPPM Biuro Zarządu, problematykę 
spółek nadzoruje Dariusz Mika z ZZPPM 
Energetyka, a sprawy hutnicze to 
domena Krzysztofa Łuki z ZZPPM HMG. 
Jaka działka tobie przypadła? 

Odpowiadam za ogólnie pojętą proble-
matykę polityki informacyjnej związku, 
ze szczególnym naciskiem na prowadze-
nie naszych mediów elektronicznych. 
Mam tu na myśli zarówno stronę www.
zzppm.pl, jak i nasz profil na Facebooku. 
To są tematy, którymi zawsze się intere-
sowałem i cieszę się, że na płaszczyźnie 
związkowej mogę je dalej zgłębiać. 
Stronę internetową związek ma już od 
bardzo dawna. 

To prawda. Jednak przez osiem lat nie 
była ona zmieniana. W dzisiejszym, szyb-
ko rozwijającym się świecie cyfrowym 
osiem lat to cała wieczność. Konieczne 
więc było jej odświeżenie zarówno pod 
względem graficznym, jak i funkcjonal-
nym. Po konsultacji z członkami Rady 

ZZPPM zmieniona została architektura 
strony oraz wprowadzone zostały dodat-
kowe zakładki dla naszych zakładowych 
organizacji. Jest też zakładka zatytułowa-
na Strefa Kibica Zagłębia Lubin, gdzie 
sympatycy mogą znaleźć coś dla siebie. 
Jak te zmiany zostały odebrane?  
Czy spotkały się z szerszą  
akceptacją? 

Sądzę, że nasi członkowie już wysta-
wili nam pozytywną ocenę za te me-
dialne zmiany. Takie docierają do 
mnie sygnały i sądzę, że są one praw-
dziwe. Rosnąca statystyka odwiedzin 
zdaje się potwierdzać tę ocenę. Jednak 
nie zamierzam spocząć na laurach. 
Moją ambicją jest to, by strona była 
w pełnej korelacji do Facebooka. Dzi-
siaj, zwłaszcza dla młodszego pokole-
nia, to często główne źródło informacji 
i musimy się do tego dostosować.
Niektórzy nawet twierdzą, że jak czegoś 
lub kogoś nie ma na Facebooku, to 
znaczy, że nie istnieje…  

Dlatego my jesteśmy. Nie tylko cały 
związek, ale również niektóre zakłado-
we organizacje aktywnie działają na tej 
płaszczyźnie. Mam nadzieję, że z cza-
sem będzie ich coraz więcej. Internet 
to potężna siła i sprawnie wykorzysta-
ny, daje ogromne możliwości zarówno 
w szybkim przekazie informacji, jak 
i kreowaniu oczekiwanej opinii spo-
łecznej. Musimy jednak wspólnie kre-
ować naszą politykę medialną i budo-
wać coraz szerszy krąg odbiorów. 
Zapraszam też do współpracy tych na-
szych działaczy, którzy interesują się 
grafiką komputerową, fotografią lub 
też pisaniem tekstów dziennikarskich.  
Wspomniałeś o statystyce odwiedzin. 
Jakiego typu informacje cieszą się 
największym zainteresowaniem  
i  najszerzej docierają do naszych 
potencjalnych odbiorców? 

 To trochę zależy od tego, czym aktu-
alnie żyją pracownicy. Oczywiście naj-
częściej tematem numer jeden są infor-
macje o płacach. Wiadomo, pieniądze 
zawsze budzą ludzkie emocje. Również 
sporym powodzeniem cieszą się relacje 

z różnych imprez związkowych. Najwy-
raźniej większość z nas lubi oglądać 
zdjęcia, na których sami jesteśmy lub 
nasi znajomi. 
Czy masz jakieś plany dalszego uatrakcyj-
niania związkowych mediów elektronicz-
nych? 

 Nie sądzę, żeby na ten moment była 
taka potrzeba. Teraz musimy popraco-
wać nad tym, by zachęcać naszych 
członków do częstszego odwiedzania 
naszej strony internetowej i przyzwy-
czaić ich do szukania na niej informa-
cji dotyczących życia związku i proble-
mów pracowniczych.  
Zmieniając temat, chciałam spytać  
o wyjazd do Sofii. Razem z kolegą Piotrem 
Lewandowskim będziecie tam reprezento-
wać nasz związek podczas dwudniowego 
międzynarodowego seminarium finanso-
wanego przez Unię Europejską. Jaka ma 
być tematyka obrad? 

