
www.zzppm.pl

ZWIĄZKOWIEC
zagłębia miedziowegowww.opzz.org.pl Nr 09/2019

issn 2080-9905listopad 2019, Rok wydawania XXiX, nr 562

23 listopada w głogowskim ośrodku 
kultury odbyła się Centralna Akademia 
Górnicza ZZPPM. Miała ona niezwykle 
uroczysty i podniosły charakter. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
wiceprezydent Głogowa Wojciech Borecki, 
wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popie-
larz oraz przewodniczący ZZG w Polsce 
Dariusz Potyrała. 
Jednak najważniejszym uczestnikiem 
Akademii była kilkudziesięcioosobowa 
grupa naszych koleżanek i kolegów, która 
została udekorowana honorowymi odzna-
kami: „Zasłużony dla Górnictwa RP”, 
„Zasłużony dla Energetyki”,  
„Za zasługi dla OPZZ”, „Za zasługi  
dla Górniczego Ruchu Związkowego”  
oraz „Zasłużony dla ZZPPM”. 

Więcej str. 2

Podziękowanie
za górniczy trud

Niech się święci górniczy stan 
W imieniu Prezydium Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego oraz swoim 
własnym z okazji Barbórki – święta nieodłącznie związanego z przemysłem wydobywczym  
– pragnę złożyć najserdeczniejsze powinszowania górnikom wszystkich specjalności. 

Wykonujecie trudny, niebezpieczny i niezwykle potrzebny zawód, w którym żadne urządzenie 
techniczne nie jest w stanie całkowicie zastąpić zręczności, intuicji i doświadczenia człowieka. 
Jesteście też konsekwentni, wytrwali i nie unikacie nowych wyzwań. 

Życzę Wam, by te Wasze cechy charakteru, umiejętności oraz codzienny trud pracy w kopalni 
zawsze były przez zwierzchników należycie doceniane i szanowane. By żadna władza nigdy 
nie ośmieliła się Was oszukiwać czy też niepotrzebnie narażać na niebezpieczeństwo. 

Niech Wasza praca będzie nie tylko źródłem dumy i satysfakcji zawodowej, ale również 
stanowi podstawę stabilizacji w życiu prywatnym.

Przewodniczący ZZPPM 
Ryszard Zbrzyzny

Z okazji obchodów  
św. Katarzyny – patronki 

Pol-Miedź Transu  
– składam wszystkim  

pracownikom spółki życzenia 
bezpiecznej, spokojnej  
i należycie docenianej  

pracy zawodowej  
oraz zdrowia i wszelkiej 

pomyślności 
w życiu osobistym

Dorota Zielonko
Przewodnicząca 

ZZPPM PM
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W górnictwie szczerość i rzetelna ocena 
sytuacji to podstawa

W pierwszej części naszej rozmowy 
głównym tematem były zamorskie 
inwestycje poczynione przez KGHM  
oraz diagnoza aktualnej kondycji 
finansowej Polskiej Miedzi. Mówiliśmy 
też o wpływie nałożonego na spółkę 
przez rząd PO i podtrzymanego przez 
rząd PiS podatku miedziowego. We 
wszystkich tych przypadkach, biorąc 
pod uwagę stan finansów spółki, ocena 
nie wypadła najlepiej. Może więc teraz 
warto przyjrzeć się sprawom związanym 
z gospodarką złożem i zagrożeniami 
klimatycznymi w kopalniach oraz 
problemowi odpadów poflotacyjnych. 
Domyślam się, że te zagadnienia też 
mają znaczący wpływ na kondycję firmy. 

Oczywiście, przecież stanowią o podsta-
wie naszej głównej działalności, czyli eks-
ploatacji rudy i jej przeróbki. Trzeba też 
mieć na uwadze, że parametry geologicz-
ne złoża są coraz trudniejsze. Ma to bez-
pośrednie przełożenie na funkcjonowa-
nie kopalń, przewidywalność jakości 
urobku, rytmiczność produkcji oraz po-
ziom bezpieczeństwa pracy. 
Czasami słyszę, że kopalnie Polskiej 
Miedzi nie są przygotowane do tych 
wyzwań. 

Niestety, można odnieść takie wrażenie. 
Sporo jest zaniedbań. Pamiętajmy, iż do-
chodzimy do głębszych pokładów, a to bez-
pośrednio przekłada się na warunki klima-
tyczne. Niedługo prace będą prowadzone 
w górotworze, którego temperatura pier-

wotna będzie sięgała 50°C. Już teraz są ta-
kie rejony, gdzie pomimo stosowania no-
woczesnych instalacji chłodniczych, nie 
ma możliwości zapewnienia w miejscach 
pracy temperatury w granicach 28oC, gdyż 
struktura wyrobisk udostępniających 
i przygotowawczych nie zapewnia należy-
tej wentylacji i doprowadzenia schłodzone-
go powietrza. Utrudnia to realizację przy-

jętych planów wydobycia oraz znacznie 
pogarsza warunki pracy górników. 
Jaki jest tego powód? Czy to oznacza, że 
zakłady górnicze pracują w oparciu o źle 
przygotowane harmonogramy?

Przyczyn jest kilka. Faktem jest jed-
nak, że obecne wydobycie prowadzone 
jest również w takich rejonach, do któ-
rych ciągi wentylacyjne prawidłowo nie 
działają ze względu na brak wystarczają-
cej rozcinki złoża. Trudno jednak o dobre 
planowanie produkcji górniczej, skoro 
ok. 80 procent powierzchni złoża prze-
znaczonego do eksploatacji wciąż jest 
rozpoznana zaledwie w kategorii C1.
Co to znaczy?

Mówimy o kategorii C1 wtedy, gdy 
przyjęta siatka otworów próbnych jest 
stosunkowo mało zagęszczona. To może 
być niewystarczające pod względem pa-
rametrów ilościowych i jakościowych. 
Daje bowiem możliwość oszacowania 
złoża z dokładnością plus minus 30 pro-
cent. Dla dobrego zaplanowania regular-
nej pracy zakładu górniczego oraz prowa-
dzenia takiej eksploatacji złoża, która 
umożliwi najwyższy stopień jego wyko-
rzystania przy najniższym możliwym 
koszcie produkcji, potrzeba bardziej pre-
cyzyjnych danych. 
Jaki więc model postępowania powi-
nien być przyjęty? 

Doraźnie sytuację można poprawić 
przez połączenie ZG Rudna z ZG Polko-
wice-Sieroszowice. Dzięki temu możliwe 

będzie lepsze wykorzystanie 
infrastruktury obu kopalń, po-
zwoli to skrócić drogi odstawy urobku. 
Nastąpi też lepsze wykorzystanie stru-
mieni świeżego powietrza oraz zmniej-
szy się zagrożenie tąpaniami. To ważne, 
zwłaszcza dla kopalni Rudna. W mojej 
ocenie, ze względu na relatywnie małą 
wielkość obszaru górniczego, mamy tam 

do czynienia ze zbyt dużą koncentracją 
oddziałów wydobywczych. Proszę pamię-
tać, iż w ZG Rudna wyeksploatowano 
olbrzymie powierzchnie złoża grubego 
i bardzo grubego o miąższości nawet  
20 m. W tych obszarach w przestrzeni 
poeksploatacyjnej oprócz klasycznego 
osiadania stropu występuje również zgi-
nanie  sztywnych warstw stropowych. 
W konsekwencji powstały koncentracje 
naprężeń zarówno w skałach stropo-
wych, jak i w złożu i strefy nagromadze-
nia olbrzymiej ilości energii sprężystej. 
Uwolnienie czy też rozładowanie tej 
energii następuje głównie w postaci wy-
sokoenergetycznych wstrząsów sejsmicz-
nych. To są powody tego, że obecnie  
ZG Rudna jest najbardziej zagrożoną tą-
paniami kopalnią w Polsce.
O tych wszystkich problemach rzadko 
możemy usłyszeć. 

