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Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze  

Po czynach ich poznacie 
- KGHM jest jednym z narodowych championów. 
Jedną z tych firm, które mają stać się kołem 
zamachowym polskiej gospodarki, kiedy kryzys 
związany z koronawirusem minie i trzeba będzie 
odbudować jej siłę. Dlatego tak ważne jest 
utrzymanie produkcji – mówił bez zająknięcia 
wicepremier, minister aktywów państwowych, 
Jacek Sasin podczas briefingu prasowego 
zorganizowanego 23 marca na terenie cechowni 
szybu L-VI w Rynarcicach. 

 

Aż chce się powiedzieć – Serce rośnie, gdy się 
słyszy takie słowa uznania.  

Trudno jednak uwierzyć w szczerość 
wicepremiera. Desperacko szuka chłop ratunku i 
poklasku, gdzie tylko może. Wybory 
prezydenckie za niespełna dwa miesiące a 
gospodarka już trzeszczy i tylko czekać, gdy z 
hukiem legnie nie tylko za sprawą koronawirusa.  

Gdy miesiąc temu w parlamencie procedowano 
zgłoszoną przez grupę posłów PiS niekorzystną 
dla KGHM nowelizację ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze rząd nie bronił interesów 
tego narodowego championa. Również prezydent 
Andrzej Duda nie wystąpił w obronie Polskiej 
Miedzi i 5 marca podpisał zatwierdzoną przez 
Sejm a zanegowaną przez Senat nowelizację.  

To oznacza, że teraz w glorii prawa rząd będzie 
mógł podjąć decyzje o przyznaniu koncesji na 
rozpoznanie złóż wokół KGHM zachodniemu 

kapitałowi. Inaczej mówiąc grozi nam oblężenie 
Polskiej Miedzi i odcięcie jej dalszych możliwości 
rozwojowych. Nie jest to dla nas dobra pozycja do 
przetrwania rozpoczynającego się kryzysu.  

Gdy wreszcie do władzy dotarło z jak głęboką i 
długotrwałą zapaścią gospodarczą będziemy się 
musieli zmagać - rząd wreszcie mówi o znacznym 
udziale KGHM w budżecie kraju. Podkreśla 
wartość naszych złóż miedzi, srebra i złota. 
Organizowane są propagandowe wystąpienia 
prominentnych polityków, którzy komplementują 
ludzi Polskiej Miedzi. Dostrzegają ich 
determinacje w utrzymaniu firmy na powierzchni 
i dopingują do wzmożenia wysiłków i wbrew 
wszystkiemu kontynuowaniu produkcji.  

Podkreślić trzeba, że podatek miedziowy ma 
przysporzyć budżetowi w 2020 roku ponad 1,7 
mld złotych.  

- W takich trudnych chwilach, jak te 
przekonujemy się o wartości spółek Skarbu 
Państwa. Firm, które dzięki temu, że należą do 
wszystkich Polaków, mogą tak szybko i tak 
ochoczo pomagać naszemu społeczeństwu – 
mówił wicepremier Sasin 23 marca w Lubinie. 
Szkoda, że nie powiedział czy po tym oświeceniu 
rządu koncesje w rejonie Bytomia Odrzańskiego 
zostaną przyznane Polskiej Miedzi czy 
kanadyjskiej grupie Miedzi Cooper Corporations? 
Szkoda też, że nie zauważył, iż w tym narodowym 
championie Państwo ma poniżej 32 procent 
własności. Może przy tak niskich notowaniach 
KGHM na giełdzie należałoby zastanowić się nad 
odzyskaniem pełnej kontroli Skarbu Państwa nad 
tą spółką. Dzisiaj jej kapitalizacja to niewiele 
ponad 10 mld złotych! (w tym ponad 3 mld zł 
Skarbu Państwa). Nie zająknął się też, iż KGHM 
musi pracować, bo spółka jest zadłużona w 
bankach na ciężkie miliardy złotych sięgające 
poziomu dzisiejszej wartości rynkowej! Każdy 
niech sam sobie odpowie jakie konsekwencje 
poniosą pracownicy, jeśliby spółka miała upaść?  



   

 

Walka z wirusem wymaga myślenia 

Epidemia przybiera na sile i przechodzimy 
na życie w trybie stanu wyjątkowego. Na 
wszystkich kontynentach, powtarzane są 
apele o dokładne i częste mycie rąk, 
zasłanianie twarzy podczas kichania oraz 
zachowanie bezpiecznej odległości. Służby 
sanitarne nawołują o odpowiedzialne 
zachowania, ograniczenie kontaktów do 
niezbędnego minimum oraz zachowanie 
spokoju i nieuleganie panice.  

