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Ryszarda Zbrzyznego popiera bardzo wiele osób – starszych i młodszych. Często 
wywodzą się one z odmiennych środowisk i mają różne światopoglądy. Łączy ich 
jednak uznanie dla jego dokonań, rzetelność przy wypełnianiu podjętych zobowiązań, 
uczciwość i nieustępliwość w realizacji wyznaczonych celów.

 BarBara PoPielarz, 
wiceprzewodnicząca OPZZ 

Od tego, kto zostanie parlamentarzystą, zależeć 
będzie przyszłość ruchu związkowego, a więc 
w dużej mierze pracowników. Powinniśmy mieć 
w Sejmie swoją związkową, silną reprezentację, 
która stworzy przeciwwagę dla obecnej filozofii 
populizmu i taniego rozdawnictwa społecznych 
pieniędzy. Ryszard Zbrzyzny jest nie tylko czło-
wiekiem odważnym, ale również wrażliwym na 
problemy pracownicze, znającym prawo pracy 
oraz rozumiejącym zasady, jakimi rządzi się 
współczesna gospodarka i ekonomia. Jest więc 
gwarancją, że godnie i z determinacją będzie 
upominał się o sprawy istotne i ważne dla ludzi 
pracy. Podczas poprzednich kadencji zabiegał 
między innymi o obniżenie wieku emerytalnego, 
zwiększenie płacy minimalnej i o ograniczenie 
umów śmieciowych. Upominał się o przywró-
cenie dialogu społecznego. Podejmował liczne 
inicjatywy poselskie związane z prawem pracy 
i świadczeniami socjalnymi. Ruch związkowy 
potrzebuje takich ludzi w Sejmie. 

 andrzej KureK, 
wiceprzewodniczący ZZPPM 

Uważam, że w interesie nas wszystkich powin-
no być, by mandaty poselskie przypadły ludziom, 
którzy dają gwarancję, że w Sejmie będą repre-
zentowali interesy swoich wyborców. Rozumie-
ją ich potrzeby i nie dadzą się omamić kunkta-
torskim gierkom prowadzonym przez różne 
ugrupowania polityczne. Nie rzucają słów na 
wiatr, ale z determinacją trwają przy złożonych 
deklaracjach. Potrafią się przeciwstawić nawet, 
gdy obowiązuje podczas głosowania dyscyplina 
partyjna. Ryszard Zbrzyzny jest taką osobą. 
Najlepiej o tym świadczy jego postawa w spra-
wie podatku miedziowego. Zrobił w tej sprawie 
chyba wszystko, co tylko jako poseł opozycji 
mógł zrobić. Pamiętamy chyba wszyscy, jak 
organizował debaty i działania lobbingowe. Mo-
bilizował samorządowców i szeroko pojętą opinię 
społeczną. Zarówno z sejmowej trybuny, w wy-
powiedziach medialnych, jak i przed Trybunałem 
Konstytucyjnym prezentował fakty i wyliczenia, 
które jasno udowadniały, że jest to obciążenie 
skarbowe nie tylko niszczące Polską Miedź, ale 
również obniżające poziom życia wielu tysięcy 
mieszkańców naszego Zagłębia. 

 roman jasińsKi, 
przewodniczący ZZPPM PeBeKa

Przewodniczącego naszego związku Ryszarda 
Zbrzyznego znam od wielu lat i wiem, że jest 
człowiekiem, który nigdy nie zapomina o danym 
słowie. Jest wiarygodny, skuteczny i dotrzymuje 
danej obietnicy. Wielokrotnie udowodnił nam, że 
można na nim polegać. Tak było, gdy stanął na 
czele pamiętnego strajku w obronie polskości 
Polskiej Miedzi i w 1992 roku zatrzymał planowa-
ną zdradziecką prywatyzację. Nigdy nie walczył 
o swoje prywatne apanaże, ale zabiegał o popra-
wę poziomu życia nas wszystkich. To dzięki niemu 
mamy teraz w KGHM bardzo korzystny Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy. Zapis praw pracowni-
czych, o jakich załogi wielu firm mogą tylko po-
marzyć. Warto o tym pamiętać, gdy korzystamy 
z naszej Abonamentowej Opieki Medycznej czy 
też sprawdzamy, ile pieniędzy mamy już odłożo-
nych na Pracowniczych Kontach Emerytalnych. 
Ryszard Zbrzyzny nigdy też nie składa broni i tak 
długo walczy, aż osiągnie wyznaczony cel. 

 Krzysztof ŁuKa, 
przewodniczący ZZPPM HM Głogów 

Na forum internetowym przeczytałem hasło: 
„Chcesz mieć posła swego – głosuj na Zbrzy-
znego”. Całkowicie się z tym twierdzeniem 
zgadzam. Mamy przecież wybrać do Sejmu 
swoich autentycznych reprezentantów, a nie 
jakichś spadochroniarzy, którym myli się Lublin 
z Lubinem. Tacy patrzą na Zagłębie Miedziowe 
jak na łup wojenny. Sądzę jednak, że warto 
wspomniane hasło rozwinąć. Powinno ono 
brzmieć: „Chcesz mieć nie tylko posła swego, 
ale i mądrego – głosuj na Zbrzyznego”. To ab-
solutny ekspert od spraw gospodarczych. Prze-
nikliwy i doskonale potrafi rozszyfrować przyję-
tą przez przeciwnika taktykę. Świetny, logiczny 
mówca, nie dobiera słodkich słówek, tylko wali 
prosto z mostu i nazywa rzeczy po imieniu. 
W działaniu jest konkretny i konsekwentny, 
szanuje jednak poglądy innych. Wszystkie te 
cechy doskonale widać podczas rozmów lub 
negocjacji z prezesami dyrektorami Polskiej 
Miedzi. Gdy odbywają się one w obecności 
innych organizacji związkowych, zazwyczaj ich 
liderzy, nawet gdy są skłonni pójść na rękę 
pracodawcy, na początku milczą i czekają na 
to, co powie Ryszard Zbrzyzny. 

RYSZARD ZBRZYZNY 
– BLISKO LUDZI I ICH PROBLEMÓW 

 Łączyć ludzi ponad ich podziałami  
– w cywilizowanym świecie nie ma miejsca  
na nietolerancję i dzielenie Polaków na lepszy 
i gorszy sort, w zależności od ich poglądów polity-
cznych czy wyznaniowych; 

 Wzmocnić realną gospodarkę – kreatywna 
księgowość nie może być parawanem dla 
rosnącego zadłużenia kraju i degeneracji jego 
potencjału ekonomicznego;

 Stawiać na sprawiedliwe społecznie rozwiązania 
– dochody większości z nas powinny być oparte  
na godnych wynagrodzeniach za pracę, a nie  
na państwowych zasiłkach i zapomogach.  
Te świadczenia przysługiwać powinny tylko 
najsłabszym grupom społecznym; 

 Stanowić prawo, które stoi po stronie  
pracowników – to oni przecież tworzą nasz  
dochód narodowy; 

 Nie rzucać kłód pod nogi uczciwym  
pracodawcom – dobre miejsca pracy w dużej 
mierze zależą od ich przedsiębiorczości;

 Przywrócić opiece zdrowotnej jej publiczny 
charakter – zdrowie ludzi nie może być  
towarem ani kartą przetargową w politycznych 
rozgrywkach. 

