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D
ialog – z samej definicji – jest stałą interak-
cją pomiędzy partnerami, których interesy 
i oczekiwania są niejednokrotnie sprzecz-
ne. Dlatego też warunkami niezbędnymi 
do jego efektywnego przebiegu są: akcep-

tacja pewnych wspólnych wartości, wzajemny 
szacunek i zaufanie pomiędzy stronami oraz po-
ważne traktowanie podjętych zobowiązań. Dobra 
współpraca na poziomie zakładu pracy pomiędzy 
pracodawcą a przedstawicielstwem pracowników 
stanowi podstawę pokoju społecznego i jest ko-
rzystna dla wszystkich stron dialogu.

Z perspektywy pracodawcy istnienie dobrze zorgani-
zowanego dialogu społecznego ma zasadnicze znacze-
nie dla strategii zarządzania konfliktem z pracownikami, 
ponieważ określa on, w jakich ramach instytucjonalnych 
należy poszukiwać rozwiązania tego sporu. Łatwiej wte-
dy o ogólną poprawę wydajności, większe zaangażowa-
nie ludzi w realizacji wyznaczonych planów produkcyj-
nych i podejmowanie kolejnych wyzwań rynkowych.

Spotkania i negocjacje prowadzone w ramach dialo-
gu nie mogą jednak być traktowane przez reprezentan-
tów załogi jako sposób na ich osobistą karierę lub przez 
pracodawcę jako uciążliwy obowiązek ustawowy.

Jak wskazują badania nad znaczeniem dialogu spo-
łecznego i negocjacji zbiorowych, jeśli wyznacza się 
zasady dotyczące relacji między pracodawcami i pra-
cownikami, pozycja pracodawców jest bardziej akcep-
towalna, a ich działania efektywne. 

Czy w Polskiej Miedzi tak jest, czy też dialog społecz-
ny, zamiast tworzyć płaszczyznę do porozumienia, 
przekształca się w dyskusję związków zawodowych 
z głuchoniemym? 

Zachęcamy do uważnej lektury naszego pisma i po-
szukania odpowiedzi na pytanie: Jak w Polskiej Miedzi 
funkcjonuje dialog społeczny?

Dialog społeczny  
czy monolog właDzy? 

Prezes
Po wysłuchaniu 

wszystkich  
stanowisk deklaru-

ję, że powołam 
w tych sprawach 
specjalne komisje 

oraz że przez kolejny 
rok będę analizował 
i rozważał. Sądzę,  
że na tym możemy 
już zakończyć to 
spotkanie stron  

dialogu społecznego 
w spółce. 

związkowiec
Oczekujemy  

wyższych  
stawek…

związkowiec
Pogarsza się bezpie-

czeństwo pracy…
związkowiec

Plany produkcji są wyżyło-
wane, a poziom zatrudnienia  

niewystarczający…
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obiecanki cacanki w polskiej mieDzi
Pod koniec stycznia ubiegłego roku 

strony ZUZP dla pracowników 
KGHM podpisały porozumienie, 
w którym zarząd spółki zobowiązał 
się między innymi do podjęcia dzia-
łań zmierzających do rozwiązania kil-
ku istotnych dla załogi spraw. Wśród 
nich najważniejszą było wyeliminowa-
nie negatywnego wpływu podatku od 
kopalin na wysokość nagrody rocznej. 
Kolejna bolączka załogi to koniecz-
ność zmiany odstającego od realiów 
życia i zdrowego rozsądku obecnego 
sposobu naliczania dodatków za pracę 
w warunkach szkodliwych i niebez-
piecznych. Prezes zobowiązał się rów-
nież do podjęcia działań w kierunku 
nowelizacji zasad funkcjonowania 
Abonamentu Medycznego MCZ. 

Jak do tej pory żaden z tych proble-
mów nie doczekał się rozwiązania. 
Kilka, najczęściej rutynowych, wyni-
kających z obowiązującego w spółce 
prawa układowego, nie doprowadziło 
do takich ustaleń, które można by 
wpisać do ZUZP. Przez cały rok wła-
dze Polskiej Miedzi rozważały, anali-
zowały i zwlekały ze sformułowaniem 
konkretnych wniosków.

– Przy każdej okazji spotkania z za-
rządem spółki przypominaliśmy o pil-
nej potrzebie uporządkowania ważnych 
dla ludzi spraw – wyjaśnia przewod- 
niczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny.  

– Również w formie pisemnej wielo-
krotnie składaliśmy propozycje nowe-
lizacji niektórych zapisów w ZUZP. Jed-
nak żadna z nich nie spotkała się ze 
zrozumieniem. Można odnieść wraże-
nie, że prezes wręcz nie jest zaintereso-
wany wypracowaniem jakiegokolwiek 
korzystnego dla pracowników ustale-
nia. Zamiast rozpocząć z nami rzeczo-
wą rozmowę prowadzi grę na czas i uni-
ka podjęcia konkretnej decyzji. 
W najważniejszej dla załogi sprawie, 
czyli problemie stale malejącej wysoko-
ści nagrody rocznej z powodu wciąż 
obowiązującego podatku miedziowego, 
zasłania się koniecznością dokonania 

dalszych pogłębionych analiz i studiów 
makroekonomicznych. Przy tej okazji 
słyszymy wykłady o polityce amerykań-
skiej, konfliktach zbrojnych i wojnach 
handlowych prowadzonych na Wscho-
dzie i Zachodzie. Czy za wszystkie nie-
szczęścia tego świata ma płacić załoga 
Polskiej Miedzi w postaci malejących 
dochodów? Obawiam się, że podobną 
postawę zarząd KGHM zaprezentuje 
nam podczas tegorocznych negocjacji 
płacowych. 

W odpowiedzi na pismo Ryszarda 
Zbrzyznego przypominające preze- 
som o oczekiwaniach załogi dyrektor  
ds. zarządzania zasobami ludzkimi  

Magdalena Wróbel stwierdziła błysko-
tliwe, iż postawa związku skupiającego 
się tylko na krytycznej ocenie praco-
dawcy nie sprzyja wypracowaniu takie-
go porozumienia, które można by 
wprowadzić do ZUZP. Zasugerowała 
też, iż są organizacje związkowe, które 
nie akceptują propozycji zgłaszanych 
przez ZZPPM. 

– Szkoda, że pani dyrektor nie do-
precyzowała, jakie organizacje ma na 
myśli i z jakimi postulatami się one 
nie zgadzają – komentuje Ryszard 
Zbrzyzny. – Gdybyśmy mieli taką in-
formację, moglibyśmy poprosić zało-
gę o wyrażenie opinii w tej sprawie. 

Stanowisko ZZPPM 
Postulaty dotyczące pracowników KGHM 
 Oczekujemy w załączniku nr 11 do ZUZP wyelimi-
nowania wpływu „podatku miedziowego” na wymiar 
dodatkowej nagrody rocznej – ze skutkiem za 2019 rok. 
 W sprawie dodatków za pracę w niebezpiecznych 
i szkodliwych warunkach postulujemy, by podstawą 
do ich naliczania była XIV kategoria stawek osobistego 
zaszeregowania, a nie aktualnie obowiązująca VIII, 
 Proponujemy, by celem otworzenia wielu pracow-
nikom dalszej drogi awansu zawodowego dokonać 
przesunięcia o dwie kategorie dolnych i górnych sta-
wek osobistego zaszeregowania. 

