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ZBRZyZny
RySZaRD

– to zasada, która od lat przyświeca mi w mojej działalności parlamentarnej i związ-
kowej. Być zawsze z ludźmi pracy ma dla mnie wiele znaczeń. Od czasów, gdy jako 

operator maszyn odstawczych pracowałem pod ziemią, doskonale wiem, co to znaczy 
polegać na innych.
Później, gdy w pamiętnym strajku 1992 roku broniliśmy polskości Polskiej Miedzi, bycie 

zawsze z ludźmi pracy miało dla mnie szczególny wymiar. To była odpowiedzialność za straj-
kujących, za naszą firmę, za jej przyszłość. Bycie z ludźmi pracy to także obowiązek reprezen-

towania w Sejmie RP interesów wszystkich moich wyborców, tysięcy mieszkańców Starego i No-
wego Zagłębia Miedziowego, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry czy też rodzinnej Lubawki, małego 

przygranicznego miasteczka położonego niedaleko Kamiennej Góry.
To z myślą o nich walczyłem o zniesienie lub ograniczenie podatku od kopalin, protestowałem prze-

ciwko wprowadzonej przez rządzącą koalicję PO–PSL ustawie podwyższającej wiek emerytalny oraz 
zabiegałem o uruchomienie nowej kopalni pod Bolesławcem, rozbudowę i modernizację drogi 
S3 i budowę obwodnicy Bolkowa w kierunku Szklarskiej Poręby. Domagałem się zwiększenia minimal-
nego miesięcznego wynagrodzenia, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, podniesienia najniż-
szych emerytur i rent oraz zlikwidowania umów śmieciowych. Pisałem interpelacje między innymi 
w obronie pracowników uzdrowisk, Poczty Polskiej, służb celnych. Dopominałem się o respektowanie 
praw pracowniczych, spółdzielczych czy też działkowców. Na sejmowej mównicy poruszałem problemy 
publicznej służby zdrowia, opieki społecznej i polityki prorodzinnej. Jestem też autorem lub współauto-
rem ponad 30 projektów ustaw zmierzających do wzmocnienia naszej gospodarki, bardziej sprawiedli-
wego podziału zysków i poprawy jakości życia obywateli. 

Wszystkie te sprawy są odpowiedzią na potrzeby najsłabszych grup społecznych i jednocześnie 
są zgodne z wymaganiami nowoczesnej gospodarki.

Proszę o poparcie mojej kandydatury. Obiecuję nadal rzetelnie i godnie wypełniać poselskie obo-
wiązki. Gwarancją tego zapewnienia niech będą rekomendacje, jakie uzyskałem od licznych orga-

nizacji związkowych i społecznych skupiających w swoich szeregach dziesiątki tysięcy członków.
Im liczniejsze będzie to poparcie, tym większa będzie nasza siła do zmiany życia na lepsze.

 
 Ryszard Zbrzyzny 

ZaWSZe Z Wami
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Sukces czy rządowa przedwyborcza propaganda? 

Nagroda roczna pod lupą 
Rekordowa ilość miedzi, malejący koszt produkcji i doskonałe wyniki finansowe – zarząd KGHM na warszawskiej giełdzie 

oficjalnie poinformował akcjonariuszy o sukcesie. Nawet zaliczkowa wypłata nagrody rocznej w trybie nadzwyczajnym została 
załodze podniesiona. Pracownicy jednak entuzjazmu nie okazują. Ciekawe dlaczego?  

W pierwszym półroczu tego roku spółka 
zarobiła na czysto 970 mln zł, tj. o 59 pro-
cent więcej niż w tym samym okresie roku 
poprzedniego. Odnotowano też wzrost  
produkcji miedzi elektrolitycznej, która 
w drugim kwartale br. wyniosła prawie  
145 tysięcy ton. W porównaniu z drugim 
kwartałem 2018 r. jest to wzrost o 24 procent. 

Jest aż tak dobrze, że prezes z własnej 
nieprzymuszonej woli zaproponował 
związkom podpisanie porozumienia, na 
mocy którego podniesie ludziom sierp-
niową wypłatę zaliczki na poczet przyszło-
rocznej nagrody rocznej z 2 do 6 procent 
liczonych od wynagrodzeń z I półrocza.  

Tym, którzy się w tej matematyce już 
pogubili, przypominamy, iż w sierpniu 
2018 r. wypłacano 7 procent.  

OddzielaNie 
ziaRNa Od Plew 

Ile w tym wszystkim prawdy, a ile zręcz-
nego manipulowania danymi? Czy wspa-
niałomyślny gest prezesa nie jest przy-
padkiem przedwyborczą pułapką? Do 
października naród ma być szczęśliwy – 
taki rozkaz wydała Warszawka. Później 
niech się dzieje wola nieba. Jeśli rządząca 
ekipa utrzyma władzę, nikt już jej nie roz-
liczy. Jeśli przegra, następcy zderzą się z re-
alnymi problemami, teraz pudrowanymi 
propagandą sukcesu.  

Jaką bowiem ludzie mają gwarancję, że 
już w listopadzie nie dowiedzą się, iż zysk 
Polskiej Miedzi za 2019 rok zapowiada się 
bardzo marnie i muszą zapomnieć o wy-
płatach kolejnych zaliczek? Początkowo 
planowana wypłata zaliczki  na poziomie 
2 procent wskazywałaby na to, iż zarząd 
nie spodziewa się zamknięcia roku wspa-
niałymi wynikami. Czy można wierzyć 
takiemu zarządowi, który od dawna uchy-
la się od konstruktywnej dyskusji na te-
mat systemowej rekompensaty spadku 
wynagrodzeń w spółce?  

Zdaniem przewodniczącego ZZPPM 
Ryszarda Zbrzyznego zarząd spółki zapra-
cował sobie na to, by prowadzić z nim roz-
mowy, stosując dobrze znaną kierowcom 
zasadę ograniczonego zaufania. 

 – Obawiam się, że sytuacja Polskiej 
Miedzi nie jest tak optymistyczna, jak się 
nam przedstawia – komentuje Ryszard 
Zbrzyzny. – Po raz pierwszy w historii spół-
ka odmówiła podania prognozy zysku za 
2019 rok. Natomiast zaprezentowała do-
bre wyniki za pierwsze półrocze. Jednak 
już nie wyjaśniono, iż jest to efekt tego, iż 
znaczna część kosztu wyprodukowania  
60 tysięcy miedzi elektrolitycznej poniesio-
na została w roku ubiegłym. Czyli w 2018 
roku zapłaciliśmy za wydobycie i przerób-
kę rudy, podatek miedziowy i kilkumie-
sięczne składowanie koncentratu na hał-
dach. Po podliczeniu te koszty znacznie 
pomniejszyły wykazany zysk w 2018 roku. 