Najogólniej sprawę ujmując, spotkanie 
będzie poświęcone problematyce związa-
nej z prawidłowo prowadzonym dialo-
giem społecznym oraz metodom i techni-
kom zapobiegania konfliktom pomiędzy 
partnerami społecznymi poprzez ich za-
angażowanie w proces podejmowania 
decyzji w sektorze wydobywczym na po-
ziomie krajowym i międzynarodowym. 
Wszystko to na tle rozporządzeń i dyrek-

tyw Unii Europejskiej. Dodam, że nasz 
związek jest liderem tego projektu 
i w jego ramach ściśle współpracuje z or-
ganizacjami związkowymi z Serbii, Mace-
donii, Bułgarii, Hiszpanii. 
Bardzo ciekawie to brzmi i sądzę, że po 
powrocie będziemy mogli się czegoś 
więcej dowiedzieć.  

Postaram się złożyć szczegółowe spra-
wozdanie z przebiegu obrad. Sam jestem 
ciekaw, jak na te tematy będą się wypo-
wiadali koledzy z innych krajów. Prze-
cież problematyka współudziału strony 
społecznej w procesie zarządzania firmą 
to bardzo szeroki i ciekawy obszar.  
Jeśli już mówimy o dialogu społecznym, 
to muszę na koniec spytać, jak on 
wygląda w Zakładzie Wzbogacania Rud. 
Doskonale pamiętam, że swego czasu 
ZWR był symbolem antydialogu  
i Państwowa Inspekcja Pracy często 
gościła w zakładzie. Często o tych 
sprawach pisaliśmy na naszych łamach. 

Muszę przyznać, że wiele zmieniło 
się na lepsze. Obecna dyrekcja nie 
przeszkadza związkom zawodowym 
w prowadzeniu statutowej działalno-
ści. Szanuje załogę i stara się o dobrą 
atmosferę wśród pracowników.  
Wypada więc pogratulować i trzymać 
kciuki, by ten stan się utrzymywał. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmowa z wiceprzewodniczącym ZZPPM, 
przewodniczącym ZZPPM O/ZWR, 

Dariuszem Sędzikowskim 
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Biorą, co dają i walczą dalej  

Każda kwota się liczy
  

Bo chodzi o to, 
By czyny i deKlaracje 
szły z soBą w parze

  

Takie kwestie, jak społeczna 
odpowiedzialność biznesu, tro-
ska o zdrowie i bezpieczeństwo 
ludzi oraz dobra współpraca z sa-
morządami to w Polskiej Miedzi 
pojęcia odmieniane przez wszyst-
kie przypadki. Są używane tym 
częściej, im wyższy szczebel hie-
rarchii zarządczej. Często słyszy-
my jak prezesi wspominają 
o znacznych kwotach przekazy-
wanych na rzecz lokalnych spo-
łeczności, o poprawie jakości  
życia w naszym regionie, wzmoc-
nieniu opieki medycznej czy też 
ochronie środowiska. Cześć im 
i chwała za taką hojność. Cieszy-
my się bardzo! Jednak pozwala-
my sobie wskazać jeszcze jedno 
pole całkowicie zapomniane, 
choć bardzo widoczne. Sprawa 
dotyczy możliwości bezpiecznych 
dojazdów i parkowania w okoli-
cach zakładów KGHM i spółek 
grupy kapitałowej. Przed siedzi-

bą zarządu problem zdaje się 
rozwiązany. Prezesi i dyrektorzy 
nie muszą się martwić, gdzie 
zaparkować. Jednak tysiące sze-
regowych pracowników Polskiej 
Miedzi już tak luksusowo nie 
ma. Daleko nie trzeba szukać. 
Wystarczy podjechać kilkaset 

metrów dalej. ZG Lubin – szyb 
wschodni. Jest to także teren 
dojazdu do spółek INOVA 
i KGHM Metraco. Wjazd na te-
ren kopalni tylko dla wybrań-
ców. Natomiast przed bramą 
nie tylko miejsc parkingowych 
jak kot napłakał, ale jeszcze 

droga dojazdowa, jak w szwajcar-
skim serze, pełna dziur. Trudno 
się dziwić – ciężki sprzęt trans-
portowy codziennie się po nich 
porusza, ale brygad remonto-
wych od dawna nikt nie widział. 
W efekcie ludzie, by nie urwać 
zawieszenia i nie połamać 

amortyzatorów, muszą jeździć 
slalomem. 

Przewodnicząca ZZPPM INO-
VA Borzena Tabiś wielokrotnie 
poruszała ten problem w rozmo-
wach z zarządem swojej spółki. 
Zawsze jednak padała odpo-
wiedź, że rozwiązanie tej sprawy 
zależy od władz KGHM. 