Fakty niestety nie są tak optymistycz-
ne, jak by to zarząd KGHM 
chciał zaprezentować społe-
czeństwu. Koncepcja zagospo-
darowania odkrytych złóż mie-
dzi została stworzona w latach 

60. przez polskich naukowców 
i projektantów. Zakładała ona 

przez okres 50 lat racjonalną go-
spodarkę złożem i pracę górników 

w normalnych warunkach klimatycz-
nych. Dzisiaj, biorąc pod uwagę stopień 
sczerpania złoża, nie można kontynu-
ować wydobycia rudy przez dostawianie 
dobudówek do istniejącej infrastruktury, 
często zresztą bardzo spóźnione, np. 

szyb GG-1. Prowadzi to do wzrostu zagro-
żenia klimatycznego i wymusza rabun-
kową gospodarkę złożem, powiększa 
koszty wydobycia i skraca okres działal-
ności górniczej.
Jednak długoterminowe plany funkcjo-
nowania KGHM pokazują perspekty- 
wiczną i świetlaną przyszłość spółki.  
W przyjętej strategii na lata 2019–2023 
wyodrębniono cztery kierunki rozwoju: 
elastyczność, efektywność, ekologia, 
E-przemysł, uwzględniające doktrynę 
przemysłu 4,0.

Bardzo mądrze, nowocześnie i nauko-
wo to brzmi, ale właśnie tak się tworzy 
pozory. Te wyznaczone kierunki tak dłu-
go zostaną pustymi, politycznymi hasła-
mi, jak długo nie będą zdefiniowane kon-
kretne cele strategiczne, ścieżki ich 
realizacji i źródła finansowania. Niestety, 
tych elementów trudno się doszukać 
w prezentowanych dokumentach. Wiele 
jest mądrze brzmiących słów i pojęć, któ-
re niewiele mówią. Bo co np. oznacza  
E-przemysł w przypadku kopalń rud mie-
dzi? Jeśli się założy, że w relatywnie 
krótkim czasie roboty zastąpią na dole 
ludzi i zaniecha się budowy wymaganej 
ilości wyrobisk udostępniających, które 
między innym pozwolą dostarczyć na dół 
kopalń odpowiedną ilość świeżego powie-
trza, to taka wizja będzie utopią z gatun-
ku science fiction i z całą pewnością bę-
dzie zgubna dla KGHM.
Sądzę, że równie ważnym zagadnieniem, 
mającym kluczowe znaczenie dla funkcjo-
nowania całego KGHM, jest gospodarka 
odpadami poflotacyjnymi. 

Zawsze stałem na stanowisku, że Że-
lazny Most jest strategicznym elemen-
tem całego ciągu technologicznego. 
Musi też być tak profesjonalnie zarzą-
dzanym oddziałem, aby ograniczyć do 
minimum skutki ekologiczne i zapew-
nić bezpieczeństwo ludziom mieszkają-
cym w bezpośrednim sąsiedztwie zbior-
nika. Dlatego też w 1996 roku z mojej 
inicjatywy doszło do wyodrębnienia ze 
struktur ZG Rudna Oddziału Hydro-
technicznego i utworzenia na tej bazie 
samodzielnego zakładu. Uważałem też, 
iż powinno się zwrócić uwagę na możli-
wości gospodarczego wykorzystania 
przynajmniej części odpadów poflotacyj-
nych z bieżącej produkcji koncentratu. 

ostrzegam, że dalsze kontynuowanie  
działalności górniczej bez szybkiego  
wdrożenia strategicznych rozwiązań  
grozi katastrofą finansową i postawi  
pod znakiem zapytania byt firmy. 

Rozmowa ze Stanisławem Siewierskim, 
prezesem zarządu KGHM Polska Miedź SA w latach 1995–1999
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Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją 
akademia rozpoczęła się od wprowadze-
nia związkowych pocztów sztandaro-
wych i odegrania hymnu górniczego.

Kolejnym punktem programu była 
ceremonia wręczenia na ręce przewod-
niczącej ZZPPM INOVA Bożeny Tabiś 
sztandaru ufundowanego dla jej orga-
nizacji. 

– Uważam, że sztandar ten to wy-
mowny dowód uznania dla całej naszej 
organizacji, która od wielu lat aktywnie 
działa na rzecz praw pracowniczych. Je-
stem też przekonana, że nasza młodzież 
związkowa będzie kontynuować ten kie-
runek funkcjonowania – mówiła prze-
wodnicząca Bożena Tabiś. 

W przemówieniu Ryszarda Zbrzyzne-
go poprzedzającym ceremonię wręcze-
nia medali też nie zabrakło słów uzna-
nia i szacunku dla wszystkich wyróż- 
nionych. 

– Jesteście wizytówką naszej organi-
zacji – mówił przewodniczący. Wasze 
zaangażowanie w codzienne funkcjono-
wanie związku ma bezpośrednie przeło-
żenie w jego osiągnięciach. Tam, gdzie 
liderzy są aktywni, tam załoga ma po-
czucie swojej podmiotowości i siły. Pra-
codawca jest więc zmuszony prowadzić 
konstruktywny dialog społeczny, który 
siłą rzeczy owocuje poprawą poziomu 
życia załogi. Wiele na tym polu już do-
konaliście i należą się wam podziękowa-
nia. Liczę jednak, że nie jest to wasze 
ostatnie słowo i jeszcze wiele dobrego 
przed nami. Wierzę też, że nigdy nie po-

zwolicie na to, by czyjekolwiek niepo-
trzebne małostkowe ambicje zadały 
kłam maksymie widniejącej na naszych 
sztandarach. Napisaliśmy na nich, iż 
może nas wiele różnić, ale nic nie po-
winno nas dzielić. Buduje ona naszą 
jedność i to jest nasza najpotężniejsza 
broń. To dzięki tej zasadzie w Zagłębiu 
Miedziowym wciąż mamy dziesiątki ty-
sięcy dobrych i stabilnych miejsc pracy. 
Ludzie zatrudnieni zarówno w KGHM, 
jak i niektórych spółkach grupy kapita-
łowej mają zapewniony wachlarz praw 
pracowniczych, o jakich w innych bran-
żach załogi mogą tylko pomarzyć. Pra-
cowniczy Program Emerytalny. Abona-
ment Medyczny, deputat węglowy, 

nagrody jubileuszowe, zwiększone odpi-
sy na ZFŚS – to tylko niektóre z przykła-
dów tych naszych związkowych sukce-
sów, na które pracowaliśmy przez wiele 
lat. Szanujmy ten dorobek, ale też nie 
spoczywajmy na laurach. Nic nie jest 
nam dane raz na zawsze. Trzeba wiele 
mądrości, by nie tylko go nie stracić, ale 
nadal poszerzać należne pracownikom 
uprawnienia. Szczególnie wiele jest 
jeszcze do zrobienia w grupie kapitało-
wej. Wierzę jednak, że zwierając szere-
gi, doprowadzimy do sytuacji, w której 
załoga żadnej z nich nie będzie się czuła 
gorzej traktowana lub pomijana przy 
podziale zysku wypracowanego przez 
całą Polską Miedź. 

