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Nasza ludzka ułomna natura ma to do 
siebie, że wraz z upływem czasu wydarze-
nia, które kiedyś miały miejsce, stają się 
coraz bardziej mgliste i ogólnikowe. Im 
szybciej żyjemy, tym ten proces zapomi-
nania o naszej przeszłości jest bardziej 
dynamiczny. Przekazujemy więc kolej-
nym pokoleniom historie uproszczone 
i niepełne. Łatwo wtedy o zafałszowania 
lub przeinaczenia.  

Burzliwe dzieje KGHM zasługują na 
prawdziwą pamięć i pełen obraz tła, w ja-
kich się rozgrywały. Kolejna rocznica wybu-
chu strajku w obronie polskości Polskiej 
Miedzi jest okazją do przypomnienia, jak 
do niego doszło i kto w tej walce po jakiej 
stronie się opowiedział.   

W pierwszych latach po transformacji 
ustrojowej ekipy rządowe wywodzące się 
z Solidarności realizowały obłąkańczy 
plan wyprzedaży majątku narodowego za 
symboliczne grosze. Dobrze prosperujące 
przedsiębiorstwa doprowadzano na kra-
wędź bankructwa i sprzedawano zagra-
nicznym „inwestorom” za bezcen. Pod 
prywatyzacyjny topór poszły takie znane 
firmy, jak Wedel, Polam Piła czy Hortex. 
Zbankrutował Ursus i Polkolor. W obce 
ręce poszły fabryki kosmetyków Polleny 

i Miraculum. Zamykano kopalnie, huty, 
wydawnictwa, mleczarnie i zakłady mię-
sne. Masowo padały PGR-y. Dramatycznie 
zwiększało się bezrobocie. Bieda zataczała 
coraz szersze kręgi.

W Polskiej Miedzi narastał bunt. Pra-
cownicy widzieli zagrożenie i nie godzili 
się na sprzedaż ich firmy zachodnim in-
westorom. Rozumieli, że taka prywatyza-
cja grozi upadkiem całego regionu.  

Wiedzieli, o co walczą  

Wyrazem ich obaw był spór zbiorowy 
ogłoszony przez ZZPPM. Co prawda lista 
postulatów sformułowanych przez zwią-
zek zgodnie z wymogami prawa dotyczyła 
jedynie spraw płacowych i socjalnych, ale 
wszyscy wiedzieli, że istotą sporu było żą-
danie utrzymania przez Skarb Państwa 
pełnej kontroli nad firmą.  

W ramach protestu 16 czerwca 1992 roku 
ogłoszony zostaje dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy. Przystępuje do niego 14 zakła-
dów KGHM. Wzięli w nim udział członko-
wie wszystkich związków zawodowych, tak-
że Solidarności. Jednak jej aktywiści 
wszelkimi sposobami starają się ochronić 
Zarząd i rozmydlić narastający konflikt. 

Grają na czas. Prowadzą pozorne negocjacje 
i przeciągają rozmowy z pracodawcą. Załoga 
jednak oczekują konkretnych działań.  

W tej sytuacji 25 czerwca ZZPPM – przy 
współudziale pozostałych siedmiu central 
związkowych – przeprowadza referen-
dum. Zawiera ono tylko jedno pytanie: 
„Czy przystąpisz do strajku generalnego 
w przypadku braku realizacji postulatów 
płacowych będących elementami prowa-
dzonych sporów zbiorowych?”.  

W referendum bierze udział od 60 do 
80 proc. załogi w poszczególnych zakła-
dach. Za strajkiem opowiada się prawie 
90 procent głosujących.  

Kto po której stronie stał?  

Zegar został uruchomiony i datę rozpo-
częcia strajku wyznaczono na 20 lipca 
1992 roku. Zaraz po referendum powstaje 
Międzyzwiązkowy Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy grupujący wszystkie cen-
trale związkowe Kombinatu – w tym rów-
nież Solidarność. Liderom tego związku 
nie przeszkadza jednak, by poza plecami 
MMKS podjąć separatystyczne rozmowy 
z Zarządem oraz ministrami Lewandow-
skim i Kuroniem.

– Tak pokazali nie tylko swoje fałszywe 
oblicze, ale wręcz zwykłą podłość! – wspo-
mina Ryszard Zbrzyzny. – Po pierwsze, 
przystąpili do sporu, aby zachować twarz 
przed szeregowymi członkami swojej orga-
nizacji. Po drugie, aby wiedzieć, co zamie-
rza komitet strajkowy. Wreszcie po trzecie, 
aby za naszymi plecami prowadzić zdra-
dzieckie rokowania z rządem, aby rozbić 
strajk, osłabić wolę protestującej załogi.   

Już wkrótce, w wyniku rozbijackiej dzia-
łalności, liderzy Solidarności otrzymują 
obietnicę podwyżki około 450 tys. zł śred-
nio dla jednego pracownika. Jeden z auto-
rów tego pseudosukcesu związkowego tak 
uzasadnił to separatystyczne porozumie-
nie: „Nie chcieliśmy na siebie brać odpo-
wiedzialności za całą załogę. Mając na 
uwadze, że jest to maksymalna kwota, na 
jaką stać jest firmę, daliśmy możliwość, 
aby każdy we własnym sumieniu wybrał, 
czy jest za tym, co uzgodniliśmy, czy też 
jest za przystąpieniem do strajku”.  

Załoga nie miała wątpliwości i bez wa-
hania odrzuciła protokół uzgodnień pod-
pisany 17 lipca przez Zarząd KGHM i kie-
rownictwo NSZZ Solidarność. 

Dokończenie na str. 4
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Rozmywanie problemów to zły pomysł 

Czekamy na rzeczowe rozmowy 

Przypominamy, że od wielu miesięcy 
oczekujemy od zarządu KGHM przystąpie-
nia do rzeczowej dyskusji o oczekiwaniach 
płacowych i socjalnych zgłoszonych przez 
ZZPPM w imieniu tysięcy pracowników 
spółki. Lista jest długa. Jedne z nich dotyczą 
całej załogi KGHM, inne interesują tylko 
wybrane grupy zawodowe. Niezależnie jed-
nak od skali wszystkie są ważne i nie należy 
ich w nieskończoność odkładać.  

Nagroda roczna  

Z coraz większą niecierpliwością na roz-
wiązanie problemu spadającej od kilku lat 
wysokości nagrody rocznej oczekują wszy-
scy zatrudnieni w KGHM.  

ZZPPM proponuje, by do ZUZP wpro-
wadzić takie mechanizmy, które zabezpie-
czą dochody pracowników przed negatyw-
nym wpływem nadmiernych podatków 
nakładanych na spółkę lub przed zjawi-
skiem inżynierii finansowej, która w za-
leżności od potrzeb zmienia wykazywany 
wynik finansowy spółki. 