Panowie prezesi Polskiej Mie-
dzi, może troszkę mniej pieniędzy 
przeznaczcie na koszty reprezen-
tacyjne i dajcie więcej grosza na 
budowę parkingów. Będzie odpo-
wiedzialnie, bezpiecznie i prospo-
łecznie. Na dodatek poprawicie 
wizerunek firmy i zarządu. Za 
jedne pieniądze upieczecie kilka 
pieczeni.

Przyjęło się patrzeć na ZZPPM MCZ jak orga-
nizację działającą na terenie Miedziowego Cen-
trum Zdrowia. Jest to prawda – ale niepełna. 
Rzadko kto bowiem pamięta, iż w strukturach 
związku są też pracownicy MARKOP-u, firmy 
świadczącej usługi porządkowe dla MCZ, zatrud-
nieni w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej COR-MED w Przemkowie oraz pracowni-
cy Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.  
Tymczasem kilka dni temu dowiedzieliśmy się, iż 
właśnie w spółce COR-MED nasza organizacja 
zdołała wynegocjować dodatkową premię dla pra-
cowników w wysokości 200 zł netto na osobę. 

– Cieszę się bardzo, że wreszcie doszło do poro-
zumienia z właścicielem firmy, doktorem Diallo 
– komentuje p.o. przewodniczącej ZZPPM MCZ 
Katarzyna Kobylińska. – Długo nasze postulaty 
spotykały się z jego strony z odmową. Najczęściej 
przy tej okazji słyszałyśmy standardowe tłuma-
czenia – o braku pieniędzy, niepewnej kondycji 
czy też złych kontraktach z NFZ. Jednak w ostat-
nim czasie ten impas płacowy udało się nam 

przełamać i wywalczyć dodatkowy grosz dla zało-
gi. Mam świadomość, że 200 złotych to nie jest 
jakoś szczególnie imponująca kwotą. Jednak od 
czegoś trzeba było zacząć. Pamiętajmy, że nawet 
najdłuższą drogę zawsze zaczyna się od postawie-
nia pierwszego kroku. Mam nadzieję, że kolejne 
będą większe i bardziej znaczące, a właściciel 
przemkowskiej przychodni zacznie częściej doce-
nić wkład i zaangażowanie swoich pracowników. 
Ze swej strony zapewniam, że będziemy mu o tym 
przypominać. Jest też dobra wiadomość dla zało-
gi MARKOP-u, która otrzyma z Funduszu Świad-
czeń Socjalnych zasiłki świąteczne w wysokości 
od 250 do 300 złotych na osobę.  

Teraz czekamy na dobre wiadomości dla pra-
cowników MCZ. W trakcie rozmów z zarządem 
spółki ze strony prezesa padła deklaracja o szy-
kowaniu dla załogi wypłaty specjalnej premii 
z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Nie-
stety, wysokość nie została jeszcze określona. 
Mamy nadzieję, że będzie to kwota, której pra-
codawca nie będzie się musiał wstydzić.  

Nasze koleżanki z COR-MED w Przemkowie



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

kwiecień 2019 5
Z uwagi na zakres tematyczny 

zaproszenia do wzięcia udziału 
w obradach wysłane zostały za-
równo do władz KGHM, jak i za-
rządu Miedziowego Centrum 
Zdrowia. Niestety, szefostwo Pol-
skiej Miedzi nie pojawiło się i ni-
kogo w zastępstwie nie przysłało. 
Wiele to mówi nie tylko o kultu-
rze prezesów, ale również o ich 
lekceważącym stosunku zarówno 
do zasad dialogu społecznego, jak 
i tysięcy pracowników Polskiej 
Miedzi. Być może jest to sygnał, 
iż pora zacząć szukać innej, bar-
dziej dosadnej, drogi komunikacji 
z pracodawcą. 

Z przyjemnością natomiast 
członkowie rady mogli powitać 
prezesów MCZ – Piotra Milcza-
nowskiego i Marka Ścieszko. 
Wspólnie z nimi omówiono moc-
ne i słabe strony świadczeń zdro-
wotnych realizowanych zarówno 
w ramach Abonamentów Medycz-
nych, jak i badań okresowych. 
Oceniono dostępność do lekarzy 
specjalistów, czas oczekiwania na 
diagnostykę czy też konieczne za-
biegi medyczne. Prezesi przyznali, 
że w placówkach MCZ nadal brak 
odpowiedniej liczby lekarzy spe-
cjalistów. Natomiast ci, którzy są, 
oczekują coraz wyższych wynagro-
dzeń. Tymczasem pieniądze z NFZ 
z każdym rokiem są coraz mniej-
sze, a cena abonamentu od same-
go początku jest utrzymywana na 
niezmienionym poziomie.  W pod-

sumowaniu tej części obrad Rady 
przewodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny zapowiedział podjęcie ze 
strony związku działań napraw-
czych.  