Z takimi hasłami wyborczymi utożsamia 
się kandydat na posła – Ryszard Zbrzyzny  
NUMER 4 NA LIŚCIE LEWICY 

RyszaRd zbRzyzny 
z Polską Miedzią związany od ponad 40 lat. Współzałożyciel 

zzPPM. Jeden z głównych organizatorów strajku w obronie pol-
skości Polskiej Miedzi, podczas którego stał na czele Międzyzakła-
dowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego. był re-
prezentantem załogi w radzie nadzorczej KGHM drugiej kadencji. 
absolwent akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia 
Mba (Master of business administration), uzyskując tytuł magistra 
ekonomii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. studiował 
również na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Górniczy, Podziem-
na eksploatacja złóż), gdzie uzyskał tytuł magister inżynier. Przez 
sześć kadencji sejmu RP pełnił mandat posła ziemi dolnośląskiej. 
Reprezentował tam również ruch związkowy. Pracował m.in. w ko-
misjach skarbu Państwa oraz Finansów Publicznych. autor licznych 
interpelacji poselskich i inicjatyw parlamentarnych dotyczących 
praw pracowniczych. Wielokrotnie też podczas debat zabierał głos 
w sprawach dotyczących Polskiej Miedzi i zagłębia Miedziowego. 
swoją walkę o zniesienie podatku od kopalin doprowadził aż do 
Trybunału Konstytucyjnego.
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W Polskiej Miedzi, pomimo trudnej sytuacji, z jaką czasami 
musieliśmy się zmagać, nigdy nie akceptowałem strategii 

przetrwania, ale zawsze stawiałem na jej rozwój

Funkcje prezesa KGHM pełnił Pan 
w trudnych dla spółki latach. Był to 
okres niskich cen miedzi na świato-
wych rynkach, a w kraju dwucyfrowej 
inflacji i wyjątkowo drogich kredytów 
bankowych. Obiektywnie oceniając  
– lekko nie było.

Faktycznie, zmagaliśmy się z wieloma 
problemami. Za tonę miedzi płacono wte-
dy około 2000 USD. Bywały nawet okresy, 
gdy cena ta spadała do poziomu 1300 USD. 
Do tego dochodziły wysokie odsetki od 
kredytów spowodowane spiralą inflacyjną. 
Wszystko to często groziło nam utratą 
płynności finansowej. Były chwile, w któ-
rych opłacalność naszej produkcji stała 
pod dużym znakiem zapytania. Jednak 
w Polskiej Miedzi, pomimo trudnej sytu-
acji, z jaką czasami musieliśmy się zma-
gać, nigdy nie akceptowałem strategii 
przetrwania, ale zawsze stawiałem na jej 
rozwój. Dlatego też opracowaliśmy i wdro-
żyliśmy nie tylko program obniżki kosz-
tów, ale również program dalszego rozwoju 
spółki. To spowodowało, że firma wypraco-
wywała środki na bieżącą działalność 
i miała pieniądze na kolejne projekty, któ-
re powodowały dalszą obniżkę kosztów 
produkcji.

Można więc powiedzieć, że w ten spo-
sób w KGHM za Pana prezesury stworzo-
ne zostało swoiste samonapędzające się 
ekonomiczne koło zamachowe. 

Tak to można nazwać. Dzięki temu mie-
liśmy również środki na niezbędne inwe-
stycje proekologiczne i modernizacje tech-
nologiczne. W efekcie ich wdrożenia, 
ponieważ nasza produkcja zaczęła być 
zgodna z wymogami ochrony środowiska, 
wykreślono nas z listy 80 największych tru-
cicieli. Skończyło się więc płacenie wyso-
kich kar z tego tytułu. To z kolei podniosło 
nie tylko nasz ogólny wynik finansowy, ale 
również nie bez znaczenia było dla popra-
wy naszego wizerunku. Zarówno w odbio-
rze ogólnospołecznym, jak i postrzeganiu 
nas przez inwestorów giełdowych. Na war-
szawskiej giełdzie rosła więc cena akcji 
KGHM, a co za tym idzie, rosła ogólna war-
tość spółki. 

Chciałabym też spytać o Grupę Kapita-
łową Polskiej Miedzi. Jej utworzenie 

stało się nie tylko swoistą wizytówką 
Pana zarządu, ale również miało 
znaczenie dla ogólnej wyceny akcji 
KGHM. 

Chodziło nam o to, by firma miała do-
datkowe źródło dochodów, swoiste za-
bezpieczenie na czas dekoniunktury na 
rynku metali. Zbudowanie tej naszej 
„drugiej nogi” w postaci aktywów teleko-
munikacyjnych Polkomtela i Dialogu 
znacznie poprawiało płynność finanso-
wą KGHM. Mówiąc o czasach mojego 
prezesowania w Polskiej Miedzi, pozwo-
lę sobie jeszcze wspomnieć o przekształ-
ceniu zakładowej służby zdrowia w spół-
kę akcyjną Miedziowe Centrum Zdro- 
wia oraz doprowadzeniu do połączenia  
ZG Polkowice oraz ZG Sieroszowice 
i utworzeniu kopalni zespolonej ZG Po-
lkowice-Sieroszowice. Czas pokazał, że 
były to dobre decyzje. Kolejnym osią-
gnięciem mojego zarządu było podpisa-
nie w 1997 roku z chińską firmą China 
Minmetals Corporation kontraktu na 
dostawy miedzi elektrolitycznej. O ile 
wiem, ta współpraca jest kontynuowana 
do dzisiaj i nadal przynosi spółce wy-
mierne korzyści. Mówiąc więc o, jak to 
Pani nazwała, „wizytówce mojego zarzą-
du”, sądzę, że powinienem wspomnieć 
również o wszystkich tych elementach. 

Bez wątpienia przyczyniły się one do 
późniejszych rekordowych zysków 
wykazywanych przez KGHM już przez 
Pana następców. 

Faktycznie, w przemyśle wydobywczym 
na pozytywne efekty podejmowanych 
i wdrażanych decyzji czasami trzeba tro-
chę poczekać. Gdy wróciła koniunktura 
 i cena miedzi przekroczyła 3000 USD, Pol-
ska Miedź wypracowywała wysokie zyski, 
a za 2011 rok osiągnęła rekordowy zysk 
w wysokości ponad 11 mld zł. Niestety, 
w mojej ocenie nie został on mądrze zago-
spodarowany. W szczycie koniunktury, 
w czwartym kwartale 2011 roku, władze 
KGHM podjęły decyzję o zakupie kana- 
dyjskiej spółki Quadra FNX za kwotę  
ok.10 mld zł. Perłą w koronie tych inwesty-
cji miał być projekt Sierra Gorda na półno-
cy Chile. Ponadto w portfelu przedsięwzięć 
do uruchomienia był projekt Victoria w ba-
senie Sudbury.