 Żądamy wzrostu stawek płac zasadniczych od 
1.01.2020 o minimum 10%.
Postulaty dotyczące pracowników spółek Gru-
py Kapitałowej Polskiej Miedzi 
 Wnosimy o ustalenie we wszystkich spółkach GK 
KGHM 7-proc. stawki odpisu na PPE, wzorem oddzia-
łów KGHM Polska Miedź S.A.
 Oczekujemy niezwłocznego wprowadzenia we 
wszystkich spółkach GK KGHM zasady corocznego 
podwyższania wysokości wynagrodzeń w oparciu 
o mechanizm zawarty w par. 76 ZUZP dla Pracowników 
KGHM Polska Miedź S.A. 

Związki Zawodowe Polskiej Miedzi oczekują podwyższenia stawek płac zasadniczych o 11%. 
Zarząd KGHM potrzebuje czasu na analizę tego postulatu.  

Komunikat ZZPPM 
W dniu 22 stycznia br. strony ZUZP dla Prac. 

KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęły negocjacje 
w sprawie ustalenia nowej wyższej wysokości wy-
nagrodzeń i świadczeń pracowniczych na 2020 rok.

Negocjacje te będą kontynuowane, gdyż w spra-
wach zasadniczych stanowisko Zarządu KGHM 
znacznie odbiega od naszych postulatów. Zarząd 
KGHM odmówił dokonania jakichkolwiek zmian w zał. 
nr 11 do ZUZP, a tym samym nie dotrzymał wcze-
śniejszych deklaracji o konieczności wyeliminowania 
wpływu podatku miedziowego na postępujący spa-
dek wysokości nagrody rocznej z tytułu wypracowy-
wanego zysku.

W tych okolicznościach organizacje związkowe 
przyjęły wspólne stanowisko (postulat) w sprawie 
konieczności podniesienia z dniem 1.01.2020 r. sta-
wek płac zasadniczych o 11%. Propozycja Zarządu 
sięgająca jedynie ok. 4,7% ze zrozumiałych wzglę-

dów nie mogła zostać przez nas poważnie potrakto-
wana. W sprawie tej Zarząd KGHM potrzebuje jeszcze 
czasu na zastanowienie, na co wyraziliśmy zgodę.

W tle tych zasadniczych rozmów kontynuowaliśmy 
wcześniej rozpoczęte rozmowy na temat potrzeby 
dokonania innych zmian w ZUZP. 

Finalizujemy tutaj m.in.:
 nową, wyższą podstawę naliczania dodatków za 

pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych 
z VIII kategorii na X kategorię płac zasadniczych,
 odciążenie ZFSS od kosztów przejazdu urlopo-

wego i finansowania wczasów profilaktyczno-leczni-
czych. Koszty te pokrywane będą z innych funduszy 
pracodawców,
 zrównanie ratowników straży pożarnej w pra-

wach i gratyfikacjach z ratownikami funkcjonującymi 
w innych podmiotach KGHM,

 bardziej korzystne od dotychczasowych kryteria 
do uzyskania prawa do dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego dla pracowników zatrudnionych pod 
ziemią,
 uporządkowane zostaną zasady i prawa do 

urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników 
zatrudnionych w hutach.

Oczekujemy na to, że kolejny etap negocjacji na-
stąpi niebawem i zakończy się podwyższeniem sta-
wek płac zasadniczych na postulowanym 11-proc. 
wzroście, uchroni to pracowników przed kolejnym 
spadkiem płac realnych w 2020 roku.

Sytuacja KGHM jest stabilna, perspektywa optymi-
styczna – jak wypowiada się w mediach prezes 
KGHM – to i nasz postulat nie jest ponadwymiarowy.

 Sukcesami należy dzielić się także z pracownikami, 
którzy na nie ciężko pracują.
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By podołać nowym wyzwaniom w KGHM, konieczne są spore fundusze, 
dobry plan działań i skuteczny, kompetentny i zdeterminowany  
do działania zarząd spółki oraz mądry nadzór właścicielski.

Na oficjalne podsumowania finansów 
KGHM za 2019 rok musimy jeszcze 
poczekać aż firma formalnie zakończy 
wszystkie bilanse. Niemniej jednak 
sądzę, że już można się pokusić o próbę 
określenia generalnej kondycji spółki. 
Czy oceniając jej perspektywę na 2020 
rok, mamy podstawy do optymizmu? 

Optymizm zawsze dodaje działaniom 
dynamiki i z większą energią podejmu-
jemy się nowych wyzwań. W kontekście 
Polskiej Miedzi pojawia się coraz więcej 
sygnałów świadczących o nadchodzącym 
kryzysie. Jednak sam optymizm tego 
kryzysu nie zatrzyma. Mój niepokój bu-
dzi zarówno pogarszająca się sytuacja 
finansowa i dalsze istotne zadłużanie 
spółki, jak i sposób sprawowania nadzo-
ru właścicielskiego przez skarb państwa, 
a także pochodzących z wyboru dokona-
nego przez pracowników wyjątkowo 
biernych członków Rady Nadzorczej. 
Również styl zarządzania prezentowany 
przez naszych prezesów raczej nie jest 
nastawiony na stały rozwój firmy, ale 
krótkoterminowe działania mające im 
zapewnić ciepłe posadki. Większość klu-
czowych stanowisk obsadzona jest przez 
osoby zewnętrzne, niezwiązane z Polską 
Miedzią i traktujące ją jako kolejny etap 
w swojej karierze zawodowej. Z ich 
punktu widzenia najważniejsze jest 
utrzymanie kontraktu i unikanie trud-
nych decyzji, które dopiero w dalszej 
perspektywie mogłyby owocować. 

Jednak w mediach wyniki spółki 
prezentowane są jako bardzo dobre. 

Więcej w tym kreatywnej księgowości 
i propagandy niż realnych osiągnięć. Wy-
nik produkcyjny rzeczywiście okazał się 
nie najgorszy, ale w znacznej części pro-
dukcja miedzi oparta była na zapasach 
koncentratu zgromadzonego w 2018 r. To 
oznacza, że wydobycie rudy i jej przerób 
w 2019 roku nie były imponujące. Z tego, 
co wiem, również gospodarka zasobami 
nie jest racjonalna. Sięga się głównie po 
najtłustsze kęsy, pozostawiając rudę o niż-
szej zawartości miedzi. To krótkowzrocz-
na taktyka. Problem bowiem w tym, że 
z powodów technologicznych do tych po-
miniętych pokładów już nie będzie moż-
na nigdy powrócić bądź wyjątkowo kosz-
towne byłoby to przedsięwzięcie. Fak- 
tem jest także to, że obecne zadłużenie  

Polskiej Miedzi znacznie prze-
kroczyło już poziom 9 miliardów 
złotych i stale rośnie. Jest już 
większe niż wartość rynkowa ak-
cji KGHM będącego w posiada-
niu głównego akcjonariusza, ja-
kim jest skarb państwa. 

To daje do myślenia i prowokuje 
do postawienia pytania: kto tak 
naprawdę posiada pakiet 
kontrolny spółki? 