– Zarząd Polskiej Miedzi musi 
wypracować takie rozwiązanie, 
które nie będzie obciążać pra-
cownika, ale przyniesie do MCZ 
dodatkowe środki finansowe 
konieczne do dalszego utrzyma-
nia wysokiego poziomu świad-
czeń medycznych. Na to muszą 
się znaleźć pieniądze. Zwłaszcza 

że Polską Miedź stać na opłaca-
nie różnych niezwykle kosztow-
nych i snobistycznych imprez, 
programów stypendialnych dla 
garstki wybrańców czy też luk-
susowych podróży zagranicz-
nych, dla niepoznaki nazywa-
nych biznesowymi. Od zarządu 
KGHM oczekujemy poważnego 
podejścia do dialogu społeczne-
go. Nieobecność przedstawicie-
la pracodawcy na naszym spo-
tkaniu jest dowodem na to, że 
kierownictwo nie szanuje pra-

Nowy przewodNiczący 
zzppM KGHM zANAM 

22 marca odbyło się zebranie delegatów ZZPPM 
KGHM ZANAM. W związku z decyzją dotychczaso-
wego przewodniczącego związku Ryszarda Suchec-
kiego o zakończeniu aktywności zawodowej i rezy-
gnacji z kierowania zakładową strukturą naszego 
związku zebrani dokonali wyboru nowego lidera.

Został nim Dariusz Skwarek. Podjęto też decyzję 
o dokooptowaniu do składu zakładowego zarządu 
kolegów Przemysława Świdra i Daniela Fassa.  

Darek Mika reprezentujący prezydium ZZPPM 
złożył wszystkim wybranym życzenia dalszych suk-
cesów w związkowej działalności, natomiast nowe-
mu emerytowi zdrowia i sił w korzystaniu z uroków 
jesieni życia. 

Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, który 
nie mógł osobiście być na zebraniu delegatów 
ZZPPM KGHM ZANAM, napisał na swoim profilu 
FB: „Gratuluję Darkowi Skwarkowi wyboru na Sze-
fa ZZPPM w KGHM ZANAM. Dziękuję Ryszardowi 
Sucheckiemu za wieloletnią pracę na funkcji Prze-
wodniczącego”. 

Rada ZZPPM
27 marca odbyło się drugie w tym roku posiedzenie rady zzppM. 

wiodącymi punktami programu spotkania była ocena funkcjonowania abonamentu Medycznego Mcz 
oraz omówienie aktualnej sytuacji w Grupie Kapitałowej KGhM i określenie ewentualnych zagrożeń 

mogących ograniczyć potencjał rozwojowy polskiej Miedzi. 

cowników. Ten stan rzeczy musi 
się zmienić.  

Sądzę też, że szybko będziemy 
musieli znaleźć sposób na to, by 
zasiąść do stołu z prezesami 
KGHM i uczciwie porozmawiać 
o wciąż istniejącym podatku mie-
dziowym i jego blokującej roli 
przy wyliczaniu pracownikom wy-
sokości nagrody za zysk. Chciał-
bym też zadać im kilka pytań, 
między innymi odnośnie do sta-
nu pól eksploatacyjnych w kopal-
niach oraz nasilających się zagro-
żeniach, konieczności budowy 
kolejnych szybów wydobywczych 
czy też strat na inwestycjach za-
granicznych oraz docelowego mo-
delu Grupy Kapitałowej Polskiej 
Miedzi – mówił przewodniczący. 

Druga część posiedzenia po-
święcona była sprawom organiza-
cyjnym o istotnym znaczeniu dla 
funkcjonowania związku w naj-
bliższych miesiącach.  

W pierwszej kolejności za-
twierdzono, pozytywnie zaopi-

niowane przez Komisję Rewizyj-
ną, sprawozdanie finansowe za 
2018 rok.  

