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Od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wynagrodzenie członków okres pełnienia krótkoterminowe krótkoterminowe łączne
Rady Nadzorczej (w PLN) funkcji świadczenia świadczenia z tytułu dochody
  pracownicze pełnienia funkcji

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2019

Andrzej Kisielewicz 01.01-31.12 - 134 000 134 000
Leszek Banaszak 01.01-31.12 - 122 000 122 000
 Bogusław Szarek 01.01-31.12 222 000 123 000 345 000 
Jarosław Janas 01.01-31.12 - 122 000 122 000
Marek Pietrzak 01.01-31.12 - 122 000 122 000
Agnieszka Winnik–Kalemba 01.01-31.12 - 122 000 122 000

 Ireneusz Pasis 01.01-31.12 191 000 122 000 313 000 
 Józef Czyczerski 01.01-31.12 174 000 122 000 296 000 
Bartosz Piechota 01.01-31.12 - 122 000 122 000

Od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wynagrodzenie członków okres pełnienia krótkoterminowe krótkoterminowe łączne
Rady Nadzorczej (w PLN) funkcji świadczenia świadczenia z tytułu dochody
  pracownicze pełnienia funkcji

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2018

Andrzej Kisielewicz 06.07-31.12 -   60 000   60 000
Leszek Banaszak 06.07-31.12 -    55 000   55 000
 Bogusław Szarek 01.01-31.12 221 000 114 000 335 000 
Jarosław Janas 06.07-31.12 -   55 000   55 000
Marek  Pietrzak 01.01-31.12 - 114 000 114 000
Agnieszka Winnik-Kalemba 01.01-31.12 - 114 000 114 000

 Ireneusz Pasis 06.07-31.12 122 000 55 000 177 000 
 Józef Czyczerski 01.01-31.12 135 000 114 000 249 000 
Bartosz Piechota 06.07-31.12 -   55 000   55 000
Janusz Marcin Kowalski 01.01-31.12 - 114 000 114 000

RAPORT 
ROCZNY 

2019

Od 345 000  
do 296 000 złotych  
rocznie zarabiają 
przedstawiciele 
załogi Polskiej 
Miedzi w Radzie 
Nadzorczej KGHM. 
Bogusław Szarek, 
Ireneusz Pasis 
i Józef Czyczerski 
nie mają więc  
chyba powodów  
do narzekania. 
Każdy z nich 
pobiera z tytułu 
zasiadania w Radzie 
Nadzorczej  
po 122 tysiące 
rocznie i dodatkowo 
otrzymują 
wynagrodzenia  
ze swojego 
macierzystego 
zakładu pracy. 
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Od 345 000 do 296 000 zł rocznie zarabiają przedstawiciele załogi Polskiej Miedzi w Radzie Nadzorczej KGHM. Bogusław Szarek,  
Ireneusz Pasis i Józef Czyczerski nie mają więc chyba powodów do narzekania. Każdy z nich pobiera z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej  

po 122 000 zł rocznie i dodatkowo otrzymują wynagrodzenia ze swojego macierzystego zakładu pracy. 

Złapali  
dobrą fuchę 

Najbardziej cenionym fachowcem 
wydaje się Bogusław Szarek, który 
jako ślusarz mechanik dostaje z ZG 
Polkowice-Sieroszowice 222 000 zł  
(18 500 zł miesięcznie). Jeśli w Z.G. 
Polkowice-Sieroszowice ślusarze me-
chanicy osiągają zbliżony do pana Szar-
ka poziom wynagrodzeń, to należą się 
słowa uznania dla dyrekcji tej kopalni. 
Nie wyobrażamy przecież sobie, by 
jego wynagrodzenie było wyliczone 
w sposób odmienny, niż wynika to 
z ustawy o związkach zawodowych przy 
płatnym oddelegowaniu do pracy 
w związku zawodowym Solidarność. Po 
doliczeniu gratyfikacji za Radę Nadzor-
czą pan Szarek dochodzi do kwoty pra-
wie 30 000 zł na miesiąc. Gratulujemy 
skuteczności w załatwianiu swoich pry-
watnych interesów.

Drugim bezcennym pracownikiem 
jest Ireneusz Pasis, operator maszyn 
górniczych zarabiający w PeBeKa  
191 000 zł (15 917 zł miesięcznie). 
Okazuje się, że w PeBeKa całkiem 
nieźle płaci się operatorom, szczegól-
nie tym, którzy pełnią funkcje związ-
kowe w Solidarności.

Na ich tle elektromonter Józef Czy-
czerski wypada najskromniej, bo rocz-
nie obciąża fundusz płac ZG Rudna 
kwotą jedynie 174 000 zł, co przekłada 
się na miesięczną wypłatę w wysokości 
14 500 zł.

Obu panom należy także doliczyć po-
nad 10 000 zł za „ciężką walkę o interesy 
pracowników” w Radzie Nadzorczej 
KGHM. Łącznie na tle pana Szarka wy-
glądają jednak blado, bowiem ich mie-
sięczne dochody to tylko około 25 000 zł. 

Powyższe dane znalazły się w wyda-
nym przez KGHM Raporcie Rocznym za 
2019 rok. Jest on dostępny na stronie kor-
poracyjnej spółki. Na 120. stronie skonso-
lidowanego sprawozdania finansowego za 
rok 2019 możemy też wyczytać informa-
cje, które pokazują, jak wzrosły zarobki 
wspomnianych panów w 2019 roku w sto-
sunku do roku poprzedniego. Niewątpli-
wym liderem tego zestawienia jest  
Ireneusz Pasis, którego roczna pod-
wyżka wyniosła około 70 000 zł. Józef 
Czyczerski odnotował wzrost tylko  
o 39 000 zł. Peleton zamyka Bogusław 

Szarek z symboliczną podwyżką w wyso-
kości zaledwie 1000 zł. Być może w jego 
przypadku ta symboliczna wręcz kwota 
wynika z tego, że po prostu już zabrakło 
skali w obowiązującej tabeli płac. Jak jed-
nak znamy Szarka, w tej sprawie jeszcze 
nie powiedział ostatniego zdania.

cytat z plakatu 
wyborczego  

NSZZ Solidarność 
prezentowanego 

załodze
 

„WYbiEraJąc 
NaJlEpSZYch 
KaNdYdaTÓW  

do radY 
NadZorcZEJ,  

MaMY pEWNoŚĆ,  
ŻE będą 

rEprEZENToWali 
NaSZE pracoWNicZE 

iNTErESY – TaKich 
KaNdYdaTÓW 

propoNuJE NSZZ 
„SolidarNoŚĆ”.