– Faktem jest, że ludzie w polskiej czę-
ści KGHM pracują coraz więcej i coraz 
bardziej wydajnie i powinni z tego tytułu 
mieć wyraźnie wyższe dochody roczne – 
komentuje wiceprzewodniczący ZZPPM 
Andrzej Kurek. – Tymczasem pod rządami 
PiS nagroda roczna zmalała o około  
11 punktów procentowych. Jest to średnio 
ok. 1000 zł na miesiąc mniej. Taką cenę 
płacą pracownicy KGHM za wszelkie pro-
gramy 500+. Coś z tym trzeba zrobić, gdyż 
wyraźnie widać, iż motywacyjny charakter 
nagrody rocznej wyliczanej w obecnej for-
mule praktycznie już nie istnieje. A prze-
cież takie były pierwotne intencje wpro-
wadzenia tego świadczenia i zapisania 
prawa do niego w naszym ZUZP. Uważa-
my, że proponowana już od dawna przez 
nasz związek przebudowa tabeli w załącz-
niku nr 11 tak, by powyżej 1 mld zysku 
przyrost o 0,5 proc. następował co 50 mln 
zł, a nie jak dotychczas co 80 mld zł, zna-
cząco poprawi sytuację. Nie ukrywam, że 
idealnym rozwiązaniem byłoby całkowite 
zlikwidowanie lub znaczne ograniczenie 
obciążeń spółki z tytułu podatku od kopa-
lin. Nic jednak nie wskazuje na to, by 

w tym zakresie rząd wywiązał się ze swo-
ich zobowiązań, które zapowiadał cztery 
lata temu. Podatek miedziowy ma się do-
brze, a pracownicy tracą coraz więcej. 

Przesunięcie stawek  

Utrzymanie motywacyjnego charakteru 
niektórych elementów płacowych ma po-
stulat przesunięcia o dwie kategorie 
wszystkich maksymalnych stawek zaszere-
gowania. – Da to możliwości dalszego prze-
szeregowania pracownikom, którzy teraz 

mają maksymalne kategorie i przed sobą 
jeszcze sporo lat do emerytury – mówi 
przewodniczący ZZPPM Polkowice-Siero-
szowice Kamil Buczek. – Wprowadzenie 
proponowanego przez ZZPPM rozwiązania 
otworzy więc im perspektywę awansu, a to 
jak wiadomo zawsze dopinguje do wyższe-
go zaangażowania i bardziej wydajnej pra-
cy. W ten sposób zarówno pracodawca, jak 
i pracownicy odniosą wymierną korzyść.   

Ujednolicenie zasad naliczania 
i przyznawania świadczeń 
pracowniczych  

ZZPPM oczekuje od zarządu Polskiej 
Miedzi jednakowego podejścia w stosun-
ku do załóg poszczególnych zakładów spół-
ki. Dotyczy to takich spraw, jak na przy-
kład dojazdy pracownicze do i z pracy czy 
też wysokość ekwiwalentu za deputat wę-
glowy dla emerytów i rencistów.  

– W tych obszarach każdy pracodawca 
stosuje swoje własne rozwiązania – wyja-
śnia Ryszard Zbrzyzny. – Rodzi to niepo-
trzebne emocje i stanowi źródło konflik-
tów. Przykładem może być spór zbiorowy 
prowadzony przez nasz związek w Zakła-
dzie Hydrotechnicznym. Jeden z postula-
tów dotyczy właśnie problemu dojazdów 
pracowniczych i wysokości ekwiwalentu 
za korzystanie z własnego transportu. Je-
śli kiedyś zapisaliśmy w ZUZP prawo do 
jakiegoś świadczenia pracowniczego, to 
powinno ono być jednakowe niezależnie 

od zakładu, w jakim człowiek pracuje. Dla-
czego wysokość wypłacanego deputatu 
węglowego w kopalni ZG Lubin ma być 
inna niż tego, który dostają pracownicy 
ZG Rudna? Dlaczego inną stawkę ryczałtu 
za dojazdy dostają pracujący w Zakładzie 
Hydrotechnicznym, a inną pracujący 
w ZG Polkowice-Sieroszowice czy też 
w Hucie Miedzi Głogów. Uważam, że 
wszystkie te rozbieżności powinny zostać 
wyrównane. Zaznaczam też, że nie wyrazi-
my zgody na żadne rozwiązania, które dla 
którejkolwiek załogi będą mniej korzyst-
ne od obecnie stosowanych. Zawsze bo-
wiem wyznajemy zasadę równania w górę, 
a nie w dół.  

Nieliczne grupy zawodowe nie 
mogą być pomijane 

 
Dobrym przykładem są strażacy z JRGH 

i z myślą o nich sformułowany został po-

stulat zmiany zapisów ZUZP dotyczących 
dodatku specjalnego w wysokości jedno-
dniowego wynagrodzenia obliczanego jak 
za urlop wypoczynkowy. 

– Obecnie dodatek ten wypłacany jest 
ludziom pracującym w systemie cztero-
brygadowym, natomiast nie jest wypła-
cany pracownikom zatrudnionym w po-
dobnej organizacji pracy – wyjaśnia 
Władysław Choma. – Ponieważ uważa-
my, że przysługuje on również straża-
kom z JRGH pracującym w systemie 
24/48 godzin, chcemy to wyraźnie zapi-
sać w ZUZP. Nie będzie wtedy już żad-
nych wątpliwości formalnych przy jego 
naliczaniu. Poza tym chcemy również 
objęcia zapisami ZUZP strażaków nie-
dawno wcielonych do sekcji specjali-
stycznych JRGH – nurkowej i wysoko-
ściowej. Dzięki tym zmianom zrównane 
zostaną wynagrodzenia za czas akcji, 
ćwiczeń i szkolenia strażaków z wyna-
grodzeniem ratowników górniczych pra-
cujących w tych specjalistycznych sek-
cjach. 

 Trzymajmy przyjętych zasad  

Przed laty strony ZUZP uzgodniły, iż do-
datki za pracę w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i nie-
bezpiecznych naliczane będą od średniej 
stawki zaszeregowania pracowników 
KGHM.  

– Wtedy była to VIII kategoria – wyja-
śnia Ryszard Zbrzyzny. – Natomiast pa-
trząc na dane statystyczne z końca 2018 
roku dotyczące zatrudnienia w Polskiej 
Miedzi, widać, iż przeciętny pracownik 
spółki zatrudniony jest pomiędzy XIII 
a XIV kategorią. Dlatego też na liście na-
szych oczekiwań znalazł się postulat sto-
sowania kategorii XIII jako podstawy 
wymiaru do naliczania tych dodatków. 
W ten sposób zapewniony zostanie jakiś 
godziwy poziom tego ekwiwalentu za pra-
cę w warunkach niebezpiecznych lub 
szkodliwych i uciążliwych. Poza tym pra-
codawca będzie bardziej zmotywowany do 
podejmowania takich działań mających 
podnieść bezpieczeństwo i poprawić wa-
runki pracy.  

30 lipca w siedzibie zarządu KGHM odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP. Przez ponad trzy godziny 
wałkowana była lista oczekiwań pracowniczych dawno już zgłoszonych przez związki zawodowe. 