Ponadto podjęto uchwałę o wy-
rażeniu zgody na wszczęcie przez 
zakładowe (międzyzakładowe) 
zarządy ZZPPM sporów zbioro-
wych w HM „Głogów” i oddziale 
JRGH. Na zakończenie posiedze-
nia podjęto też decyzję o uczest-
nictwie delegacji ZZPPM w uro-
czystych obchodach 35-lecia 
OPZZ. Odbędą się one 25 kwiet-
nia w Bytomiu. Mieście, w którym 
w 1984 roku podczas historyczne-
go zjazdu przedstawicieli najwięk-
szych organizacji związkowych 
zdecydowano o utworzeniu Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych. Warto podkre-
ślić, iż wówczas wśród tych 784 
delegatów był również nasz prze-
wodniczący Ryszard Zbrzyzny. 
Wtedy młody działacz budujący 
struktury związkowe na terenie 
Kombinatu Górniczo-Hutniczego 
Miedzi w Lubinie.   
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Społeczeństwo obywatelskie 
= aktywne związki zawodowe

  

Zaledwie 11% zatrudnionych Pola-
ków należy do związków zawodowych. 
W naszych szeregach osób ze środko-
wych przedziałów wiekowych jest  
15–16%, natomiast najniższy odsetek 
to najmłodsi i najstarsi pracownicy 
(7–10%). Najwięcej członków związ-
ków znajdujemy w małych miastach 
do 20 tys. mieszkańców (22%) i w śred-
nich (12%). Natomiast w dużych aglo-
meracjach jest nas 11%.  

 Tak wynika z badań ankietowych prze-
prowadzonych w ramach „Future of 
workplace relations: opportunities and 
challenges for trade unions in Europe” 
zrealizowanych przez OPZZ oraz Uni-

wersytet Warszawski w partnerstwie z In-
stytutem Spraw Publicznych i związkami 
zawodowymi z Litwy, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii, Rumunii i Serbii. Na potrzeby 
projektu w grudniu 2018 roku na repre-
zentatywnej próbie charakterystycznej 
dla każdego z krajów uczestniczących 
w projekcie zrealizowano badania kwe-
stionariuszowe. Redakcja pytań ankieto-
wych poprzedzona została szeroką kon-
sultacją z przedstawicielami związków 
zawodowych. 19 marca w hiszpańskim 
Toledo wiceprzewodniczący OPZZ Piotr 
Ostrowski przedstawił wyniki.  

W Polsce najwyższe uzwiązkowienie 
dotyczy osób z wyższym wykształce-

niem (18%). Kadra kierownicza i spe-
cjaliści (26%), średni personel technicz-
ny (18%) i robotnicy wykwalifikowani 
(18%). Członkiem związku jest co czwar-
ty pracownik, zarówno instytucji pu-
blicznych, jak i dużych zakładów (pow. 
250 osób). Osoby należące do związków 
zawodowych najczęściej deklarują do-
chody na osobę w rodzinie w najwyż-
szym przedziale (pow. 2 tys. zł) – aż 16%.  

Prawie we wszystkich krajach, z wyjąt-
kiem Serbii i Rumunii, wykazano wystę-
powanie istotnie statystycznej zależności 
pomiędzy członkostwem w związku za-
wodowym a aktywnością obywatelską, 
zarówno na rzecz środowisk lokalnych, 
jak i różnorodnych formalnych i niefor-
malnych grup społecznych. Stwierdzono 
również, iż osoby mające w swoim bezpo-
średnim otoczeniu społecznym członka 
związku zawodowego (osoba bliska lub 
znajoma) są bardziej aktywne obywatel-
sko od osób, które związkowców w swoim 
otoczeniu nie mają.  

Czego oczekujemy od związków zawo-
dowych?  

 Wśród trzech najczęściej wskazywa-
nych działań we wszystkich krajach 

znalazła się twarda i bezkompromiso-
wa obrona praw pracowniczych i wal-
ka o interesy załóg, nie wykluczając 
strajków i akcji protestacyjnych. 
W czterech krajach (Litwa, Polska, Ru-
munia i Serbia) był to priorytet. Wyso-
ki poziom zgodności (z wyjątkiem Li-
twy) występował też w przypadku 
dostrzegania potrzeby działania w in-
teresie całego społeczeństwa i łącze-
nia interesów zarówno pracowników, 
jak i pracodawców.  

 W dwóch krajach wśród najczęściej 
wybieranych odpowiedzi znalazły się 
działania specyficzne. 35% Serbów ocze-
kuje, że związki zawodowe wyjdą poza 
zakład pracy i będą dążyć do wzmocnie-
nia pozycji pracowników w społeczeń-
stwie, a 30% Polaków chciałoby, aby 
związki zawodowe dopasowały działal-
ność do zmieniającej się rzeczywistości, 
w tym zmian na rynku pracy.  