Nie chcę na ten temat nad-
miernie spekulować. Niech każ-
dy sam, kierując się zwykłą logi-
ką, spróbuje sobie odpowiedzieć 
– czy lepiej jest mieć gotówkę, 
czy długi, które trzeba spłacać 
wraz ze znacznymi odsetkami. 
Przecież coraz wyraźniej widać, 
że firmie brakuje środków nie tylko na 
dalszy rozwój, ale nawet na inwestycje 
odtworzeniowe. To z oczywistych wzglę-
dów wpływa na bieżący poziom produkcji 
i osiągane wyniki. Coraz bardziej daje się 
też we znaki niewystarczająca wentylacja 
i klimatyzacja wielu obszarów górniczych. 
Są miejsca, gdzie temperatury przekra-
czają wszelkie możliwe normy. Coraz bar-
dziej brakuje szybów i wyrobisk wentyla-
cyjnych, koniecznych do sprawnego 
funkcjonowania zakładów górniczych. 
Trzeba mieć świadomość, że bez tego co-
raz więcej rejonów będzie musiało być 
wyłączonych z eksploatacji. Z proble-
mem niewystarczającej wentylacji w ko-
palniach borykamy się już od wielu mie-
sięcy i bez podjęcia konkretnych działań 
będzie tylko gorzej. Zwracam też uwagę, 
że poziom realizacji inwestycji o nazwie 
Głogów Głęboki daleki jest od przyjętych 
założeń. Przypomnę, że budowę pierw-
szego szybu w tym rejonie rozpoczęto 
w 2005 roku, czyli 15 lat temu. To szmat 
czasu i prace powinny już być na finiszu. 
Tymczasem wszystko jest rozgrzebane 
i końca tego bałaganu nie widać. Wiele 
jest też do zrobienia w sferze hutniczej. 
Między innymi znacznemu ograniczeniu 
musi ulec emisja arsenu. Jego zbyt wyso-
kie stężenie w powietrzu to nie tylko za-
nieczyszczenie środowiska, ale mówiąc 
wprost – trucie mieszkańców. Epidemia 
chorób nowotworowych, jaką obserwuje-
my, ma przecież jakieś przyczyny. Jednak 
redukcja emisji szkodliwych substancji 

do środowiska wymaga zainwestowania 
w nowe, bardziej ekologiczne technolo-
gie. By podołać tym wszystkim wyzwa-
niom, konieczne są spore fundusze,  
dobry plan działań i skuteczny, kom- 
petentny i zdeterminowany do działania 
zarząd spółki oraz mądry nadzór właści-
cielski. Niestety, żaden z tych elementów 
obecnie nie jest mocną stroną Polskiej 
Miedzi. 

Jeśli już mówimy o nadzorze właściciel-
skim, to przebieg grudniowego Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy KGHM pokazał, że rząd RP 
jako główny akcjonariusz sam ze sobą 
nie może uzgodnić, jakie uchwały 
dotyczące Polskiej Miedzi mają być 
podjęte. Trudno więc oczekiwać, by w tej 
sytuacji mógł konsekwentnie realizować 
politykę korzystną dla spółki. 

Rzeczywiście, podczas NWZA przed 
głosowaniem nad projektem rządowej 
uchwały w sprawie zmian w składzie 
Rady Nadzorczej spółki przedstawiciel 
Ministerstwa Aktywów Państwowych, bo 
teraz pod taki organ podlega KGHM, 
złożył wniosek o przerwanie obrad do  
9 stycznia. W głosowaniu akcjonariusze 
nie zgodzili się jednak na tę propozycję. 
To pokazuje, że po pierwsze, skarb pań-
stwa traci kontrolę nad spółką, a po dru-
gie, w kręgach władzy nadal toczy się 
walka o podział łupów w Polskiej Miedzi. 
Kto ma objąć jakie stanowisko i jakie 
mieć kompetencje. Merytoryczne przy-

gotowanie się do Nadzwyczajne-
go Walnego Zgromadzenia Ak-
cjonariuszy stało się niemożliwe. 
Być może w tej podjazdowej wo-
jence bierze jeszcze udział jakiś 
gracz zewnętrzny, o którym do 
tej pory nic nie wiemy, ale nie-
długo go poznamy. 

Na świecie amatorów na polską 
miedź nie brakuje. Wymownym 
dowodem na to jest list dwóch 
senatorów kongresu USA  
do premiera Morawieckiego 
w sprawie ograniczenia podatku 
od kopalin. Twierdzą, że opłata 
od wydobycia miedzi w Polsce 
jest dla inwestorów z Ameryki  
za wysoka i domagają się od 
naszego rządu jej ograniczenia.

Nasz związek krytykował to obciąże-
nie fiskalne od samego początku. Rów-
nież jako poseł podejmowałem wiele 
działań, by podatek został zniesiony lub 
ograniczony do jakiegoś rozsądnego wy-
miaru. Wykazywałem jego szkodliwość 
zarówno dla funkcjonowania spółki, jak 
też poziomu wynagrodzeń pracowni-
czych. Jednak wszystkie te argumenty 
zostały zarówno przez rząd PO, jak i eki-
pę PiS zignorowane. Teraz w tej sprawie 
kongresmeni amerykańscy naciskają na 
premiera. 
Ciekawe, co wyniknie z tych nacisków? 

W zasadzie popieramy ich postulat – 
podatek od kopalin powinien być znie-
siony. Jednak obawiam się, że intencje 
autorów listu nie są zgodne z interesem 
Polskiej Miedzi. Być może w ten sposób 
kapitał spekulacyjny chce w naszym kra-
ju zrobić szybki biznes? Zainwestować 
możliwie mało, wycisnąć możliwie dużo 
i przenieść się w inny zakątek świata. 
Nam pozostaną do rozwiązania społecz-
ne i ekologiczne problemy, które tacy 
krótkoterminowi inwestorzy wykreują. 
Inaczej mówiąc, mogą potraktować nasz 
kraj jak kolonię, którą można tanim 
kosztem eksploatować bez oglądania  
się na społeczne skutki działań. Tak  
przecież wielcy tego świata postępują 
w rejonie Azji i Pacyfiku czy też w Afryce 
i Ameryce Południowej. 

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym 

Dokończenie na str. 4
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Jeśli premier posłucha się Amerykanów, 
narazi się na zarzut, iż jest na ich pasku 
i działa zgodnie z ich wolą. Jeśli nato-
miast ich zignoruje, może to mieć 
niekorzystny wpływ na naszą politykę 
zagraniczną. Można powiedzieć, że ma 
twardy orzech do zgryzienia. 

Do tego doprowadzono. Szkoda, że 
wcześniej nie brano pod uwagę naszych 
żądań w tej sprawie. Dzisiaj sytuacja była-
by czysta i nie stwarzała niepotrzebnych 
napięć na linii Polska – USA. Teraz tylko 
czekać, gdy się dowiemy, że podatek obo-
wiązuje tylko KGHM, a pozostałe złoża 
położone są na specjalnie wydzielonych 
strefach ekonomicznych, gdzie takie ob-
ciążenia nie obowiązują. Oczywiście mó-
wię to z dużą dozą sarkazmu, ale po tej 
ekipie wszystkiego się można spodziewać. 
Generalnie mówiąc, podatek powinien 
być zredukowany, ale nie pod naciskiem 
zagranicznych lobbystów, ale w imię do-
brze pojętej polskiej racji stanu i naszego 
polskiego interesu ekonomicznego. 

O dziwnych preferencjach władzy przy 
zarządzaniu zasobami geologicznymi 
świadczy też wciąż nierozwiązana 
sprawa przyznania koncesji na poszuki-
wanie miedzi kanadyjskiej spółce Leszno 

Cooper. Chodzi m.in. o złoże Bytom 
Odrzański, o które bezskutecznie 
zabiegał KGHM Polska Miedź.