Czyli prawie wszystko to, co firma 
zarobiła w wyniku wielu lat pracy 
tysięcy ludzi Polskiej Miedzi, zostało 
przeznaczone na zamorskie inwestycje, 
które jak do tej pory nie dały złotówki 
zwrotu. 

Co więcej, Polska Miedź po przejęciu za-
granicznych aktywów Quadry i Abacus Mi-
ning oraz sprzedaży aktywów telekomuni-
kacyjnych nie posiadała już rezerw finan- 
sowych. Tymczasem nasze krajowe potrze-
by inwestycyjne, zwłaszcza w ciągu techno-
logicznym, były i nadal są ogromne. 

Rozumiem, że taka sytuacja musiała 
budzić niepokój u każdego zdroworoz-
sądkowego menedżera. 

Dlatego też w maju 2012 roku wysłałem 
list do ówczesnych władz spółki, w któ-
rym przedstawiłem swoją ocenę sytuacji 
i przedłożyłem pewne sugestie rozwiązań, 
aby nie podejmować w tym momencie 
decyzji o budowie kopalni Sierra Gorga 
w Chile i kopalni Victoria w Kanadzie. 
Stwierdziłem w nim między innymi, że: 
Inwestycje zagraniczne wymagają zainwe-
stowania łącznie ponad 4 mld USD i zaczną 
generować dodatnie przepływy finansowe 
dopiero za wiele lat i to pod warunkiem, że 
będzie sprzyjała koniunktura. A trzeba po-
ważnie brać pod uwagę fakt, że konsump-
cja miedzi w ostatnich latach jest mocno 
spolaryzowana i cena surowca zależna jest 
głównie od kondycji chińskiej gospodarki. 
Chiny wykorzystują więcej miedzi niż 
Ameryka Północna i Europa razem wzięte. 

Spadek popytu na miedź w samych Chi-
nach będzie oznaczał globalny kryzys 
w branży tego surowca, a co najmniej 
spowoduje głęboką korektę ceny. W naj-
bliższych latach realny zysk może wypra-
cować wyłącznie lubiński core business 
(podstawowa działalność – przyp. re-
dakcji), który wymaga pilnego zrealizo-
wania wielu inwestycji rozwojowych i od-
tworzeniowych.

Czy sugestie te zostały wzięte pod 
uwagę?

Niestety, zostały zignorowane. Natych-
miast po sfinalizowaniu zakupu Quadry 
rozpoczęto budowę kopalni odkrywkowej 
i zakładu przeróbczego Sierra Gorda 
w Chile oraz poczyniono przygotowania do 
budowy kopalni podziemnej Victoria w Ka-
nadzie kosztem ograniczenia inwestycji, 
zwłaszcza górniczych w Lubinie. Od tego 
czasu upłynęło już 7 lat, podczas których 
powstała kanadyjsko-chilijska „czarna 
dziura bez dna ”, pochłaniająca pieniądze, 
które nasi górnicy z Zagłębia Miedzowego 
muszą wypracować pod ziemią w nieludz-
kich warunkach, w temperaturach nie-
rzadko przekraczających 33oC. Na dodatek 
nie widać żadnych oznak na zwrot ponie-
sionych nakładów. 

Sytuację pogarsza nałożenie na KGHM 
podatku od kopalin.

Biorąc pod uwagę stan finansów Pol-
skiej Miedzi i pilne potrzeby inwestycyjne, 
uważam, że zachodzi pilna potrzeba całko-
witego zwolnienia KGHM od płacenia tej 
daniny. Nałożona została ona na spółkę 
przez rząd Donalda Tuska w kwietniu 2012 
roku. Wielkość podatku wyliczana jest we-
dług skomplikowanych i mało czytelnych 
wzorów. Generalnie jednak wysokość ob-
ciążeń zależy od: wartości surowców na 
rynku światowym, od kursu dolara amery-
kańskiego, w którym miedź i srebro są 
notowane na giełdzie oraz od wolumenu 
wydobycia. Podstawę opodatkowania sta-
nowi ilość miedzi oraz srebra zawarta 
w wyprodukowanym koncentracie. Trzeba 
też zaznaczyć, że nie uwzględnia się w tym 
wyliczeniu kosztów produkcji oraz osta-
tecznej ceny sprzedaży. 

Rozmowa ze Stanisławem Siewierskim, 
prezesem zarządu KGHM Polska Miedź SA w latach 1995–1999

Dokończenie na str. 4
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Czyli, jeśli dobrze rozumiem, firma może 
wykazywać stratę, ale pomimo tego podatek 
miedziowy będzie musiała zapłacić.

Niestety tak to zostało zapisane w usta-
wie.

Przecież to prosta droga do położenia 
każdej firmy na łopatki.

Od czasu wprowadzenia podatku mie-
dziowego KGHM z tego tytułu wpłacił do 
kasy państwa ponad 10 mld zł. To gigan-
tyczne pieniądze, które można by mądrze 
zainwestować w naszym Zagłębiu Mie-
dziowym. Skandaliczne jest również to, 
że zastosowana formuła naliczania podat-
ku od kopalin nie tylko drenuje firmę 
z pieniędzy, ale również poważnie zmniej-
sza zasoby eksploatacyjne złóż w obsza-
rach koncesyjnych. 

Określenie „rabunkowa gospodarka” 
chyba najbardziej oddaje istotę tego 
problemu.

Trudno się z nim nie zgodzić. Pomijając 
wszystkie inne aspekty pragnę zwrócić 
uwagę, iż przyśpiesza się w ten sposób 
okres likwidacji obecnie działających ko-
palń Polskiej Miedzi. Obawiam się, że 
z tego powodu już niedługo będziemy ob-
serwować w naszym regionie znaczącą 
redukcję zatrudnienia.

…a przecież likwidacja podatku 
miedziowego była cztery lata temu 
jedną z głównych deklaracji wybor-
czych polityków Prawa i Sprawiedli-
wości.

…i na obiecankach się skończyło. Wy-
grali wybory, utworzyli samodzielny rząd 
i nic w tej sprawie nie zrobili. Nawet par-
lamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości 
z naszego okręgu wykazują się całkowitą 
biernością w tej sprawie. 

Jednak niedawno w Sejmie  
zdecydowano o obniżeniu podatku 
o 15 procent.

Nowelizacja ustawy obowiązuje dopiero 
od 1 lipca, czyli zrobiono to już pod sam 
koniec kadencji. Ponadto obniżka jest 
zdecydowanie za mała, by móc mówić 
o jakimś istotnym jej wpływie na popra-
wę stabilności finansowej KGHM. To za-

ledwie kropla w morzu potrzeb. Trzeba 
też mieć świadomość, że nowelizacja 
ustawy jest konsekwencją umowy koali-
cyjnej, którą po wyborach samorządo-
wych PiS zawarł z Bezpartyjnymi Samo-
rządowcami. 