Co panowie za swoje królewskie wy-
nagrodzenie zrobili dla załogi Polskiej 
Miedzi?

– Zapewne ciężko pracowali.
Problem jednak polega na tym, 

że trudno się dowiedzieć, na 
czym ta ich robota polegała.

Czy podczas obrad Rady 
Nadzorczej walczyli jak 
lwy o podobny do ich 
wzrost wskaźnika wyna-
grodzeń dla wszystkich za-
trudnionych w spółce? Na 
spotkaniach stron ZUZP nie-
stety takich zachowań nie odno-

towaliśmy. Raczej reprezentowali inte-
res pracodawcy.

Czy podczas licznych wizyt w preze-
sowskich gabinetach, popijając kawę, 
podejmowali temat zbyt niskich stawek 
zasadniczych, zbyt małej ilości etatów 
robotniczych, niskiego stanu zatrudnie-
nia lub zabiegali o traktowanie pracow-
ników spółek zależnych na równi z zało-
gą głównego ciągu technologicznego? 

Jeśli tak, to szkoda, że byli w tym 
wszystkim tak mało skuteczni. 

A może nasi wspaniali reprezentanci 
przez cały czas wnikliwie patrzyli na ręce 
zarządowi KGHM i nakłaniali go do wy-
dajnej pracy? Pilnowali, by ciężko zarobio-
ne przez załogę Polskiej Miedzi pieniądze 
nie były wydawane na bzdurną propagan-
dę medialną polegającą na zakupie bez-
wartościowych maseczek lub niepotrzeb-
nym wynajmowaniu największego samo- 
lotu transportowego na świecie. Domaga-
li się doprowadzenia do rentowności pro-
jektu Sierra Gorda i uruchomienia pro-
dukcji w kanadyjskiej odkrywce Afton 
Ajax. Dopingowali władze KGHM do 
ukończenia inwestycji Głogów Głęboki 
i uruchomienia wreszcie w tym obszarze 
pełnego wydobycia rudy. Protestowali 
w sprawie manipulacji przy określaniu 
temperatur panujących w kopalnianych 
obszarach wydobywczych. Niestety, byli 
i są tutaj bardzo zachowawczy.

Jakie stanowisko prezentowali i pre-
zentują dla dalszego zadłużania spółki 

oraz rolowania spłat wymagalnych 
długów poza okres 2025 roku?  
Na dzień 31.12.2019 KGHM po-

siadał otwarte linie kredytowe, 
pożyczki inwestycyjne oraz 
dłużne papiery wartościo- 

we z łącznym saldem dostęp- 
nego finansowania w wysokości 

 14,365 mld zł, w ramach którego 
wykorzystano już ok. 7 mld zł. 

dla robola  
ochłapY,  

dla EliTY KrociE 
Na początku roku, podczas związkowych 

negocjacji płacowych z zarządem spółki 
przedstawiciele załogi w Radzie Nadzor-
czej Polskiej Miedzi zagadkowo milczeli. 
Czyżby nie mieli argumentów, którymi 
mogliby wesprzeć postulaty istotnego pod-
niesienia w 2020 roku stawek zaszerego-
wania obowiązujących w KGHM? Przecież 
dla siebie potrafili wyszarpać podwyżki li-
czone w dziesiątkach tysięcy złotych. Być 
może to była cena, za jaką zgodzili się na 
bierną postawę, gdy przyszło do rozmów 
z zarządem o płacach dla całej załogi Pol-
skiej Miedzi. Ochoczo zaakceptowali sze-

ścioprocentowy wzrost stawek zasadni-
czych i radośnie odtrąbili sukces. 
Podobnie bierną postawę prezen-

towali, gdy negocjowano poziom 
wynagrodzeń w poszczególnych spółkach 
grupy kapitałowej. 

cENa MilcZENia?
Solidarnościowe obiecanki 
cacanki z kampanii wyborczej 
na członków załogi do Rady 
Nadzorczej Polskiej Miedzi  
– wybrane cytaty z plakatu 
prezentującego kwiat związku. 

JÓZEf cZYcZErSKi 
Jego dotychczasowa działal-
ność w powiązaniu ze zdobytą 
wiedzą gwarantuje pracowni-
kom bezpieczeństwo zatrud-
nienia i należytą kontrolę nad 
Spółką. Dla niego dbałość 
o interesy pracowników jest 
tożsama z interesem firmy. 

irENEuSZ paSiS 
Obrona miejsc pracy w KGHM 
i grupie kapitałowej oraz 
zapewnienie godziwego 
wynagrodzenia pracownikom 
Polskiej Miedzi to dwie kluczo-
we sprawy, o które chce 
zabiegać w Radzie Nadzorczej.

boguSłaW SZarEK 
Pozyskane doświadczenie 
i wyczucie spraw pracowni-
czych wykorzysta dla dobra 
załogi i grupy kapitałowej 
KGHM.

Dokończenie ze str. 1
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Radykalizacja nastrojów społecznych  
nigdy nie sprzyja rozwojowi. 

Prezydent Andrzej Duda na finiszu 
kampanii wyborczej podpisał rządo-
wą ustawę potocznie zwaną Tarczą 
antykryzysową 4.0. Ma to być istotny 
element walki z kryzysem wywoła-
nym przez epidemię kornawirusa. Jak 
OPZZ ocenia te nowe regulacje? Czy 
faktycznie spełnią one swoje zadanie? 