To teren, który przylega bezpośrednio 
do obszaru Głogów Głęboki Przemysłowy. 
Planowano, że wraz z innymi złożami, ta-
kimi jak między innymi Gaworzyce-Ra-
dwanice, Kulów-Luboszyce czy też Retków-
-Ścinawa, będzie stanowić bazę surowcową 
dla KGHM na przyszłość. Według wstęp-

nych szacunków jest tam zdeponowane 
blisko 265 mln ton rudy o średniej zawar-
tości miedzi na poziomie 2,40%, co stano-
wi około 1/4 zasobów miedzi i około 1/3 
zasobów srebra we wszystkich obszarach 
koncesyjnych KGHM w Polsce. Jest więc 
o co powalczyć. Jednak za czasów rządów 
Donalda Tuska Ministerstwo Środowiska 
odrzuciło wniosek KGHM i przyznało kon-
cesję kanadyjskiej firmie reprezentowa- 
nej przez byłego prezesa Polskiej Miedzi  
Stanisława Speczika. Wyraźnie więc wska-

zano, czyje interesy są brane pod uwagę 
w pierwszej kolejności. Traci na tym za-
równo załoga naszej spółki, jak i skarb 
państwa. Fakt ten jednak nie spędza snu 
z powiek naszej władzy. 

Od 2016 roku toczy się w tej sprawie 
śledztwo prokuratorskie. Śledczy spraw- 
dzają przebieg przyznawania koncesji 
pod kątem ewentualnego niedopełnienia 

obowiązków przez któregoś 
z urzędników Ministerstwa Środowiska. 

Jednak jak do tej pory panuje głucha 
cisza na ten temat i nie wiadomo, do ja-
kich wniosków śledczy doszli. Znając 
życie, obawiam się, że cała ta afera rozej-
dzie się po kościach i dla Polskiej Miedzi 
nic konkretnego z niej nie wyniknie. 
Podobnie jak wciąż nie znaleziono win-
nego gigantycznych strat KGHM związa-
nych z Quadrą. W tym kontekście mówi 
się, że była to nietrafiona decyzja inwe-

stycyjna. Ja stawiam tezę, że nie był to 
błąd, ale działanie z premedytacją. Wy-
prowadzono tym sposobem z krajowego 
obrotu gospodarczego już niemal 20 mld 
złotych i pewnie jeszcze to nie koniec.

Ktoś musiał na tym interesie zarobić…
Na pewno nie była to Polska Miedź. 

Wydaliśmy ponad 20 mld złotych, za któ-
re mamy trwale nierentowną chilijską 
kopalnię Sierra Gorda i kanadyjskie zło-
że Afton Ajax, na eksploatację którego 

nie możemy uzyskać zezwoleń środowi-
skowych. Być może właśnie w uzna-
niu tych wybitnych osiągnięć były 
prezes KGHM Herbert Wirth otrzy-
mał niedawno z rąk prezydenta Dudy 
nominację profesorską. Przy tej oka-

zji prezentowano go jako wybitnego 
znawcę zagadnień ekonomiki górnictwa 
oraz specjalistę od oceny przemysłowych 
projektów inwestycyjnych. Śmiech na 
sali. Trudno chyba o lepszy przykład hi-
pokryzji i zakłamania. Podkreślam, że 
cały czas mówimy o grzechach Platformy 
Obywatelskiej, które Prawo i Sprawiedli-
wość zdaje się bezkrytycznie akceptować. 
Przecież wbrew szumnym zapowiedziom, 
do tej pory nie rozwiązano problemu po-
datku od kopalin, nie wyjaśniono spraw 
związanych z zakupem Quadry czy też 
zablokowaniem Polskiej Miedzi przed 
dostępem do nowych obszarów koncesyj-
nych. W tych tematach zarówno skarb 
państwa, jak i zarząd KGHM wykazują 
całkowitą bierność. Wiele natomiast ak-
tywności obserwujemy w walce o obsadę 
wysokopłatnych stanowisk i wymyślaniu 
coraz nowszych sposobów ograniczenia 
załodze należnych jej wynagrodzeń czy 
też wymuszeniu na pracownikach pracy 
w warunkach sprzecznych ze zdrowym 
rozsądkiem i zasadami BHP. Mam tu na 
myśli niewystarczający poziom zatrud-
nienia, zmuszanie ludzi do pracy w nad-
godzinach czy też wciąż nierozwiązany 
problem zaniżanej nagrody rocznej. 

Zaczęliśmy naszą rozmowę pytaniem 
o optymizm. Jednak wygląda na to,  
że trudno znaleźć jakieś uzasadnienie  
do pozytywnego spojrzenia na nadcho-
dzący czas. 

Wszystko zależy od postawy załogi. Je-
śli pracownicy zdecydują się wreszcie na 
pokazanie, co sądzą o sytuacji w Polskiej 
Miedzi i wyraźnie dadzą do zrozumienia, 
że nie zamierzają dłużej jej tolerować, 
mamy nadzieję na lepszą zmianę. Do 
tego jednak potrzebna jest jedność i zro-
zumienie jej sprawczej siły. 

Dobry start w ZaKłaDZie HyDrotecHnicZnyM
Wypłata nagrody uznaniowej za drugie półrocze oraz 

uruchomienie naboru nowych pracowników do obsady 
stanowisk robotniczych – w taki sposób rozpoczął się 2020 
rok w Zakładzie Hydrotechnicznym. Z kronikarskiego obo-
wiązku przypominamy, że sprawy te były podstawą postu-
latów sformułowanych kilka miesięcy temu w ramach 
sporu zbiorowego prowadzonego przez ZZPPM ZH.

– 9 stycznia dyrekcja poinformowała nas, iż podjęła de-
cyzję o wypłacie nagrody uznaniowej – wyjaśnia wiceprze-
wodniczący ZZPPM ZH Waldemar Dziarmaga. – Jest to 
oczywiście dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy ją 
otrzymają. Jednak wyraźnie chcę podkreślić, że związki 
zawodowe nie miały żadnego wpływu zarówno na wyso-
kość nagrody, jak i sposób jej rozdysponowania. Uważam, 
że w przyszłości wprowadzenie regulaminu określającego 
szczegółowe zasady przyznawania nagrody przyczyni się 
do zwiększenia transparentności zarządzania naszym zakła-
dem, aby cała załoga była doceniona. Już mogę zadekla-
rować, iż w tej sprawie będziemy chcieli rozmawiać z dy-
rektorem. Mam nadzieję, że podzieli on nasze stanowisko 
i rozmowy o szczegółowych zapisach regulaminu będą 
sprawnie i kompetentnie prowadzone. Kolejną sprawą, jaką 
nasz związek będzie chciał się zająć w tym roku, będzie 

dalsze dążenie do zmian w stawkach za dojazdy pracowni-
cze. W szczególności likwidacja obowiązującej tabeli na 
uczciwą stawkę za kilometr. Uporządkowanie dojazdów 
pracowniczych było przecież podstawą sformułowania 
jednego z naszych postulatów w ubiegłorocznym sporze 
zbiorowym i należy tę sprawę doprowadzić do końca.  

Mówiąc o planach pracy związku na 2020 rok, Waldemar 
Dziarmaga wymienia również takie sprawy do załatwienia, jak 
konieczność wyrównania premii dla sztygarów pracujących na 
oddziałach ruchowych oraz przeszeregowania tych pracowni-
ków, którzy od wielu lat pozostają na tych samych kategoriach.