Czyli nie była to realizacja obietnic 
złożonych mieszkańcom Zagłębia 
Miedziowego, ale sposób zapłacenia 
przez PiS za możliwość współrządze-
nia w Sejmiku Dolnośląskim.

Tak to trzeba rozumieć. Jeszcze raz chcę 
wyraźnie powiedzieć, że podatek miedzio-
wy to jedna z najbardziej kontrowersyjnych 
danin, jaka została nałożona w naszym kra-
ju po 1989 roku w sposób wybiórczy tylko 
na KGHM. Ze względu na jego szkodliwość 
społeczną i gospodarczą musi zostać zlikwi-
dowany lub co najmniej zawieszony na 
okres minimum jednej dekady. Jednak 
trzeba mieć świadomość, że zarówno ten 
problem, jak i inne ważne dla mieszkań-
ców sprawy zostaną pozytywnie rozwiąza-
ne tylko wtedy, gdy mandaty posłów w Sej-
mie RP z Dolnego Śląska otrzymają takie 
osoby, jak Ryszard Zbrzyzny. Kandydaci 
z naszego regionu, rozumiejący nasze po-
trzeby, i ludzie, którzy udowodnili, że do-
trzymują swoich zobowiązań. 

Właśnie dlatego Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu Miedziowego 
udzielił mu pełnego poparcia. 

Całkowicie słuszna i zrozumiała decy-
zja. Popieram ją w całej rozciągłości. 
Przecież Ryszard Zbrzyzny przez okres  
22 lat swojej działalności poselskiej za-
wsze odważnie walczył o interes Polskiej 
Miedzi, bez względu na to, czy SLD było 
partią rządzącą, czy opozycyjną i nigdy 
nie zawiódł zaufania społecznego. Rzetel-
nie i godnie wypełniał swoje parlamen-
tarne obowiązki i nie ubiegał się o żadne 
synekury, teki ministerialne czy inne sta-
nowiska w administracji państwowej. 
Koncentrował się natomiast na proble-
matyce praw pracowniczych i obronie 
interesu Polskiej Miedzi.

Dziękuję zarówno za rozmowę, jak i za 
poparcie dla naszego przewodniczące-
go Ryszarda Zbrzyznego. 

Zmiany w INOVIE 
Po ponad 30 latach pracy zawodowej oraz działalności  

związkowej dla przewodniczącej ZZPPM INOVA Bożeny Tabiś 
nadszedł czas na odpoczynek. Od listopada odchodzi  
na zasłużoną emeryturę. W związku z tym zakładowy  

zarząd naszej organizacji zdecydował,  
że do końca bieżącej kadencji obowiązki przewodniczącego 

będzie pełnił Krzysztof Nowek
– Przekazuję mu związek zintegro-

wany i aktywny – mówi Bożena Ta-
biś. – Jestem przekonana, że pod 
jego kierownictwem oraz wybranego 
zarządu związku nasza organizacja 
nadal będzie się rozwijać i stać na 
straży interesów pracowniczych. 

W liście rozesłanym do wszystkich 
członków ZZPPM INOVA przewod-
nicząca podkreśliła znaczenie do-
brych kontaktów międzyludzkich 
i przyjaznej atmosfery w pracy. 

Przechodząc na emeryturę, pragnę 
Wam wszystkim gorąco podzięko-
wać, nie tylko za współpracę i znako-
mite relacje zawodowe, ale również 
za życzliwość, koleżeństwo i wspa-
niałą atmosferę naszych wzajem-
nych relacji i kontaktów. Ciepło będę 
wspominać zwłaszcza te, które były 
oparte na życiu naszej zakładowej 
organizacji ZZPPM, w której zamie-
rzam jeszcze pełnić do zakończenia 
bieżącej kadencji funkcję przewodni-
czącej. Wspólnie z naszą firmą prze-
żyliśmy wiele różnych momentów 
i zawirowań. Mieliśmy zarówno 
wspaniałe czasy, jak i trudne chwile. 
Zmieniały się strategie, koncepcje 
i cele. Zawsze jednak dzięki życzli-
wej i przyjacielskiej postawie potra-
filiśmy wyjść na prostą. Mam na-
dzieję, że tak nadal pozostanie. Są 
wśród Was osoby, o których mogę 
powiedzieć, że są dla mnie kimś wię-
cej niż tylko współpracownikami. 
Będę tęsknić za naszymi spotkania-
mi, imprezami integracyjnymi, 
sportowymi. Liczę też na to, iż moja 
osoba szybko nie zniknie z Waszej 
pamięci – napisała Bożena Tabiś. 

Krzysztof Nowek do tej pory peł-
nił funkcję wiceprzewodniczącego 
ZZPPM INOVA, więc przejęcie pa-
łeczki w kierowaniu związkiem jest 
dla niego czymś naturalnym i jak 
podkreśla, nie należy się spodziewać 
jakichś rewolucyjnych zmian. 

– Sądzę, że powinniśmy stawiać na 
kontynuację naszych działań – mówi 
Krzysztof Nowek. – Wciąż niezała-
twione są nasze postulaty dotyczące 
między innymi wyższych wypłat na-
gród jubileuszowych, podniesienia 
odpraw emerytalnych oraz zwiększe-

nia podstawy wymiaru naliczania za 
pracę w warunkach szkodliwych. 
Oczekujemy też w przypadku braku 
porozumienia płacowego wprowadze-
nia takiej samej zasady podnoszenia 
płac, jaka obowiązuje w KGHM. Cho-
dzi tutaj o wprowadzenie mechani-
zmu wzrostu na poziomie 80 procent 
wzrostu wynagrodzeń w sferze przed-
siębiorstw w roku poprzedzającym 
w Polsce. Już od dwóch lat ten system 
dobrze się sprawdza w spółce matce, 
więc najwyższa pora wprowadzić takie 
rozwiązanie w spółkach zależnych. 

Krzysztof NoweK
Od 38 lat pracuje w InOVIE. 
Obecnie jest zatrudniony jako 
starszy ślusarz w Oddziale 
Mechanicznym. Od początku 
swojej aktywności zawodo-
wej działa też na płaszczyźnie 
związkowej. Od 16 lat funkcjo-
nuje z ramienia zzPPM w Ko-
misji bHP. nie tylko stoi na 
straży przestrzegania w spół-
ce wszystkich przepisów 
związanych z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, ale 
również pilnuje respektowa-
nia przez pracodawcę regula-
cji wpisanych do Kodeksu 
Pracy i zUzP oraz popraw-
nych zasad w relacjach pod-
władny – przełożony. 