Uważamy, że ta tarcza ludzi nie ochro-
ni. Daje jedynie ułudę bezpieczeństwa. 
Tak naprawdę jest niczym innym jak 
próbą przerzucenia na barki pracowni-
ków znacznej części kosztów tego kryzy-
su. Przykładowo – ustawa dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzeń 
nawet rok po odwołaniu stanu epidemii. 
Przewiduje możliwość wypłaty niższych 
niż dotychczas odpraw oraz odszkodo-
wań dla zwalnianych. Daje pracodawcy 
prawo pominięcia plan urlopowego obo-
wiązującego w danym zakładzie pracy 
i natychmiastowego udzielenia pracow-
nikowi zaległego urlopu wypoczynkowe-
go bez jego zgody. Ponadto znacznie ogra-
niczony może być Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. W wielu firmach mogą więc 
zniknąć wczasy pod gruszą czy też bony 
świąteczne. A przecież dla najniżej upo-
sażonych są to świadczenia często będą-
ce istotnym wsparciem ich domowych 
budżetów. Mamy też wiele krytycznych 
uwag do regulacji związanych z pracą 
zdalną. W każdym momencie praco- 
dawca może nakazać taką pracę lub ją 
odwołać. Jednak nie ponosi odpowie-
dzialności za organizację miejsca pracy 
i warunki BHP. Brak też jest rozwiązań 
związanych z dodatkowymi kosztami, 
jakie ludzie muszą ponosić, wykonując 
pracę w domu. Przykładowo: dodatkowe 
wydatki na prąd czy też połączenia inter-
netowe. Tak nie powinno być. W Tarczy 
antykryzysowej trudno też się doszukać 
elementów aktywnej walki z bezrobo-
ciem oraz realnego i efektywnego wspar-
cia ludzi zwalnianych. Obawiamy się 
więc, że będziemy mieć do czynienia z po-
stępującą redukcją miejsc pracy i nara-
stającym ubożeniem społeczeństwa.
Już docierają do nas sygnały, że już 
w wielu firmach nie są przedłużane 
umowy zawarte na czas określony, 
wstrzymywane są przyjęcia nowych 
pracowników. Znowu też obserwuje się 
rosnąc ilość umów śmieciowych. Teraz 
tylko czekać, gdy zaczniemy być 
informowani o zwolnieniach grupowych. 

Faktycznie wszystkie te niekorzystne 
zjawiska na naszym rynku pracy już się 
rozpoczęły, choć przyznać trzeba, że ich 

skala na szczęście jest stosunkowo nie-
wielka. Można jednak się spodziewać, że 
za kilka miesięcy sytuacja ulegnie znacz-
nemu pogorszeniu. Poważni eksperci nie 
mają złudzeń – jesienią czeka nas znacz-
ne spowolnienie gospodarcze, wzrost 
bezrobocia i wysoka inflacja. Dlatego już 
teraz OPZZ domaga się opracowania 
przez rząd długofalowej wizji utrzymania 
i rozwoju rynku pracy oraz gwarancji za-
siłków dla bezrobotnych na poziomie  
50 procent ostatniego wynagrodzenia. 
Branża górnicza jest obecnie jedną 
z bardziej zagrożonych utratą miejsc 
pracy. Wstrzymanie w połowie 
czerwca na trzy tygodnie wydobycia 
węgla kamiennego w 12 kopalniach 
Górnego Śląska może przecież szybko 
doprowadzić do zachwiania finanso-
wego, a to pociągnie cały łańcuszek 
firm kooperujących. 

Niestety to prawda. Tym bardziej że do 
tej pory rząd nie ma na naszą niezależną 
politykę energetyczną. A przecież jedno 
miejsce pracy w górnictwie generuje 4-5 
innych miejsc pracy w sektorze szeroko 
rozumianych usług i handlu. To pokazuje 
skalę lawiny, z jaką możemy mieć do czy-
nienia. Zwracam również uwagę, iż bran-
ża górnicza zmaga się nie tylko z proble-
mami związanymi z panującą epidemią, 
ale również jest ofiarą wieloletniego bra-
ku odpowiedzialnej polityki energetycz-
nej i surowcowej. Te dwa elementy połą-
czone razem mogą stanowić prawdziwie 
mieszankę wybuchową. Dotyczy to nie 
tylko węgla kamiennego, ale również wę-
gla brunatnego oraz elektrowni opartych 
na jego spalaniu. Podkreślam, że dla nas, 
związkowców, najważniejsze jest utrzy-
manie miejsc pracy. 
W zakładach zarówno Bełchatowa, 
jak i Turowa już trwają procedury 
sporu zbiorowego. Głównym postula-
tem tamtejszych związków zawodo-
wych jest żądanie przyznania nowych 
wieloletnich koncesji eksploatacyj-
nych na obszary złóż Turów oraz 
Złoczew. Zapowiadane też są manife-
stacje i akcje protestacyjne. Czy 
faktycznie może do tego dojść? 

Trudno się dziwić temu niezadowole-
niu. Jeszcze rok temu podczas ostatniej 
kampanii parlamentarnej politycy PiS 
zapewniali, że nasza gospodarka musi 
być oparta na polskim węglu. Zarówno 

kamiennym, jak i brunatnym. Ludzie im 
uwierzyli. Po wyborach rząd szybko jed-
nak zmienił zdanie. Jednak z uwagi na 
toczącą się kampanię prezydencką gło-
śno o tym nie mówiono i nadal górników 
karmiono obietnicami bez pokrycia. 
Tymczasem problemy z przyznawaniem 
nowych koncesji wydobywczych odczytać 
można raczej jako zapowiedź zwijania tej 
branży. Nie daje to bowiem możliwości 
efektywnego planowania zarówno wydo-
bycia węgla, jak i produkcji energii z nie-
go uzyskiwanej. Jak w takiej sytuacji 
można mówić o racjonalnej gospodarce 
zasobami, obniżaniu kosztów produkcji 
czy też o inwestowaniu w nowe, ekolo-
giczne technologie. Trudno też mówić 
o konkurencyjności polskiego węgla, gdy 
jest on obciążony ponad 30 różnymi po-
datkami i daninami. Tak znacznych ob-
ciążeń nie ma nigdzie na świecie. 
Z podobnie szkodliwą polityką 
koncesyjną i fiskalną państwa mamy 
też do czynienia w przypadku KGHM.