To też była przyczyna zmniejszonej nagro-
dy w ubiegłym roku. Uczciwie więc by 
było, gdy teraz już doszło do przetopienia 
koncentratu i sprzedaży miedzi pochodzą-
cej z ubiegłorocznego urobku, zrekompen-
sować ludziom ich utracone wynagrodze-
nia. Nie możemy tolerować sytuacji, że 
załoga pracuje coraz ciężej, więcej i wydaj-
niej, a w ogólnym rozrachunku zarabia 
coraz mniej.  

BRać, jaK dają i BRONić,  
jaK Będą CHCieli zaBRać  

By nie blokować sierpniowej wypłaty 
zaliczki, związki zawodowe będące stroną 
ZUZP przyjęły propozycję zarządu dosypa-
nia grosza do pracowniczej kieszeni. Jed-
nak na wniosek ZZPPM w podpisanym 
porozumieniu umieszczony został zapis 
o podjęciu w trzeciej dekadzie września br. 
prac nad zmianą zapisów załącznika nr 11 
do ZUZP, tak by zmiany te dały wyższy od 
dotychczasowego wymiar nagrody rocznej 
i mogły pozytywnie zadziałać już przy wy-
płacie kolejnej zaliczki w listopadzie br. 
oraz ostatecznym rozliczeniu wysokości 
nagrody po Walnym Zgromadzeniu Akcjo-
nariuszy KGHM w połowie 2020 roku.

 – Zapowiadają się trudne negocjacje, 
liczymy na mocne wsparcie wszystkich 
pracowników Polskiej Miedzi – komentuje 
Ryszard Zbrzyzny. – Obawiam się bowiem, 

iż jeśli nie zdołamy do 13 października 
przeforsować naszych propozycji zmiany 
załącznika 11, to już w listopadzie może się 
okazać, że kolejne wypłaty są zagrożone 
bądź będą na kompromitująco niskim po-
ziomie. Chyba wszyscy mamy świado-
mość, że łaska pańska tej władzy potrwa 
tylko do wyborów parlamentarnych.  
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ZagłębiaMiedziowego” 

Gazeta Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Miedziowego, 

iSSn 2080-9905 
Egzemplarz bezpłatny

REdakcja: 59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej 66 
tel. (76) 84 61 030
REdaktoR nacZELna: 

Magdalena Źróbek  
– nona105@wp.pl

RySunki: Grzegorz Rożek 
– grzegorz.rozek@co.pl 

WydaWca: 
Związek Zawodowy Pracowników 

Przemysłu Miedziowego 
www.zzppm.pl



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

1 WRZEśnia 2019 3

O przekrętach w pOlskiej Miedzi, pOdatku Od kOpalin 
i nadchOdzących wybOrach parlaMentarnych

Wśród kandydatów Lewicy do Sejmu 
tradycyjnie można zobaczyć nazwisko 
Ryszarda Zbrzyznego. Czy równie tradycyj-
nie pana program wyborczy, podobnie jak 
w poprzednich kampaniach, poświęcony 
jest głównie problematyce praw pracowni-
czych i związkowych? 

Zawsze tymi tematami się zajmowałem 
i nie widzę powodu, by to zmieniać. Spra-
wy kulturowe, światopoglądowe czy oby-
czajowe pozostawiam innym. Niech każdy 
działa na tym polu zgodnie z własnym su-
mieniem. Natomiast z mojego punktu 
widzenia jako wieloletniego posła związ-
kowego istotne jest, by wreszcie w Sejmie 
uchwalono na przykład ustawę gwarantu-
jącą minimalne wynagrodzenie na pozio-
mie 50 procent średniej krajowej czy też 
wprowadzono prawo przywracające eme-
rytury pomostowe zatrudnionym w wa-
runkach szczególnych lub wyjątkowo cięż-
kich i szkodliwych dla zdrowia. 
Tylko w Polskiej Miedzi można wskazać 
tysiące takich stanowisk. 

Wszyscy ci, którzy pracują w znacznym 
zapyleniu, mają kontakt z trującymi wy-
ziewami, są stale narażeni na wysokie 
temperatury czy też hałas, powinni mieć 
prawo do wcześniejszej emerytury. Po-
dobnie jak pracujący w warunkach szcze-
gólnych lub niebezpiecznych.  
Mówiąc wprost, ich zdrowie już po kilku 
latach pracy jest mocno wyeksploatowane 
i trudno się spodziewać, że będą w stanie 
pracować, w przypadku kobiet do 60., 
a w przypadku mężczyzn do 65. roku życia. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym pra-
wem za każde takie stanowisko pracodaw-
ca odprowadza do ZUS wyższe składki, ale 
pracownik, który zatrudnił się tam po 1999 
roku, podlega takim samym regulacjom 
emerytalnym, jak urzędnik pracujący 
w komfortowych warunkach. Taką nienor-
malną sytuację trzeba zmienić na poziomie 
ustawowym. Emerytury pomostowe nie 
mogą mieć charakteru wygasającego. 
…domyślam się, że na Pana liście najważ-
niejszych spraw do załatwienia w Sejmie 
znajduje się też nowelizacja ustawy o 
podatku od wydobycia niektórych kopalin.   

W zasadzie od tego tematu powinni-
śmy zacząć naszą rozmowę. Walczę z tym 
fiskalnym absurdem od samego począt-
ku. W wielu moich wystąpieniach sejmo-
wych, oświadczeniach i interpelacjach 
poselskich pokazywałem, jak jest on 
szkodliwy nie tylko dla spółki, ale całej 
gospodarki. Zaskarżyłem też ustawę do 
Trybunału Konstytucyjnego. Przyznano 

mi rację, że ustawa jest niezgodna z kon-
stytucją, gdyż dyskryminuje KGHM 
w stosunku do innych firm. Niestety, Try-
bunał powstrzymał się od nakazu jego li-
kwidacji ze względu na ład społeczny.
 Przecież Trybunał nie jest od oceny nastro-
jów społeczny, ale zgodności z konstytucją.