Niestety, do tej pory KGHM 100 proc. 
odpadów składuje w zbiorniku i nie ma 
pomysłu na ich zagospodarowanie. Że-
lazny Most rozrósł się więc już do nie-
bezpiecznych rozmiarów i jest coraz 
bardziej uciążliwy pod względem ekolo-
gicznym. Wzrasta realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa dużej liczby mieszkań-
ców ze względu na możliwość upłynnie-
nia nasypu. 

Na dodatek budowana jest kolejna 
kwatera za ponad 1 mld zł. Jednocześnie 
całkowicie zaniechano możliwości gospo-
darczego wykorzystania wielu pierwiast-
ków i związków chemicznych zawartych 
w szlamie. 
Słyszałam, iż prawie 70 proc. odpadów, 
które trafia do zbiornika, wykorzystywa-
nych jest w dalszej nadbudowie i uszczel-
nianiu czaszy obiektu.

No właśnie odpady są wykorzystywa-
ne do rozbudowy zbiornika, czyli zwięk-
szania wysokości zapory, ale nie o takie 
gospodarcze wykorzystanie odpadów 
chodzi. Znaczna ich część po odpowied-
niej segregacji pozwoliłaby na odzyska-
nie sporej ilości miedzi. Równolegle 
grube (piaskowcowe) frakcje powinny 
być wykorzystane do wypełniania pu-
stek poeksploatacyjnych na dole kopal-
ni, natomiast pozostałe frakcje mogą 
być wykorzystane do produkcji cemen-
tu i przemysłowych elementów budow-
lanych.
Ta nasza rozmowa wyraźnie pokazuje,  
że Polska Miedź ma więcej problemów do 
rozwiązania, niż zazwyczaj jest to prezen-
towane opinii publicznej. 

Zawsze szczerze wyrażam swoją opinię 
i dlatego teraz ostrzegam, że dalsze kon-
tynuowanie działalności górniczej bez 
szybkiego wdrożenia strategicznych roz-
wiązań grozi katastrofą finansową i po-
stawi pod znakiem zapytania byt firmy. 
Już teraz, mimo że górnicy pracują 
w skrajnie niekorzystnych warunkach, 
aktualnie jednostkowy koszt produkcji 
miedzi przekracza 20 000 zł/t, a zadłuże-
nie przekroczyło kwotę 8 mld zł i w krót-
kim czasie dług netto/EBITDA przekro-
czy 2. Na domiar złego w najbliższym 
czasie koszty produkcji będą szybko wzra-
stać, zwłaszcza z powodu spadku produk-
cji górniczej. Jednocześnie ok. 30 proc. 
produkcji hutniczej będzie realizowane 
ze wsadów obcych. Mam świadomość, że 
w przededniu Barbórki dla wszystkich 
pracowników Polskiej Miedzi to szczegól-
nie gorzkie słowa. Jednak w górnictwie 
szczerość i rzetelna ocena sytuacji to  
podstawa. Niech mi też będzie wolno  
złożyć im wszystkim serdeczne życzenia 
i wyrazy uznania za ich niekwestionowa-
ny codzienny trud. Mam nadzieję, że nie 
zostanie on zaprzepaszczony przez nieod-
powiedzialnych polityków i decydentów. 
Dziękuję za rozmowę 

Podziękowanie 
za górniczy trud 

akademia zzppm – barbórka 2019
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13 listopada w obecności niezależnego media-
tora doszło do podpisania dawno oczekiwanego 
przez załogę porozumienia pomiędzy dyrekcją 
Zakładu Hydrotechnicznego a Zakładowym Za-
rządem Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Miedziowego. W ten sposób zakończo-
ny został trwający od 6 maja spór zbiorowy. 

Przypominamy, że główne postulaty zgłoszone 
przez związek dotyczyły zwiększenia zatrudnie-
nia, wprowadzenia przejrzystego systemu pre-
miowego, zwiększenia liczby przeszeregowań, 
zmniejszenia odpłatności za bilety pracownicze 
i podniesienia ryczałtów za dojazdy do pracy wła-
snym transportem. 

– Nasze oczekiwania nie były nadmiernie wygó-
rowane czy też nierealne do spełnienia – ocenia 
wiceprzewodniczący ZZPPM ZH Waldemar 
Dziarmaga. – Jednak początkowo negocjacje 
z pracodawcą przebiegały bardzo opornie. My jed-

nak cały czas stawialiśmy na rzeczową rozmowę 
i mocne argumenty merytoryczne. Bardzo nam 
w tym pomógł przewodniczący Ryszard Zbrzyzny. 
Jego wiedza i doświadczenie jest trudne do prze-
cenienia. Jestem przekonany, że również poparcie 
udzielone nam przez pozostałe organizacje będą-
ce w strukturach ZZPPM w znacznym stopniu 
umocni naszą pozycję negocjacyjną. Za tę pomoc 
i wsparcie pragnę wszystkim serdecznie podzię-
kować. Gdy się wspieramy, łatwiej o zwycięstwo 
– niech więc to też będzie dobry przykład na przy-
szłość. Sądzę też, że podziękowania należą się 
również dyrekcji zakładu, która ostatecznie pod-
jęła działania zmierzające do spełnienia oczeki-
wań pracowniczych. Jestem przekonany, że dzięki 
temu w zakładzie szybko poprawią się relacje mię-
dzyludzkie, podniesie się poziom bezpieczeństwa 
pracy oraz wzrośnie wydajność pracy. Pragnę też 
podkreślić, że przez cały czas trwania naszego spo-
ru spotykaliśmy się z dużym poparciem pracow-
ników. Ludzie, niezależnie od ich przynależności 
związkowej, zapewniali nas o słuszności naszych 
postulatów. Widzimy więc wyraźnie, że jak załoga 
wznosi się ponad podziały, to dzięki takiej posta-
wie może wiele zyskać. Należy się też spodziewać, 
że inne organizacje związkowe zaczną się podcze-
piać pod nasze osiągnięcia i w ten sposób tworzyć 
pozory swojej aktywności.

wygrał rozsądek 
siła argumentów, konsekwencja działania i wola poszukiwania mądrego 

kompromisu – to wszystko musiało wreszcie przynieść pozytywne wyniki. 

W podpisanym porozumieniu 
dyrekcja Zakładu HydrotecHnicZnego 

ZobowiąZała się do: 

1Przeszeregowania do 
końca 2019 r. min. 22% 

pracowników zatrudnionych 
w Oddziale ZH.

2Zwiększenia stanu zatrud-
nienia od początku 2020 r. 

o kilkunastu pracowników 
celem istotnej poprawy bez- 
pieczeństwa pracy, szczegól-
nie w oddziałach HW, HS, HO 
i EE. W grudniu bieżącego 
roku uruchomiona zostanie 
procedura naboru nowych 
pracowników. Decyzja ta nie 
jest związana z rozbudową 
Kwatery Południowej.