W tej powszechnej mobilizacji Polska Miedź 
też nie pozostaje w tyle i za to władzom 
spółki należy się pochwała. Zarówno w 
KGHM jak i spółkach zależnych 
podejmowane są działania, których istotą jest 
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. W 
biurowcach, kopalniach, hutach i warsztatach 
pojawiły się plakaty promujące mycie rąk 
oraz utrzymywanie 1, 5 m dystansu w 
stosunku do innych osób. Wstrzymane zostały 
delegacje zagraniczne i ograniczono 
organizacje szkoleń.   

Na czas pandemii zrezygnowano z 
przeprowadzania badań profilaktycznych. 
Odstąpiono też od codziennych kontroli 
trzeźwości wszystkich pracowników. Szkoda 
tylko, że to zagrożenie epidemiologiczne a nie 
poszanowanie prawa i godności ludzkiej legło 
u podstaw tej decyzji. Nie czepiajmy się 
jednak szczegółów i cieszmy się, że wreszcie 
problem został rozwiązany.  

Pozytywnym przykładem mądrych działań 
kierownictwa Polskiej Miedzi jest też decyzja 
o rozrzedzeniu zjazdów. Do niedawna 
jednorazowo pod ziemię do tzw. klatek 
upychało się kilkudziesięciu pracowników. 
Teraz strach przed zakażeniem znacznej 

części załogi spowodował, iż zdecydowano o 
ograniczeniu ilości ludzi wchodzących do 
windy. Kierunek myślenia prawidłowy, ale 
działanie mało skuteczne. Górnicy nadal 
bowiem tłoczą się w oczekiwaniu na wjazd 
lub zjazd. 

Panowie dyrektorzy, sztygarzy i kierownicy 
macie pole do popisu. Ustawiajcie prace tak 
by pracownicy mogli zachować bezpieczny 
dystans jeden od drugiego.   

Wydaje się, że przemodelowania wymaga 
również organizacja pracy zakładów KGHM 
tak by ludzie kończący jedną zmianę i 
zaczynający drugą nie mieli ze sobą kontaktu. 
W niektórych firmach takie rozwiązania są 
już stosowane. Ogranicza się w ten sposób 
ryzyko zarażenia całej załogi. By to 
zrozumieć nie trzeba mieć naukowych 
tytułów, ale zwykły zdrowy rozsądek.  

Dojazdy pracownicze to kolejne miejsce na 
mapie zagrożeń. Rozrzedzenie o połowę 
pasażerów w autokarach z pewnością 
ograniczyłoby niebezpieczeństwo zarażenia 
koronawirusem.  

W niektórych miejscach zarówno pracownicy 
KGHM jak i spółek zależnych mówią o 
niewystarczającej ilości masek i środków 
dezynfekcyjnych. Może warto to sprawdzić i 
zobaczyć jak naprawdę jest. 

 Dla ułatwienia podpowiadamy, że braki te 
częściej występują na stanowiskach 
robotniczych. Administracja, zwłaszcza 
wyższego szczebla, raczej nie zgłasza 
zastrzeżeń. Nie wyobrażamy też sobie 
sytuacji by w placówkach MCZ brakowało 
fartuchów, rękawiczek, maseczek lub płynów 
odkażających. Tutaj mamy zapewnienie 
Prezesa, że MCZ ma wystarczające zapasy 
tych akcesoriów. 

Panowie prezesi, wiemy, że to wszystko 
wiąże się z kolejnymi kosztami, ale to jedyna  

droga skutecznego ograniczenia zachorowań 
wśród załogi i dzięki temu utrzymania ciągłej 
produkcji w naszych kopalniach i hutach. 



   

Warto na ten cel nawet zaciągnąć kolejny 
kredyt bankowy. Ta inwestycja się po prostu 
wszystkim opłaci, zdecydowanie bardziej niż 
dotychczasowe zagraniczne biznesy. 

Apelujemy do Prezesa KGHM, by nie 
szczędził środków na ochronę pracowników a 
także dla MCZ i jego załogi, która ma 
ogromnie ważną misję do spełnienia i musi 
sprawnie i bardzo wydajnie przez ten trudny 
okres funkcjonować.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polskiej Miedzi nie tylko miedź jest cenna 
Służby odpowiedzialne w KGHM za komunikację społeczną i budowę dobrego wizerunku 
spółki informują, iż  

• Do szpitali i sztabów kryzysowych trafią środki dezynfekcyjne wyprodukowane przez 
należącą do Grupy KGHM spółkę NITROERG. Linia NITROERG będzie produkować aż 
do 20 tysięcy litrów środków nieczynnych na dobę.  