  To pokazuje, jak organy wymiaru spra-
wiedliwości bez społecznej kontroli potra-
fią zatracać swoją niezależność i bezstron-
ność. Platforma Obywatelska rozpoczęła tę 

niebezpieczną zabawę, a Prawo i Sprawie-
dliwość twórczą ją kontynuuje. W efekcie 
co chwila słyszymy o jakimś skandalu z są-
dami lub organami śledczymi w roli głów-
nej. Wracając jednak do naszego tematu, 
czyli Polskiej Miedzi i jej obciążeń fiskal-
nych. Podatek miedziowy, gdy był wprowa-
dzany, oprotestował ZZPPM i OPZZ. 
Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy mani-
festację przed Sejmem. Pisaliśmy do rządu 
petycje i apele. Prowadziliśmy publiczne 
debaty z udziałem ekspertów, którzy po-
twierdzali słuszność naszego stanowiska. 
Później, w kolejnych latach, konsekwent-
nie wzywaliśmy do jego likwidacji. Również 
od kilku lat domagamy się od zarządu 
KGHM wypłaty załodze rekompensaty za 
uszczuplone przez podatek miedzowy wy-
nagrodzenia. 
 Podobno żadna firma na świecie nie jest 
obłożona tak wysoką daniną. 

 To prawda. Trudno w tej sytuacji sku-
tecznie konkurować na światowych ryn-
kach. Szczególnego podkreślenia wymaga 
też fakt, iż w znacznej części na podatek ten 
składają się pracownicy. Wyliczyliśmy, że 
każdy z nich średnio statystycznie w skali 
całego roku ma o 10 tysięcy złotych mniej-
sze przychody. Można wręcz powiedzieć, że 
pracownicy KGHM w ten sposób płacą za 
populistyczne rozdawnictwo Prawa i Spra-
wiedliwości. Jedną ręką władza zabiera lu-

dziom spore pieniądze, by później występo-
wać w roli dobrego wujaszka, który część 
zabranej kwoty oddaje i oczekuje wdzięcz-
ności. W ten sposób się nie wzbogacimy. 
Inflacja szybko zredukuje przyznane świad-
czenia do śmiesznych wartości, a gospodar-
ka jeszcze szybciej zacznie słabnąć. 
Wracając do sprawy podatku miedziowego 
– obietnica jego likwidacji była też cztery lata 
temu jedną z głównych deklaracji wybor-
czych polityków Prawa i Sprawiedliwości. 

I to pokazuje skalę ich cynizmu i obłudy. 
Przecież dobrze pamiętamy, jak Beata Szy-
dło zapewniała mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego, że jak tylko PiS zdobędzie 
większość w Sejmie i utworzy samodzielny 
rząd, to podatek miedziowy zostanie na-
tychmiast zniesiony lub znacznie obniżony. 
Stała na tle szybu Bolesław i wymachiwała 
gotowym już projektem zmiany ustawy.  
Wielu ludzi uwierzyło w te deklaracje.  

…i zostało cynicznie oszukanych. Mam 
nadzieję, że teraz podczas głosowania poka-
żą, co sądzą o tej wyborczej manipulacji. Po 
czterech latach podatek wciąż obowiązuje 
i ma się całkiem dobrze. W przeciwieństwie 
do Polskiej Miedzi, której zadłużenie wciąż 
się powiększa i już niebezpiecznie zbliża się 
do wartości całej spółki. Nie będzie więc 
przesadą twierdzenie, że dzisiaj za ten ha-
racz już w większym stopniu odpowiada PiS 
niż Platforma Obywatelska, która w kwiet-
niu 2012 roku nas nim obłożyła.   
Trudnej sytuacji Polskiej Miedzi nie 
poprawiają też zamorskie interesy KGHM.  

Raczej pogarszają. Niedawno opubliko-
wany Raport Najwyższej Izby Kontroli nie 
pozostawia złudzeń. Prezes Herbert Wirth 
za zgodą rządu Donalda Tuska, kupując 
kanadyjską Quadrę, doprowadził Polską 
Miedź do straty ponad 13 mld złotych. Ni-
gdy tych pieniędzy nie odzyskamy. Sprawę 
badały też prokuratura i ABW. Nic jednak 

z tych postępowań organów śledczych nie 
wynika. Nie słyszałem, by w tej sprawie 
komuś postawiono zarzuty i go ukarano.  
Wszystko się kończy na medialnych 
sensacjach, które po kilku dniach znikają 
z publicznego obiegu.  

Brak jest politycznej woli, by sprawców 
tej skrajnie niekorzystnej dla Polski trans-
akcji pociągnąć do odpowiedzialności. Naj-
wyraźniej organy państwa w tej sprawie są 
niewydolne i uważam, że powinna się tym 
zająć Sejmowa Komisja Śledcza. Deklaru-
ję, że jeśli z woli wyborców uzyskam posel-
ski mandat, to doprowadzenie do ukarania 
odpowiedzialnych za gigantyczny przekręt 
finansowy będzie jednym z moich priory-
tetów. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że 
potrafię być bardzo konsekwentny.  
Czyli prezes Herbert Wirth będzie miał się 
czego bać. 

Nie tylko on. Przecież on nie działał 
sam. Był wspierany przez ministra skar-
bu i premiera. Rada Nadzorcza też wyra-
ziła zgodę na tak ryzykowną inwestycję. 
Jakoś nie przypominam sobie, by ktoś 
z tego towarzystwa protestował, gdy pla-
nowano ten wątpliwy biznes, by nie po-
wiedzieć przekręt. Nikomu też do tej 
pory włos z głowy nie spadł.   
Faktycznie, ciekawe, co całe to towarzy-
stwo ma do powiedzenia w tej sprawie, jak 
się wytłumaczy z pełnienia w imieniu 
obywateli funkcji nadzoru właścicielskiego 
nad KGHM. 

 Gdy tylko powstały plany wyprowadzenia 
z Polski miliardów złotych na te zamorskie 
inwestycje, wskazywałem na negatywne 
konsekwencje takiej transakcji. Robiłem to 
zarówno jako poseł, jak i przewodniczący 
ZZPPM. Mówiłem o bardziej sensownym 
zagospodarowaniu tych pieniędzy, na przy-
kład w budowę kopalni pod Bolesławcem, 
czy bardziej dynamiczny proces udostępnia-
nia złoża „Głogów Głęboki. Dzisiaj mam 
niestety gorzką satysfakcję, że się nie myli-
łem i wszystkie moje obawy się spełniły.
Na zakończenie poproszę o ocenę szans 
wyborczych Lewicy. 