W żadnym stopniu nie przybliżyło to nas do wypracowania porozumienia. Również nie napawa optymizmem 
deklaracja pracodawcy, iż temat nagrody będzie mógł być przedmiotem rozmów z zarządem dopiero po podsumowaniu 

wyników KGHM za trzy kwartały tego roku. To nic innego jak rolowanie problemu. Czas wyborów parlamentarnych nadchodzi 
i władza nie chce informować społeczeństwa o niepopularnych decyzjach.  
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O planach na przyszłOść
i O bieżącej działalnOści

W czerwcu podczas zebrania delegatów 
przegłosowany został wniosek o powie-
rzeniu Tobie funkcji przewodniczącego 
ZZPPM Polkowice-Sieroszowice. 
Gratuluję wyboru i pytam o pierwsze 
wrażenia po objęciu steru władzy nad 
organizacją.  

Na początek chcę serdecznie podzię-
kować wszystkim tym delegatom, którzy 
na mnie głosowali. Mam też nadzieję, że 
ci, którzy mieli przeciwne zdanie, szybko 
przekonają się do mojej osoby i dalej 
wspólnie będziemy działać na rzecz na-
szego związku. Natomiast wracając do 
pytania o wrażenia, uważam, że trochę 
jeszcze za wcześnie na jakąś pogłębioną 
analizę. Od wyboru minął przecież do-
piero miesiąc. Spraw do załatwienia jest 
mnóstwo i powoli staram się jakoś to 
wszystko ogarnąć. Wdrażam się też 
w rytm regularnej codziennej pracy 
związkowej. Zapoznaję się z sygnalizo-
wanymi przez pracowników problemami 
i w miarę możliwości szukam optymal-
nych rozwiązań. Takim przykładem jest 
sprawa urlopów na żądanie. Na jednym 
rejonie niedawno doszło na tym tle do 
nieporozumień pomiędzy przełożonym 
a jego podwładnymi. Sprawa została wy-
jaśniona i dostałem deklarację, że nie 
będzie więcej takich sytuacji. Są też 
sprawy mniejszej wagi, jak na przykład 
zgłaszany ostatnio przez pracowników 
brak samoobsługowych stacji obsługi ro-
werów na wszystkich rejonach. Zwrócili-
śmy się do dyrekcji o zamontowanie ta-
kich urządzeń i objęcie tych miejsc 
monitoringiem i wierzę, że dyrekcja 
przychyli się do naszego wniosku.  
Wcześniej pełniłeś funkcję wiceprzewod-
niczącego, więc zapewne o wielu 
problemach słyszałeś.  

To prawda, ale nie zawsze był to pełen 
obraz. Bycie wiceprzewodniczącym, któ-
ry normalnie pracuje na dole, daje ogra-
niczone możliwości, przede wszystkim 
jeśli chodzi czas, jaki mogłem poświęcić 
na pracę związkową. Oczywiście są też 
sprawy, które są już od pewnego czasu 
w toku i wymagają dalszych konse-
kwentnych działań z naszej strony.   
Czyli stawiasz na kontynuację.  

W wielu sprawach tak. Dobrym tego 
przykładem jest nasza walka o funkcjo-

nowanie Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych w oparciu o zgodne 
z prawem zasady. Przypomnę, że wpro-
wadzony w kwietniu tylko przez dyrek-
cję oraz zakładową Solidarność i ZZ Pra-
cowników Dołowych nowy Regulamin 
ZFŚS zawiera zapisy dające poszczegól-
nym organizacjom związkowym liczbę 
głosów w zależności od przekroczenia 
ustalonego progu liczbowego członków 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
pracodawcy adekwatnej liczby głosów.  
…czyli zastosowano zasadę taką, jaka 
obowiązuje akcjonariuszy spółek 
giełdowych, gdzie zazwyczaj ilość akcji 
przekłada się na ilość głosów. 

…jednak Fundusz Świadczeń Socjal-
nych to nie kapitał giełdowy. Uważamy, 
iż każdy członek Komisji Socjalnej ma 
taki sam głos decyzyjny. Niezależnie, czy 
jest on reprezentantem pracodawcy, czy 
też dużego lub małego związku zawodo-
wego. Na tej podstawie wystąpiliśmy 
więc ze skargą do Państwowej Inspekcji 
Pracy. W efekcie niedawno została prze-
prowadzona kontrola i czekamy na ofi-
cjalne wyniki tego postępowania. Z nie-
oficjalnych informacji wiem, że część 
zapisów ZFŚS została zakwestionowana 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  
To oznacza, że w najbliższym czasie  
dyrekcja będzie musiała rozpocząć ze 
wszystkimi związkami zawodowymi 
działającymi w kopalni rozmowy w spra-
wie nowego, zgodnego z ogólnie obowią-
zującym prawem Regulaminu ZFŚS.  
To bardzo dobra wiadomość, która daje 
nadzieję na rychły koniec niektórych 
samowolek.  

Mam nadzieję, że po wakacjach bę-
dziemy mieć więcej dobrych wiadomo-
ści, bo w październiku w naszej kopalni 
ma być uruchomiona kolejna transza 
przeszeregowań. Liczę, że dyrekcja sta-
nie na wysokości zadania i kryteria 
awansów będą jasne i sprawiedliwe. 
W naszej ocenie powinni to być pracow-
nicy, którzy od kilku czy nawet kilkuna-
stu lat nie dostali przeszeregowania, a do 
maksymalnej kategorii im jeszcze sporo 
brakuje. Bardzo częstym przypadkiem 
jest, że nowo przyjęci pracownicy mają 
taką samą lub jedną mniej kategorię za-
szeregowania jak pracownicy mający 

kilkunastoletni staż pracy. Nie mówię tu 
o pracownikach, którzy mają tzw. lewe 
ręce do roboty, ale o pracownikach su-
miennych, zaangażowanych w proces 
produkcyjny, jednak z jakiegoś powodu 
dyskryminowani przez kierowników.  
Już teraz ludzie mają roczny dochód 
niższy o około 11 procent w stosunku do 
lat, w których dostawali maksymalne 
wypłaty nagrody rocznej.  

Dlatego ważne, by nasi przedstawi-
ciele w radzie nadzorczej powiedzieli, 
co zrobili w obronie interesów pracow-
niczych. Przecież po to ich posłaliśmy 
i mamy prawo oczekiwać, że z tych zo-
bowiązań się wywiążą. Przed wyborami 
wszyscy pięknie mówią, czego to nie 
zrobią dla załogi, a po wyborach wy-
chodzi jak zwykle. Mam nadzieję, że 
podczas przyszłych wyborów pracowni-
cy odpowiednio zrecenzują działalność 
przedstawicieli załogi w Radzie Nad-
zorczej. 
 Jeśli mówimy o wynagrodzeniach,  
to chcę jeszcze poruszyć temat premii  
i nagród. W ZG Polkowice-Sieroszowice 
często słychać krytyczne uwagi pracow-
ników dotyczące niejasnych zasad ich 
przyznawania.   