3Ustalenia nowej, wyższej 
stawki ryczałtu dla 

pracowników dojeżdżających 
do i z pracy własnym trans-
portem. Stawka ta wchodzi 
wraz z nową tabelą z dniem 
01.01.2020 r. (szczegółową 

tabelę można zobaczyć na 
tablicach informacyjnych 
ZZPPM ZH – przyp. red.).

4Utrzymania w roku 2020 
wysokości odpłatności 

pracowników Zakładu 
Hydrotechnicznego za 
przewozy zorganizowane na 
poziomie tych z roku 2019, 
pomimo postulowanego 
przez przewoźnika wzrostu 
kosztów przewozów zorgani-
zowanych w przyszłym roku.

5Informowania strony 
związkowej w okresach 

półrocznych o możliwości 
i planowanych sposobach 
rozdysponowania pozostają-
cych w dyspozycji pracodaw-
cy środków finansowych, 
które mogą być przeznaczo-
ne na uznaniowe nagrody dla 
pracowników oddziału.

• 7,3 proc. jest zapisywane na indywi-
dualnym subkoncie w ZUS (dotyczy 
osób, które zrezygnowały z OFE), 

• 4,38 proc. jest zapisywane na indy-
widualnym subkoncie w ZUS (dotyczy 
osób, które pozostały w OFE), 

• 2,92 proc. zostaje na koncie w OFE 
(oczywiście dotyczy tylko osób, które 
pozostały w OFE). 

Pieniądze z OFE trafią na Indywidu-
alne Konta Emerytalne.

dwie opcje
Zgodnie z zapowiedzią premiera Mate-

usza Morawieckiego, rząd zamierza pie-
niądze z OFE, czyli wspomniane wcześniej 
162 mld zł, przekazać na Indywidualne 
Konta Emerytalne uczestników OFE. 
Średnio daje to każdemu członkowi OFE 
10,2 tys zł. Gdy weźmiemy pod uwagę, że 
z każdych 100 tys. zł zgromadzonych na 
naszym koncie w ZUS emerytura będzie 
wynosiła ok. 500 zł, to z tych 10 tysięcy – 
będzie wynosiła ok. 50 zł miesięcznie.

I teraz będziemy mieć dwie możliwo-
ści. Pierwsza opcja polega na tym, że 
środki z OFE trafiają do IKE, ale rząd 
zabiera 15 proc. w formie „opłaty prze-
kształceniowej”. Konkretnie, jeśli zde-
cydujemy się na przeniesienie środków 
z OFE do IKE, będziemy musieli wpła-
cić „opłatę przekształceniową” w dwóch 
ratach: 7,5 proc. wartości w 2020 roku 
i drugie 7,5 proc. w 2021 roku. 

Ministerstwo Finansów spodziewa 
się, iż łączne wpływy z „opłaty prze-
kształceniowej” wyniosą 19,3 mld zł. 
Zapewne zostaną one wykorzystane na 
realizację obietnic socjalnych rządu PiS.

Druga opcja polega na tym, że pie-
niądze trafiają na nasze konta w ZUS. 
Prawdopodobnie trzeba będzie to zle-
cić w formie wniosku. Rząd proponuje 
bowiem, aby przystąpienie do IKE było 
domyślne, zaś przejście do ZUS wiąza-
ło się z dodatkową formalnością. Musi-
my być także świadomi, że w przypad-
ku wyboru drugiej opcji zapłacimy  

18 proc. podatku w momencie, kiedy 
będziemy wypłacać pieniądze, czyli już 
na emeryturze. 

kilka niewiadomych,  
jeden pewnik

Jak dotąd nie wiadomo, czy w przy-
padku wyboru ZUS pieniądze z OFE tra-
fią na konto, czy na subkonto ZUS? Czy 
i jakie składki będą kierowane do nowe-
go IKE? Czy będą to te same 2,92 proc., 
które dziś są kierowane do OFE? Czy 
sami będziemy deklarowali, ile chcemy 
odkładać? Czy jeśli ktoś już ma konto 
IKE, będzie miał drugie, czy też zostaną 
one połączone? Czy nowe IKE będą dzie-
dziczone po śmierci właściciela konta?

co na to oPzz? 
co wybrać: zus czy ike?

Przede wszystkim musimy sobie od-
powiedzieć na pytanie – czy likwidacja 

Przebudowa modelu funkcjonowania OFE

emerytalne dylematy 
Z początkiem 2020 roku z rynku 

mają zniknąć Otwarte Fundusze Eme-
rytalne. Zgromadzone w nich pienią-
dze – obecnie około 162 miliardów zło-
tych – mają trafić w całości bądź do 
ZUS, bądź na Indywidualne Konta 
Emerytalne (IKE) obecnych posiada-
czy OFE.

OFE, poprzez inwestowanie na gieł-
dzie, miały być sposobem na wyższe 
emerytury niż te wypłacane przez ZUS. 
Przez niemal 20 lat członkami OFE sta-
ło się 15,8 miliona Polaków. Po zmia-
nach z 2014 r., które przeprowadził rząd 
Donalda Tuska, ponad połowa środków 
zgromadzonych w OFE (część ulokowa-
na w państwowych obligacjach) trafiła 
do ZUS na specjalne subkonto funkcjo-
nujące obok normalnego konta i ina-
czej oprocentowane. W dniu 3 lutego 
2014 r. umorzone zostało 51,5 proc. jed-
nostek rozrachunkowych znajdujących 
się na rachunku każdego członka OFE 
i wprowadzona została dobrowolność co 
do dalszego przekazywania przyszłych 
składek do OFE. 

Obecnie podział tej składki pomiędzy 
poszczególne konta wygląda następująco:

• 12,22 proc. trafia na indywidualne 
konto w ZUS, Dokończenie na str. 7
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Jak długo można? 
dosyć tego!!!

w Polskiej Miedzi ludzie pracują coraz więcej i wydajniej – jednak zarabiają coraz mniej.  
dzieje się tak pomimo systematycznego wzrostu stawek zasadniczych i dodatków liczonych od tej podstawy. 

wygląda na to, że wzrosty te są zbyt małe.

   Lata Zysk netto Zapłacony Wysokość Wysokość nagrody, Strata w naliczonej
 (mld zł) podatek wypłaconej gdyby nie było nagrodzie
  miedziowy nagrody podatku miedziowego (procent rocznego
  (mld zł) (%) (%) wynagrodzenia) 

   2013 3,06 1,86 20,50 24,00   -3,50  

   2014 2,41 1,52 18,50 24,00   -5,50  

   2015 2,43 1,44 18,50 24,00   -5,50  

   2016 2,04 1,39 16,50 24,00   -7,50  

   2017 2,25 1,77 17,50 24,00   -6,50  

   2018 1,40 1,67 12,50 22,50 -10,00  

   2019* 1,05* 1,60* 10,50* 21,00*   -10,50*  

  * prognoza wyniku                                                                               Razem:  strata  -49%
                                                                                                                    rocznego dochodu

tabela 2013-2019 

Główną przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest coraz niższa wysokość 
ich nagrody rocznej, świadczenia 
wywalczonego przez ZZPPM i wpi-
sanego w 2007 roku do ZUZP. Przy-
jęto wówczas zasadę, iż będzie ona 
liczona od wyniku finansowego. Im 
lepszy wynik, tym wyższa nagroda. 