Ze wszystkich znanych mi badań i son-
daży wynika, że mamy kilkunastoprocen-
towe poparcie. To się przekłada, w zależ-
ności od okręgu wyborczego, na dwa lub 
trzy mandaty. Przypadną one tym z listy, 
którzy zdobędą kolejno największą liczbę 
głosów, bez względu na to, na którym 
miejscu na tej liście się znajdują. Wszyst-
kich więc moich sympatyków proszę 
o poparcie. Znajdziecie mnie na, jak za-
wsze bywało, listach KW SLD (LEWICA).  

– rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym
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JEDNYM 

Z NAJBARDZIEJ 

PRACOWITYCH

POSŁÓW

Statystyki prowadzone przez kancelarię Sejmu 
pokazują, że poseł SLD Ryszard Zbrzyzny za-
wsze był w ścisłej czołówce najbardziej aktyw-
nych parlamentarzystów. Podczas VII kadencji 
wygłosił 578 wypowiedzi. Podczas VIII kadencji 
żaden z posłów naszego okręgu nawet nie 
zbliżył się do tego wyniku.

Liczne wystąpienia Ryszarda Zbrzyznego dotyczące 
KGHM spowodowały, że na Wiejskiej mówią o nim poseł od 
Polskiej Miedzi. W Centrali OPZZ nazywany jest przedsta-
wicielem ruchu związkowego w parlamencie. Dla nas, człon-
ków ZZPPM, jest on naszym przewodniczącym ubiegają-
cym się o mandat posła ziemi dolnośląskiej między innymi 
również dzięki naszej rekomendacji. Wiemy, że Ryszard 
Zbrzyzny tego zaufania społecznego nie zawiedzie. Udowod-
nił to przez 12 lat swojej aktywności poselskiej. Zawsze wy-
stępował w obronie interesów ludzi pracy. Domagał się dla 
nich godnych wynagrodzeń, cywilizowanych warunków za-
trudnienia i jego stabilności. Przez ostatnie lata konse-
kwentnie dążył też do likwidacji lub znacznego ograniczenia 
podatku od kopalin. Wykazywał jego negatywne konse-
kwencje, zarówno te ekonomiczne, jak i społeczne nie tylko 
w Sejmie, ale również przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
Inicjował liczne akcje lobbystyczne i nagłaśniał problem w 
mediach. Występował z różnego typu inicjatywami ustawo-
dawczyni mającymi na celu ograniczenie nadmiernych ob-
ciążeń fiskalnych nakładanych na KGHM. Dzisiaj pod ten 
jego parlamentarny dorobek wielu usiłuje się podłączyć. Dla 
całości sprawy to pozytywne zjawisko. Szkoda jedynie, że do 
tej pory milczeli, gdy Ryszard Zbrzyzny walczył. 

• w sprawie rozbudowy i modernizacji drogi S3
• w sprawie rozpoznania i koncesji na wydobycie rud miedzi
• w sprawie prywatyzacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy SA
•  w sprawie drastycznego wzrostu kosztów inwestycji spółki KGHM Polska Miedź SA w Chile 

(projekt Sierra Gorda)
• w sprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce
• w sprawie planów prywatyzacji uzdrowisk
• w sprawie przygotowywanej przez rząd nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
•  w sprawie budowy obwodnicy Bolkowa w kierunku Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, 

a następnie granicy z Czechami
• w sprawie propozycji modyfikacji ulgi na dzieci
• w sprawie planów oskładkowania umów cywilnoprawnych
• w sprawie finansowania pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
•  w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie urlopu rodziciel-

skiego
•  w sprawie interpretacji przepisów prawnych dotyczących pracowników ochrony fizycznej osób 

i mienia

Wybrane przykłady różnych form aktywności poselskiej Ryszarda Zbrzyznego
Interpelacje
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liczba wypowiedzi   578

Pytania w sprawach bieżących   22
oświadczenia   30

JEDNYM 

Z NAJBARDZIEJ 

PRACOWITYCH

POSŁÓW
interpelacje i zapytania, którym nadano bieg 78

•  w sprawie stanowiska Prezydium OPZZ dotyczącego 
protestów związków zawodowych i postulatów, któ-
re skłoniły we wrześniu 2013 dziesiątki tysięcy ludzi 
do masowego protestu w Warszawie

•  w sprawie drogi ekspresowej S3 łączącej polsko-
-czeską granicę w Lubawce ze Świnoujściem

•  w sprawie chilijskiego złoża miedzi w Sierra Gorda 
i kanadyjskiej spółki Quadra kupionej przez KGHM  
za 10 mld zł 

•  w sprawie stosunku rządu do spółki KGHM Polska 
Miedź SA

•  w sprawie konieczności daleko idącej pomocy dla 
polskich kopalń

•  w sprawie środków przeznaczanych przez zarząd 
KGHM na reklamę.

•  w sprawie planów likwidacji Sądu 
Rejonowego w Złotoryi

•  w sprawie poprawy stanu 
technicznego linii kolejowej nr 
289 Legnica - Rudna Gwizdanów

•  w sprawie pomocy w finansowa-
niu kosztów usuwania skutków 
powodzi w powiecie lwóweckim

•  w sprawie budowy drugiego 
mostu na rzece Odrze w Głogo-
wie

•  w sprawie trudnej sytuacji 
w rolnictwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji na rynku 
mleka i przetworów mlecznych

Wybrane przykłady różnych form aktywności poselskiej Ryszarda Zbrzyznego
Wygłoszone lub złożone 
oświadczenia poselskie

liczba wystąpień 
na posiedzeniach sejmowych 
posłów dolnośląskich z okręgu nr 1

Ryszard zbrzyzny Sld 578

Czernow zofia, PO-KO 399 
winnicki Robert, Konfederacja 267
Stępień elżbieta, PO-KO 221
Kropiwnicki Robert, PO-KO 102
zubowski wojciech, PiS 85
Szymańska ewa, PiS 83
Machałek Marzena, PiS  77
drozd ewa, PO-KO 64
 ubów Krzysztof, PiS 27
lipiński adam, PiS 12
witek elżbieta, PiS 6

Stan na 30 sierpnia 2019 r.

Pytania i zapytania 
poselskie 
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 – Nie zgadzamy się na dyskrymina-
cję ludzi zatrudnionych w spółkach 
zależnych i kreowanie zysku KGHM 
w oparciu o ich wyzysk. Wszyscy pra-
cujemy na dobry wynik Polskiej Mie-
dzi i czas skończyć z podziałami na 
załogi pierwszej i drugiej kategorii.  