Sądzę, że do rozmowy na ten temat do-
brze będzie zaprosić dyrekcję pod koniec 
roku. To jest czas, gdy budowane są budże-
ty na kolejny rok i prowadzone są negocja-
cje płacowe. Generalnie uważam, że jeśli 
premie i nagrody mają mieć charakter 
motywacyjny, to kryteria ich przyznawa-
nia oraz ich wysokość muszą być jasno 
określone i pozbawione elementów uzna-
niowości. Tylko tak można uniknąć ryzyka 
niesprawiedliwego i nierównego traktowa-
nia pracowników przez ich przełożonych. 
Pod takim właśnie kątem dobrze będzie 
jeszcze raz przejrzeć wszystkie zapisy Re-
gulaminu Premiowania.   
Na zakończenie naszej rozmowy chcę 
spytać o plan imprez, wycieczek i spotkań 
integracyjnych.   

Nie sądzę, byśmy mieli wprowadzać 
jakieś istotne zmiany do wcześniej przy-
jętych harmonogramów. Zgodnie z trady-
cją na początku września w Jakubowie 
zorganizujemy nasz festyn rodzinny „Za-
kończenie Lata”. Jak zwykle będzie to 
impreza z bardzo bogatym programem 
i licznymi niespodziankami. Sądzę, że 
będą się one podobały zarówno dzieciom, 
jak i ich opiekunom. Zdradzę tylko, że 
jedna z tych niespodzianek będzie bardzo 
kolorowa. Pod koniec października już 
mamy zaplanowaną Zabawę Barbórkową 
połączoną z trzydniowym wyjazdem do 
Międzyzdrojów. W jesiennych planach 
jest jeszcze wycieczka 1–2-dniowa, jed-
nakże dopiero w fazie planowania. W tym 
roku również podejmiemy się organizacji 
Centralnej Karczmy Piwnej ZZPPM. Dla 
amatorów wyścigów kartingowych planu-
jemy zorganizować na jesieni zawody. 
Sądzę, że odbędą się one na znanym nam 
torze we Wrocławiu. Myślę, że od przy-
szłego roku wystartujemy z nowymi po-
mysłami w sferze kulturalno-rozrywko-
wej związku, gdyż można zauważyć, że 
oczekiwania ludzi się zmieniają i będzie-
my musieli dostosować do nich swoją 
ofertę. Z mojej strony chciałbym zaprosić 
wszystkich do ZZPPM. Wspólnie stwórz-
my nową jakość w związkach zawodo-
wych. Zapraszam wszystkich tych, którzy 
chcieliby się prężnie zaangażować w pra-
cę związkową, jak również tych, którzy 
chcieliby tylko korzystać z oferty kultu-
ralno-rozrywkowej związku. 

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice 
Kamilem Buczkiem  
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strajk 1992
Dokończenie ze str. 1

W efekcie, zgodnie z zapowiedzią, 
20 lipca o godzinie 6 rano KGHM sta-
nął. Pracownicy z oburzeniem ko-
mentowali postawę kierownictwa 
miedziowej Solidarności. Padały 
okrzyki „precz z Solidarnością!”, „Wy-
piszmy się z tego gówna!”. Zaczęto 
masowo opuszczać jej szeregi. Co bar-
dziej zapalczywi proponują liderów  
wywieźć na taczkach z zakładów. Wy-
głaszane opinie najlepiej ilustruje 
wypowiedź, jakiej udzielił jeden z gór-
ników dla lokalnej telewizji: 

– Prawdziwa Solidarność to była w la-
tach osiemdziesiątych, teraz już nie-
stety ona nie istnieje. Przecież wie-
dzieli, co robili! Najpierw podpisali 
wspólnie z innymi decyzję o strajku, 
a potem za plecami nas wszystkich 
dogadali się z Zarządem i zgodzili na 
te 450 tysięcy, nie pytając się nikogo 
o zdanie. To kogo oni reprezentują? 
Nas czy prezesów?  

Miedziowa Solidarność 
w opałach  

Od pierwszych dni protestu zarówno 
władze KGHM, jak i strona rządowa 
publikują oświadczenia i tworzą pozory 

dialogu. Działacze Solidarności usiłują 
przekonać załogę, że porozumienie 
jest blisko i strajk trzeba niezwłocznie 
zakończyć. Ta strategia przynosi jed-
nak odwrotny od zamierzonego efekt. 
Rośnie wrogość pracowników w sto-
sunku do kierownictwa Solidarności 
i ludzie się radykalizują.

– Działałem w Komitecie Strajko-
wym na ZG Lubin – wspomina jeden 
z członków ZZPPM. – Każdego dnia 
musiałem gasić konflikty i wyjaśniać 
nieporozumienia. Gdzieś tak w poło-
wie strajku, po spotkaniu Zbrzyznego 
z załogą na cechowni, przychodzą do 
mnie górnicy i mówią, żebym przy-
szedł do biura Solidarności, bo tam 
zaczyna się rozróba. To był naprawdę 
dramatyczny moment. Stu wściekłych 
członków Solidarności, gotowych na 

wszystko, przyszło przed zamknięte 
drzwi biura, gdzie schowali się ich lide-
rzy Nuciński i Blicharski. Wzburzeni 
ludzie mieli taczki. Zerwali szklaną 
tabliczkę z napisem Solidarność, rozbi-
li o podłogę i podeptali. Chcieli wyła-
mać drzwi, siłą wyciągnąć ukrytych. 
Jakoś udało mi się wtedy załagodzić 
sytuację i nie dopuścić do wywiezienia 
ich na taczkach poza teren kopalni.  

– Kolejnym działaczem Solidarno-
ści, którego musieliśmy ratować 
przed wściekłością robotników, był 

Władysław Grocki – dodaje Ryszard 
Zbrzyzny. – To było na samym począt-
ku strajku. Przyszli do mnie wzburze-
ni górnicy i zadali pytanie: „Gdzie 
jest w tym proteście „Solidarność”? 
Odesłałem ich do siedziby ich związ-
ku, która mieściła się w budynku, 

gdzie dzisiaj jest Sala im. Wyżykow-
skiego. Zanim oni tam doszli, obawia-
jąc się najgorszego, zdołałem uprze-
dzić Grodzkiego. Powiedziałem mu, 
żeby gdzieś się schował, bo sądząc po 
nastrojach ludzi, nie ma żadnych 
szans w spotkaniu z nimi. Chłop ze 
strachu schował się w ubikacji i tam 
przeczekał do momentu, aż wszyscy 
się rozeszli. Grodzki niewiele jednak 
nauczył się z tej lekcji. W kolejnych 
latach działał tak, że wraz z solidar-
nościowym zarządem doprowadził do 
upadku PRG – swój zakład. Tylko 
dzięki temu, że PeBeKa włączyła 
PRG w swoje struktury, nie doszło do 
zwolnień kilkuset górników. On sam 
jednak znalazł ciepłą posadkę w do-
zorze w ZG Rudna – mając gdzieś los 
setek górników z PRG. Prawdziwa 
solidarnościowa mentalność! 