Dokończenie ze str. 3

Rozmowa ze Stanisławem Siewierskim, 
prezesem zarządu KGHM Polska Miedź SA  

w latach 1995–1999

W kolejnym wydaniu „związkowca zagłębia Miedziowego” zamieścimy drugą część 
rozmowy z prezesem stanisławem siewierskim. Wiodącymi tematami będą: zagro-
żenia klimatyczne i gazowe w kopalniach Polskiej Miedzi, ocena postępu prac udo-
stępniających nowe obszary eksploatacyjne oraz problemy związane z gospodarką 
odpadami poflotacyjnymi.
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14 września z pełnymi honorami poże-
gnaliśmy na cmentarzu komunalnym 
w Oborze Wiktora Błądka. Wielką postać 
w historii KGHM. Człowieka, który całe 
swoje zawodowe życie zadedykował Pol-
skiej Miedzi. Prawdziwego górnika z krwi 
i kości. Znającego i rozumiejącego kopal-
nię. Szanującego pracowników i kierujące-
go się zarówno ich potrzebami, jak i wy-
mogami nowoczesnego zarządzania. Był 
osobą zarówno kontrowersyjną, jak i nie-
tuzinkową. Nie bawił się w wyszukane 
słówka i nazywał rzeczy po imieniu. Pijaka 
nazywał pijakiem, a złodzieja złodziejem. 
Obce mu były salonowe gry i podlizywanie 
się politykom. Zawsze służył ludziom, mó-
wił prawdę i tego samego wymagał od 
swoich podwładnych. Tępił jednak lizusów 
i donosicieli. Nie dbał o pozory, ale stawiał 
na wiedzę, umiejętności i faktyczne doko-
nania. Dzięki temu miał wyjątkowy wśród 
załogi posłuch i szacunek. 

Był prezesem KGHM w latach 2004- 
-2005. Piastował też funkcję członka rady 
nadzorczej spółki z wyboru załogi. W 2005 
roku pracownicy w wyniku głosowania 
zdecydowali o powierzeniu mu funkcji 
przedstawiciela załogi w zarządzie 
KGHM. Był pierwszym i jak do tej pory 
ostatnim reprezentantem ludzi Polskiej 
Miedzi w składzie zarządu. 

Wiktor Błądek ukończył AGH w Kra-
kowie (specjalizacja eksploatacja pod-
ziemna) oraz Akademię Ekonomiczną 
we Wrocławiu  (specjalizacja zarządzanie 
finansami). Z Zagłębiem Miedziowym 
związany był od 1967 roku. W Polskiej 
Miedzi przeszedł wszystkie szczeble gór-
niczej kariery. Pracę rozpoczął jako staży-
sta, potem był sztygarem, dyrektorem 
naczelnym kopalni Polkowice-Sieroszo-
wice, a później kierował kopalnią Rudna. 

Za czasów jego prezesury rozpoczęto 
przyszłościową inwestycję, budowę szybu 
„Głogów Głęboki”. Wymieniono zdewa-
stowany i wyeksploatowany park maszy-
nowy oraz w znacznym stopniu zmoder-
nizowano zarówno część górniczą, jak 
 i hutniczą Polskiej Miedzi. Dbał o utrzy-
manie stabilnej i rozważnej polityki za-
rządzania wypracowanym przez załogę 
kapitałem i z pełną determinacją zwal-
czał wszelkie przejawy marnotrawstwa. 

Wiktor Błądek zakończył swoją kaden-
cję we władzach KGHM w czasach, gdy 
firma osiągnęła największe w swojej hi-
storii wyniki ekonomiczne. Zdołał tego 
dokonać pomimo miliardowego zadłuże-
nia, które pozostawiła po sobie solidar-
nościowa ekipa prezesa Mariana Krze-
mińskiego. Był to wynik jego rygo- 
rystycznego wymagania co do stałego 

podnoszenia jakości i wzrostu produkcji 
na każdym jej etapie. Poczynając od mą-
drego planowania procesu wydobycia 
rudy i jej przeróbki, na wydajnym proce-
sie transportu i przetopu koncentratu 
kończąc. Zawsze podkreślał, iż w zarzą-
dzie spółki muszą zasiadać ludzie wywo-
dzący się z Zagłębia Miedziowego, repre-
zentujący interesy firmy i jej załogi, 

rozumiejący jej potrzeby i uwarunkowa-
nia geologiczne, w jakich funkcjonuje. 

Dzięki takiemu jego gospodarskiemu 
podejściu możliwe było uruchomienie 
w Polskiej Miedzi Pracowniczego Pro-
gramu Emerytalnego. Świadczenia, któ-
re dzisiaj owocuje tym, iż ludzie kończą-
cy teraz swoją aktywność nierzadko 
mają zgromadzone na swoich kontach 
kwoty liczone w setkach tysięcy złotych. 

Wyznawał starą górniczą zasadę: w ro-
bocie najważniejsze są umiejętności, pra-
cowitość i zaufanie. 

Cześć Jego pamięci! 

Wiktor Błądek 
odszedł na swoją ostatnią szychtę

wiKtor BłądeK 
był laureatem licznych nagród i wy-
różnień państwowych oraz górni-
czych. Odznaczony m.in.: brązo-
wym, srebrnym i złotym Krzyżem 
zasługi, Medalem 40-lecia PL, Ho-
norową Odznaką zasłużony dla 
KGHM Polska Miedź s.a., srebrną 
Odznaką LGOM, srebrną i brązową 
Odznaką zasłużony dla Górnictwa 
RP, Honorową szpadą Górniczą, 
Medalem zasługi dla województwa 
legnickiego, Medalem zasłużony 
dla zG Rudna, srebrną Odznaką za 
zasługi dla Rozwoju Przemysłu 
Maszynowego, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, 
a także złotym medalem za zasługi 
dla obronności kraju.

Państwowa Inspekcja Pracy przyznała nam rację 

Awantura o socjal 
Wiele wskazuje na to, że kilkumiesięcz-

na walka naszej zakładowej organizacji 
działającej w ZG Polkowice-Sieroszowice 
o cywilizowane i zgodne z prawem zasady 
funkcjonowania w kopalni Funduszu 
Świadczeń Socjalnych zaczyna przynosić 
pozytywne skutki. 

O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy 
już kilkakrotnie na naszych łamach. 
Przypominamy, że problem powstał, gdy 
na początku tego roku dyrekcja zakładu 
w porozumieniu z Solidarnością i ZZ 
Pracowników Dołowych zaczęła forso-
wać zmiany do Regulaminu ZFŚS. Ich 
istota polegała na tym, żeby zasiadają-
cym w komisji socjalnej przedstawicie-
lom poszczególnych związków przyznać 
liczbę głosów w zależności od przekrocze-
nia ustalonego progu liczbowego człon-
ków danej organizacji przy jednocze-

snym zagwarantowaniu pracodawcy 
adekwatnej liczby głosów. 

Na takie rozwiązanie, będące w całkowi-
tej sprzeczności z obowiązującym w tym 
zakresie prawem, nie mogliśmy się zgo-
dzić. Ponieważ jednak dyrekcja, wbrew na-
szym argumentom, uparcie tkwiła przy 
swoim rozwiązaniu i w kwietniu faktycznie 
wprowadziła je w życie, związek ZZPPM 
PS wystąpił ze skargą do Państwowej In-
spekcji Pracy. W efekcie niedawno została 
przeprowadzona kontrola i inspektor PIP 
przyznał nam rację. 

