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Na przełomie epok
Sięgając do początków naszej historii, trzeba cofnąć się
do lat osiemdziesiątych. Wprowadzenie stanu wojennego –
godzina milicyjna, kontrolowanie rozmów telefonicznych,
ograniczenia w podróżowaniu. Koszmarne kłopoty dnia
codziennego – trudności z kupieniem żywności i podstawo
wych produktów potrzebnych do życia zwiększają poczucie
niepewności jutra. Zawieszenie działalności wszystkich związ
ków zawodowych – ludzie pozbawieni są jakiegokolwiek
wsparcia w konfrontacji z pracodawcą. Złe nastroje wśród
załóg pogłębiają ograniczenia świadczeń socjalnych, spadek
realnych dochodów i postępująca dezorganizacja pracy.
Tak też było i w naszym Zagłębiu Miedziowym. Uchwale
nie 8 października 1982 roku przez Sejm ustawy o związkach
zawodowych wywołuje w kopalniach, hutach i zakładach
zaplecza KGHM spontaniczne zainteresowanie odnową ruchu
związkowego. Po raz kolejny życie pokazało, że nie znosi
pustki, bo przecież nie zdołały jej zapełnić komisje socjalne –
zresztą będące na pasku dyrekcji i działające pod jej dyktando.
Zawiązują się komitety założycielskie związków zawodo
wych. Ich aktyw stanowią zarówno dawni działacze branżowi
jak i ludzie zdelegalizowanej Solidarności. Dołączają do nich
nowicjusze, którzy nie należeli do żadnego ruchu związkowe
go. Większość powstających organizacji ma w nazwie słowa
„niezależny” i „samorządny”. Powstają między innymi: NSZZ
Pracowników ZG Sieroszowice, NSZZ Pracowników ZG
Polkowice, NSZZ Pracowników ZG Lubin, NSZZ Pracowni
ków ZG Konrad, NSZZ Pracowników ZG Rudna i wielu innych
Oficjalne czynniki, jak się wtedy nazywało władze rządowe
i partyjne różnego szczebla, niechętnie patrzyły na odradzają
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cy się ruch związkowy. Zwłaszcza na tych działaczy i te orga
nizacje, które wymykały się jedynej słusznej definicji ruchu
związkowego.
– Związki zawodowe były potrzebne dyrekcji wyłącznie
po to, aby mogła dzięki ich działalności zdobyć wiarygod
ność – wspomina Ludwik Kaziów, pierwszy przewodniczą
cy NSZZ Pracowników ZG „Konrad” – Były też próby
tworzenia sekcji członków PZPR w organizacjach związko
wych. Nigdy na to nie daliśmy zgody. Życie już nas nauczy
ło, że partii i związkom jest nie po drodze. Byliśmy nieza
leżni i samorządni, a wszystkie zamiary upartyjniania naszych
organizacji były skazane na niepowodzenie. Byliśmy więc
solą w oku władzy, która wyraźnie nie radziła sobie z nastro
jami ludzi.
Wtedy nie tylko rząd i PZPR uzurpowały sobie prawo
do decydowania, które organizacje związkowe są słuszne
lub nie. Działac ze Solid arn oś ci – walc ząc o praw o
do wyłącznego reprezentowania załogi – próbowali two
rzyć wokół nowopowstających związków atmosferę spo
łecznej dezaprobaty. Rozgłaszali opinie o ścisłej współpra
cy nowych organizacji ze skompromitowaną PZPR. Nama
wiali do ich bojkotu.
– To był bardzo trudny okres – wspomina Ryszard Zbrzy
zny. – Miałem wtedy 27 lat, w Kombinacie pracowałem już
szósty rok. Na zebranie komitetu założycielskiego NSZZ Pra
cowników Zakładów Górniczych Lubin trafiłem przypadko
wo. Ludzie spotkali się w sali konferencyjnej kopalni. Naj
oględniej mówiąc, byli w kiepskich nastrojach, właśnie rozpa
dał się komitet założycielski. Jeden tłumaczył się, że żona mu
zabroniła, drugi mówił, że miał jakieś dziwne telefony
z pogróżkami. Ludzie po prostu bali się.
Na tym spotkaniu obecni byli działacze Solidarności.
Strasznie pewni siebie, przekonani, że racja jest wyłącznie
po ich stronie.
– Zgodziłem się… Wkurzyli mnie wszyscy, zadufki z Soli
darności i ci przestraszeni ludzie – wspomina Zbrzyzny. –
Domowych zakazów nie miałem, przez telefon nikt mi nie
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groził, pomyślałem więc: dlaczego nie? I tak zostałem naj
młodszym przewodniczącym organizacji związkowej w całym
Zagłębiu Miedziowym.