Piszemy o tych wydarzeniach i ape-
lujemy o refleksje na temat obecnej 
sytuacji, jaką mamy w naszym Zagłę-
biu Miedziowym. Wiele wskazuje 
na to, że znowu Solidarność pod 
płaszczykiem działalności związkowej 
trzyma parasol ochronny nad kolej-
nym wywodzącym się z PiS zarządem 
KGHM. Z doświadczenia wiemy, że 
zawsze za taką usługę pracownicy 
musieli słono płacić. 

prokuratura i Najwyższa izba kontroli sprawdzą kgHm  

Arsen - trucizna nasza codzienna  
Sprawa znacznych ilości trującego arsenu w po-

wietrzu Głogowa i Legnicy to problem trwający od 
lat. Kolejne pomiary Dolnośląskiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska wskazują na znaczne przekro-
czenia norm. Lekarze uważają, iż przewlekłe zatru-
cie arsenem może prowadzić do zwiększonej zapa-
dalności na choroby tarczycy, układu krwionośnego, 
nowotwory skóry, płuc czy też układu moczowego. 
Równocześnie głogowscy ekolodzy mówią o znacz-
nych skażeniach arsenem wód i pól uprawnych. 
Wśród wszystkich rośnie zaniepokojenie, mnożą się 
wątpliwości i coraz głośniej słychać pytania – kto 
lub co jest przyczyną rozsiewania trucizny nad Za-
głębiem Miedziowym. Oczywiście większość wska-
zuje na kominy hut Polskiej Miedzi. Władze KGHM, 
choć nie poczuwają się do winy, to chętnie i dużo 
mówią o takich akcjach firmy, jak dopłaty do zielo-
nych szkół dla dzieci czy też zwiększenie nakładów 
na profilaktykę zdrowotną. Czy w tej sytuacji ludzie, 

zwłaszcza ci już chorzy, powinni być wdzięczni Pol-
skiej Miedzi za jej działania podejmowane w ra-
mach społecznej odpowiedzialności biznesu? A może 
hojność spółki to próba zatuszowania trującego pro-
blemu?  

Być może już niedługo poznamy odpowiedzial-
nych za ten stan. Niedawno głogowska prokuratu-
ra wszczęła śledztwo w sprawie „nieumyślnego 
zanieczyszczenia powietrza w okresie od września 
2012 r. do kwietnia 2019 r. w Głogowie w takiej ilo-
ści i postaci, że mogło to zagrażać życiu lub zdro-
wiu lub spowodować istotne obniżenie jakości po-
wietrza przez emisję metali ciężkich z terenu 
pracy Huty Miedzi Głogów w związku z ruchem 
tego przedsiębiorstwa, tj. o przestępstwo z art. 182 
paragraf 4 k.k.”. 

Również Najwyższa Izba Kontroli po licznych mo-
nitach i petycjach zdecydowała się wreszcie pochy-
lić nad trującym problemem i do planu pracy na 

2020 rok wpisana została kontrola wody, gleby i po-
wietrza w Legnicy.  

Obie instytucje, jeśli rzetelnie przyłożą się do swo-
ich zadań, to nie będą mogły narzekać na brak ma-
teriału dowodowego. 

Według norm średnioroczne stężenie arsenu nie po-
winno przekraczać 6 ng/m sześcienny. Tymczasem ba-
dania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska pokazują znacznie przekroczone parametry. W tym 
roku w Głogowie średnia miesięczna waha się od 7,49 
do 15,75 ng. Bywały jednak dni, gdy poziom arsenu 
w powietrzu przekraczał 31 ng. Podobnie fatalnie wy-
glądały odczyty w latach ubiegłych. W 2018 r. było to 
10,04 ng, w 2017 r. – 30,23 ng, w 2016 r. – 12,59 ng.  

Również Legnica nie może pochwalić się całkowi-
cie czystym powietrzem. Co prawda jest lepiej niż 
w Głogowie, ale są miesiące tego i ubiegłego roku, 
podczas których norma została dwu- lub trzykrotnie 
przekroczona. 

i ludzie się radykalizują.

przed wściekłością robotników, był 
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6 zł za dzień przyznano pracownikom 
stale zjeżdżającym pod ziemię, natomiast 
pozostałe grupy otrzymają pięciozłotową 
stawkę dzienną. 

– Cieszę się, że wreszcie doszło do pod-
niesienia wartości tego świadczenia – ko-
mentuje przewodnicząca ZZPPM INOVA 
Bożena Tabiś. – Wielokrotnie występowa-
łam w tej sprawie do zarządu spółki. 
Pisałam wnioski i poruszałam ten temat 
podczas okresowych spotkań. Argumento-
wałam, iż stawka nie była waloryzowana od 
wielu lat i najwyższa pora dostosować jej 
wartość do aktualnych realiów cenowych. 
Mam też nadzieję, że na kolejne zwiększe-
nie stawki załoga znowu nie będzie musia-
ła czekać latami. 

Bożena Tabiś przypomina, iż w lutym 
tego roku związek wystąpił z pismem do 
pracodawcy, w którym sprawa posiłków 
regeneracyjnych była jednym z jedenastu 
postulatów. Część z nich już została pozy-
tywnie rozpatrzona, jednak część jeszcze 
wymaga dalszych rokowań. 

Z korzyścią dla pracowników zmieniono 
zasady przyznawania prawa do nagrody ju-
bileuszowej – wylicza Bożena Tabiś. 
– Zwiększono też dofinansowanie do mun-
durów górniczych. Również zapisano
 w ZUZP nowe, bardziej korzystne dla zało-
gi zasady naliczania nagrody czternastej 
pensji. Teraz oczekujemy, że po wakacjach 
podejmiemy rokowania dotyczące naszego 
postulatu zwiększenia podstawy naliczania 

nagrody jubileuszowej oraz zwiększenia 
podstawy naliczania odpraw emerytalnych. 
Bardzo ważna jest też sprawa wprowadze-
nia do ZUZP zapisu gwarantującego co-
roczny automatyczny wzrost stawek płac 
zasadniczych. Chcemy, by w przypadku 
braku porozumienia płacowego stawki ro-
sły o wskaźnik obliczany jako 0,8 wskaźni-
ka przyrostu przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez nagród z zysku w czwartym kwartale 
roku ubiegłego ogłoszonego przez GUS 
w stosunku do analogicznego wynagrodze-
nia z roku poprzedniego. Ten mechanizm 
został wprowadzony w KGHM i dobrze się 
sprawdza. Liczę, że również w naszej fir-
mie od nowego roku zacznie obowiązywać. 

spór zbiorowy można zapowiedzieć, ogłosić, prowadzić, zawiesić lub zakończyć.     

Jaki scenariusz będzie realizowany 
w Zakładzie Hydrotechnicznym?

Dobre wieści z INOVY
W lipcu prezes INOVY podjął decyzję o podniesieniu wartości stawki za posiłki profilaktyczne 

wypłacanej uprawnionym pracownikom w formie bonów żywnościowych.

Przypominamy, że nasz zakładowy zarząd 
ZZPPM wszedł w spór zbiorowy na początku 
maja tego roku. Zgłoszone postulaty dotyczą 
przeszeregowań, zwiększenia stanu zatrud-
nienia, podniesienia stawki ryczałtu za dojaz-
dy do pracy własnym środkiem transportu, 
niższego udziału pracowników w kosztach 
przewozów organizowanych przez zakład oraz 
zamiany premii rocznej na premie półroczne.  