– Wyrażamy rosnący niepokój zwią-
zany z dalszym istotnym zadłuża-
niem KGHM. 

– Pytamy o dalsze losy Abonamen-
tu Medycznego.  

– Oczekujemy pilnego wprowadze-
nia we wszystkich spółkach grupy 
kapitałowej zasady corocznego pod-
wyższania wysokości wynagrodzeń 
w oparciu o mechanizm stosowany 
w KGHM.  

– Domagamy się niezwłocznego 
ujednolicenia na poziomie 7% wyso-
kości składki na PPE we wszystkich 
spółkach. 

Pracownicy spółek zależnych nie 
chcą być traktowani gorzej niż zało-
ga KGHM. Spółka matka nie może 
występować w roli macochy, między 
innymi wobec Zanamu, Energetyki, 

Pol-Miedź Transu, CBJ, MCZ czy też 
Metraco. Dlaczego ich płace i świad-
czenia socjalne są o wiele niższe niż 
obowiązujące w zakładach KGHM? 
Znaczne nierówności występują na-
wet w przypadkach porównywalnych 
stanowisk pracy. Mechanik, elek-
tryk, kierowca, księgowa czy sekre-
tarka – wymagane kwalifikacje za-
wodowe są wszędzie takie same. 
Jednak nie ma to odzwierciedlenia 
w zarobkach.  

20 sierpnia z inicjatywy ZZPPM do-
szło do spotkania z zarządem Polskiej 
Miedzi, podczas którego wiodącymi 
tematami dyskusji były nie tylko pro-
blemy głównego ciągu technologicz-
nego, ale również spółek zależnych. 
Postawę prezesów można zawrzeć 
w słowach: „Wiemy, rozumiemy, ale 
o tym, jak rozwiązać problem, poroz-
mawiamy w przyszłym miesiącu, 
kwartale, roku…”.   Najważniejsze 
sprawy poruszone przez ZZPPM zo-
stały szczegółowo wypunktowane 
w komunikacie opublikowanym bez-
pośrednio po spotkaniu.  

Fragmenty KomuniKatu ZZPPm Z 20 sierPnia 2019 r.  
Najważniejszymi sprawami poruszonymi przez ZZPPM podczas spotkania z zarządem KGHM Polska Miedź były m.in.:  

1Żądamy niezwłocznej rekompensaty utraconych 
dochodów pracowniczych z powodu postępują-

cego spadku wysokości nagrody za wypracowany 
zysk. Obniżenie dochodów z tego tytułu w bardzo 
wielu przypadkach przekracza kwotę 10 000 zł w ska-
li roku! Żądamy natychmiastowego wyeliminowania 
wpływu funkcjonującego jeszcze podatku miedzio-
wego na wymiar nagrody rocznej. Dotyczy to także 
bieżących wyników ekonomicznych i malejącej 
wysokości nagrody za rok bieżący. Przyjętą przez 
zarząd spółki strategię odwlekania z miesiąca na 
miesiąc rozwiązania tego problemu oceniamy jako 
wyraz braku szacunku dla całej załogi Polskiej Miedzi 
i domagamy się niezwłocznej zmiany tego podejścia. 

2Oczekujemy pilnego wprowadzenia we wszyst-
kich spółkach grupy kapitałowej KGHM zasady 

corocznego podwyższania wysokości wynagro-
dzeń w oparciu o mechanizm zawarty w § 76 ZUZP 
dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Ogra-
niczony w ten sposób zostanie zakres dyskrymina-
cji i wyzysku pracowników spółek zależnych przez 
organ właścicielski. Wszyscy ciężko pracują na 
dobry wynik produkcyjny Polskiej Miedzi i w związ-
ku z tym mają pełne prawo oczekiwać równego 

i sprawiedliwego traktowania przy ustalaniu pozio-
mu wynagrodzenia na każdy kolejny rok.  

3Domagamy się niezwłocznego ujednolicenia, 
na poziomie 7%, wysokości składki na PPE we 

wszystkich spółkach GK KGHM oraz wpisania PPE 
do ZUZP obowiązujących w tych spółkach. Fakt, 
że przez wiele lat pracownicy spółek zależnych 
pozbawieni byli możliwości podwyższenia wyso-
kości ich przyszłych świadczeń emerytalnych, 
powinien dzisiaj być dla zarządu KGHM dodatko-
wym bodźcem do szybkiej rekompensaty tego 
niesprawiedliwego ich traktowania.  

4Oczekujemy uporządkowania relacji gospodar-
czych wewnątrz GK KGHM, tak by wzajemne 

umowy na usługi, maszyny i urządzenia były aktuali-
zowane i uwzględniały potrzebę wzmacniania poten-
cjału gospodarczego i pozycji pracowników u wszyst-
kich pracodawców. Zysk KGHM nie może być 
kreowany kosztem wyzysku spółek Grupy Kapitałowej. 
Jest to bowiem sprzeczne zarówno z elementarnymi 
zasadami etyki biznesowej, jak i odpowiedzialności 
społecznej prowadzonej działalności gospodarczej.  

5Wyrażamy niepokój związany z dalszym istot-
nym zadłużaniem KGHM. Nie uspokaja nas 

restrukturyzacja tego zadłużenia, przesuwanie za-
padających terminów spłat długów i rosnących 
lawinowo kosztów obsługi tego wielomiliardowe-
go zadłużenia – liczonych w setkach milionów 
złotych w skali roku. 

6Oświadczamy, że nie ma naszego przyzwolenia 
na budowanie planów produkcyjnych (wydo-

bywczych) zakładających pracę w dni wolne od 
pracy przy zatrudnieniu górników w setkach nadgo-
dzin w skali roku – stosując wobec nich przymus 
ekonomiczny. Górnik winien uzyskiwać co najmniej 
dotychczasowy poziom dochodów w nominalnym 
czasie pracy. Praca w nadgodzinach jest przypad-
kiem szczególnym zdefiniowanym w Kodeksie Pracy 
i tych zasad należy rygorystycznie przestrzegać. 

7Wyrażamy niezadowolenie i dezaprobatę dla 
niczym nieuzasadnionego opóźnienia procesu 

naprawiania i udoskonalania funkcjonowania Abo-
namentu Medycznego. Przychody MCZ S.A. uzy-
skiwane z tego tytułu winny być tam bardziej 
sprawiedliwie dzielone, przy istotnej partycypacji 
personelu średniego, uczestniczącego w obsłudze 
tego abonamentu. Taka praktyka wpłynie na wzrost 
poziomu obsługi tego programu.