Obecny obszar wydobywczy Polskiej 
Miedzi jest wręcz oblężony przez różne 
zagraniczne spółki, które tylko czekają 
na moment wyczerpania się teraz eksplo-
atowanych złóż. To może być kwestia za-
ledwie kilku lat. Co prawda nie wolno 
handlować koncesjami, ale zawsze moż-
na złożyć nie do odrzucenia propozycję 
utworzenia nowej spółki z udziałem za-
granicznego podmiotu. Wciąż obowiązu-
jący podatek miedziowy również nie 
sprzyja rozwojowi Polskiej Miedzi. Gene-

ralnie więc rzecz ujmując, OPZZ uważa, 
że cała branża górnicza i energetyczna 
wymaga pilnego opracowania i wdroże-
nia przez rząd spójnej i kompleksowej 
strategii stabilizacyjnej. To nie tylko kwe-
stia ochrony miejsc pracy, ale również 
bezpieczeństwa energetycznego i ekono-
micznego Polski. Nie możemy się godzić 
na powolne uzależnianie się od rynków 
zewnętrznych oraz wyeliminowanie pol-
skiego przemysłu. Nie tylko wydobywcze-
go, ale również przetwórczego uzależnio-
nego w znacznej mierze od cen energii. 
Praktykę kupowania węgla i energii elek-
trycznej z zagranicy poprzez spółki skar-
bu państwa w sytuacji, kiedy jego zwały 
zalegają na hałdach, uważamy za działa-
nie na szkodę kraju. Również nie ma na-
szej zgody na dławienie polskiego prze-
mysłu miedziowego poprzez zamykanie 
nam dostępu do nowych złóż rudy czy też 
utrzymywanie podatku od kopalin. 
Jednak w niektórych sytuacjach 
może będzie trzeba dokonać jakichś 
działań restrukturyzacyjnych. 

Dobrze rozumiemy, że takie zmiany 
czasami muszą być konieczne. Dlatego 
OPZZ domaga się równoległego opra-
cowania programów osłonowych i akty-
wizujących dla pracowników. Apeluje-
my też o pilne wprowadzenie emerytur 
stażowych i podjęcie konkretnych dzia-
łań na rzecz tworzenia nowych miejsc 
pracy. Z tymi wszystkimi wnioskami 
oraz postulatami wystąpiliśmy zarów-
no do premiera Mateusza Morawiec-
kiego, jak i do Rady Dialogu Społecz-
nego. Daliśmy też jednoznacznie do 
zrozumienia, że jeśli szybko nie nastą-
pią ze strony rządowej faktyczne dzia-
łania naprawcze, w kraju może rozpo-
cząć się seria niekontrolowanych 
protestów i manifestacji. To niebez-
pieczny scenariusz i oby do tego nie 
doszło, bowiem radykalizacja nastro-
jów społecznych nigdy nie sprzyja roz-
wojowi i dialogowi. Oczekujemy od 
premiera, że w tak ważnych sprawach 
doprowadzi wreszcie do uzgodnień po-
między resortami. Wtedy jako strona 
społeczna będziemy mogli się odnieść 
do jednolitej strategii rządowej, która 
nie będzie w sprzeczności z opiniami 
poszczególnych ministrów. Najwyższa 
już pora na zakończenie wiecznej wy-
miany poglądów, które nie kończą się 
jakimiś rzeczowymi uzgodnieniami. 
Musi wreszcie powstać konkretny pro-
gram, który wszyscy zgodnie zacznie-
my wcielać w życie. 

Rozmowa z wiceprzewodniczącą opzz  
Barbarą Popielarz  
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 ZarZąd nie wypełnia prZyjętego poroZumienia 
i próbuje grać rolę wielkiego brata 

Spotkanie stron ZUZP 
Opóźnienia przeszeregowań, wciąż nierozwiązana sprawa interpretacji zapisanego w ZUZP prawa  

do dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w podobnej do czterobrygadowej organizacji pracy  
oraz bezprawne zarządzenie prezesa zarządu KGHM nakładające na załogę obowiązek informowania przełożonych  

o miejscu pobytu na planowanym urlopie wypoczynkowym. 

T o podstawowe tematy, jakim 
było poświęcone rutynowe, 
wynikające z przepisów ZUZP 

dla pracowników KGHM spotkanie 
z przedstawicielami zarządu KGHM. 
Doszło do niego dopiero 30 czerwca 
i dodać należy, że zostało ono zwołane 
w wyniku pisemnej interwencji nasze-
go związku. 

Wydano pieniądze na 
samoloty z maseczkami 
bez atestów, teraz 
trzeba zaoszczędzić  
na przeszeregowaniach

Jak przypomina przewodniczący 
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, w ostat-
nim porozumieniu płacowym znala-
zły się zapisy zobowiązujące praco-
dawcę do dokonaniu do końca roku 
we wszystkich zakładach KGHM 
przeszeregowań na poziomie mini-
mum 15 procent. 

– Niestety, z informacji, jakie otrzy-
mujemy z poszczególnych zakłado-
wych organizacji naszego związku, 
wynika, że pod pretekstem epidemii 
wstrzymano lub znacznie ograniczo-
no przeszeregowania – wyjaśnia Ry-
szard Zbrzyzny. – Nie możemy się 
zgodzić z tak prowadzoną polityką 
płacową. Koronawirus w tym wypad-
ku nie może być żadnym usprawie-
dliwieniem do opóźniania ludziom 
należnego im awansu. Przecież w wa-
runkach zaostrzonego reżimu epide-
miologicznego nadal pracują oni 
z ogromnym poświęceniem i utrzy-
mują zaplanowaną produkcję. Uwa-
żam wręcz, że zasłużyli na jeszcze 
więcej niż wynegocjowane minimum 
15 procent przeszeregowań. Z taką 
praktyką trzeba natychmiast skoń-
czyć. Natomiast niezałatwienie spra-
wy dodatkowego wynagrodzenia dla 
pracowników zatrudnionych w po-
dobnej do czterobrygadowej organi-
zacji pracy można już uznać za czystą 
złośliwość. Dotyczy to przecież bar-
dzo niewielkiej grupy pracowników 
i w skali Polskiej Miedzi nie stanowi 

istotnego obciążenia funduszu wyna-
grodzeń. 

Zgodnie z deklaracją pracodawcy 
w najbliższych dniach sprawa blokowa-
nych przeszeregowań ma zostać wyja-
śniona i strona związkowa zostanie 
poinformowana o podjętych decyzjach. 
Natomiast dodatki dla zatrudnionych 
w podobnej do czterobrygadowej orga-
nizacji pracy są nadal sporne. Jednak 
Ryszard Zbrzyzny zapewnia, że będzie 
konsekwentnie dążył do ich pozytyw-
nego załatwienia. 