W swoim stanowisku napisał między in-
nymi, iż: 

„W zakresie przyjętego systemu głoso-
wania w oparciu o ilość głosów uzależnio-
nych od ilości członków danego związku 
i czterech dla pracodawcy nie znajduję 
uzasadnienia do tak ustalonego podziału 

głosów w komisji socjalnej. Realizowane 
przez zakładową komisję socjalną zadania 
dotyczą ogółu pracowników zakładu, a nie 
poszczególnych jego grup zawodowych lub 
członków organizacji związkowych”.

Inspektor, formułując swoje stanowisko, 
powołał się na opinie wybitnego eksperta 
w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, profesora dr hab. Krzysztofa Ba-
rana, autora komentarza do ustawy 
o związkach zawodowych. 

Przy okazji Państwowa Inspekcja Pracy 
przypomniała też dyrekcji ZG Polkowice-
-Sieroszowice podstawowe zadania, jakie 
ma do spełnienia komisja socjalna w każ-
dym zakładzie pracy. Jej decyzje dotyczyć 
powinny głównie spraw indywidualnych, tj. 
przyznawania różnego rodzaju świadczeń 
finansowych, rzeczowych, skierowań na 
wczasy profilaktyczno-lecznicze oraz udzie-

lania pożyczek. Przy podejmowaniu decyzji 
w tych sprawach komisja powinna brać 
pod uwagę sytuację życiową i materialną 
pracownika i jego rodziny. Natomiast usta-
nowienie parytetu ilości członków przy 
przyznawaniu ilości głosów poszczególnym 
organizacjom związkowym może budzić 
wątpliwości co do bezstronności. 

Niestety, wiele wskazuje na to, że podob-
na próba skoku na pieniądze ZFŚS szykuje 
się również na ZG Lubin. Tamtejsza Soli-
darność wystąpiła już bowiem do dyrekcji 
kopalni z wnioskiem o wprowadzenie do 
Regulaminu ZFŚS takich samych zmian, 
jakie wprowadzono w ZG Polkowice-Siero-
szowice. Pozytywną informacją jest to, iż 
jeśli zostaną one uwzględnione, to Pań-
stwowa Inspekcja Pracy będzie miała uła-
twione zadanie przy pisaniu kolejnego po-
kontrolnego protokołu. 
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Program Ubezpieczeniowy 
dla Mieszkańców Zagłębia Miedziowego

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez 
TUnŻ „WARTA" S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, 
znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA" S.A. lub umowie 
ubezpieczenia lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia

W świetle przepisów każdy pracodawca zobowią-
zany jest do organizowania badań wstępnych, okre-
sowych i kontrolnych dla swoich pracowników. Po-
winien on też prowadzić działania zapobiegające 
chorobom zawodowym. Większość pracodawców 
działania z zakresu medycyny pracy ogranicza jedynie 
do obowiązkowych badań, które wykonywane są raz 
na 3-4 lata. To błąd. Pracownicy powinni mieć stały 
dostęp do odpowiedniej profilaktyki, co ułatwiają 
grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

WARTO PAMIęTAć O PROgRAMAch 
PROfIlAKTYcZNYch

Ważnym elementem świadczeń medycyny pracy, 
uwzględnionych w polisie grupowej, powinny być 
zestawy badań i konsultacji lekarskich pozwalających 
na utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu 
i minimalizujących absencję chorobową. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom pracowników i przedsiębior-
ców, przygotowaliśmy 9 Pracowniczych Programów 
Profilaktycznych. Ich zadaniem jest zwalczanie naj-

powszechniej występujących u pracowników proble-
mów zdrowotnych, wynikających z charakteru pracy. 
samo zapewnienie opieki to jednak nie wszystko. 
Pracodawcy powinni też zachęcać do regularnego 
kontrolowania stanu zdrowia. 

OchRONA POWINNA BYć DOBRANA 
DO WIEKu I chARAKTERu PRAcY

Jedną z czynności, które pracodawcy muszą wyko-
nać przed zakupem grupowego ubezpieczenia zdro-
wotnego, jest dokładne przeanalizowanie struktury 
wiekowej swoich pracowników. Jest to niezwykle 
istotne ze względu na różne potrzeby medyczne po-
koleń funkcjonujących obecnie na rynku pracy. biorąc 
pod uwagę zmieniającą się sytuację ekonomiczną i de-
mograficzną w Polsce, coraz więcej firm wśród zatrud-
nionych posiada przedstawicieli aż trzech różnych 
pokoleń – X, y i z. Każde z nich boryka się z proble-
mami zdrowotnymi charakterystycznymi nie tylko dla 
określonego wieku, ale również samego pokolenia. 
analizując ofertę ubezpieczyciela, należy zatem odpo-

wiednio dobrać proponowane programy profilaktycz-
ne uwzględniające np. problemy onkologiczne w przy-
padku pokolenia X (pokolenia PRL-u) czy 
neurologiczne, z którymi borykają się milenialsi.

drugą ważną kwestią, oprócz dopasowania świad-
czeń do struktury wieku pracowników, jest odpowied-
nie dobranie świadczeń do rodzaju wykonywanych 
przez nich obowiązków. Praktycznie w każdej firmie, 
poza najmniejszymi, mamy do czynienia z kilkoma 
profilami wykonywanych obowiązków, a co za tym 
idzie, odmiennymi problemami zdrowotnymi, na 
które są narażeni pracownicy. Przykładowo, pracow-
nicy biurowi powinni mieć zapewniony stały dostęp 
do profilaktyki zapobiegającej powstawaniu nabytych 
wad postawy. z kolei pracownicy linii produkcyjnych 
zazwyczaj pracują w hałasie, zatem warto zapewnić 
im odpowiednią profilaktykę przeciwdziałającą po-
wstawaniu chorób narządu słuchu.

Xenia Kruszewska Dyrektor Ubezpieczeń  
Zdrowotnych SALTUS Ubezpieczenia

Medycyna pracy 
– tylko obowiązek czy także szansa?

dobrze skonstruowana ochrona zdrowotna w ramach medycyny pracy może być nieocenionym wsparciem zarówno  
dla pracowników, jak i firmy, szansą na utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu oraz na zwiększenie efektywności 
przedsiębiorstwa. sprawną realizację świadczeń zapewniają grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

szanowni Państwo, jest mi 
niezmiernie miło przekazać 
Państwu treść tej oferty, nad 
którą pracowaliśmy wspólnie 
z większością Organizacji 
związkowych z tego regionu. 
naszym głównym celem było 
przygotowanie oferty dla osób 
odchodzących na emerytury, 
zatrudnionych w miejscach, 
gdzie nie ma ubezpieczenia 
grupowego, jak i dla wszystkich 
członków rodzin. Chcemy, 
abyście Państwo zapoznali się 
na wstępie z zakresem ochrony 
(świadczenia i ich wysokość), 
a następnie sukcesywnie 
będziemy przekazywać Państwu 
szczegółowe informacje co do 
warunków przystąpienia. 