Nie zgadzamy się na wyzysk i dyskryminację 

W spółkach też pracują ludzie 
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Zespół RDs Ds. ubeZpiecZeń  
społecZnych 

na posiedzeniu zespołu ds. ubez-
pieczeń społecznych RDs 7 czerwca 
omawiano wstępnie projekt ustawy 
ministra inwestycji i rozwoju o zmia-
nie niektórych ustaw w związku 
z przeniesieniem środków z otwar-
tych funduszy emerytalnych na indy-
widualne konta emerytalne oraz kon-
tynuowano dyskusję w sprawie 
wniosku opZZ dot. zakwalifikowania 
zawodu strażnika miejskiego jako 
formacji umundurowanej, w której 
wykonuje się prace o szczególnym 
charakterze.  

W pierwszym temacie OPZZ zwró-
ciło uwagę, że likwidacja OFE zmniej-
sza bezpieczeństwo przyszłych eme-
rytów. Jeżeli przesuniemy pieniądze 
z OFE na IKE, to w przyszłości otrzy-
mamy mniejszą emeryturę. Jest to 
szczególnie ryzykowne dla osób z ni-
skimi zarobkami. Wypłaty z IKE co 
do zasady nie są emeryturą. Publicz-
ny, repartycyjny system emerytalny 
to podstawa funkcjonowania syste-
mów emerytalnych w państwach, 
gdzie nie przyjęto systemu kapitało-
wego, a osoby, które krytykują ZUS, 
wypierają ze świadomości, że dzięki 
emeryturom z tej instytucji zapew-
niane są środki do życia ich rodzi-
com, dziadkom. OPZZ zwraca uwagę, 
że waloryzacja w ZUS w ostatnich 
latach była wyższa niż stopa zwrotu 
z inwestycji w akcje/obligacje. Uważa-
my, że rząd powinien zlikwidować 
OFE, ale całość pieniędzy skierować 
do ZUS. Likwidacja OFE oznacza tak-

że koszty dla FRD, to jest efekt prze-
jęcia przez PFR zarządzania. 

W drugiej sprawie OPZZ stwierdzi-
ło, że straże gminne należą do instytu-
cji bezpieczeństwa publicznego pod- 
ległych lub nadzorowanych przez sa-
morząd terytorialny, dlatego, zgodnie 
z ustawą, powinny zostać umieszczo-
ne w załączniku do prac w szczegól-
nym charakterze. 

24 czerwca 2019 r. – na połączonych 
Zespołach problemowych ds. ubezpie-
czeń społecznych oraz Zespołu ds. bu-
dżetu, wynagrodzeń i świadczeń so-
cjalnych Rady Dialogu społecznego  
rozmawiano na temat założeń projek-
tu budżetu państwa na 2020 r., w tym 
prognozowanych wielkości makroeko-
nomicznych stanowiących podstawę do 
opracowania projektu ustawy budżeto-
wej na rok 2020 oraz dyskutowano nad 
wypracowaniem wspólnego stanowi-
ska zespołu na temat zwiększenia wy-
sokości wskaźnika waloryzacji emery-
tur i rent z Fus w 2020 r.  

W zakresie rynku pracy zwróciliśmy 
uwagę na niski wskaźnik aktywności 
zawodowej i zapowiadane otwarcie się 
niemieckiego rynku pracy dla obywa-
teli Ukrainy – co może przynieść po-
ważny uszczerbek polskiego PKB. Je-
żeli chodzi o przebudowę PPK i OFE 
– podkreśliliśmy, że w założeniach jest 
nadmierny  optymizm w zakresie 
wpływu PPK na budowę silnych fun-
damentów gospodarki, a przekazanie 
pieniędzy z OFE do IKE, czyli na ry-
nek finansowy, jest nieakceptowalne 
nie tylko z punktu widzenia finansów 

publicznych, bowiem będzie mniej 
pieniędzy na cele publiczne, dla na-
uczycieli, lekarzy, pielęgniarek, ratow-
ników medycznych, na policję czy sie-
ci energetyczne. Takie rozwiązanie  
będzie również szkodliwe z punktu 
widzenia przyszłego emeryta. 

W sprawie waloryzacji emerytur – 
OPZZ zwrócił uwagę, że od 16 lat 
zmniejsza się relacja minimalnej eme-
rytury do minimalnego wynagrodzenia. 
W 2002 roku minimalna emerytura 
stanowiła 70,1% minimalnego wynagro-
dzenia. Natomiast w 2019 roku mini-
malna emerytura stanowi zaledwie 
48% minimalnego wynagrodzenia. Do-
wodzi to tezie, że emeryci nie partycy-
pują we wzroście dochodu narodowe- 
go. OPZZ uważa, że świadczenia powin-
ny być waloryzowane wskaźnikiem cen 
towarów i usług konsumpcyjnych dla 
gospodarstw domowych emerytów 
i rencistów w poprzednim roku kalen-
darzowym, powiększonym o co naj-
mniej 50% realnego wzrostu przecięt-
nego wynagrodzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym. Z takim stanowi-
skiem zgadzają się wszystkie reprezen-
tatywne organizacje związkowe. Akcep-
towalnym rozwiązaniem dla OPZZ 
byłoby wprowadzenie stałego mechani-
zmu minimalnej waloryzacji dla naj- 
niższych świadczeń, aby zahamować 
zwiększającą się różnicę między najniż-
szymi a najwyższymi świadczeniami. 

W RDs ciągle znajdują się dwa pro-
jekty ustaw przygotowanych w opZZ: 
pierwszy dotyczy niewygasającego cha-
rakteru emerytur pomostowych, drugi 

dotyczy emerytur stażowych (35/40). 
opZZ nieustannie zabiega o uchwale-
nie tych ustaw.  

Ostatnio – tj. 7 sierpnia 2019 r., otrzy-
maliśmy odpowiedź z Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, którą 
zamieściliśmy na stornie OPZZ. W spra-
wie emerytur pomostowych konkluzja 
jest taka, że funkcjonujący system eme-
rytur pomostowych jest obecnie przed-
miotem prac Zespołu problemowego 
ds. ubezpieczeń społecznych. 