Początkowo zakładano, że przy-
rost ten będzie następował za każ-
de dodatkowe 100 mln zł ponad  
1 mld zł zysku o 0,5 punktu procen-
towego. Uzgodniono też, że maksy-
malna wartość wypłaty dla każdego 
zatrudnionego może osiągnąć po-
ziom 24 procent jego rocznego wy-
nagrodzenia. Jednak sytuacja się 
drastycznie zmieniła na niekorzyść 
załogi po wprowadzeniu w 2012 
roku podatku miedziowego. Jego 
wysokość skutecznie zaniża podsta-
wę naliczania nagrody. Również 
wciąż nierentowna chilijska inwe-
stycja Sierra Gorda ujemnie wpły-
wa na końcowy wynik finansowy 
KGHM, a więc też zaniża te wyna-
grodzenia, których wysokość uza-
leżniona jest od zysku spółki.

 Co prawda w 2016 roku na wniosek 
ZZPPM udało się widełki podnoszące wy-
sokość nagrody zawęzić do 80 mln złotych 
– jednak w ogólnym rozrachunku zabieg 
ten tylko w niewielkim stopniu poprawił 
sytuację. 

 koszt politycznych fanaberii 
i nieprzemyślanych inwestycji?

Analizując poziom wypłat od 2013 roku 
i uwzględniając ich przewidywaną wyso-
kość za 2019 rok, możemy stwierdzić, że 
z powodu podatku miedziowego oraz wto-
py inwestycyjnej w Sierra Gordzie pracow-
nicy KGHM otrzymali o ponad 50 procent 
mniej pieniędzy, niż pierwotnie zakładano. 

– Podpisując porozumienie o udziale  
załogi w wypracowanych przez spółkę  
zyskach, intencją stron było nadanie na-
grodzie motywacyjnego charakteru i po-
wiązanie jej wysokości z wynikami produk-
cyjnymi – wyjaśnia przewodniczący 
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Tymczasem 
decyzje fiskalne i nietrafione decyzje inwe-
stycyjne ideę tę skutecznie wypaczyły. Dla-
tego też już od dawna domagamy się wpro-
wadzenia do ZUZP takich zmian, które 

wymiar nagrody za 2019 rok 
ukształtuje się na poziomie oko-
ło 10,5 proc. rocznych dochodów 
pracowniczych.

 – To stanowczo zbyt mało za 
poniesiony wkład pracy – ocenia 
Ryszard Zbrzyzny. – Ludzie zma-
gają się z brakami spowodowany-
mi niewystarczającą odnową  
zużytego sprzętu i zbyt wolno po-
stępującym procesem udostęp-
niania kolejnych obszarów wydo-
bywczych. Z powodu ograniczo- 
nego zatrudnienia zmuszani są do 
pracy w ponadnormatywnym cza-
sie. Często w warunkach klima-
tycznych zagrażających ich zdrowi 
i życiu. Bywa też, że niektóre sta-
nowiska mają niewystarczającą 
obsadę, co dodatkowo obniża bez-
pieczeństwo pracy. Za to wszyst-
ko zamiast otrzymywać godziwe 
wynagrodzenia widzą na swoich 
kontach coraz mniej pieniędzy. 
Na dodatek z powodu przepraco-
wania i pogarszających się warun-
ków pracy częściej chorują, ro-

śnie ryzyko wypadków. Taka sytuacja jest 
nie do zaakceptowania.

Po kieszeniach dostają też pracownicy 
spółek zależnych drenowanych przez 
KGHM. Tam również pogoń za maksymal-
nym i doraźnym zyskiem redukuje ko-
nieczne inwestycje oraz znacznie ograni-
cza fundusz płac. Tymczasem bez nich 
sprawne funkcjonowanie głównego ciągu 
technologicznego byłoby niemożliwe. 
Wszyscy pracują bardzo wydajnie, realizu-

ją zadania produkcyjne i wysiłek ten musi 
mieć swoje stałe odzwierciedlenie w wy-
nagrodzeniach. 

 Prezes gra na zwłokę
Niestety, nic nie wskazuje na to, by wła-

dze KGHM zechciały się pochylić nad tymi 
problemem i w konstruktywny sposób 
przedyskutować ze związkami zawodowy-
mi możliwe do wprowadzenia zmiany. 

22 listopada podczas spotkania stron 
ZUZP ze strony zarządu spółki padły jedy-
nie deklaracje, iż prezesi nadal będą anali-
zować i rozważać. Trzeba im przyznać: są 
mistrzami w tworzeniu pozorów działania 
i składaniu mglistych obietnic. Zapewne 
więc zabawę w tę swoistą ciuciubabkę wła-
dze zechcą przeciągać do połowy przyszłe-
go roku, tak by zachować spokój społeczny 
przed wyborami prezydenckimi. 

Czy może wcześniej znajdą się wreszcie 
tacy, którzy głośno i wyraźnie sprzeciwią 
się takiej polityce ciągłego unikania poważ-
nej dyskusji na trudne tematy?

W wyborach parlamentarnych poparcie 
PiS-u wśród pracowników Polskiej Miedzi 
było nadzwyczaj wysokie. Jakie będzie za 
kilka miesięcy? Czy nadal ludzie będą dzię-
kować władzy za zasiłki socjale rozdawane 
na lewo i prawo kosztem ich osobistych 
zarobków? Czy może wreszcie zauważą, że 
sami się na tę hojność składają? 

Średnio statystycznie każdemu pracow-
nikowi KGHM już potrącono na tę zrzutkę 
ponad 60 tysięcy złotych. W przypadku gór-
ników obkładanych w nadgodzinach to 
oznacza, że w tym czasie pracują po prostu 
za darmo. 

pozwolą na przywrócenie wypłaty nagrody 
rocznej w wysokości, jaką ludzie otrzymy-
wali przed wprowadzeniem podatku mie-
dziowego. Z naszych wyliczeń wynika, iż po 
podliczeniu 2019 roku dochody pracowni-
cze spadną o 13 procent w porównaniu 
z tym okresem. Średnio miesięcznie to 
jest ponad 1100 złotych na każdego zatrud-
nionego. W skali roku daje to niebagatelną 
kwotę ponad 13 000 złotych. Natomiast 
w podsumowaniu lat 2013–2019 strata 
przekracza już 60 tysięcy złotych. Żadne 
500+ tego nie zrekompensuje. 

 Propaganda i kłamstwo  
w jednej parze stoją 

Przewodniczący ocenia, że sierpniowa 
decyzja zarządu o podwojeniu zaliczki za 
pierwsze półrocze 2019 roku była jedy-
nie propagandowym elementem przed-
wyborczej kampanii prowadzonej przez 
PiS. Przypominamy, iż wypłacono wów-
czas załodze 6 procent jej wynagrodze-
nia, zamiast 3 procent, jakby to wynika-
ło z ustalonych algorytmów. Należy się 
więc spodziewać, że wypłata zaliczki za 
III kwartał będzie wyjątkowo niska. 
W efekcie najprawdopodobniej ogólny 
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Masz kredyt we frankach?

REKLAMA

Ekspercka opinia mgr Bożeny Bartoszewicz 
z Kancelarii Prawno-Finansowej

Frankowicze Po wyroku 
W dniu 3.10.2019 r. Trybunał Sprawiedli-

wości Unii Europejskiej wydał długo wy-
czekiwany wyrok, w którym odpowiedział 
na cztery pytania prejudycjalne Sądu 
Okręgowego w Warszawie zajmującego się 
sprawą kredytobiorców, którzy w 2008 r. 
zawarli umowę kredytu hipotecznego in-
deksowanego do CHF.