Jeśli są Państwo zaintereso-
wani szczegółami oferty, 
proszę o kontakt:
Piotr Górny, 
tel.: 505 155 640, 
@: gornyubezpieczenia@wp.pl

REKLaMa
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Malownicza wycieczka w oczekiwaniu na wynik negocjacji płacowych 

ZZPPM MCZ w akcji 
Wraz z nastaniem jesieni dla naszych koleżanek i kolegów z zzPPM MCz rozpoczyna się czas 
negocjacji płacowych. z pierwszej tury spotkań naszego związku poświęconych temu tematowi 
wynika, że zarząd MCz ma świadomość konieczności wypracowania rozwiązań zlikwidujących 
niesprawiedliwe różnice w stawkach zasadniczych poszczególnych grup zawodowych. Władze 
PCUz w Polkowicach analizują możliwości finansowe objęcia załogi Pracowniczym Programem 
Emerytalnym. natomiast w przemkowskim COR MEdzIE pierwsze spotkanie zaplanowane zosta-
ło dopiero na 30 września. Jak zapewnia pełniąca obowiązki przewodniczącej związku Katarzyna 
Kobylińska, o przebiegu rozmów pracownicy poszczególnych placówek zostaną poinformowani 
w oddzielnych komunikatach. aby umilić czas oczekiwania na wiadomości, które miejmy nadzieję 
będą optymistyczne, zarząd związku zorganizował jednodniową wycieczkę do Czech do miejsco-
wości dolni Morava. była to pełna adrenaliny i niespodziewanych atrakcji wyprawa ścieżką 
w obłokach zakończona pieczeniem kiełbasek w malowniczej Wrzosowej Przystani.

L.p. Organizacja ZZPPM Punkty zdobyte w konkurencjach Suma 
Punktów Miejsce

Kręgle Strzelectwo Paintball Łucznictwo Siatkówka Wędkarstwo

1. ZWR 14 14 16 15 14 14 1
2. KGHM Zanam 16 15 15 14 16 9 2
3. CIT INOVA 10 16 6 16 13 11 3
4. PeBeKa 12 8 14 13 11 13 4
5. ZG „Rudna” 15 13 7 11 11 10 5
6. Zakład Hydrotechniczny 7 10 12 12 12 5 6
7. ZG „PolkowiceZG „Polkowice-ZG „Polkowice-Sieroszowice” 11 6 13 10 12 6 6
8. MCZ 5 10 11 9 12 8 8
9. ZG „Lubin” 3 12 8 7 11 12 9
10. Energetyka 8 7 9 8 12 7 10
11. Huta Miedzi Legnica - - - - 15 15 11
12. WPEC Legnica 13 - - 6 11 - 11
13. Centrala KGHM 6 11 10 - - - 13
14. Huta Miedzi Głogów 9 - - - - 16 14
15 PolPol-Pol-Miedź Trans 4 - - - - - 15

Nęcili i łowili 
zawody wędkarskie były ostatnią dyscypliną 

rozegraną w ramach V spartakiady zzPPM. Rolę 
gospodarza imprezy pełnił zarząd zzPPM HM 
Głogów. Po czterech godzinach sportowych 
zmagań sędziowie zważyli złowione ryby i ogłosili 
wyniki. zwycięzcami zawodów zostały drużyny: 

I Miejsce Huta Miedzi Głogów – 9,80 kg ryby
II Miejsce Huta Miedzi Legnica – 9,77 kg ryby
III Miejsce zWR – 7,70 kg ryby

W klasyfikacji indywidualnej mistrzem zawodów 
został reprezentant drużyny zzPPM zG Lubin, 
JRGH – Henryk Mykietyszyn, który złowił karpia 
o wadze 2,91 kg. 

W klasyfikacji generalnej V spartakiady zzPPM 
pierwsze miejsce wywalczyła drużyna zzPPM 
zWR, srebro przypadło kolegom z zzPPM KGHM 
zanam, a na trzeciej pozycji uplasowała się 
drużyna zzPPM InOVa. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Pożegnanie lata 
Choć pogoda nie była idealna, to nie popsuła wspania-

łej zabawy na Festynie Rodzinnym zzPPM Ps. najwięcej 
atrakcji organizatorzy przygotowali dla dzieci i młodzieży. 
niemniej jednak i starsi uczestnicy na nudę nie narzekali. 
Całości dopełnił smaczny poczęstunek oraz Loteria 
Fantowa z ciekawymi nagrodami. 
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spotkania, wiece, konferencje i debaty. 
Kampania wyborcza w pełni rozkwitu. 
Okazji do wymiany zdań i poglądów nie 
brakuje. społeczne emocje sięgają zeni-
tu. W tym przedwyborczym tyglu ście-
rają się różne wartości i światopoglądy. 
dla jednych najważniejsze są sprawy 
obyczajowe, inni koncentrują się na 
problematyce historycznej. są też tacy, 
którzy na pierwszy plan wysuwają tema-
tykę obronną i patriotyczną. 

Jednak prawie każdy z kandydatów 
z miną mędrca objawionego prezentuje 
swój punkt widzenia na gospodarkę i po-
litykę społeczną. Wiedzą, co robią. na 
tych filarach oparte są przecież podsta-
wowe potrzeby bytowe każdego z nas. 
Podświadomie chcemy więc słuchać 
o tym, iż wreszcie będziemy mieli zagwa-
rantowane bezpieczeństwo, zarówno to 
fizyczne, jak i socjalne. nie zaszkodzi też, 
jak usłyszymy, iż nam osobiście się to 
zwyczajnie należy jak psu buda. nato-
miast naszym sąsiadom czy znajomym 

już niekoniecznie. Ich może spotkać kara, 
wykluczenie i wieczne potępienie. Często 
też nie mamy ochoty zaprzątać sobie 
głowy rozważaniami nad wiarygodno-
ścią prezentowanych programów. Czy 
są one realne do spełnienia, czy oparte 
na fałszu i półprawdach? Czy ten, kto je 
głosi, naprawdę wie i rozumie, o czym 
mówi, czy też tylko udaje? 

 Wielu polityków, dobrze znając te me-
andry ludzkiej psychiki, z pełnym prze- 
konaniem mówi więc o tym, iż mają 
pomysł na zwiększenie dochodów w bu-
dżecie państwa i receptę na ich sprawie-
dliwy podział. niestety, w większości 
przypadków na tych zapewnieniach się 
kończy. nie wiemy, jak chcą tego doko-
nać i czyim kosztem. To jednak z ich 
punktu widzenia wydaje się mało istotne. 
zapewne liczą na to, że zagrają na ludz-
kich emocjach i każdy sam sobie dopo-
wie brakujące szczegóły. Ważne nato-
miast, że pada wiele słów wypowiadanych 
pewnym tonem i wzmacnianych wytre-