W sprawie emerytur stażowych od-
powiedziano nam, że wiek jest jednym 
konstytucyjnym warunkiem nabycia 
prawa do emerytury i ustawodawca nie 
może z niego zrezygnować. A emerytu-
ry stażowe byłyby rozwiązaniem nie-
konstytucyjnym. 

AutonomicZny poDZespół 
Ds. Rynku pRAcy 

3 września 2019 r. zamierzamy dysku-
tować na temat działań na rzecz uzyska-
nia realnej kontroli partnerów społecz-
nych nad wydatkami Funduszu pracy. 

Obecny zakres kompetencji Rady 
Rynku Pracy wyklucza realny wpływ 
partnerów społecznych na Plan Fundu-
szu Pracy, dlatego postulujemy, pozosta-
wiając dotychczasowe kompetencje Rad 
Rynku Pracy na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i powiatowym, przyzna-
nie Radzie Dialogu Społecznego kompe-
tencji stanowiących w zakresie plano-
wania, oceny sprawozdań, racjonalności 
gospodarki środkami FP, ale także ini-
cjowania Programów Rynku Pracy.  

Opracował Bogdan Grzybowski
14 sierpnia 2019

TO TaKŻe HiSTORia 
ROzwOjU dialOGU 
SPOŁeCzNeGO w POlSCe   

Z prac ZeSpołów problemowych rDS

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od samego początku 
zawsze stawiało na rozwój dialogu społecznego. Uważaliśmy bowiem, iż 
właśnie na tej płaszczyźnie, przy poszanowaniu wszystkich zainteresowanych 
stron można skutecznie zapobiegać licznym konfliktom i budować porozumie-
nie pomiędzy rządem, przedstawicielami pracodawców i związkami zawodo-
wymi reprezentującymi interesy pracowników. 

Początkowo dialog społeczny prowadzony był w ramach działającej od 1994 
roku Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Do kompetencji 
Komisji należało: ustalanie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w przedsię-

biorstwach i w sferze budżetowej, prace wstępne nad budżetem państwa 
oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących najważniejszych 
spraw gospodarczych i społecznych. Gdy jednak rząd Donalda Tuska zamienił 
dialog społeczny na monolog władzy, związki zawodowe na znak protestu 
w 2013 roku ogłosiły bojkot Komisji Trójstronnej. W to miejsce po dwóch 
latach na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. została powołana do życia Rada 
Dialogu Społecznego. Niestety, w ostatnich czasach coraz częściej znowu 
dochodzi do lekceważenia przez stronę rządową opinii i stanowisk formuło-
wanych zarówno przez środowisko pracodawców, jak i związki zawodowe. 



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

1 WRZEśnia 20198

Gdy Titanic, największy parowiec 
wszech czasów, był wodowany – media 
pisały o nim jako nowoczesnym i nie-
zatapialnym cudzie ówczesnej techniki. 
Panowało powszechne przekonanie, iż 
bez uszczerbku przetrwa największy 
nawet sztorm, bezpiecznie ominie pod-
wodne skały i nigdy nie wpłynie na 
mieliznę. Na jego pokładzie zarówno 
bogaci pasażerowie pierwszej klasy, jak 
i skromni posiadacze najtańszych bile-
tów pokonają Ocean Atlantycki szybko 
i komfortowo.    

Gdy przed laty Prawo i Sprawiedli-
wość budowało swą tożsamość poli-
tyczną, na pierwszy plan wysuwano 
kryształową uczciwość, rzetelność, 
szczery patriotyzm i głęboką troskę o sza-
rego obywatela. Miało być ugrupowa-
niem, w którym nie ma miejsca na 
kłamstwo, kolesiostwo, prywatę, nepo-
tyzm, arogancję czy też oszustwo. Jego 
liderzy przestrzegają najwyższych norm 
etycznych i moralnych. Są kompetent-
ni, brzydzą się kłamstwem i hipokryzją 
oraz szanują każdego człowieka. Kieru-
ją się zasadami demokracji. Zwalczają 
wszelkie przejawy dyktatury i przemo-
cy. Nie robią intryg i nie szkalują. Pod 
ich rządami kraj jest bezpieczny, gospo-
darka kwitnie i żadna klęska obywateli 
nie spotka.    

Kto chce, niech w to wszystko wierzy 
i łyka jak pelikan rybę.  Jednak kto mą-
dry, niech sprawdzi i pomyśli przed 
pójściem na wybory. Niech też przed 
oddaniem swojego głosu odpowie so-
bie na kilka pytań.  

Czy przypadkiem obecny Sejm nie 
przypomina dawno już zapomnianej 
maszynki do głosowania z czasów 
PRL-u. Wtedy najważniejsza była opi-
nia I Sekretarza, teraz liczy się zdanie 
Prezesa.   

Komu zawdzięczamy wzbogacenie 
języka polskiego o nowe słowo „misie-
wicze”, określenie stosowane, gdy chce-
my powiedzieć o ludziach, którzy do- 
stali wysokopłatne stanowiska przede 
wszystkim ze względu na swoje powią-
zania polityczne w Prawie i Sprawiedli-
wości, a nie osobiste kompetencje, za-
angażowanie i umiejętności.   

Kto doprowadził do przekształcenia 
Ministerstwa Sprawiedliwości w Mi-
nisterstwo Hejtu? Czy teraz do połą-
czonych unią personalną funkcji mini-
stra sprawiedliwości i prokuratora 
generalnego nie powinno się jeszcze 
dodać zaszczytnego tytułu Pierwsze-
go Trola RP?  

Dlaczego marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński w oparciu o rządowe samo-
loty stworzył sobie prywatną linię lotni-

czą? Może po prostu po licznych wy-
padkach spowodowanych przez rzą- 
dowe limuzyny bał się o bezpieczeń-
stwo swoje i szanownej małżonki.  

Pamiętać też trzeba o takich medial-
nych kąskach, jak afera SKOK, afera 
billboardowa, afera z gigantycznymi 
pensjami uprzywilejowanych urzędni-
czek Narodowego Banku Polskiego, 
afera z absurdalnymi premiami dla 
rządu, afera z załatwianiem pracy dla 
córki leśniczego. Nie zapomnijmy też 
o aferze z udziałem samego Prezesa 
w roli głównej, jego dwóch srebrnych 
wieżach i niezapłaconych rachunkach.  