– W naszej ocenie to jest duże pole do działań związko-
wych. Można powiedzieć, że są to tematy na wczoraj. Ludzie 
od dawna oczekują na ich rozwiązanie. To przecież kwestia 
elementarnej sprawiedliwości w zakładzie i równego trak-
towania całej załogi. Mam nadzieję, że uda się nam dojść 
do porozumienia z dyrekcją i wypracować jakieś rozsądne 
rozwiązanie. Zwłaszcza że jest nowy rok i otwierają się nowe 
możliwości. Pragnę też podkreślić, iż lista zadań do zreali-
zowania, jakie zarząd związku postawił sobie na najbliższe 
miesiące, nie jest ostatecznie zamknięta. Przez cały czas 
pracownicy sygnalizują nam kolejne tematy, które ich zda-
niem powinny być przeanalizowane. 

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM 
Ryszardem Zbrzyznym 

Dokończenie ze str. 3

zadłużenie polskiej miedzi znacznie przekroczyło  
już poziom 9 miliardów złotych i stale rośnie.  
jest już większe niż wartość rynkowa akcji  
kgHm będącego w posiadaniu głównego  
akcjonariusza, jakim jest skarb państwa
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Wieści z MCZ 
Wraz z końcem 2019 roku z Miedziowego 

Centrum Zdrowia zaczęły do nas napływać 
pozytywne wiadomości. 3 grudnia podczas 
spotkania zarządu MCZ ze związkami zawo-
dowymi prezes spółki przyznał, iż dostrzega 
znaczne i nieuzasadnione różnice w pła-
cach dużej części załogi. W najbliższym więc 
czasie rozpocznie ich systematyczne wy-
równywanie. Zaznaczył też, iż będzie to pro-
ces długotrwały i konsekwentny. 

Również w grudniu kierownictwo 
MCZ wygospodarowało środki na pomoc 
świąteczną oraz nagrodę roczną dla całe-
go personelu. Wypłaty nagrody zapewne  
będą niezbyt wysokie, ale w sytuacji, gdy 
niektórzy pracownicy otrzymują mie-
sięczne wynagrodzenia niewiele przekra-
czające ustawowe minimum, każda do-
datkowa kwota w ich domowych bud- 
żetach ma istotne znaczenie. 

Jednak w opinii Katarzyny Kobyliń-
skiej, pełniącej obowiązki przewodniczą-
cej ZZPPM MCZ, najważniejszymi spra-
wami do załatwienia jest realizacja 
postulatów naszego związku. 

– Oczekujemy na wzrost stawek zasad-
niczych wszystkich zatrudnionych, przy-
znanie specjalnej premii za obsługę abo-
namentu medycznego i badania komer- 
cyjne – wylicza Katarzyna Kobylińska. – 
Postulujemy też o ustanowienie 7 kwiet-
nia Świętem Spółki i wypłatę załodze 
z tego tytułu corocznej nagrody. Wnosi-
my też o przyznanie ekwiwalentu pie-
niężnego za dojazd do pracy wszystkim 
tym, którzy nie mają możliwości korzy-
stania z komunikacji linii autobusowej. 
Pragnę zapewnić, iż będziemy cierpliwie 
i konsekwentnie dążyć do realizacji 
wszystkich punktów naszego stanowi-
ska. Zarówno zarząd, jak i właściciel 
MCZ muszą sobie wreszcie uświadomić, 
iż usatysfakcjonowana załoga zawsze 
pracuje bardziej wydajnie i z większym 
poświęceniem. Nie ukrywam, iż w tym 
naszym dążeniu do wyznaczonych celów 
spotkamy się z silnym poparciem całej 
załogi. Wszak prawdziwy związek zawo-
dowy w pierwszej kolejności zajmuje się 
działaniami zmierzającymi do podniesie-

nia warunków pracy  i płacy oraz repre-
zentowaniem pracownika we wszystkich 
trudnych dla niego sytuacjach zawodo-
wych. Natomiast organizacja imprez, 
wycieczek i biesiad to zaledwie niewielki 
margines tego, co na co dzień robimy. 
Liczę w tym zakresie na zrozumienie 
i współpracę z całą załogą MCZ, bo prze-
cież walczymy o interes wszystkich pra-
cowników.  

O wysokiej jakości pracy personelu 
MCZ najlepiej świadczą różne liczne na-
grody i wyróżnienia przyznawane spół-
ce. Niedawno ogłoszone wyniki 16. edy-
cji rankingu dziennika „Rzeczpospolita” 
– „Bezpieczny szpital” są tego wymow-
nym dowodem. 

Placówka MCZ zajęła pierwsze miej-
sce na Dolnym Śląsku, trzecie w sieci 
szpitali poziomu II w kraju oraz dziewią-
te miejsce w Polsce wśród szpitali zabie-
gowych, wielospecjalistycznych i onko-
logicznych. 

Prezes MCZ Piotr Milczanowski, ko-
mentując to wyróżnienie, stwierdził, iż 

„Całość składa się na to, by pacjent był 
pod należytą opieką i bezpieczny. To 
właśnie bezpieczeństwo pacjenta jest 
dla nas priorytetem. Na dobre wyniki 
wpłynęła praca całego zespołu. Lokaty 
i trofea są potwierdzeniem ciężkiej pra-
cy naszego personelu”. 

Trzeba przyznać – mądre i trafne to 
słowa. Miejmy nadzieję, że prezes bę-
dzie pamiętał tę swoją wypowiedź, gdy 
zaczną się negocjacje płacowe.

wszyscy jesteśmy podejrzani
jeśli w polskiej miedzi zaczyna brakować dla załogi marchewki,  

to dla równowagi trzeba w spółce wzmocnić działanie kija. 
Zapewne do takiego wniosku doszli 

prezesi KGHM, oświadczając, iż od 
lutego wszyscy pracownicy 
wchodzący na teren zakładu 
będą poddawani kontroli 
alkomatem. Decyzję tę tłu-
maczą dbałością i troską 
o życie i zdrowie załogi oraz 
wyeliminowaniem ryzyka 
wypadkowego spowodowa-
nego przez nietrzeźwego pra-
cownika. 

Trudno się nie zgodzić, iż 
działania prewencyjne w tym 
zakresie stanową istotną war-
tość. Jako związek zawodowy 
wielokrotnie zwracaliśmy uwa-
gę na konieczność podniesienia 
bezpieczeństwa pracy. Również 
stoimy na stanowisku, że nikt 
nie powinien przystępować do 
pracy, będąc pod wpływem ja-
kichkolwiek środków psycho-

aktywnych. W żadnej więc mierze nie 
bronimy pijaków i narkomanów. Jednak 

naszym zdaniem codzienne, cza-
sami nawet wielokrotne pod-
czas zmiany, masowe badania 
w zakładach, bez uzasadnione-
go podejrzenia, że ktoś jest 
całkowicie nietrzeźwy, zakła-
da, że wszyscy pracownicy są 
w oczach zarządu KGHM po-
tencjalnie podejrzanymi. 
Uważamy też, iż stosowanie 
takiej praktyki może być 
uznane za uporczywe i bardzo 
często bezpodstawne nękanie 
ludzi. Narusza ich godność 
osobistą i prowadzi do niepo-
trzebnych napięć.  

opinia Urzędu ochrony 
Danych osobowych 

Prezes UODO w stanowi-
sku wydanym w czerwcu 2019 
roku stwierdził, że badanie 
stanu trzeźwości pracownika 
może przeprowadzić tylko 
policja, a nie pracodawca.