Jak w polskiej Miedzi 
wprowadza się Nowy 
porządek Świata

Ostatnim punktem spotkania była 
dyskusja poświęcona zarządzeniu nr 
PZ/21/2021 prezesa zarządu KGHM 
Polska Miedź SA z 22.06.2020 r. Na-
kłada ono na pracowników obowiązek 
informowania pracodawcy o planowa-
nym miejscu urlopu. W przypadku 
stwierdzenia ogniska zarażeń wiru-
sem SARS-CoV-2 w miejscu urlopu 

pracownika będzie on zobowiązany 
do wykonywania pracy zdalnej w wa-
runkach dwutygodniowej samoizola-
cji. Niezgłoszenie lokalizacji planowa-
nego urlopu lub podanie nieprawdzi- 
wych danych będzie traktowane jako 
ciężkie naruszenie obowiązków pra-
cowniczych, co może skutkować zwol-
nieniem dyscyplinarnym. Regulacje 
te dotyczą zarówno zatrudnionych 
w KGHM, jak i w spółkach głównego 
ciągu technologicznego. 

– Zgłosiliśmy wniosek o natychmia-
stowe uchylenie tego skandalicznego 
i naruszającego wszelkie normy zarzą-
dzenia. Jest to karygodne ogranicze-
nie ludzkiej prywatności, sprzeczne 
z prawami obywatelskimi, zdrowym 
rozsądkiem oraz zasadami dialogu 
społecznego. Zapowiedzieliśmy, że 
w przypadku, gdy prezes spółki na-
tychmiast nie wycofa się z wydanego 
zarządzenia, niezwłocznie podejmie-
my stosowne działania prawne. Je-
stem już po konsultacji z naszą kance-
larią adwokacką i z opinii, jaką 
uzyskałem, wynika, iż zarówno Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, jak i Sąd Pra-
cy nie będą miały wątpliwości, że za-
rządzenie nr 21 jest sprzeczne 
z wieloma paragrafami zapisanymi 
zarówno w Konstytucji RP, Kodeksie 
pracy, jak i w ustawie o RODO czy też 
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„Poprawa dialogu społecznego i współpra-
cy w Polsce” – to nazwa nowego programu 
finansowanego z Funduszy Norweskich. 
Nasz związek jest jego gospodarzem i głów-
nym beneficjentem. Podstawowym celem 
tego przedsięwzięcia jest promocja najlep-
szych praktyk budujących prawidłową 
współpracę między pracodawcami, pracow-
nikami oraz stroną rządową w zakresie pro-
mowania uczciwych i godnych warunków 
zatrudnienia, rozwoju rynku pracy oraz in-
tegracji społecznej. 

Projekt obejmuje cykl debat z ekspertami 
norweskich związków zawodowych oraz pol-
ską kadrą naukową specjalizującą się w za-
kresie prawa pracy, nauk społecznych i eko-
nomicznych. 25 czerwca członkowie Rady 
ZZPPM w obecności kierownictwa OPZZ, 
Andrzeja Radzikowskiego i Barbary Popie-
larz, mieli możliwość pierwszej wymiany 
opinii i refleksji. Strona norweska była re-
prezentowana przez naszego rodaka miesz-
kającego w Oslo Artura Kubika. Przewodni-
czącego Solidaritet, związku zawodowego 
założonego przez Polaków dla Polaków pra-
cujących w Norwegii. W spotkaniu uczestni-
czyła też Sabina Klimek, doktor nauk eko-
nomicznych związana ze Szkołą Główną 
Handlową w Warszawie. 

Otwierając to inaugurujące zebranie, prze-
wodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny pod-
kreślił rolę prawidłowo prowadzonego dialo-
gu społecznego, zwłaszcza w czasach kryzysu 
ekonomicznego, z jakim mamy obecnie do 
czynienia. 

– Regulacje prawne związane z dialogiem 
społecznym mamy w Polsce całkiem dobre. 
Jednak ich praktyczne stosowanie pozosta-
wia wiele do życzenia. Staje się to szczególnie 
widoczne dzisiaj, gdy wszyscy zmagamy się 
z ekonomicznymi konsekwencjami wywoła-
nymi przez epidemię. Jeśli nic się nie zmieni 
na lepsze, to obawiam się, iż taka polityka 
rządu może napotkać opór i prowadzić do wy-
buchu powszechnego niezadowolenia. Dlate-
go tak ważne jest rozwiązywanie problemów 
społecznych i gospodarczych za pomocą kon-
sultacji i zrozumienia racji wszystkich zainte-
resowanych stron, a nie tylko pozorowanie 
dialogu – mówił Ryszard Zbrzyzny. 

Realizacja projektu zaplanowana jest do 
końca sierpnia 2021 roku. Do tego czasu 
przeprowadzone spotkania i debaty zaowo-
cować mają specjalnym opracowaniem 
pokazującym możliwości dostosowania 
najlepszych doświadczeń norweskich do 
współczesnych polskich realiów z zakresie 
dialogu społecznego.

w ustawie o związkach zawodowych – 
mówi Ryszard Zbrzyzny.

Są już nasze pierwsze 
reakcje na szpiegowskie 
zapędy władzy polskiej 
Miedzi

3 lipca ZZPPM złożył do Państwo-
wej Inspekcji Pracy skargę o narusze-
nie przez zarząd KGHM prawa pracy 
i ustawy o związkach zawodowych. 
Zarzuty, jakie w niej zostały sformu-
łowane, dotyczą między innymi braku 
konsultacji społecznych, bezpodstaw-
nego ingerowania pracodawcy w pry-
watne życie pracowników oraz bez-
prawnego straszenia ich surowymi 
konsekwencjami służbowymi w przy-
padku, gdy nie zechcą się podporząd-
kować nowemu zarządzeniu prezesa. 
Ogółem w treści skargi powołujemy 
się na złamanie aż sześciu różnych 
paragrafów Kodeksu pracy.