Titanic zatonął nie dlatego, że zde-
rzył się z górą lodową, ale dlatego, że 
przy jego budowie bardziej zwracano 
uwagę na luksus niż na bezpieczeń-
stwo. Nie oszczędzano na wystroju 
wnętrz, ale skąpiono pieniędzy na 
dobrej jakości elementy konstrukcyj-
ne. Szalupy ratunkowe źle się kompo-
nowały na górnych pokładach, więc 
z nich zrezygnowano. Pokój radiotele-
grafistów zamiast bezpośredniego 
połączenia z mostkiem położony był 
tak, by pasażerowie mogli bez kłopo-
tu zamówić wysłanie prywatnej depe-
szy. Nikt też nie nasłuchiwał ostrzeżeń 
i komunikatów pogodowych. Do tra-
gedii przyczyniła się też nadmierna 

pewność siebie samego kapitana i aro-
gancja części jego oficerów. 

Jaki los spotka Prawo i Sprawiedli-
wość? Czy okaże się być ugrupowa-
niem niezatapialnym? Czy może wresz-
cie wyborcy wystawią tej partii rachunek 
za jej afery, kłamstwa i przekręty? Nie 
dadzą się skołować mediom głównego 
nurtu, w których każda afera PiS na-
tychmiast jest zagłuszana krytyką poli-
tycznej opozycji.  

Na Titanicu orkiestra grała przez cały 
czas, gdy statek tonął. Propaganda PiS 
też do końca będzie nadawać swoją 
pieśń. Oby zamilkła jak najszybciej.  
Znaczną część swojego życia poświęci-
łem polityce rozumianej jako występo-
wanie w imieniu ludzi pracy. Również od 
ponad trzydziestu pięciu lat działam 
w szeregach ruchu związkowego. Z wy-
kształcenia jestem ekonomistą, inżynie-
rem górnictwa i marynarzem. Naprawdę 
wiem, o czym mówię, gdy porównuję 
PiS do tragedii tonącego Titanica.  

okiem analityka
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orkiestra grała do końca

Czas płynie coraz szybciej. To chyba 
dzięki polityce. Codziennie bombardowa-
ni jesteśmy mnóstwem informacji. Cza-
sem mam wrażenie, że żyjemy w ciągłym 
stanie zagrożenia. Afera goni kolejny prze-
kręt. A jedynie słuszna, rządząca partia 
w zależności od tego, jaką stację TV się 
ogląda, jest najwspanialszą w historii Pol-
ski lub wręcz przeciwnie – najstraszniejszą. 
Jeszcze nigdy, jak sięgam pamięcią, nie 
byliśmy tak podzielonym w poglądach 
politycznych społeczeństwem. Z jednej 
strony olbrzymia pomoc społeczna, miliar-
dowe transfery pieniężne dla rodzin 
z dziećmi do lat 18. Trzynasta emerytura. 
I pewnie jeszcze coś. Piszę „pewnie coś”, 
bo jako osoba mająca na utrzymaniu stu-
dentkę nie otrzymuję nic. To podświado-
mie nie rejestruję zapewne wszystkiego.  

Na drugim jednak biegunie widzę 
działania władzy, narastającą patologię 
i wypaczenia, rodem z przeszłego, socja-
listycznego systemu. A to zniewolenie 
Trybunału Konstytucyjnego i ogólnie 
całego wymiaru sprawiedliwości. Anto-
niego i jego młodego Misiaczka. Wygra-
ną 1 do 27 w Brukseli batalię o Tuska. 
A ostatnio loty Marszałka i fabrykę trolli 
w ministerstwie pana Zero. I nawet po-
trafię to zrozumieć, wszak wszyscy jeste-
śmy tylko ludźmi. Mamy swoje wady 
i ciągotki do przekraczania ogólnie przy-
jętych norm. Ale te tłumaczenia rzeczni-
ków i partyjnych kacyków to już mnie 
mierżą. Nie jestem aż takim idiotą, żeby 
dawać sobie aż taki kit wciskać. 

A to dopiero przedsmak nadchodzą-
cych igrzysk wyborczych. Temperatura 
przekazów będzie zapewne rosnąć pro-
porcjonalnie do warunków atmosfe-
rycznych. Im zimniej za oknem, tym 
goręcej w Wiadomościach i Faktach. 

Powiem szczerze, na wybory miałem 
nie iść. Bo na kogo? Na PiS? PO? PSL? 
Lewica w tym kształcie też mi zbytnio, 
mówiąc kolokwialnie, nie leży. Daleki 
jestem od walki z Kościołem, LGBT to 
też nie moja bajka, choć nikomu do 
łóżka nie zaglądam, każdy dorosły niech 
robi z drugą dorosłą osobą, co mu się 
podoba. Nic mi do tego. Stwierdziłem, 
że jeśli pójdę na wybory, to tylko wtedy 
jeżeli będę miał na kogo głosować. Na 
konkretną znaną mi postać, bez znacze-
nia będzie, z jakiego jest ugrupowania. 

I pójdę. Pojawiła się kandydatura 
przewodniczącego naszego związku. 
Ryszard Zbrzyzny, znam go od lat co 
najmniej kilkunastu. Zawsze, będąc 
przez 6 kadencji posłem na Sejm RP, 
dbał o region, o Polską Miedź, o nasze 
pracownicze prawa. My, pracownicy 
związani z przemysłem miedziowym, 
szczególnie powinniśmy doceniać jego 
zasługi. Stworzył ZZPPM, obronił nasze 

miejsca pracy przed dziką prywatyzacją. 
Jest jednym z głównych twórców ukła-
du zbiorowego pracy. Dziś narzekamy 
na małe zarobki, niską nagrodę za zysk 
i inne, niektórych zdaniem mizerne 
świadczenia socjalne. Wielu pyta, po co 
nam związki zawodowe. To poczekajcie! 
Nie będzie takich ludzi jak Ryszard w po-
lityce i naszych miejscach pracy, a zdo-
byte przywileje wygasną, nasze roczne 
przychody bez nagród i świadczeń so-
cjalnych będą mizerne, wręcz głodowe. 
Czy tego chcemy? 

Dlatego proszę, przemyślcie sobie, co 
dla nas, żyjących tu na największych 
w Europie złożach rud miedzi, jest naj-
ważniejsze. Kto jest w stanie zadbać o na-
szą przyszłość, kto się w tym zakresie 
wielokrotnie przez szereg lat sprawdził. 
Idźcie do wyborczych urn i zagłosujcie 
zgodnie z sumieniem. Jeżeli rozważymy 
wszystkie za i przeciw, to wybór jest 
tylko jeden – Ryszard Zbrzyzny.

Wybór jest tylko jeden!