W wyniku prowadzonych rozmów 
ZZPPM ZH, biorąc za dobrą monetę dekla-
racje dyrekcji o chęci spełnienia oczekiwań 
załogi, postanowił rokowania w toczącym 
się sporze zawiesić do 24 września. Do tego 
czasu bowiem ma być gotowy wynik prowa-
dzonych konsultacji z załogą na temat pro-
pozycji pracodawcy co do rozwiązania pro-
blemu dojazdów pracowniczych. Jeśli 
załoga zaakceptuje ofertę dyrekcji, związek 
zapowiedział uszanowanie tej decyzji. Jeśli 
natomiast pracownicy uznają, że propono-
wane rozwiązanie jest nie do przyjęcia – 
związek utrzyma w mocy swój postulat wy-
rażony przy ogłoszeniu sporu zbiorowego.  

Ponadto dyrekcja zobowiązała się do 
przedstawienia informacji dotyczących 
między innymi: 
  wzrostu wartości średniej ważonej 

stawki zaszeregowań  

 ilości nowych etatów uruchomionych 
w zakładzie  
  sposobu rozdysponowania w pierw-

szym półroczu środków wypłaconych pra-
cownikom w formie nagrody 

Z przykrością stwierdzamy, iż do tej pory 
ścisłą tajemnicą objęte są dane dotyczące 
wysokości wypłaconej nagrody, średniej 
ważonej stawek zaszeregowań oraz ilości 
etatów. Cóż takiego do ukrycia ma kierow-
nictwo zakładu, że nie chce ich zaprezen-
tować? Nie potrafi policzyć czy też nie chce 
pokazać, jaką politykę płacową i kadrową 
uprawia pod osłoną ochrony danych osobo-
wych?  

Jeszcze raz pragniemy wyraźnie pod-
kreślić, iż zawieszone rokowania w każdej 
chwili moża wznowić. Kolejnymi etapami 
sporu będą mediacje prowadzone z udzia-
łem niezależnego mediatora i w przypad-
ku braku porozumienia otwarta zostanie 
droga do rozpisania referendum strajko-
wego. Dalsze formy protestu będą uzależ-
nione od tego wyniku.  Wciąż jednak 
mamy nadzieję na pokojowe rozwiązanie 
konfliktu.  

Obok obszerny fragment pisma z dnia 
11.07 br. skierowanego przez ZZPPM ZH 
do Dyrektora Przemysława Nowaka
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Na międzynarodowej arenie
 Na początku lipca w hiszpańskiej 

Maladze delegacja ZZPPM pod kie-
rownictwem przewodniczącego Ryszar-
da Zbrzyznego poprowadziła między-
narodową konferencję poświęconą 
rozwijaniu partycypacji pracowniczej 
i promocji budowy zaufania pomiędzy 
stronami dialogu społecznego w przed-
siębiorstwie. 

Było to podsumowanie trwającego od 
dwóch lat unijnego projektu, w którym 
naszymi partnerami oraz współbenefi-
cjentami byli: Asociación Industrial, Téc-
nica y de Comercio, Federatia Nationala 
Mine Energie, Coalición Sindical Inde-
pendiente de Trabajadores de Madrid, 
Zachodnia Izba Gospodarcza, Samostoen 
Sindikat na Rabotnicite od Energetika, 
Rudarstvo i Industrija na R. Makedonija, 
Samostalni Sindikat Radnika Energetike 
Srbije oraz Federacja Niezależnych 
Związków Zawodowych Górników. 

Co chcemy osiągnąć?  

Głównym celem projektu była pro-
mocja partycypacji pracowniczej w sek-
torze wydobywczym. Wykazanie jej roli 
w rozwoju gospodarczym na poziomie 
firmy, kraju oraz szeroko pojętego re-
gionu. Projekt miał również na celu 
zwiększenie świadomości partnerów 
społecznych w zakresie rozporządzeń 
i dyrektyw unijnych dotyczących prawa 
pracowników do konsultacji oraz infor-
macji. Adresowany był zarówno do 
związków zawodowych, jak i pracodaw-
ców oraz agend rządowych. 

W ramach prac nad projektem prze-
prowadzone zostały międzynarodowe 
eksperckie badania, zarówno ilościowe, 
jak i jakościowe. Dotyczyły one analizy 
udziału pracowników w codziennym 
funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw, 
zasad budowania zaufania pomiędzy za-
łogami a pracodawcami oraz stosowania 
praw wynikających z zasad dialogu spo-
łecznego i partycypacji pracowniczej. 

Ponadto stworzono platformę e-lear-
ningową, której głównym zadaniem jest 
umożliwienie wszystkim zainteresowa-
nym poszerzenia wiedzy i umiejętności 
praktycznych. Szczególny nacisk położo-
no na zagadnienia związane z prawem 
do partycypacji, informacji, konsultacji 
i negocjacji zbiorowych pracowników 
w procesach decyzyjnych w przedsię-
biorstwach.  W ocenie przewodniczące-
go Ryszarda Zbrzyznego wszystkie te 
działania spełniły założone role – eduka-
cyjną, opiniotwórczą oraz integracyjną.  

– Mieliśmy okazję się poznać oraz wy-
mienić doświadczenia i porównać, jak 
w praktyce podchodzi się do partycypacji 
pracowniczej i jak jest ona rozumiana  
– komentuje Ryszard Zbrzyzny. – Była 
też okazja do konfrontacji, w jaki sposób 
oraz w jakim stopniu w różnych krajach 
i przedsiębiorstwach wdrażane są naj-
ważniejsze zasady dyrektyw unijnych 
oraz zapisy Karty Praw Podstawowych. 
Dyskusje dotyczyły zwłaszcza wolności 
zgromadzeń i stowarzyszania się w związ-
kach zawodowych, prawa do informacji 
i konsultowania się z pracownikami, pra-
wa do negocjacji i zbiorowego działania 
na odpowiednich poziomach, z prawem 
do strajku włącznie. Zasady te omawiali-
śmy w oparciu o konkretne przykłady 
z życia wzięte. Niestety, z przykrością 
muszę stwierdzić, że w tej międzynaro-
dowej konfrontacji realia funkcjonowa-
nia partycypacji pracowniczej w Polskiej 
Miedzi nie mogą być określone jako 
wzorcowe dla innych przedsiębiorstw. 
Zwłaszcza sfera równego traktowania 
wszystkich partnerów społecznych pozo-
stawia wiele do życzenia. Również nie 
lepiej jest, jeśli chodzi o realizacje prawa 
pracowników do informacji.  