Z odrębnymi pismami protesta-
cyjnymi w tej sprawie też już wystą-
piły organizacje związkowe działają-
ce na terenie zarówno niektórych 
zakładów KGHM, jak i spółek zależ-
nych. Tak się stało między innymi 
w: ZG Polkowice-Sieroszowice, Hu-
cie Miedzi Legnica, Hucie Miedzi 
Głogów oraz Energetyce. 

W celu popraWy trójstronnego 
dialogu społecznego projekt zakłada:

Wzmocnienie trójstronnego dialogu społecznego i współ-
pracy w Polsce poprzez przejęcie najlepszych praktyk norwe-
skich w celu zwiększenia potencjału partnerów społecznych.
Zaangażowanie się w trójstronny dialog społeczny, który 
zaowocuje lepszymi stosunkami przemysłowymi i dobroby-
tem gospodarczym.
Ustanowienie struktur dialogu społecznego i sieci partne-
rów społecznych, którzy podpiszą układy zbiorowe dotyczące 
współpracy.
Wprowadzenie najlepszych praktyk norweskich podczas 
warsztatów i szkoleń na szczeblu krajowym w Polsce  
i podniesienie świadomości partnerów społecznych.
Dążenie do osiągnięcia wyższego poziomu zaufania wśród 
partnerów społecznych, w tym rządu, co zaowocuje lepszą, 
dostosowaną do potrzeb polityką krajową i lokalną.
Utworzenie komitetów do spraw godnej pracy poprzez 
wykorzystanie nowej platformy trójstronnego dialogu spo-
łecznego.

Warto rozmawiać  
i rozumieć drugą stronę
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utworzona 1 kwietnia 1899 r. Nie był to jednak czas 
bezpieczny dla zrzeszających się pracowników. W wielu 
krajach Europy, takich jak Francja, Niemcy czy Wielka 
Brytania, istnienie związków zawodowych było zakaza-
ne. W Norwegii nigdy takiego prawa nie było, jednak 
wstąpienie do związków zawodowych często stanowiło 
powód zwolnienia z pracy. Rok po stworzeniu LO, 
w 1900 r., powstała pierwsza konfederacja pracodaw-
ców – NHO. Powstanie tej organizacji było w pewnej 
mierze legitymizacją istnienia związków zawodowych.

Już na początku XX wieku dialog społeczny przy-
czyniał się do kształtowania stosunków pracy. 
Układy zbiorowe zawsze wyprzedzały standardy 
wprowadzane przez prawo państwowe. W sektorze 
publicznym układy obejmują wszystkich pracow-
ników, a w prywatnym – tych w uzwiązkowionych 
zakładach pracy. Uzwiązkowienie w Norwegii prze-
kracza 60 procent. 

Doświadczenia związane z II wojną światową 
wytworzyły silne poczucie solidarności, a związki 
zawodowe wspólnie z organizacjami pracodawców 
i Partią Pracy zaangażowały się w odbudowę kra-
ju. Wszyscy nastawieni byli na produktywność 
i zyski, ale także na wzajemne korzyści. Pracow-
nicy, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego, 
także mieli z tego wzrostu korzystać, otrzymując 
podwyżki oraz coraz lepsze prawa i warunki pracy. 
Wraz z rozwojem demokracji przemysłowej w la-
tach 60. i 70. zaczęły powstawać rady pracowni-
ków, ich reprezentacje w zarządach i zespołach 
ds. bezpieczeństwa. Obecnie reprezentanci ds. 
BHP wybierani są na dwuletnie kadencje. Mają 
obowiązek chronić interesy pracowników w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawową cechą dialogu społecznego, która gwa-
rantuje zadowalające rezultaty, jest udział wszystkich 
zainteresowanych stron w konsultacjach. Norwegia 
to państwo, w którym negocjacje zbiorowe mają 
ogromne znaczenie w kształtowaniu zarówno stosun-
ków pracy, jak i innych dziedzin ludzkiego życia, np. 
polityki miejskiej, inwestowania, spraw akademic-
kich itp. Ważne jest podkreślenie, że w Norwegii pro-
wadzi się dialog społeczny nie tylko w związku z kwe-
stiami pracowniczymi, ale także w innych sferach, 
takich jak np. działania szkół, uniwersytetów, budo-
wa lokalnych dróg czy inne inwestycje. 

Należy podkreślić, że oprócz układów zbiorowych 
istnieje krajowe prawo pracy, które wyznacza mini-
malne standardy (układy mogą te standardy wyłącz-
nie podwyższać). Pierwsze ogólne prawo pracy po-
wstało już w 1892 roku. Była to ustawa o nadzorze nad 
pracą w fabrykach. W1915 roku uchwalono ustawę 
o ochronie zatrudnienia w zakładach przemysłowych.

Negocjacje zbiorowe odbywają się w ramach 
przejrzystej, hierarchicznej struktury. Można wy-
mienić trzy poziomy: krajowy, branżowy i zakłado-
wy (patrz ramka).

Układy renegocjowane są co dwa lata, lecz kwe-
stie dotyczące płac – co roku. Jeśli nie uzyska się 
porozumienia, oznacza to, że rozwiązania z po-
przedniego układu pozostają w mocy. Akcje prote-
stacyjne, w tym strajki, mogą odbywać się wyłącz-

Dialog po norwesku
N orwegia jest państwem, które reprezentuje 

tzw. model socjaldemokratyczny polityki spo-
łecznej. Najogólniej rzecz ujmując, niewi-

dzialna ręka rynku zastępowana jest w nim przez wi-
dzialną rękę państwa. Zakłada się, że każdy ma prawo 
do życia na godnym poziomie, niezależnie od zdarzeń 
losowych oraz możliwości, które oferuje wolny rynek. 
W Norwegii są zatem powszechne i bezpłatne systemy 
edukacji, ochrony zdrowia i innych usług publicznych. 

długa TradYcJa 
Historia dialogu społecznego w Norwegii sięga jesz-

cze XIX wieku i rozpoczęła się od konsultacji dotyczą-
cych kwestii pracowniczej. Związki zawodowe zaczęły 
powstawać pod koniec XIX wieku: najstarszy związek 
– rzemieślników – w 1870, związek robotników niewy-
kwalifikowanych – w 1898. Pierwsza konfederacja 
związkowa LO (Landsorganisasjonen i Norge) została 