We wszystkich badanych krajach naj-
rzadziej wskazywano takie oczekiwania 
w stosunku do związków zawodowych, 
jak prowadzenie lobbingu wśród dzien-
nikarzy czy też budowanie koalicji z par-
tiami politycznymi.  
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Pod znakiem integracji
i świetnej zabawy  
Z okazji Dnia Pracownika Służby 
Zdrowia ZZPPM MCZ zorganizowało 
spotkanie integracyjne. 29 marca 
przez dobrych kilka godzin w lubiń- 
skiej restauracji Ranczo około 80 
członków związku tańczyło, bawiło 
się i biesiadowało. Szefową związku, 
Barbarę Popielarz, niestety w tym 
dniu zatrzymały warszawskie 
obowiązki. Niemniej jednak przysłała 
ona do wszystkich zgromadzonych 
list, w którym zawarła nie tylko 
życzenia udanej zabawy, ale również 
przesłanie dalszego budowania siły 
związku oraz jedności wszystkich 
jego członków. Obecny na spotkaniu 
przewodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny też mówił o znaczeniu 
pracowników Miedziowego Centrum 
Zdrowia w strukturze Polskiej Miedzi.
– Macie misję do spełnienia i 

wywiązujecie się z niej doskonale  
– zabrał głos Ryszard Zbrzyzny.  
– Z pełnym oddaniem dbacie 
o zdrowie tysięcy mieszkańców 
Zagłębia Miedziowego. Niestety, 
z ubolewaniem stwierdzam, że 
wasze wynagrodzenia za tę pracę 
wciąż są niewystarczające. Ze swej 
strony mogę zapewnić, iż będę 
wspierać wszystkie działania 
kierownictwa ZZPPM MCZ zmierza-
jące do poprawy waszej sytuacji 
płacowej.  
Z przykrością informujemy, że 
pomimo wysłanych zaproszeń, nikt 
z kierownictwa MCZ nie uświetnił 
swoją obecnością imprezy. Szkoda 
wielka, bo naprawdę dobry 
zwierzchnik powinien widzieć nie 
tylko jak jego podwładni pracują,  
ale również jak się potrafią bawić.  

Sportowa rywalizacja  
i doskonała zabawa  
16 marca w ramach V edycji Spartakiady ZZPPM odbyły się 
pierwsze zawody. Był to Turniej Kręglarski zorganizowany przez 
ZZPPM ZH w lubińskim Bowling Club. Do zawodów zgłosiło się  
14 czteroosobowych drużyn. Pierwsze miejsce wywalczyła repre-
zentacja ZZPPM KGHM ZANAM, która uzyskała 1180 punktów. 
Drugą lokatę z wynikiem 1042 punktów zdobyli koledzy z ZZPPM  
ZG Rudna. Tuż za nimi uplasowała się drużyna ZZPPM ZWR, która 
na swoim koncie odnotowała 1020 punktów. W klasyfikacji indywi-
dualnej najlepszy, z wynikiem 336 punktów, okazał się kolega 
Radosław Targowicz – ZZPPM KGHM ZANAM. Tuż za nim uplaso-
wali się Piotr Linkowski z ZZPPM ZWR (334 pkt) oraz Marcin Górny 
z ZZPPM PeBeKa (301 pkt). 
Odnotować też trzeba, że sportowa rywalizacja oraz atmosfera 
doskonałej zabawy towarzyszyły imprezie przez cały czas jej trwania. 

Celne strzały i wystrzałowe humory
Z wynikiem 329 punktów triumfowała reprezentacja ZZPPM INOVA. Tuż za nią byli koledzy z ZZPPM 
KGHM Zanam, którzy zdobyli 221 pkt. Trzecie miejsce przypadło reprezentacji ZZPPM ZWR (216 pkt). 
Tak wygląda klasyfikacja drużynowa w drugiej konkurencji V Spartakiady ZZPPM. 6 kwietnia na 
profesjonalnej strzelnicy w Złotoryi rozegrane zostały zawody w strzelaniu z kbks. W klasyfikacji 
indywidualnej koledzy z CIT INOVA też triumfowali i zajęli wszystkie medalowe miejsca – Tomasz 
Opala (93pkt), Roland Starzyński (88 pkt) i Marek Nachurski (87 pkt).