Nasz związkowy głos w Brukseli  

W oparciu o zrealizowane badania 
i analizy oraz przeprowadzone debaty 
partnerzy projektu wystąpili do Komisji 
Europejskiej z listą rekomendowanych 
działań. Mają one na celu wzmocnienie 
europejskich i krajowych standardów 
dotyczących udziału pracowników sek-
tora górniczego w procesie decyzyjnym, 
prawa do informacji, konsultacji oraz 
rokowań zbiorowych. Wśród postulatów 
wymieniono między innymi:  
 konieczność szerszego upowszech-

nienia prawa do partycypacji pracow-

niczej oraz wzmocnienia działań zmie-
rzających do jej faktycznego funkcjo- 
nowania w różnego typu zakładach 
pracy 
 ustanowienie silniejszego prawa dla 

przedstawicieli pracowników do osiąga-
nia porozumień poprzez konstruktyw-
ny dialog przed sfinalizowaniem decyzji 
przez pracodawców 
 zwiększenie w sektorze górniczym 

UE liczby przedstawicieli pracowni-

ków biorących udział w realizowaniu 
przez załogi należnego im prawa do 
informacji  
 podniesienie poziomu szkoleń zapo-

biegających ryzyku zawodowemu górni-
ków oraz zwiększenie udziału pracowni-
ków w tych szkoleniach  
 ustanowienie skutecznych i wyso-

kich kar w przypadku poważnego naru-
szenia przez pracodawcę prawa pracow-
ników do informacji i konsultacji 
  przyspieszenie wprowadzenia 

zmian warunków pracy gwarantujących 
większy udział górników w kwestiach 
bezpieczeństwa i zdrowia  
 podniesienie poziomu szkoleń za-

wodowych, wzrost wynagrodzeń oraz 
zagwarantowanie górnikom odpowied-
niego do specyfiki ich pracy czasu na 
odpoczynek i regenerację. 

 Nowe wyzwania  

Ryszard Zbrzyzny przewiduje, że na-
turalną konsekwencją już zrealizowa-
nych działań będzie kolejny projekt 
unijny, którego tematyka zawarta jest 
w haśle „Razem dla efektywnego repre-
zentowania interesów pracowników 
firm w sektorze wydobywczym”.  Ramo-
we założenia tego programu zwracają 
szczególną uwagę na dalszy rozwój dia-
logu społecznego i pełnej partycypacji 
pracowników sektora wydobywczego 
w okresie coraz większego zasięgu pro-
cesu dekarbonizacji w światowej gospo-
darce.  

– Mam nadzieję, że nasza aplikacja 
zostanie pozytywnie rozpatrzona i jesz-
cze w tym roku będziemy mogli przy-
stąpić do budowania szczegółowego 
planu działań. Jeśli do tego dojdzie, bę-
dziemy musieli wyłonić z naszych sze-
regów kompetentną kadrę ekspercką 
– podsumowuje Ryszard Zbrzyzny.  

Partycypacja pracownicza po-
lega na udziale pracowników 
(bezpośrednim lub pośrednim) 
w decydowaniu o sposobie 
funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Najczęściej przybiera jed-
ną z trzech form: 
 udział pracowników w zarzą-

dzaniu przedsiębiorstwem, we 
własności lub zyskach przedsię-
biorstwa;  
 partycypacja przez związki 

zawodowe i pozazwiązkowe in-
stytucje partycypacji;  
 zakres uprawnień przedsta-

wicielstwa pracowniczego, za-
równo pod względem 
 charakteru, jak i rodzaju 

spraw będących przedmiotem 
współdecydowania. 

Partycypacja jest jednym z naj-
trudniejszych elementów demo-
kratycznego zarządzania i łatwo 
poddaje się deformacjom. Jej 
wdrażanie w codzienne funkcjo-
nowanie firmy zazwyczaj napoty-
ka wiele przeszkód. Najczęściej 
jest to opór słabo przygotowanej 
do pełnienia swej roli kadry kie-
rowniczej, która widzi w niej 
uszczuplenie swojej władzy.  
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Udana impreza   
Tegoroczny Festyn Rodzinny ZZPPM, nasze związkowe święto 

ustanowione dla upamiętnienia zwycięskiego strajku w obronie 
polskości Polskiej Miedzi, zorganizowany został w ośrodku 
wypoczynkowym nad jeziorem Kunice. Współorganizatorem tej 
imprezy dla ponad 500 osób był zakładowy zarząd ZZPPM HML 
z przewodniczącym Sebastianem Szczukiewiczem na czele, 
który zadbał zarówno o liczne atrakcje, jak i smakowite dania 
oraz przednie napoje. Była też możliwość popływania kajakiem 
lub rowerem wodnym oraz wykupienia losu na loterii fantowej. 
Nie brakowało też sporej dawki sportowych emocji. W trakcie 
festynu rozegrany bowiem został w ramach V Spartakiady 
ZZPPM Turniej Piłki Siatkowej. Pierwsze miejsce w tych rozgryw-
kach zajęła drużyna ZZPPM KGHM ZANAM. Drugą pozycję 
wywalczyła reprezentacja ZZPPM HML, natomiast trzecie 
miejsce zdobyła drużyna ZZPPM ZWR.  

V Spartakiada Sportowa ZZPPM 2019
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Lata mijają, w swoje dorosłe życie 
wchodzą kolejne roczniki młodych ludzi. 
Pełni zapału starają się po swojemu 
kształtować rzeczywistość oraz realizo-
wać marzenia i ambicje. Cieszą się z osią-
ganych sukcesów i stawiają przed sobą 
nowe wyzwania. Czasami wielkie i am-
bitne, a czasami błahe i pozorne. Duże 
i małe. Często kreowane pod wpływem 
chwalebnych planów. Bywa jednak, że 
również pod wpływem jakichś fałszy-
wych lub egoistycznych pobudek. Tak 
zawsze było i zapewne tak też będzie. 

Każde pokolenie ma do tego pełne 
prawo. Jak jednak w tym wszystkim się 
nie pogubić? Jak się nie dać złapać na 
pozorny blichtr i oddzielić ziarno od 
plew? Jak poprzeć tych, którzy łączą 
ludzi i działają w imię wspólnego dobra, 
a zastopować karierowiczów skłonnych 
popełnić każdą podłość dla osiągnięcia 
własnych interesów?  

Z perspektywy moich siwych włosów 
mogę jedynie powiedzieć, że potrzeba 
do tego mądrości i pokory. Szacunku dla 
zastanej spuścizny i przezorności w bu-
dowaniu aktualnej hierarchii własnych 
wartości.  

Tylko tak można kształtować tradycję, 
właściwie reagować na bieżącą sytuację 
i stymulować dalszy rozwój nas wszyst-
kich. Wszak za kilka lat będzie trzeba 
zrobić swój własny rachunek sumienia 
i pokazać dorobek pozostawiany następ-
com. Oby to nie były papiery dłużne 
i weksle bez pokrycia.  

Nikt nie jest nieomylny i każdy ma 
prawo do błędu. Ważne jednak o tym 
pamiętać i brać to pod uwagę.  

Do takich refleksji sprowokowały mnie 
tegoroczne obchody rocznicy strajku  

w obronie polskości Polskiej Miedzi. Ma-
sowego protestu tysięcy pracowników 
KGHM, którzy jak jeden mąż sprzeciwili się 
planom oddania polskiego przemysłu mie-
dziowego w obce ręce. Nie wyrazili zgody 
na demontaż firmy, na próby uwłaszczenia 
się na jej majątku garstki wpływowych 
decydentów. Ówczesnych wszechmogą-
cych, którzy za pomocą polityki celowego 
i wyrachowanego psucia gospodarki re-
alizowali swoje egoistyczne ambicje i pry-
watne biznesy. Niech każdy sam się zasta-

nowi, ile w tym obrazie jest podobieństwa 
do obecnej rzeczywistości.  