W uproszczeniu –Trybunał potwierdził 
swoje wcześniejsze wyroki w sprawach 
konsumenckich i stwierdził m.in., że:

1) przepisy dyrektywy Rady UE nr 
93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 
w sprawie nieuczciwych warunków w umo-
wach konsumenckich nie stoją na prze-
szkodzie, aby polski sąd uznał za nieważną 
umowę kredytu frankowego, jeśli zawiera 
ona nieuczciwe zapisy dotyczące m.in. 
przeliczeń rat kredytu według kursu ban-
kowego.

2) unieważnienie umowy jest zależne od 
woli kredytobiorcy,

3) nie można – bez zgody kredytobiorcy 
– wypełniać luk w umowie spowodowa-
nych usunięciem z niej nieuczciwych zapi-
sów,

4) nie można pozostawić w umowie nie-
uczciwych warunków, nawet jeżeli ich usu-
nięcie prowadziłoby do unieważnienia tej 
umowy i skutki tego unieważnienia byłyby 
niekorzystne dla konsumenta.

Owe nieuczciwe warunki dotyczą narzu-
conego przez bank mechanizmu przelicze-
niowego (z PLN na CHF i z CHF na PLN), 
w którym przy rozliczeniach umowy „fran-
kowej” (wypłata transzy kredytu, spłata 
raty) będą stosowane kursy CHF ustalane 
jednostronnie przez bank i umieszczane 
w jego tabeli kursowej.

Obecnie, po kilku latach trwania batalii 
sądowych, jasne jest, że umowy „franko-
we” zawierają nieuczciwe zapisy, które na-
leży usunąć. Z relacji współpracującego 
z naszą firmą radcy prawnego wynika, że 

sędziowie nie mają już problemu z uzna-
niem, że umowa jest wadliwa i wymaga 
ingerencji ze strony sądu. Rolą sądu jest 
doprowadzenie sytuacji kredytobiorców do 
stanu zgodnego z prawem. 

Dotychczas jednym z najczęstszych 
sposobów naprawienia umowy przez sąd 
było zastosowanie do wyliczenia raty kre-
dytu kursu średniego NBP z dnia spłaty. 
Rozwiązanie to nie było zbyt korzystne 
dla kredytobiorców, gdyż różnica pomię-
dzy kursem bankowym a kursem NBP 
jest niewielka i wynosi od kilku do kilku-
nastu groszy. Po wyroku TSUE sądy nie 
będą mogły w ogóle stosować już jakiego-
kolwiek kursu, ponieważ TSUE zakazał 
wypełniania luki powstałej w umowie po 
usunięciu zapisu o kursie przeliczenia 
i powiązanej z tym niemożności stosowa-
nia mechanizmu przeliczeniowego. W tej 
sytuacji, tj. po wykreśleniu z umowy całe-
go mechanizmu, pozostaje jedynie kwota 
kredytu w PLN oraz oprocentowanie 
składające się ze stopy referencyjnej (LI-
BOR) i stałej marży (wyroki, które zapa-
dają po 3.10.2019 r., są tego potwierdze-
niem).

Banki, przewidując taki scenariusz, 
wskazują zawczasu sądom, że nie ma na 
rynku kredytu złotowego z oprocentowa-
niem LIBOR + marża i nie można przy 
rozliczaniu umów „odfrankowionych” 
stosować wskaźnika LIBOR. Właściwe 
według banków jest, aby kredyt został 
przeliczony przy użyciu wskaźnika WI-
BOR, który jest dużo wyższy i stosowany 
w zwykłych kredytach złotowych. Takie 
podejście banków jest niesłuszne, ponie-
waż według przepisów unijnych kara dla 
nieuczciwego przedsiębiorcy (banku) ma 
być dotkliwa, tzn. sąd nie może uwzględ-
niać jego interesu i „naprawiać” umowy 
na jego korzyść poprzez zmianę oprocen-
towania na wyższe.

W chwili obecnej sytuacja frankowi-
czów jest dużo lepsza niż przed wyrokiem 
TSUE, ponieważ sądy mają do wyboru 
właściwie dwa rozwiązania. Jednym jest 
„odfrankowienie” umowy, co oznacza 
zmianę salda kredytu z frankowego na 
złotówkowe, oraz ustalenie, że praktycz-
nie w całym okresie spłaty rat kredyto-
wych kredytobiorca nadpłacał co miesiąc 
pewną kwotę, a po kilkunastu latach 
suma tych nadpłat wynosi od kilkunastu 
do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysię-
cy złotych. Drugim rozwiązaniem jest 
ustalenie przez sąd, że wadliwość umowy 
jest tak duża, że powoduje jej całkowitą 
nieważność. Skutek prawny jest więc 
dużo dalej idący niż przy „odfrankowie-
niu” (umowa jest nadal ważna i będzie 
obowiązywała do zakończenia spłaty kre-
dytu). Stwierdzenie nieważności umowy 
powoduje, że nie obowiązuje ona już od 
chwili podpisania, a bank i klient muszą 
oddać sobie nawzajem przelane dotych-
czas pieniądze. W przypadku gdy kredyto-
biorca wpłacił do banku w sumie więcej 
niż bank wypłacił kredytu, nie będzie mu-
siał bankowi już nic płacić (bank będzie 
musiał zwrócić mu także ewentualną nad-
wyżkę). Natomiast gdy klient wpłacił ogó-
łem mniejszą sumę od kwoty wypłacone-
go kredytu, to po zakończeniu sprawy 
sądowej klient będzie musiał dopłacić 
bankowi brakującą kwotę.

Warto dodać, że w przypadku starania 
się o unieważnienie umowy można zwró-
cić się do sądu z wnioskiem o zawieszenie 
spłat rat kredytu. Skoro bowiem klient 
już oddał bankowi całą kwotę kredytu, to 
nie ma potrzeby, aby dalej płacił nienależ-
ne raty.

Tytułem wyjaśnienia wskazuję, że pro-
blem prawny z umowami frankowym 
wziął się z tego, że banki w umowach za-
mieściły niejasne zapisy dotyczące ustale-

nia i stosowania kursu waluty. Banki przy-
znały sobie jednostronne prawo do 
ustalania kursów, które mają bezpośredni 
wpływ zarówno na ratę kredytu, jak i sal-
do kredytu (sumę zadłużenia). Sądy po-
wszechne uznają, że zapisy te:
 nie określają jednoznacznych i wery-

fikowalnych zasad określenia kursu
 nie ograniczają banku w dowolnym 

ustalaniu wysokości kursu
 nie dają klientowi możliwości wcze-

śniejszego ustalenia wysokości kwoty raty 
i salda kredytu 
 nie dają klientowi możliwości weryfi-

kacji informacji przekazywanych przez 
bank o wysokości kursów.