V spartakiada sportowa zzppM 2019
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Nauczyciele nie chcą już dłużej praco-
wać za groszowe stawki. Wskazują też na 
katastrofalny stan zdemolowanego ostat-
nimi reformami systemu edukacji. Rolnicy 
oczekują wsparcia dla polskich produktów 
i protestują przed zalewaniem naszego 
rynku importowaną, złą jakościowo żyw-
nością. Mówią o powstaniu chłopskim i za-
powiadają blokady dróg w całym kraju. 
Taksówkarze paraliżują większość dużych 
miast i domagają się uregulowania prawa 
dotyczącego funkcjonowania na rynku 
wszystkich podmiotów zajmujących się 
przewozem osób. Dyrektorzy szpitali 
przed Ministerstwem Zdrowia żądają 
zwiększenia środków na prowadzenie 
placówek medycznych. Fizjoterapeuci 
zapowiadają akcję protestacyjną, jeśli nie 
dostaną znaczących podwyżek. Niepełno-
sprawni wraz z opiekunami zapowiadają 
walkę o zrównanie renty socjalnej z mini-
malną rentą z tytułu niezdolności do pracy 
oraz wprowadzenie 500 zł dodatku dla 
dorosłych niepełnosprawnych. Budże-
tówka domaga się wzrostu wynagrodzeń 
porównywalnego do podwyżek wywal-
czonych przez służby mundurowe. Pra-
cownicy sądów i prokuratur oczekują 

wynagrodzeń wyższych o 450 zł. Górnicy 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej pytają 
o wypłaty nagrody za 2018 rok i szykują 
się do ostrych protestów. Co się dzieje? 
Prezes PiS zabiega jak potrafi o względy 
i poparcie dla swojego ugrupowania 
i rozdaje społeczne pieniądze, bo przecież 
wszystkie środki budżetowe nimi są, a na-

ród wciąż niezadowolony. Czy naprawdę 
niewdzięczność ludzka nie zna granic, czy 
też faktycznie napięcia społeczne, jakie 
teraz obserwujemy, mają głębokie uzasad-
nienie? Wiele wskazuje na to, że nadcho-
dzące miesiące będą gorące. Nad rządem 
wisi coraz większe widmo nierozwiąza-
nych spraw i niespełnionych postulatów, 
zaniechanych reform i głupich pomysłów. 
W roku wyborczym zyskują one rozgłos, 

a strajki i protesty – nabierają sprawczej 
mocy. Na tym tle jakoś blednie przedwy-
borcza łapówka potocznie nazywana 
„piątką Kaczyńskiego”. Pojawiają się na-
tomiast coraz głośniej artykułowane py-
tania o stan finansów publicznych. Jak to 
jest, że w kasie państwa zawsze są fundu-
sze na obiecanki cacanki Jarosława  

Kaczyńskiego, natomiast 
gdy ludzie oczekują kon-
kretnych pieniędzy nie-
zbędnych do rozwiązania palących 
problemów społecznych, słyszą opowie-
ści o deficycie budżetowym i koniecznych 
oszczędnościach?  Coraz częściej czytamy 
o tym, jak chorzy odchodzą z tego świata, 
leżąc na korytarzach szpitalnych lub 
tkwiąc pod gabinetami lekarskimi, nie 

doczekawszy się pomocy medycznej. 
Poziom życia tak się Polakom poprawił,  
iż statystycznie umierają o rok wcześniej 
niż jeszcze kilka lat temu. Kształcenie mło-
dzieży od kilku lat jest systematycznie 
zaniżane. Niedługo pisanie, czytanie i zna-
jomość podstawowych działań matema-
tycznych będą już wystarczającą przepust-
ką do uzyskania matury. Pomimo wzrostu 
wynagrodzeń zasobność naszych portfe-
li leci na łeb na szyje. Obecnie statystycz-
ne gospodarstwo domowe ma co mie-
siąc do zapłaty zobowiązania w kwocie 

1572 zł, podczas gdy trzy lata temu 
było to 976 zł. Tych wszystkich faktów 
nie sposób zapudrować rządową 
propagandą. Powoli dostrzegać to 
zaczynają nawet wierni wyznawcy 

Prawa i Sprawiedliwości.  

okieM analityka
Czy jest coś jeszcze, czego jako związ-

kowiec, działacz społeczny, nie będę 
musiał się nauczyć? Do tego, że muszę 
znać prawo pracy, ustawę o związkach 
zawodowych, rozporządzenia różnej ma-
ści ministrów, przepisy BHP, kadrowe 
i księgowe, zdążyłem przywyknąć. Ale 
władze państwowe co rusz znajdują dla 
mnie nową życiową pasję. Sądziłem, że 
nic mnie nie zaskoczy, a tu bach, w tym 
roku musiałem poznać, co to podpis za-
ufany i kwalifikowany. Poznać, co to 
i z czym się to je, to pestka. Natomiast 
zgłębić psychologię informatyków skrzy-
żowanych z biurokratami to było już 
prawdziwym wyzwaniem. 