W 1992 roku KGHM miał być sprzeda-
ny za kwotę 400 mln dolarów amerykań-
skiemu koncernowi Asarco. Była to war-
tość naszej ówczesnej miesięcznej 
produkcji. Na taki szwindel nie mogliśmy 
się zgodzić. Wiedzieliśmy, że jeśli mamy 
zachować swoje miejsca pracy dla siebie 
i przyszłych pokoleń, musimy podjąć 
walkę. Uczciwie przyznaję, że po ludzku 
zwyczajnie baliśmy się. Ryzykowaliśmy 
przecież utratę naszych wynagrodzeń 
i wisiało nad nami widmo masowych 
zwolnień. Podjęliśmy jednak rękawicę.  

Nie daliśmy sobie wmówić, że w na-
szym interesie jest doprowadzenie do 
sprzedaży polskiego majątku narodowe-
go. Co prawda do szkół chodziliśmy 

w czasach PRL-u, ale tam nauczyliśmy 
się myśleć logicznie i dobrze liczyć. Wie-
dzieliśmy też, że fałszywe jest twierdze-
nie, iż nie współpraca, ale rywalizacja 
każdego z każdym jest motorem postę-
pu. Twardo domagaliśmy się utrzymania 
przez Skarb Państwa kontroli nad boga-
tymi złożami rudy zdeponowanej w ziemi 
Zagłębia Miedziowego. 

Zyski z jej eksploatacji miały przynosić 
korzyść Polakom, a nie Niemcom, Kana-
dyjczykom czy też Amerykanom lub 

Japończykom. Miały zasi-
lać Skarb Państwa, a nie 
nabijać portfele bliżej nie-
określonych międzynarodowych spe-
kulantów.  

Po 32 dniach strajku generalnego wy-
musiliśmy na ówczesnym, prawicowym 
rządzie zobowiązanie dotrzymania na-
szych warunków.  

Warto się zastanowić – czy po latach 
rząd we właściwy sposób sprawuje nad-
zór właścicielski nad tym naszym mająt-
kiem narodowym, jakim jest Polska Miedź. 

Co prawda dzisiaj nikt nie wspomina 
o sprzedaży firmy. Nadal przy okazji rzą-
dowych wizyt jeszcze powiewają nad 
naszymi zakładami polskie flagi. Jednak 
KGHM po cichu, znowu jest na potęgę  
zadłużany. Poziom zaciągniętych kredy-

tów powoli zbliża się do wartości giełdo-
wej całej spółki. Na dodatek na kwotę  
4 mld złotych firma wypuszcza na rynek 
własne obligacje. Czy nie jest to jedno-
znaczne z przekazaniem kontroli nad  
firmą zagranicznym korporacjom finan-
sowym?  

Mało tego. Zarówno ci politycy, któ-
rzy przed kilku laty do tego dopuścili, 
jak i ci, którzy dzisiaj tolerują tę sytuację 
i twórczo ją pogarszają, są wspierani 
przez znaczną część społeczeństwa.  
Co więcej, w oczach niektórych środo-
wisk uchodzą za miłościwie panują-
cych dobrodziei i zbawców narodu. Na 
dodatek młode pokolenie pracowni-
ków Polskiej Miedzi w pogoni za zdo-

byciem pieniędzy na spłatę swojej 
kolejnej raty kredytu zaciągniętego 
na atrakcyjne dobra konsumpcyj-
ne nawet nie myśli o proteście. 
Czasami tylko niektórzy bąkną tyl-

ko coś o tym, że tym problemem 
mają się zająć związki zawodowe.  
W zasadzie mają rację, ale zapomina-

ją, że to oni, a nie Duch Święty, tworzą te 
związki zawodowe. 

Dedykuję więc im słowa popularnej 
przed laty piosenki i mam nadzieję, że 
zrozumieją ich prawdziwą treść.  

Każde pokolenie ma własny głos
Każde pokolenie chce wierzyć w coś
Każde pokolenie rozwieje się

Nie daliśmy sobie wmówić, że w Naszym 
iNteResie jest dopRowadzeNie do spRzedaży 
polskiego majątku NaRodowego.

RyszaRd
zbRzyzny
Przewodniczący

zzPPM

Historia, jakkolwiek by ją pudrować i zakłamywać, 
zawsze w końcu wystawi rachunek

 – Dla nas szczęśliwy pracownik, 
który jest zmotywowany i który ma 
mniej problemów prywatnych, jest po 
prostu najzwyczajniej w świecie lep-
szym pracownikiem, szczęśliwszym, 
wydajniejszym, który ma większą mo-
tywację i na tym nam zależy – mówił 
Marcin Chludziński, prezes KGHM Pol-
ska Miedź S.A. podczas niedawnej 

konferencji zatytułowanej „Uzasadnie-
nie i sposoby efektywnego wspierania 
rodziny w samorządzie terytorialnym”. 

Trzeba przyznać, że deklaracje prezesa 
są szalenie chwalebne. Problem jednak 
w tym, iż słowa te pozostają bez pokrycia 
w odniesieniu do wielu spraw istotnych 
dla pracowników Polskiej Miedzi. Ładnie 
brzmią na salonach podczas okoliczno-
ściowych wystąpień, ale nie przystają do 
rzeczywistości.  

Czy można bowiem oczekiwać od 
pracowników zadowolenia z pracy, gdy 
od lat celowo utrzymywane są ich 
stawki osobistego zaszeregowania na 
skandalicznie niskim poziomie i w ten 
sposób wymusza się na nich pracę 

w nadgodzinach? Na dodatek jak mają 
się ludzie czuć szczęśliwymi pracowni-
kami, gdy od kilku lat, pomimo wzrostu 
wydajności ich pracy, w rozliczeniach 
rocznych wykazują coraz niższe roczne 
dochody? Czy górnicy pracujący w tem-
peraturach przekraczających wszelkie 
normy zapisane w przepisach BHP 
mogą czuć się zadowolonymi i bez-
piecznymi? Czy przeszeregowania roz-
dawane po uważaniu, a nie według 
rzetelnej oceny pracy, mają motywa-
cyjny charakter dla hutników, górników 
lub przeróbkarzy? 

Czy załogi spółek grupy kapitałowej 
mają podstawy do satysfakcji z faktu 
pracy w Polskiej Miedzi, gdy na co dzień 

widzą, że są traktowani jak druga kate-
goria siły roboczej? Jaką motywację do  
większego zaangażowania i podwojenia 
wysiłków mają na przykład panie zatrud-
nione na minimalnych stawkach w przy-
kopalnianych lampowniach czy też więk-
szość personelu naszej miedziowej 
służby zdrowia?  

Panie Prezesie, apelujemy o zejście 
z chmur na ziemię i zastanowienie się, 
jak rozwiązać te problemy. Z całego 
też serca podpowiadamy: uczciwe 
i szczere negocjacje ze związkami 
zawodowymi mogą być dobrym po-
czątkiem. Gdy będą owocne, samo-
rządowcy też będą mieli powody do 
zadowolenia.  

POWIEDZIAŁ, CO WIEDZIAŁ