W opinii Urzędu wiedza o tym, czy 
ktoś jest nietrzeźwy, jest informacją 
o stanie zdrowia. Okoliczności i zasady, 
na jakich można przeprowadzić badanie 
trzeźwości pracownika, określa art. 17 
ustawy z 26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. 

UODO zaznacza, że zgodnie z prawem 
stan trzeźwości pracowników można 
więc sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy 
łącznie są spełnione dwa warunki:

 badanie odbywa się na żądanie kie-
rownika zakładu pracy, osoby przez nie-
go upoważnionej lub pracownika, co do 
którego zachodzi uzasadnione podejrze-
nie, że spożywał alkohol w czasie pracy 
lub stawił się do niej w stanie po użyciu 
alkoholu,
 badanie stanu trzeźwości pracowni-

ka przeprowadza uprawniony organ po-
wołany do ochrony porządku publiczne-
go (np. policja), zaś zabiegu pobrania 
krwi dokonuje osoba posiadająca odpo-
wiednie kwalifikacje zawodowe, co ma 
zapewnić wiarygodność wyniku badania.
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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 
(LIBOR) i stałej marży (wyroki, które za-
padają 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 
WIBOR, który jest dużo wyższy i stosowa-
ny w zwykłych kredytach złotowych. Ta-
kie podejście banków jest niesłuszne, 
ponieważ według przepisów unijnych 
kara dla nieuczciwego przedsiębiorcy 
(banku) ma być dotkliwa, tzn. sąd nie 
może uwzględniać jego interesu i „napra-
wiać” umowy na jego korzyść poprzez 
zmianę oprocentowania 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.

Masz kredyt we frankach? 
Z naszą pomocą możesz uzyskać:

 unieważnienie umowy kredytowej,
 wstrzymanie płatności obecnych rat,
 zwrot nadpłaconego kapitału,
 obniżenie rat kredytowych.

Zapraszamy na bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej!
Pod numerem telefonicznym 531-128-236 umów się 
na spotkanie z Mecenasem i przyjdź do biura Kancelarii 

Kancelaria Prawno-Finansowa
Mgr Bożena Bartoszewicz
ul. Armii Krajowej 10, 59-300 Lubin 
tel. 531-128-236, mail: biuro@k-pf.pl



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

styczeń 2020 7

Kodeks pracy to zaledwie minimum przyzwoitości

Co się komu należy
Czy coroczny wzrost stawek, nagrody, 

premie, dodatki oraz świadczenia socjal-
ne nam się należą, czy też możemy to 
stracić? Jaka w tym kontekście jest rola 
rządu, pracodawcy, a jaka związków za-
wodowych? Czy są one tylko od organi-
zacji imprez rekreacyjnych i zabaw inte-
gracyjnych, czy może mają ważniejsze 
zadania? A może pełnią jedynie rolę po-
mocy interwencyjnej świadczonej dla 
wybrańców?

Mnożą się pytania i poglądy. Dyskusja 
na temat Kodeksu pracy, roli związków 
zawodowych i ochrony praw pracowni-
czych wydaje się nie mieć końca. Zazwy-
czaj też jest ona bardziej burzliwa 
w okresie kampanii wyborczej i wtedy 
również ma ogólnospołeczny charakter 
lub też w konkretnym zakładzie pracy, 
gdy rozpoczynają się negocjacje płacowe. 

– Odnoszę wrażenie, iż pomimo wielu 
naszych działań mających na celu upo-
wszechnienie wśród ludzi znajomości 
prawa pracy i jego różnorodnych zapi-
sów nadal wielu nie ma świadomości, iż 
zapisy Kodeksu pracy to zaledwie mini-
mum przyzwoitości – komentuje wice-
przewodnicząca OPZZ Barbara Popie-
larz. – W praktyce są one uchwalane 
jednostronnie przez rząd. Strony dialogu 
społecznego pełnią w tym procesie jedy-
nie rolę konsultacyjną, czyli wyrażają 
swoje zdanie, które może, ale nie musi, 
być brane pod uwagę. 

Barbara Popielarz ocenia, iż większość 
środowisk politycznych skłonna jest na 
rozbudowę praw pracowniczych wyłącz-
nie w okresie przedwyborczym. Gdy kam-
pania przeminie, regułą jest wycofywanie 
się zwycięskiego ugrupowania ze złożo-
nych deklaracji i szukanie sposobu na 
ograniczanie już istniejących praw pra-
cowniczych zapisanych w Kodeksie pracy. 

– Tak naprawdę dopiero układy zbioro-
we pracy branżowe lub zakładowe są 
podstawą prawdziwej partycypacji pra-
cowniczej – mówi wiceprzewodnicząca 
OPZZ. – Stanowią swoistą konstytucję 
uchwaloną dla danego przedsiębiorstwa 
lub branży i żadna władza centralna nie 
może jej łatwo zmienić lub zawiesić. 
Oczywiście układy nie mogą być sprzecz-
ne z aktami wyższego rzędu, jednak 
mogą rozszerzać ustawowe uprawnienia 
załogi i zazwyczaj tak się dzieje. Często 
dotyczą one takich zagadnień, jak lepsze 
zasady wynagrodzeń czy też korzystniej-
szych dla pracowników regulacji z zakre-
su kształtowania czasu pracy. Na liście 

dodatkowych bonusów mogą znaleźć się 
też premie, nagrody jubileuszowe i sta-
żowe, pogłębione lub częstsze badania 
lekarskie, rozszerzony zakres świadczeń 
socjalnych czy też prawo do dłuższych 
urlopów wypoczynkowych.

szanujmy nasze prawa, 
bo nic nie jest nam dane 
raz na zawsze 

Warto doceniać rolę UZP w tych fir-
mach, gdzie one obowiązują oraz walczyć 
wszędzie tam, gdzie jest realna szansa na 
ich wprowadzenie. To ważne, zwłaszcza iż 
patrząc z perspektywy ostatnich kilkuna-
stu lat, widać wyraźny trend stałego ogra-
niczania praw pracowniczych wynikają-
cych z Kodeksu pracy i wzmacniania 
pozycji pracodawcy. By temu móc się 
skutecznie przeciwstawić, konieczne są 
silne związki zawodowe. Zarówno te dzia-
łające na poziomie konkretnego zakładu 
pracy, jak i te reprezentujące poszczegól-
ne branże czy też grupy zawodowe. 

– Ostateczne brzmienie UZP to bar-
dzo często wynik wieloletnich negocjacji 
pomiędzy pracodawcą a reprezentacją 
pracowników – podkreśla Barbara Po-
pielarz. – Dokument ten jest swoistym 
zapisem wieloletniego dialogu społecz-
nego w firmie. Może też być aktualizo-
wany w zależności od zmieniającej się 
sytuacji konkretnej firmy. Obserwujemy 
też, że wszędzie tam, gdzie pracodawca 
ma świadomość, iż większość załogi ak-

tywnie wspiera swój związek zawodowy, 
zdecydowanie łatwiej o wprowadzenie 
korzystniejszych dla ludzi rozwiązań. 
Natomiast w sytuacji, gdy pracownicy 
biernie się przyglądają negocjacjom pła-
cowym, pracodawca nie tylko nie jest 
skłonny podnosić poziomu wynagro-
dzeń, ale jeszcze na różne sposoby dąży 
do eliminacji wcześniej już wywalczo-
nych uprawnień. Likwiduje premie, na-
grody, dodatkowe badania lekarskie czy 
też inne bonusy. Zazwyczaj dzieje się to 
przy wsparciu tak zwanych żółtych 
związków zawodowych, czyli organizacji 
działających bardziej w imieniu praco-
dawcy niż załogi. Sądzę, że wszyscy pra-
cownicy powinni mieć świadomość tej 
prawidłowości. 