nowaną przez specjalistów od wizerunku 
przekonującą mową ciała. Jej obowiąz-
kowe elementy to dłonie ułożone w wie-
życzkę lub piramidkę i poważne pełne 
skupienia spojrzenie. Czasami zabarwio-
ne nutą troski o losy narodu. bywa też, 
że dla uwiarygodnienia siebie wymachu-
ją jakimiś kartkami, na których rzekomo 
są już zapisane projekty stosownych 
uchwał sejmowych. Tak było, gdy Plat-
forma Obywatelska obiecywała miesz-
kańcom zagłębia Miedziowego, że skarb 
Państwa utrzyma większościowy pakiet 
akcji KGHM. Tak też było, gdy politycy 
Pis zapewniali o zniesieniu podatku od 
kopalin. Jedni i drudzy mówili też wiele 
o tym, iż nie dopuszczą do upolitycznie-
nia władz KGHM i przy ich mianowaniu 
będą brać wyłącznie pod uwagę kompe-
tencje i doświadczenie zawodowe kan-
dydatów na prezesów. Jak wyszło, mam 
nadzieje, że wszyscy już wiemy. 50-pro-
centowy pakiet akcji KGHM w portfelu 
skarbu Państwa skurczył się do 32 pro-

cent. Podatek miedziowy jak był, tak jest 
i nic nie zapowiada jego rychłego końca. 
O konkursach na kluczowe stanowiska 
w Polskiej Miedzi nie wspominam. Przy 
kolejnych nominacjach już nawet nie 
podejmuje się prób zachowania pozo-
rów bezstronności. 

sądzę, że należy o tym wszystkim 
pamiętać, gdy pójdziemy do urn wybor-
czych. Piszę o tych sprawach z otwartą 
przyłbicą, gdyż nawet moi przeciwnicy 
nie mogą mi zarzuć, iż kiedykolwiek 
zdradziłem swoich wyborców. nigdy nie 
rzucałem słów na wiatr i zawsze poważ-
nie traktowałem swoje deklaracje. 

okiem AnAlitykA
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nie dajmy się zwariować 
– czyli słów kilka o tym, jak w kontaktach z politykami zachować

zdrowy rozsądek i trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość 

Po raz pierwszy w historii polskiego 
parlamentu rządząca obecnie partia zde-
cydowała o przerwaniu posiedzeń sejmu, 
senatu i kontynuowaniu ich już po wybo-
rach parlamentarnych. niby błahostka, 
nic ważnego. Kto z nas, przeciętnych 
zjadaczy chleba, to dostrzegł? Przecież 
nas to nie dotyczy, posłowie rozjadą się 
do domów, a po 13 października i prawo-
mocnych wyborach znowu zasiądą w sej-
mowych ławach. normalka. no właśnie 
nie, nie jest to normalne. 14 października 
będą już nowi posłowie, to oni będą 
mieli nasz mandat do sprawowania wła-
dzy, tej ustawodawczej i wykonawczej. 
Tymczasem to ich poprzednicy będą 
uchwalać ustawy, w tym jedną z ważniej-
szych, budżetową. 

Czemu przenoszą te decyzje na po 
wyborach? Jakie mają ukryte cele? dy-
wagacji jest wiele, teorii spiskowych 
jeszcze więcej. Osobiście, przeglądając 
przyszłoroczne plany przychodów i wy-

datków budżetu państwa, sądzę, że jedną 
z nich jest zniesienie limitu składek na 
zUs. Mnie to nie dotknie, ja aż tyle nie 
zarabiam. ale Wy, drodzy koledzy, zwłasz-
cza górnicy, pracujący świątek, piątek i nie-
dziele, w nadgodzinach, poświęcający 
własne zdrowie, czas przeznaczony na 
życie rodzinne dla pracy na rzecz KGHM, 
zostaniecie ukarani zwiększonymi skład-
kami na ubezpieczenia społeczne. nie jest 
to temat wygodny w kampanii wyborczej, 
dlatego po cichutku to zapisali, ściemnia-
ją, że nic nie jest przesądzone, że to tylko 
wstępne kalkulacje. a swoje po wyborach 
zrobią. Czy to pierwszy raz w kampanii 
mówią jedno, a robią drugie? Przypomnę 
tylko panią eks-premier, wymachującą 
projektem ustawy o zniesieniu podatku 
miedziowego. I co, znieśli? Cóż, czymś 
trzeba zrekompensować rozdmuchane 
do granic przyzwoitości rozdawnictwo 
naszych wspólnie wypracowanych pie-
niędzy. Jeden będzie w roku pracował 
dwa razy więcej od drugiego, a netto, 
w rozrachunku całorocznym, po odlicze-
niu podatków i składek społecznych do-
staną na rękę tyle samo. Czy jest to 

sprawiedliwe? W myśl teorii komuni-
stycznej: tak. W komunie każdemu we-
dług potrzeb, a nie zasług należy się za-
płata. Czy takiego ustroju chcemy? 

To właśnie teraz nadchodzi czas decy-
dowania o naszej przyszłości. Wybierać 
będziemy posłów i senatorów. Oni w na-
szym imieniu będą rządzić krajem. Usta-
lać podatki i rozdawać nasze pieniądze. 
Czy chcemy, aby zamiast pomocy naj-
uboższym, potrzebującym, nieradzącym 
sobie życiowo, wypłacali je wszystkim 
niekoniecznie potrzebującym? Żeby jed-
nemu dać, komuś trzeba zabrać. Tymi, 
którym będą podatkami i innymi danina-
mi na rzecz skarbu Państwa zabierać 
coraz większą część wynagrodzeń, bę-
dziemy my, pracujący. a im więcej godzin 
miesięcznie pracujesz, tym więcej ci za-
biorą. Masz jeszcze motywację do dodat-
kowej pracy?

O obecnie panującej nam, jedynie słusz-
nej władzy można pisać wiele. Czy dobrze, 
to już każdy osądzi sam. Pewnie tym, 
którzy netto mają teraz więcej kasy, wypa-
da wypowiedzieć się pochlebnie. Innym, 
dzięki rosnącej inflacji zaczyna doskwierać 

brak gotówki. Ci będą krytyczni. a to tylko 
kryterium ekonomiczne. O innych nawet 
nie zamierzam tu pisać. a byłoby o czym, 
każdy z Was to przyznać musi.

na koniec apel. Czy jest wam za tej 
władzy lepiej, czy gorzej, idźcie na wybo-
ry. To jest ta chwila, kiedy się wypowiemy, 
w jakim kraju chcemy żyć. Ja wiem jedno, 
na wybory pójdę, nie jest dla mnie ważna 
partia, liczy się człowiek. nie zagłosuję na 
1 ani 2 na liście do głosowania. na tych 
pozycjach są wpisane najczęściej osoby 
mocno politycznie zaangażowane. Często 
mało merytoryczne, głosujące później 
tak, jak partia kazała. na dodatek często 
są to zwykli spadochroniarze. Ludzie, o któ-
rych trudno powiedzieć, że znają i rozu-
mieją potrzeby naszego regionu. Przysła-
ni z Warszawy, bo tam zabrakło dla nich 
eksponowanych miejsc na wyborczych 
listach. 

Ja swój głos oddam na 4, na osobę, 
którą znam i ufam w jej kompetencje 
i uczciwość. 

Ryszard zbrzyzny – lista nr 3, numer na 
liście do sejmu RP – 4. 
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