• Centrum Badań Jakości jest gotowe do przeprowadzania diagnostyki próbek na obecność 
koronawirusa.  

• Miedziowe Centrum Zdrowia uruchomiło dla pacjentów i 
mieszkańców e-porady lekarskie.  

• Na ewentualne potrzeby kwarantanny przekazano budynki 
uzdrowiskowe oraz budynek w Głogowie.  

•  KGHM ZANAM i Mercus produkują maseczki ochronne  
• W Legnicy spółka Lubinpex przekazuje codziennie 200 posiłków a do 19 szpitali zakaźnych 

w Polsce trafiła woda Staropolanka.  
• Fundacja KGHM na wsparcie szpitali przekaże blisko 7 

milionów złotych - w tym przede wszystkim na zakup 
respiratorów i sprzętu koniecznego do leczenia zakażonych 
koronawirusem.  

• Aktywni są także wolontariusze KGHM, którzy włączyli się w szycie maseczek ochronnych 
oraz sąsiedzką pomoc seniorom. Osoby starsze, z grupy wysokiego ryzyka mogą skorzystać 
z pomocy przy zakupach, wyprowadzaniu psów czy realizacji recept. 

• 26 marca podano do wiadomości, iż do Polski leci samolot ze sprzętem ufundowanym przez KGHM 
Wartość ładunku to 5,5 mln dolarów 
Stawiamy pytanie – kto powinien się takimi sprawami zajmować - spółka czy rząd?  
Mamy nadzieję, że choć część środków ochrony i sprzętu medycznego zostanie oddana na potrzeby 
Zagłębia Miedziowego Mamy bowiem sygnały, iż zarówno w KGHM jak i spółkach zależnych są 
miejsca gdzie odczuwa się braki środków ochrony osobistej.  

. 



   

 

Kogo ma chronić Tarcza Antykryzysowa?  
Do OPZZ, w ramach konsultacji społecznych, wpłynął rządowy projekt nazwany Tarczą 
Antykryzysową. Zbór ustaw, które teoretycznie mają zmniejszyć skutki kryzysu, wywołanego 
przez epidemię koronawirusa. 
W ramach proponowanych rozwiązań rząd chce wprowadzić takie regulacje, umożliwiające 
między innymi - wypłatę zasiłku dla rodziców opiekujących się dziećmi w czasie zamknięcia 
szkół, żłobków i przedszkoli, pomoc dla pracodawców, przesunięcie płatności podatków i 
danin państwowych. Rozwiązania wydają się być słuszne i społecznie oczekiwane. Problem 
jednak w tym, że za wszystko mają zapłacić pracownicy, a władza jak zwykle zamierza grać 
rolę Dobrego Wujka rozdającego dzieciom prezenty, za które wszyscy słono zapłacimy.  
 

W piśmie OPZZ skierowanym do premiera 
Morawieckiego znalazło się wiele 
krytycznych uwag dotyczących Tarczy 
Antykryzysowej. Stwierdzono między 
innymi, iż Tarcza Antykryzysowa to po 
prostu propozycja pomocy dla 
pracowników na umowach o pracę, na 
umowach cywilno-
prawnych, 
samozatrudnionych i 
mikroprzedsiębiorstw 
przez pracowników, 
którzy uczciwie zasilali 
przez lata Fundusz 
Gwarantowanych 
Świadczeń 
Pracowniczych oraz 
Fundusz Pracy, 
redukując fundusz płac, 
a tym samym swoje 
wynagrodzenia 
miesięczne o prawie 3%. 
Zdaniem OPZZ nie po 
to pracownicy latami 
sumiennie przekazywali środki ze swojego 
funduszu płac na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych i na Fundusz Pracy, aby 
teraz – w obliczu znaczącej redukcji 
dochodu i widma bezrobocia - otrzymać z 
nich symboliczne wsparcie. Co więcej, 
procedury udzielania wsparcia są niejasne i 
skomplikowane, i tak naprawdę w każdym 
pojedynczym przypadku wymagałyby 
profesjonalnego doradztwa prawnego.  

Dodatkowo, zapowiedź zwolnienia ze 
składek ZUS na 3 miesiące niektórych 
podmiotów to tak naprawdę 
wygenerowanie kosztów po stronie 
pracowników, którzy w przyszłości 
„zapłacą” za to niższymi emeryturami.  