Niestety, często ludzie nie chcą się an-
gażować w dialog społeczny prowadzony 
w ich imieniu. Co leży u takich postaw? 
Ignorancja, niewiedza czy też brak głęb-
szej refleksji? A może przyczyn należy 
szukać w coraz bardziej roszczeniowym 
i konsumpcyjnym modelu życia? 

Zdaniem wiceprzewodniczącej OPZZ 
Barbary Popielarz zjawisko to występuje 
niezależnie od regionu czy też grupy za-
wodowej. Jednak znacznie częściej po-
stawa taka jest charakterystyczna dla 
młodszych pracowników. Zwłaszcza 
tych, którzy mieli szczęście już na sa-
mym początku swojej zawodowej karie-
ry zatrudnić się w firmie, w której od lat 
obowiązują Układy Zbiorowe Pracy. 
Przyjęli za coś naturalnego wszystkie 

oferowane im warunki pracy i płacy 
i skwapliwie podpisali stosowne formu-
larze. Są przekonani, iż wszystkie upraw-
nienia oraz przywileje, jakie mają, nale-
żą się im z mocy prawa. Nie wnikają 
nadmiernie w to, czy wynikają one z za-
pisów Kodeksu pracy czy też Układu 
Zbiorowego Pracy i jaka jest różnica po-
między tymi dokumentami. 

Dla starszych pracowników nie jest to 
już takie jednoznaczne. Pamiętają bo-
wiem, jak kiedyś negocjowane były 
z pracodawcą konkretne zapisy UZP 
i jak czasami trzeba było ostro walczyć 
o uznanie postulowanych przez załogę 
dodatkowych uprawnień. 

Regulacje układowe doceniają też lu-
dzie, którzy wcześniej zatrudnieni byli 
w niewielkich prywatnych firmach, 
gdzie stosunki pracy oparte były wyłącz-
nie na wymogach Kodeksu pracy i nikt 
o takich fanaberiach jak Układ Zbioro-
wy Pracy nawet nie dyskutował. 

Vi sPartaKiaDa sPortowa ZZPPM
 Decyzja zapadła i w marcu rozpoczyna-

my szóstą już edycję naszej 
związkowej Spartakiady 
Sportowej ZZPPM .  Wróćmy 
pamięcią do poprzednich 
pięciu odbytych już tych na-
szych małych olimpiad. To były 
wspaniałe dni: czas prawdziwej spor-
towej rywalizacji, walki i nieoszczędzania 
sił. Momenty pełne emocji przeżywanych 
przez kibiców, którzy mocno trzymali kciu-
ki za najbliższych z rodziny, kolegów lub 
przyjaciół z pracy. To były sukcesy spor-
towców, organizatorów i kibiców!  W każ-
dej edycji Spartakiady kilkuset zawodni-
ków stawało walki o zwycięstwo. W tych 
sportowych zmaganiach nigdy nie byli 
sami. W sumie towarzyszyło im kilka tysię-

cy kibiców. Być może już dziś niektórzy planu-
ją, co zrobić, żeby zwyciężyć w tegorocznych 
rozgrywkach. Gorąco zapraszamy do udziału 

w VI Spartakiadzie ZZPPM w roku 2020. 
Zapewniamy – każdy znajdzie odpowiednią 

dla siebie dyscyplinę lub sposób na aktywny 
wypoczynek. Obiecujemy, iż we wszystkich 
naszych rozgrywkach zawsze są zwycięzcy, ale 
nigdy nie ma przegranych. W tym roku rywa-
lizować będziemy w następujących konkuren-
cjach: 
1. kręgle
2. łucznictwo 
3. zawody strzeleckie 
4. zawody wędkarskie 
5. turniej piłki siatkowej 
6. zawody kolarskie 
7. dart – rzutki 
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Z całą pewnością ostatnia parlamentarna 
kampania przejdzie do historii jako symbol 
szczytowego populizmu polityków Prawa 
i Sprawiedliwości. Najstarsi ludzie bowiem 
nie pamiętają, by ktokolwiek, kiedykolwiek 
wcześniej tyle naobiecywał, nie mając 
pokrycia na wypełnienie tych zobowiązań. 
Ostatnimi czasy całe społeczeństwo było 
obficie karmione kosztownymi programa-
mi socjalnymi i łudzone wspaniałym do-
brobytem. Lista tych wspaniałości jest 
długa i różnorodna. Dla każdego coś miłe-
go się na niej znalazło. Kontynuacja  
500 Plus na każde dziecko, PIT 37 – 0% do 
26. roku życia, trzynastka dla seniorów, 
obniżka PIT-u z 18 do 17%, przywrócenie 
połączeń autobusowych, program 300 Plus 
jako wsparcie dla uczących się do 24. roku 
życia, podwyżka pensji minimalnej do  
2600 zł w styczniu 2020 i do 4000 zł na 
koniec 2023 roku, dwie trzynastki w 2021 
roku, 19 000 nowych punktów z bezpłat-
nym Wi-Fi, kontynuacja Mieszkania Plus 
i na Start, dopłaty do hektara dla rolników, 
stworzenie funduszu modernizacji placó-
wek służby zdrowia, fundusz inwestycji 
w obwodnice, fundusz inwestycji w edu-

kację. To tylko niektóre prezenty, jakimi nas 
uraczono. Według ostrożnych szacunków 
cały ten festiwal rozdawnictwa to koszt 
minimum 40 mld zł. 

Jak na to wszystko rząd ma teraz zna-
leźć pieniądze? Przecież skarb państwa to 
nie worek bez dna. By móc z niego wy-
ciągnąć jakieś fundusze, trzeba wcześniej 
jakąś kasę tam wrzucić. Samo uszczelnia-
nie należności podatkowych od przedsię-
biorców nie wystarczy. Trudno też liczyć 
na dobrą koniunkturę i wyjątkowo impo-
nujący wzrost gospodarczy. Światowe 
trendy wskazują raczej na coś wręcz 
przeciwnego. Recesja i kryzys lub w naj-
lepszym razie spowolnienie gospodarcze, 
zdaniem wielu analityków, już zaczynają 
pukać do naszych drzwi.

Co prawda o 15 procent wzrosła płaca 
minimalna, ale można być pewnym, że 
osoby zarabiające najmniej wcale nie będą 
mogły za swoją pensję kupić więcej. A cała 
reszta z powodu wzrostu cen po prostu 
zubożeje. Pamiętajmy, że ten rząd nikomu 
nic nie da, jeśli wcześniej nam nie zabierze 
w postaci kolejnych podatków i akcyz, 
dodatkowych opłat, inflacji i rosnących cen. 

Budżet państwa na 2020 rok jasno też 
pokazuje, co najbardziej zdrożeje i w jakiej 
formie dostaniemy po kieszeni. 

Już dzisiaj widzimy, że w sklepach pa-
nuje coraz większa drożyzna. Jednak za 
parę miesięcy obecne ceny będziemy 
z nostalgią wspominać. Rosnące opłaty za 
prąd i benzynę, gaz ziemny, olej napędo-
wy i węgiel przełożą się również na pod-
niesienie cen wszystkich towarów i usług. 