KolEJNa 
WaKacYJNa 
ofErTa do 

obiEKTu WcZaSoWEgo
NaSZEgo ZWiąZKu 

Ośrodek wypoczynkowy 
Albatros Medical SPA  

w Mielnie
Rezerwacji można  

dokonywać  
pod numerem telefonu:   

94 318 93 97 lub 
+48  607 586 783
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Mistrzowie historii ZZPPM 
W poprzednim wydaniu „Związkowca” zamie-
ściliśmy specjalną krzyżówkę sprawdzającą 
wiedzę czytelników z historii pierwszego 
legalnego strajku w obronie polskości Polskiej 
Miedzi. Przyznajemy, iż pytania były dość 
trudne. Niemniej jednak ponad 150 osób 
zdołało bezbłędnie na nie odpowiedzieć. 
Wśród nich wylosowane zostały trzy nagrody 
niespodzianki. Szczęśliwcami są:  

Henryk Mykietyszyn z JRGH, 
Łukasz Paczyński z Energetyki 
oraz Kamila Oczek z MCZ. 

W najbliższym czasie skontaktujemy się z nimi 
i zaprosimy na uroczyste wręczenie trofeów. 
Już teraz zapowiadamy, iż w kolejnym nume-
rze „Związkowca” zamieścimy z tego wyda-
rzenia obszerną fotorelację. 

nie w czasie negocjacji, aby wywrzeć presję. Po 
zawarciu nowej umowy strajki są zakazane – taką 
zasadę ustalono w 1935 roku.

Choć większość spraw rozstrzygana jest bez 
udziału sądów, to jeśli spory zbiorowe zaistnieją, 
rozpatrywane są w pierwszej i ostatniej instancji 
przez sądy pracy. W skład takich sądów wchodzą 
nie tylko sędziowie zawodowi (dwóch), ale także 
po dwóch sędziów wyznaczonych przez związki za-
wodowe i organizacje pracodawców oraz jeden sę-
dzia zawodowy, np. emerytowany sędzia sądu naj-
wyższego. Gwarantuje to większą niezależność 
 i bezstronność sądów. Dłuższe sprawy rozwiązywa-
ne są do 6 miesięcy. W razie strajku sprawy rozpa-
trywane są w trybie natychmiastowym.

poziomy negocjacji 
zbiorowych 
W norWegii 

Opracowanie własne na podstawie:  
P. Ostrowski, Życie i praca po norwesku, 

część pierwsza: związki zawodowe

KraJoWY
Na tym poziomie ustalane są układy podstawowe 
(hovedavtalene), które zawierają konfederacje pra-
codawców i organizacje pracowników. Reguluje się 
nimi kwestie takie jak: procedury wyborów przed-
stawicieli pracowniczych (na ten temat nie ma za-
pisów w prawie krajowym), równość płci, BHP, 
zasady kontroli i oceny wdrażania układu. Na tym 
poziomie nie negocjuje się poziomu wynagrodzeń.

braNŻoWY
Na tym poziomie ustala się m.in. skalę wzrostu wy-
nagrodzeń (biorąc pod uwagę międzynarodową 
konkurencyjność). W Norwegii nie istnieje płaca mi-
nimalna określana odgórnie, lecz określają ją dla 
poszczególnych branż układy zbiorowe. Należy zwró-
cić uwagę na fakt, że negocjacje zaczynają się zawsze 
od prywatnego sektora produkcji, sektora budowla-
nego i części sektora usług prywatnych – poziom 
wzrostu ich wynagrodzeń jest punktem wyjścia dla 
innych części sektora prywatnego, takich jak finanse, 
handel czy przedsiębiorstwa sprywatyzowane lub 
publiczne. Tłumaczy się to interesami przemysłu 
produkcyjnego, który nastawiony jest proeksportowo.
Na tym poziomie negocjuje się: wynagrodzenia 
i systemy płacowe, urlopy, godziny pracy, koszty 
podróży służbowych, kwestie związane z BHP, urlo-
py okolicznościowe, wcześniejsze emerytury, roz-
wiązania antydyskryminacyjne i inne.

ZaKładoWY
Negocjacje na tym poziomie uwzględniają specyfi-
kę poszczególnych miejsc pracy. Co ważne, nie 
mogą zawierać warunków mniej korzystnych niż te 
zapisane w układach branżowych, chyba że umowa 
branżowa zawiera odpowiedni zapis.
Na tym poziomie negocjuje się: wyższe wskaź-
niki wynagrodzeń (lub brak ich wzrostu), przezna-
czenie funduszu socjalnego, zwiększanie zatrud-
nienia, reorganizację firmy.

KolEJNa 
WaKacYJNa 
ofErTa do 

obiEKTu WcZaSoWEgo
NaSZEgo ZWiąZKu 

Ośrodek wypoczynkowy 
Albatros Medical SPA  

w Mielnie
Rezerwacji można  

dokonywać  
pod numerem telefonu:   

94 318 93 97 lub 
+48  607 586 783
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Wwielu polskich domach 
28 czerwca emocje się-
gały zenitu. Trwały dys-

kusje i spekulacje, kto zdobędzie 
fotel prezydencki. Jednak pomimo 
bardzo wysokiej frekwencji niedziel-
ne głosowanie nie przyniosło roz-
strzygnięcia. Nikt nie uzyskał 50% 
głosów i 12 lipca czeka nas dogryw-
ka pomiędzy dwoma najwyżej punk-
towanymi kandydatami. 

Do tej pory Andrzej Duda zdołał 
przekonać do siebie elektorat złożony 
głównie z osób starszych i słabiej wy-
kształconych. Na Rafała Trzaskowskie-
go głosowali mieszkańcy większych 
miast, ludzie młodsi i wykształceni. 

Teraz wszyscy zadają sobie pyta-
nie, na kogo zagłosują „osieroceni” 
wyborcy tych, którzy już odpadli z wy-
ścigu. Czy ci ludzie ponownie tłum-
nie ruszą do urn, czy zniechęceni 
zdecydują się pozostać w domach? 
A co z tymi, którzy z różnych przy-
czyn nie głosowali. A było ich ponad 
30%. Czy pójdą do urn wyborczych? 
Jeśli tak, to na kogo zagłosują? Trwa-
ją ostre dyskusje i poważne debaty.