Nie ma naszej 
zgody na 
przerzucanie 
kosztów 
kryzysu na 
pracowników.  

Zdaniem 
OPZZ, w 
obecnej 
sytuacji 
rozprzestrzenia
nia się 
COVID-19, 
priorytetowym 
celem rządu 
musi być 
ochrona miejsc 

pracy i wynagrodzeń pracujących. 
Realizacja zaprojektowanych przepisów a 
także odwrócenie negatywnych trendów w 
gospodarce nie będą możliwe, jeśli 
pracownicy utracą pracę i wynagrodzenia, 
w wyniku czego zmniejszy się popyt 
wewnętrzny i eksport. Dlatego OPZZ 
proponuje, aby zagwarantować pracującym 
- śladem innych krajów, których finanse 
publiczne są w gorszej kondycji a wzrost 
gospodarczy w ostatnich latach niższy niż 



   

w Polsce - 100% dotychczasowego 
wynagrodzenia. Państwo winno wziąć na  

siebie ciężar sfinansowania 60% 
wynagrodzenia; pozostałe 40% powinno 
powinni sfinansować pracodawcy, którym 
należy odroczyć spłatę zobowiązań 
publiczno-prawnych. Uważamy, że 
wynagrodzenia pracowników winny zostać 
zwolnione z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. 
Warunkiem wsparcia przedsiębiorcy 
powinno być utrzymanie miejsc pracy w 
okresie otrzymywania pomocy i co 
najmniej 12 miesięcy po jej zakończeniu. 
Zaproponowana powyżej zamiana zasad 
wynagradzania pracowników w okresie 
przestoju ekonomicznego pozwoli uniknąć 
wielu problemów społecznych i ryzyka 
zwiększenia transferów socjalnych. 
Pobudzi także popyt wewnętrzny, 
kluczowy dla wzrostu gospodarczego. 
Należy zauważyć, że środki przeznaczone 
na wynagrodzenia wrócą do budżetu 

państw w postaci podatków, w tym 
podatku VAT i akcyzy, zapewniając środki 
na zaplanowane w Tarczy Antykryzysowej 
inwestycje. Bez wątpienia nie jest 
korzystna dla gospodarki sytuacja, w której 
wielu pracujących w okresie przestoju lub 
spadku obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19 
otrzyma niższą pensję, nawet w wysokości 
nieprzekraczającej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, dlatego warto 
wprowadzić zaproponowaną przez OPZZ 
propozycję i zwiększyć proponowaną 
wartość wsparcia dla pracowników w 
ramach pierwszego filara Tarczy 
Antykryzysowej. Powinna ona być wyższa 
niż 30 mld zł.  

 

 
OPZZ DOMAGA SIĘ  

1) Wsparcia pracodawców środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 
Funduszu Pracy w celu utrzymania miejsc pracy w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego 
lub obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikowi. Ustanowienie innej niż obowiązująca w 
ramach pierwszej ustawy antykryzysowej zasady: pracownik otrzyma pensję co najmniej na 
poziomie 50% dotychczasowego wynagrodzenia, nie mniej jednak niż obowiązująca 
wysokość minimalnego wynagrodzenia. Państwo pokryje z tej kwoty, z FGŚP, równowartość 
100 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca otrzyma refundację z Funduszu Pracy części 
wypłaconego wynagrodzenia (np. do wysokości 50%). Równocześnie należy wprowadzić 
zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika  
w okresie otrzymywania wsparcia i 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu.  

2] Prolongaty terminu spłaty należności wobec wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni 
mieszkaniowych z tytułu opłat czynszowych w połączeniu z ustanowieniem mechanizmu 
dopłat państwa do czynszów (BGK).  

3] Zawieszenia, bez konsekwencji prawno-finansowych, spłaty kredytów dla gospodarstw 
domowych zaciągniętych w bankach i instytucjach parabankowych.  

4] Wprowadzenia zakazu odłączenia mediów dla gospodarstw domowych w związku  
z powstałymi należnościami wobec podmiotów dostarczających mediów.  

Z pełną treścią opinii można się zapoznać 
na stronie www. opzz.org.pl. Również pod 
tym adresem możemy znaleźć listę 23 
postulatów OPZZ, których wprowadzenie 
ułatwi wszystkim Polakom przetrwanie 
obecnego kryzysu gospodarczego. Poniżej 
prezentujemy kilka najważniejszych 
punktów  
 


	OPZZ DOMAGA SIĘ