W swoich wyrokach polskie sądy przyj-
mują, że takie działania banków w sposób 
rażący naruszają interesy klientów, nara-
żają ich na brak bezpieczeństwa i możli-
wości przewidzenia skutków umowy. Au-
torem treści umowy kredytu był bank 
– profesjonalista. To na nim spoczywał 
obowiązek zapisania postanowień umow-
nych w sposób jasny, zrozumiały, a przede 
wszystkim zgodny z prawem. Skoro klien-
ci banków po przeczytaniu umowy nie 
zdawali sobie sprawy, że po kilkunastu 
latach do spłaty mogą mieć kwotę nawet 
większą od pożyczonej, to nie można 
twierdzić, że wiedzieli co trzeba o ryzyku 
związanym z kredytem frankowym. 
Przedstawiciele banków podczas spotkań 
ograniczali się do informacji, że frank 
szwajcarski jest stabilny i że tylko nie-
znacznie zmieniać się będzie miesięczna 
rata. Ci sami przedstawiciele nie wiedzie-
li, jak powstaje kurs stosowany przez 
bank do przeliczeń (to wynika z zeznań, 
jakie składają w sądach na rozprawach), 
dlatego nie mogli o tym informować 
klientów. Nikt też – co najistotniejsze – 
nie mówił o tym, że kwota kredytu do 
spłaty będzie rosła razem z kursem.
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OFE zmniejsza bezpieczeństwo przy-
szłych emerytów, czy zwiększa? Otóż 
w przypadku skierowania tych środków 
na IKE – likwidacja OFE spowoduje, że 
nasze emerytury będą niższe. 

OPZZ uważa, że opieranie dochodów 
mających zapewnić środki do życia lu-
dziom starym na inwestycjach na ryn-
ku finansowym jest błędem, ponieważ 
wraz z postępującym starzeniem się 
społeczeństwa rentowność tych inwe-
stycji będzie spadać.

OPZZ niezmiennie jest zdania, że je-
żeli chodzi o dochody na starość, to za-
pewnić to może jedynie publiczny sys-
tem emerytalny, oparty na solidarności 
społecznej. To najbardziej sprawiedliwy, 
transparentny i najmniej kosztowny 
sposób zapewnienia środków do życia 
po zakończeniu aktywności zawodowej. 

co przemawia na korzyść zus? 
1. W ZUS zostanie zapisane 100 proc. 

wartości aktywów z OFE, czyli nie za-
płacisz 15-proc. haraczu. 100% będzie 
waloryzowane w każdym kolejnym 
roku, a to oznacza, że zobowiązanie 
ZUS względem Ciebie będzie dość szyb-
ko rosło, minimum w tempie inflacji. 

2. Dodatkowo kwota na koncie 
w ZUS nie ma prawa się zmniejszyć, 
ponieważ waloryzacja nie może być 
ujemna – nawet w przypadku deflacji. 
Może to oznaczać, że emerytura z ZUS 
będzie potencjalnie wyższa. 

3. ZUS wypłaca emeryturę do końca 
Twojego życia. Jeśli ktoś umrze po roku 
od przejścia na emeryturę, to pech! Ale 
jeśli będzie żył na emeryturze 50 lat, to 
przez 50 lat ZUS będzie płacił mu eme-
ryturę. Potencjalnie możesz więc wypła-
cić z ZUS znacznie więcej, niż wyniosły 
kwoty zapisane na Twoim koncie i sub-
koncie.

co przemawia na korzyść ike?
1. Środki publiczne – bo teraz aktywa 

w OFE są publiczne – staną się Twoimi 
prywatnymi. OK – nie wszystkie, tylko 
85% – ale jednak mają być teraz prywatne. 

2. Te środki są dziedziczone.
3. Brak podatności na przyszłe pro-

blemy systemu emerytalnego, np. nie-
wypłacalność ZUS, bo środki te wycho-
dzą poza pulę środków publicznych.

4. Niskie opłaty za zarządzanie 
w IKE, maksymalnie 0,45%.

co przemawia przeciwko ike?
Opłata przekształceniowa powoduje, 

że pracować będzie tylko 85% obecnego 
kapitału. Niemal całkowite uzależnie-
nie wyniku inwestycyjnego od sytuacji 
na GPW (Giełdzie Papierów Wartościo-
wych) w Warszawie. Ta polityka inwe-
stycyjna jest narzucona. Wypłatę otrzy-
mam jedynie do momentu wyczerpania 
środków, a nie – tak jak z ZUS – doży-
wotnio. 

Opracował ekspert OPZZ 
Bogdan Grzybowski 
14 listopada 2019 r.

Dokończenie ze str. 4

emerytalne dylematy 

Wypad do Szklarskiej 
W jesiennych klimatach i wspaniałych humorach nasze koleżanki i nasi koledzy 

z ZZPPM INOVA i ZZPPM KGHM ZANAM spędzili urokliwy weekend w ośrodku 
wypoczynkowym OPZZ Sudety w Szklarskiej Porębie. Program imprezy przewidy-
wał między innymi zabawę biesiadną pełną tańców i hulanek oraz zwiedzanie huty 
szkła kryształowego w Piechowicach. Był też czas na indywidualne wycieczki 
górskie lub spacery po uzdrowisku. 

obchody barbórkowe 
zzPPM

centralna 
karczMa Piwna

coMber 
babski
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Zaszczytne nagrody, złote i brązowe 
statuetki, prestiżowe tytuły i honorowe 
wyróżnienia – Polska Miedź króluje na 
salonach. Błyszczy i świeci przykładem. 
Środowiska biznesowe jak mogą tak się 
starają docenić spółkę za jej wyniki ekono-
miczne, imponujący rozwój, wkład w życie 
gospodarcze i społeczne oraz działania na 
międzynarodowych rynkach. 

Padają słowa uznania i podziwu. Ze 
wszech stron sypią się pochwały, komple-
menty i laudacje. Aż miło ich słuchać na 
uroczystych galach, kongresach i akade-
miach. Media też nie szczędzą pochwał. 
W entuzjastycznym tonie raportują o kolej-
nej nagrodzie, dyplomie lub wyróżnieniu. 

Nic więc dziwnego, że prezesi prężą 
torsy, puchną z dumy i umacniają w prze-
konaniu o swojej wielkości i wyjątkowości. 
Przyznać trzeba, że czasami coś wspomną 
o pracownikach. W lekkim tonie, rzucą 
w przestrzeń medialną jakiś miły komple-
ment i nic nieznaczący frazes. Szkoda 
jednak, że nie są to słowa wypowiadane 
w kontekście konieczności podniesienia 
załodze wynagrodzeń czy też rozszerzenia 
jej świadczeń socjalnych. Przecież mówią 
o ludziach, którzy swoją ciężką pracą two-

rzą fundament Polskiej Miedzi i tak napraw-
dę płacą za te wszystkie zaszczytne bły-
skotki wręczane spółce. Cierpliwie znoszą 
zarządcze absurdy władzy i wciąż jeszcze 
tolerują szerzącą się w wielu miejscach 
niekompetencję menedżerów i specjali-
stów od zadań specjalnych. 

Nikt też nie rozważa zasadności przy-
znania spółce wyróżnień. Nie pyta, czy 

kryteria, jakimi się kierowano, były 
obiektywne i bezstronne, czy też miały 
drugie dno. Nikt tego nie drąży i nikt nie 
dyskutuje. To przecież takie nieeleganc-
kie i małostkowe. Może jednak warto 
poszukać odpowiedzi w kilku kluczo-
wych sprawach. 

Na przykład: 
Czy faktycznie KGHM zasługuje na na-

grodę za zarządzanie aktywami zagranicz-
nymi w sytuacji, gdy zamorskie aktywa 
wciąż przynoszą straty i nie widać perspek-
tywy wyjścia na prostą? 