Co roku, gdy kończy się marzec, wszyscy 
zarządzający związkami, stowarzyszeniami, 
fundacjami muszą z wypełnionym CIT8 
stawić się w Urzędzie Skarbowym. Zawsze 
robiono to w formie papierowej, wpisywa-
no przychody ze składek po jednej stronie 
i rozchody po drugiej, nie prowadząc 
działalności gospodarczej, podatku się nie 
płaciło. Do tego trzeba zrobić krótkie spra-

wozdanie, bo wszechwiedzące państwo 
chce wiedzieć, co my, społeczeństwo, ze 
swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi 
robimy. 

Jednak mamy XXI wiek, era informatyki 
i internetu, więc od tego roku trzeba to 
robić nowocześnie, czyli przez internet. 
Chwalił się nie będę, ale z technologią 
mimo wieku już niemałego to nawet nie 
najgorzej sobie radzę. Ale intencji szalone-
go informatyka tworzącego strony WWW 
przeznaczone do składania tych wszystkich 
plików odgadnąć do dziś nie potrafię.

Powiem krótko: nie znam nikogo, kto 
podchodząc zdroworozsądkowo i logicznie 
do wysyłania tych plików przez internet, 
nie miałby z tym problemu. A są zapewne 
osoby, co do dziś tego nie rozkminiły, jak 
młodzież by kolokwialnie powiedziała. Na-
wigacja na stronie WWW jest tak nieczy-
telna i nielogiczna, że autorom tego dzia-
dostwa nagroda roku się należy.

Są tacy, co uważają, że jest to celowe 
działanie rządzących. Że chcą zniechęcić 
małe fundacje i stowarzyszenia do dalsze-

go funkcjonowania. Bo jak grupka senio-
rów czy osób niezwiązanych z księgowo-
ścią i informatyką ma sobie ze składaniem 
tych zeznań poradzić? Pewnie powiecie: 
niech wynajmą fachowca, to im to zrobi. 
Jasne, 10 emerytów tworzy stowarzysze-
nie, na swoją działalność składają się po 5 
złotych miesięcznie. Mają rocznie 600 zł. 
Stać ich na profesjonalną księgową? Wiele 
mówi się o małych ojczyznach, świado-
mych, udzielających się obywatelach. 
Chwali oddolne inicjatywy. A jednocześnie 
tak utrudnia się im funkcjonowanie i obrzy-
dza kontakty z urzędnikami, że pozostaje 
jedynie zejść do podziemia. Działać niefor-
malnie.

Celem działalności każdej partii politycz-
nej jest przejęcie władzy. Budowa lokal-
nych struktur, uwiązanie swoich członków 
różnymi układami i zależnościami ma to 
umożliwiać. Gdy partia okrzepnie, rozro-
śnie się i przejmie władzę, to demokrację 
i społeczeństwo ma „głęboko w poważa-
niu”. Po co im konkurencja w postaci 
związków zawodowych, stowarzyszeń 

i fundacji. A nuż się one okażą inkubatorem 
nowego, zagrażającego ich partii ruchu 
społecznego. 

Przeciętny obywatel, nieuwikłany w par-
tyjne kliki, ma płacić posłusznie co rusz 
nowe podatki, chodzić na organizowane 
przez rządzących wiece, chwalić i popierać 
partyjnych kacyków. Po latach socjalizmu 
i 30 latach tak zwanej demokracji znowu 
przyszło mi żyć w erze jedynej słusznej 
partii, jedynego właściwego ideologicznie 
związku zawodowego. Teraz każdy musi 
być patriotą. Tylko co dziś oznacza patrio-
tyzm? Mam wrażenie, że prawdziwy patrio-
ta to dziś: szowinista, homofob, rasista, 
katolik nietolerujący innowierców i wy-
kształciuchów, inteligentny inaczej dykta-
torek, na każdym szczeblu władzy zasiada-
jący partyjniaczek. 

Czy takiego społeczeństwa chcemy? 
Może jednak mimo kłód rzucanych pod 
nogi nie poddawajmy się i wypełniajmy 
gorliwie nikomu niepotrzebne sprawozda-
nia. Niech im się serwery pozatykają.
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Nad rządem wisi coraz większe widmo 
NierozwiązaNych spraw i NiespełNioNych 
postulatów, zaNiechaNych reform i głu-
pich pomysłów. 

Polityczne pudrowanie rzeczywistości 

Pit-y, Cit-y i inne…