Jedni podkreślają, że obecny pre-
zydent w trakcie pierwszej kadencji 
udowodnił, że jest przede wszystkim 
zależny od partii rządzącej i jej lidera 
i sam nie ma zbyt wielkiej siły od-
działywania. W ciągu ostatnich lat 
podpisał wiele populistycznych i wąt-
pliwych konstytucyjnie ustaw, które 
już doprowadziły Polskę do utraty 
zaufania w Unii Europejskiej oraz 
zagrażających dalszemu dynamicz-
nemu rozwojowi kraju.  

Inni wychwalają go pod niebiosa, 
całują po rękach za 13. emerytury, 
500 plus na dzieci, bony na wakacje 
czy też dotacje do oczka wodnego 
lub modernizację pieca grzewczego. 
Chociaż nie są to kompetencje gło-
wy państwa. Ta euforia i wdzięcz-
ność niektórych tak ich oślepia, że 
nawet nie zdają sobie sprawy, iż za 
te wszystkie błogosławieństwa i tak 
sami zapłacą wyższymi podatkami 
i cenami w sklepach.

Podsuwam więc im pod rozwagę 
słowa Margaret Thatcher. Ta wielo-
letnia premier brytyjskiego rządu 
powiedziała kiedyś: „Nie ma czegoś 

takiego jak »publine pieniądze«”. 
Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, 
to znaczy, że zabierze Tobie. Rząd nie 
ma żadnych własnych pieniędzy”.

Do pewnego stopnia każdą kampa-
nią polityczną rządzą emocje. Sporą 
też rolę odgrywają różne wątki świa-

topoglądowe. Jest to normalne. Tak 
zawsze było i tak zapewne będzie. 
Jednak dzisiaj w niektórych środowi-
skach przekroczone zostały wszelkie 
granice zdrowego rozsądku. Część 
społeczeństwa uległa fanatyzmowi 
i stała się głucha na wszelkie argu-
menty. Ludzie podzielili się na wrogie 
obozy i szykują się do bitew plemien-
nych. Rozpadają się całe rodziny oraz 
kłócą się dotychczasowi przyjaciele 
i bliscy znajomi. 

I tak w Polsce wybory prezydenta 
zamienione zostały na plebiscyt za 

lub przeciw dalszej monopolizacji 
władzy PiS.

Moja odpowiedź jest taka: Jeśli ci 
się podobają aktualne rządy i ich nad-
ciągające negatywne konsekwencje, 
to stawiaj na Andrzeja Dudę. Pamiętaj 
jednak, że w ten sposób wyrazisz 

swoją zgodę na absolutną 
dominację Prawa i Spra-
wiedliwości we wszystkich 
dziedzinach naszego życia, 
bez jakiejkolwiek formy nadzoru i kon-
troli. Taki monopol władzy może nas 
wszystkich bardzo drogo kosztować. 
Partia Jarosława Kaczyńskiego już 
przejęła całkowicie media publiczne, 
które tylko z nazwy są publiczne. Pod-
porządkowała sobie Trybunał Konsty-
tucyjny, część Sądu Najwyższego, 
Krajową Radę Sądownictwa, admini-
strację sądów powszechnych i proku-

raturę, wielokrotnie naruszając przy 
tym konstytucję. Do pełni szczęścia 
brakuje jej jeszcze Senatu i Pałacu 
Prezydenckiego. 

Kiedy do gry wkracza państwo i jego 
urzędnicy pozbawieni jakiejkolwiek 
kontroli ze strony opozycji, zaczyna się 
korupcja i marnotrawstwo. Wystarczy 
przypomnieć sobie ostatnie tygodnie 
i trefne zakupy maseczek, respirato-
rów i innych medycznych akcesoriów. 
Z żalem muszę niestety tutaj stwier-
dzić, że KGHM i pewnie kilka innych 
spółek kontrolowanych przez PiS 
wzięło udział w tym niechlubnym 
procederze. Do dziś nie wiemy, ile to 
nas kosztowało, pomijając koszty wi-

zerunkowe. Takich afer są tysią-
ce i wciąż ich przybywa. 

Aby zatrzymać tę narastającą 
patologię, rządowi konieczna 
jest konkurencja polityczna.  

Rafał Trzaskowski taką rolę może 
spełnić. Co prawda nie jest on 

bohaterem mojej bajki, ale w obec-
nej rzeczywistości daje szansę na utrzy-
manie chociaż minimalnej równowagi 
w polskim życiu publicznym. Podobnie 
podszedłem do II tury wyborów w 2015 
roku. Wtedy głosowałem przeciwko 
rodzącemu się monopolowi władzy 
PO. Andrzej Duda też nie był wówczas 
bohaterem z mojej bajki. Okazuje się, 
że było to głosowanie skuteczne, Bro-
nisław Komorowski z PO nie został 
wybrany na prezydenta RP. Mam na-
dzieję, że tym razem, podobnie jak 5 lat 
temu, także mój głos wpłynie na to, że 
rodzące się w Polsce monopartyjne, 
monopolistyczne rządy PiS zostaną 
poważnie ograniczone.

Idźcie do urn wyborczych i zadbaj-
cie o swoją i swoich potomków 
bezpieczną przyszłość. Przyszłość 
w Polsce demokratycznej, toleran-
cyjnej i dostatniej, gdzie pracownik 
jest godnie traktowany i wynagra-
dzany, gdzie jest podmiotem, a nie 
narzędziem w rękach swoich praco-
dawców, którzy w buciorach próbu-
ją już wchodzić w ich prywatne ży-
cie. Ciemnogród i zaprzaństwo nie 
mogą być wizytówką naszego kraju. 
12 lipca spotkajmy się przy urnach 
wyborczych i sami zdecydujmy. 
Niech nikt nie decyduje za nas! 

Rządowi konieczna jest konkurencja polityczna.  
Rafał Trzaskowski taką rolę może spełnić.  
Co prawda nie jest on bohaterem mojej bajki,  
ale w obecnej rzeczywistości daje szansę  
na utrzymanie chociaż minimalnej równowagi  
w polskim życiu publicznym.

Duda czy Trzaskowski?  
– oto jest pytanie!

Tragedia grecka charakteryzuje się tym,  
że nie ważne jaką decyzję podejmie bohater 

to zawsze źle się to dla niego kończy.

Tragedia polska
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