Jak można przyznać firmie, która jest 
podejrzewana o znaczne emisje arsenu, 
wyróżnienie za działania na rzecz ekologii 
i ochrony środowiska? 

Czy wyrazem społecznej odpowiedzial-
ności biznesu jest ograniczanie etatyzacji 
Polskiej Miedzi i zmuszanie załogi do pracy 
w nadgodzinach? Czy elementem realizo-
wanych programów prozdrowotnych 
może być zmuszanie ludzi za pomocą 
nacisków ekonomicznych do pracy w wa-
runkach niszczących ich zdrowie?

Na jakiej podstawie uznano, że spółka 
stale pogłębiająca swoje zadłużenie i ma-
jąca coraz większe problemy finansowe 
zasługuje na wyróżnienie za realizację 
strategii wspierającej jej dalszy rozwój? 

Pytań i wątpliwości tego typu można 
długo mnożyć. Każdy też sam musi sobie 
wyrobić niezależną opinię. W mojej jednak 
ocenie większość nagród trudno z powagą 
traktować i nadawać im jakąkolwiek rangę. 
Są niczym więcej jak marketingowym za-
biegiem mającym ludziom oczy zamydlić.

okiem analityka

RyszaRd
zbRzyzny
Przewodniczący

zzPPM

nie wszystko złoto, co się świeci

Nareszcie krótka przerwa w wysłuchiwaniu 
niespełnialnych obietnic wyborczych nastała. 
Kolejna seria politycznych uniesień na wio-
snę. I to nie z okazji walentynek, ale majo-
wych wyborów prezydenckich. Do tego, że 
politycy ciągle mamią nas fałszywymi obiet-
nicami, zdążyłem się przyzwyczaić. Nato-
miast do tego, że są tacy, co w nie wierzą, 
jakoś nie mogę. Budżet państwa z gumy nie 
jest i nikt mnie nie przekona, że można 
wszystkim wszystko dać. 

Ale zostawmy wielką politykę. I tak nie 
unikniemy faktu, że na koniec będziemy jak 
zawsze czuli się… Premiera i ministrów już 
mamy, teraz kolej na ich przedstawicieli w te-
renie. Każda z frakcji partii rządzącej musi mieć 
swój udział w łupach. Więc i zapewne u nas 
zmienią się zarządzający. Czy będą lepsi? A co 
za różnica, będą na dłuższą czy krótszą, ale 

tylko chwilkę. Pytanie, czy będą potrafili uczci-
wie na swoje wysokie apanaże zapracować. 
Dla dobra nas wszystkich. Czy pozostawią po 
sobie sprawnie działające firmy z zadowolo-
nymi z zarobków załogami? Czasy idą ciężkie, 
ostrze gilotyny zagranicznych długów i podat-
ku miedziowego wisi na coraz cieńszym, 
sparciałym sznurku. Banksterzy czekają, kiedy 
pościna nasze miejsca pracy.

Znowu podczas negocjacji płacowych, tym 
razem na rok 2020, usłyszymy, że jest ciężko, 
że pieniędzy na wszystko brakuje, że pasa 
musimy zacisnąć, że powinniśmy zrozumieć 
powagę sytuacji i pohamować zapędy. W od-
działach KGHM sprawa jest prosta, tam wy-
nagrodzenia wzrosnąć muszą i to o z góry 
wyliczoną, nie mniejszą niż 0,8 wartość tego, 
jak w tym roku zarobki podniesiono w gospo-
darce krajowej. Wszyscy już chyba znają tę 
zasadę, więc nie będę tego dalej rozwijał.

Gorzej jest w spółkach zależnych, gdzie co 
rok mamy wolnoamerykankę. Ile się związ-

kowcom wydrzeć uda, tyle ludzie dostaną. 
A zawsze jest to mniej niż w spółce matce. 
Dlaczego tak się dzieje? Czy jesteśmy gorszy-
mi pracownikami? Czy nasza praca jest mniej 
warta? Mówi się nam, że nasze produkty  
i usługi są dla właściciela zbyt drogie, że nie 
może on sobie pozwolić na płacenie nam 
więcej. Zrozumiałbym to, gdybyśmy praco-
wali w prawdziwej gospodarce wolnorynko-
wej, gdzie cena zależna jest od podaży i po-
pytu. Natomiast nasza grupa kapitałowa 
oparta jest na nikomu nieznanych mechani-
zmach polityczno-finansowych. My, pracow-
nicy, nie mamy wpływu na jakość i opłacal-
ność naszej pracy. To zarządzający w imieniu 
właściciela i jednocześnie większościowego 
nabywcy efektów naszej pracy ustalają, co, 
kiedy i za ile produkujemy. To w 99% od nich 
zależy efekt naszej pracy. A właściciel udaje, 
że wszystko jest OK. Wmawia nam, że po-
winniśmy jeszcze bardziej się postarać. Przy-
syła swoich namiestników, którzy rządząc 

nami, jednocześnie wmawiają, że od nich  
nic nie zależy. Że to właściciel, dyrektorzy 
oddziałów nie chcą nam więcej płacić za 
efekty naszej ciężkiej, w fatalnych często 
warunkach wykonywanej pracy. I koło się 
zamyka. Zapewne ktoś w tej mętnej wodzie 
naszym kosztem ciężkie pieniądze zarabia.

Czy tak być musi? Zapewniam Was, że nie! 
Jeżeli my wszyscy stanowczo się sprzeciwi-
my, to właściciel będzie musiał się z nami li-
czyć. Uzna, że nie jesteśmy ludźmi trzeciej 
kategorii, że nasza praca jest równie wiele 
warta co praca górnika i hutnika. Zrozumie 
wreszcie, że bez nas ta wielka giełdowa spół-
ka rady sobie nie da. 

Czy starczy nam odwagi? To pytanie do 
nas wszystkich. To już ostatni moment. Sznu-
rek trzeszczy, jak go nie wzmocnimy swoimi 
działaniami, trzaśnie z hukiem, ale my nawet 
tego już nie usłyszymy. Będziemy już w innej 
i, zapewniam Was, gorszej rzeczywistości.

Analityk

mętna woda

Pawiem narodów byłaś i papugą;
A teraz jesteś służebnicą cudzą 

Juliusz Słowacki

Tylko w okresie dwóch miesięcy od września do października pracow-
nicy Polskiej Miedzi poinformowani zostali aż o sześciu wizerunkowych 
sukcesach spółki. Są to:
 Złota statuetka „Stevie Awards” dla prezesa za zarządzanie spółką 
  Brązowa statuetka „Stevie Awards” za całokształt działań spółki w dzie-

dzinie społecznej odpowiedzialności biznesu
 „Innowator Wprost” za działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska
  „Bursztyn 2019” dla prezesa Marcina Chludzińskiego za skuteczne za-

rządzanie zapewniające stabilność finansową Grupy KGHM oraz konse-
kwentne realizowanie Strategii Spółki poprzez wdrażanie mechanizmów 
wspierających jej dalszy rozwój.

  „Polski Kompas 2019” dla KGHM w kategorii Czempion globalny za 
działalność międzynarodową, zarządzanie aktywami zagranicznymi 
i bycie ambasadorem Polski na świecie

  „The Best Annual Report” – wyróżnienie dla Polskiej Miedzi za najlepszy 
raport roczny za 2018 rok