Szacuje się, że już w 2020 roku cena 
chleba osiągnąć może 4 złote, podobną 
sumę zapłacimy za litr mleka. Zdrożeją 
również wędliny i mięso. Już i tak drogie 
warzywa i owoce na przednówku mogą 
być jeszcze droższe, nawet o 20–30 
procent. 

Życia też nie osłodzimy sobie słodkimi 
napojami i ciasteczkami, bowiem cukier 
zostaje obłożony dodatkowym specjal-
nym podatkiem. Rzekomo w ten sposób 
władza chce zadbać o naszą dietę i zdro-
wie. Również pod tym samym pretekstem 
podniesione zostaną ceny za wyroby ty-
toniowe i alkohol. Cel szlachetny, ale na 
tej trosce skarb państwa planuje zarobić 
ponad 4 mld złotych.

Oczekiwać też należy podniesienia 
opłat samorządowych. Władze lokalne, 
coraz bardziej obciążane przez rząd 
nowymi obowiązkami, za którymi nie 
zawsze idą środki centralne, najpraw-
dopodobniej będą zmuszone podnieść 
podatki gruntowe, opłaty za wodę, 
ogrzewanie i wywóz śmieci czy też za 
przedszkola i żłobki. 

Z każdym miesiącem ten bilans zy-
sków i strat, jakie poniesie przeciętna 
rodzina, będzie niestety coraz bardziej 
bolesny. Zapewne też już niebawem 
zacznie się gorączkowe szukanie winne-
go tej sytuacji. Ciekawe, na kogo padnie. 
Czy będą to masoni, cykliści. A może 
niepokorni związkowcy, którzy domaga-
ją się godnej płacy za dobrą pracę? 

okieM analityka

RyszaRd
zbRzyzny
Przewodniczący

zzPPM

Skarb państwa to nie jest worek bez dna
– za populistyczne obietnice wyborcze polityków zapłacimy wszyscy

KGHM nazywany był naszym narodo-
wym srebrem, kurą znoszącą złote jajka. 
Najlepszym pracodawcą w regionie, a może 
i w całym kraju. Płace budziły podziw i za-
zdrość. Były wręcz kontrowersyjne. Zarzu-
cano nam, pracownikom Polskiej Miedzi, 
pazerność i wygórowane żądania płacowe. 
No i chyba ktoś urok rzucił! Zapomnieliśmy 
czerwoną kokardkę na płocie przywiesić. Ze 
złotego jajka, dzięki przemyślanym działa-
niom kolejnych zarządów, staliśmy się mie-
dzianą wydmuszką. Jeszcze w oficjalnych 
komunikatach słyszymy, że jest bardzo 
dobrze, a rok 2020 będzie jeszcze lepszy. 
Tylko czy na hałdach tak jak w roku 2019 
zalegają tony nieprzetopionego koncentra-
tu? Czy to nie to zdecydowało o w miarę 
dobrym bilansie zamknięcia roku 2019? Czy 
taki bonus mamy i w roku bieżącym? Cze-
mu we wszystkich oddziałach i spółkach 
grupy słyszymy o cięciach planów remon-
towych i inwestycyjnych? Czy tak w czasie 
hossy zarządza się firmą? Widać na zarzą-

dzaniu się nie znam. Pewnie jak przyjdzie 
kryzys, cena miedzi i srebra spadnie, a kosz-
ty przerobu wzrosną, zaczniemy remonto-
wać i inwestować. To nowe XXI-wieczne 
podejście do gospodarki?

Nasze płace w porównaniu z mikro- i ma-
krootoczeniem relatywnie rok w rok spada-
ją. Już nie jesteśmy postrzegani jako naj-
bardziej pożądana na rynku pracy firma. 
Bez świętówek młody górnik w normatyw-
nym czasie pracy zarobi mniej od przykła-
dowej koleżanki z dyskontu. Propozycja 
wzrostu wynagrodzeń o 4,7% w zestawie-
niu z prognozowaną 5-proc. utratą przycho-
du z tytułu wypracowanego zysku jest 
podwyżką czy niepełnym rekompensowa-
niem straty. Dołóżmy do tego rosnącą in-
flację. Czy pracodawca naprawdę wierzy, 
że dalej można tak, pisząc kolokwialnie, 
ściemniać? A załoga i ich reprezentanci 
będą to łykać jak przysłowiowe pelikany?

Z powodu zamorskich inwestycji zadłu-
żenie KGHM jest na poziomie nigdy wcze-
śniej nienotowanym. Czy przychody z tych 
zamorskich inwestycji rekompensują przy-
najmniej koszty obsługi zadłużenia? Czy 

można chwalić się rosnącym zadłużeniem, 
a uzyskanie kolejnej transzy kredytu świę-
tować jako wielki sukces? Rozumiem, że 
KGHM jako spółka giełdowa prowadzi dwie 
polityki informacyjne. Jedną dla akcjona-
riuszy. Tam, z obawy przed spadkiem cen 
akcji ogłasza się tylko zwycięstwa, a każdą 
porażkę przekuwa w sukces. Natomiast 
wewnątrz spółki dla potrzeb negocjacji 
płacowych wmawia się pracownikom, że 
spółki na podwyżki nie stać. Może w końcu 
ktoś odważny powie, jak jest naprawdę.

Dołóżmy do tego politykę prowadzoną 
wobec spółek zależnych. Czy ustala się tam 
kontrakty na zasadach czysto rynkowych 
cen? Czy decydującym czynnikiem jest 
dobro właściciela, a rozwój spółek i wyna-
grodzenia ich załóg są nic nieznaczącym 
czynnikiem? Może już czas zakończyć ten 
nieprawny proceder nierównego traktowa-
nia. Czy tamci pracownicy są gorsi? Zapew-
ne stanowią mniejszą siłę nacisku. Ale jak 
długo? Może i oni się zjednoczą, pokażą 
siłę, zmuszą do poprawnego traktowania. 
Do każdego grama miedzi i oni wnoszą 
swoją pracę. Jest mniej warta?

No cóż, era chleba się kończy, lepiej już 
było. Patrząc z boku na KGHM, można 
odnieść wrażenie, że lata świetności ma 
już za sobą. Bez nowego odważnego za-
rządzania w poszanowaniu praw pracow-
niczych czeka nas tylko zjazd w dół. Ob-
szary koncesyjne na wyczerpaniu, nowe 
w obcych rękach, Amerykanie chętni do 
ich przejęcia. Czy się mylę? Oby! Skoro 
chleba nie będzie, zaczynamy igrzyska. 
Pierwsza konkurencja: kontrola trzeźwo-
ści. Teraz to tym będą żyć pracownicy. 
Jesteśmy z góry określani jako pijacy, 
trzeba nas non stop kontrolować i szyka-
nować. Wchodząc przez bramę, jestem 
traktowany jako zagrożenie. To teraz ja 
mam udowodnić swoją niewinność. To 
naprawdę dziwne prawo, z założenia je-
stem przestępcą. Uważam inaczej, to mam 
to udowodnić. Starożytni greccy i rzymscy 
teoretycy prawa w grobach się przewra-
cają. Co będzie następną konkurencją tych 
igrzysk? To zależy po trosze od nas sa-
mych, od tego, jak rozegramy pierwszą 
konkurencję. Na ile pozwolimy ustalać 
reguły zawodów.Analityk

Zarzynanie kury!