Szybko zaczęła rosnąć grupa równie zdeterminowanych
związkowców. Byli wśród nich szacowni weterani jak wspo
mniany już Ludwik Kaziów z ZG Konrad, Jan Jakubowski
z ZG Rudna, Marian Kopytkiewicz z ZBK „Lubin”. Wtedy
do młodzieży należeli: Ryszard Zbrzyzny z ZG Lubin, Piotr
Romanowski z ZRG, Henryk Pawlak z ZG Sieroszowice,
Ryszard Kucharski z ZG Konrad, Adam Marszałek z ZBGH.
Zbigniew Rewoliński z ZG „Polkowice”, Jerzy Cebula z ZM
Legmet oraz Leszek Hajdacki z ZG Rudna.
W czasie, gdy powstała nowa organizacja związkowa NSZZ
Pracowników ZG „Lubin” dyrektorem zakładów górniczych
był Kazimierz Ziaja. Dyrektor
kopalni jak z filmów-produk
cyjniaków – pan w starszym
wieku, przyzwyczajony do kie
rowania firmą, gdy związki
zawodowe nie miały nic
do powiedzenia, gdy nie musiał
niczego z nimi konsultować.
Odnosi się to do wypowie
dzeń umów o pracę, regulami
nów premiowania lub regula
minów pracy.
– Wielu z nas, działaczy,
stawiało pierwsze kroki w pracy związkowej – wspomi
na tamte czasy Ryszard Zbrzyzny. – Mieliśmy dużo zapału
do roboty, ale jakże często brakowało doświadczenia. Dyrek
tor Ziaja był w wieku mojego ojca i na początku traktował
mnie jak zło konieczne. Kilkakrotnie delikatnie zwracałem mu
uwagę, że tak być nie może. Nie przynosiło to jednak rezul
tatu. W końcu doszło między nami do ostrego spięcia. Powie
działem wówczas, że jeżeli dalej pan dyrektor nie będzie
szanował praw związkowych to będę zmuszony odwołać się
do Państwowej Inspekcji Pracy.
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W odpowiedzi Zbrzyzny usłyszał: „rób pan, co chcesz”.
Mając takie przyzwolenie młody przewodniczący „zaprosił”
do zakładu inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku
kontroli zakwestionowano kilkadziesiąt wypowiedzeń i prze
szeregowań. Zobowiązano też zakład do przywrócenia
uprawnień, które ludziom odebrano.
– W dniu, kiedy dyrektor dostał wyniki kontroli, poszedłem
do niego i powiedziałem, że ta inspekcja była na mój wniosek
– mówi Zbrzyzny. – W odpowiedzi dyrektor Ziaja tak zaczął
krzyczeć, że aż było słychać na korytarzu. Przeczekałem ten
wyraz niezadowolenia i powiedziałem: panie dyrektorze, gdy
bym przyszedł tu jako osoba prywatna, to może i mógłby pan,
tak sobie na mnie pokrzykiwać, biorąc pod uwagę różnicę
wieku między nami. Ja jednak jestem tu jako przewodniczący
związku zawodowego, organizacji liczącej ponad tysiąc pięciu
set członków i nie wypada, by się pan tak odzywał do mnie. Ja
nie mogę sobie pozwolić na takie traktowanie.
Dyrektor Ziaja spuścił z tonu i od tego momentu wzajem
ne stosunki zaczęły być partnerskie.
– Dziś wspominam go jako doskonałego fachowca, który
znakomicie prowadził firmę. Fakt, był bardzo wymagający, ale
to mnie mobilizowało, w rozmowach z nim zawsze musiałem
być doskonale przygotowany i dokładnie wiedzieć, do czego
zmierzam. Inaczej nic bym z nim nie załatwił. To była świet
na szkoła.
Nowo powstałe organizacje szybko pochłonął wir związ
kowej pracy. Musiały załatwiać mnóstwo różnorodnych
spraw, często wykraczających poza teren jednego zakładu. To
uświadomiło działaczom poszczególnych organizacji, że zjed
noczeni będą mieli większą siłę przebicia – zwłaszcza w nego
cjacjach z zarządem Kombinatu. W czerwcu 1983 roku
powołują Radę Koordynacyjną. Jej głównym celem jest
wypracowanie wspólnej strategii w walce o uregulowanie
czasu pracy w dni wolne, uporządkowanie systemu płac oraz
rozszerzenie uprawnień socjalnych.
– W ostatnich latach PRL-u na rynku brakowało wszystkie
go – wspomina Ludwik Kaziów. – Związki zawodowe starały
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się zdobyć dla członków przydziały na lodówki i pralki. Zała
twialiśmy talony na benzynę. Problemem było także kupienie
towarów na książeczki górnicze. Domagaliśmy się więc roz
szerzenia sieci sklepów górniczych i lepszego ich zaopatrzenia.
Dziś, gdy z perspektywy czasu patrzymy na pierwsze lata
działalności odrodzonych związków, wręcz niepojęte wydają
się trudności, przed jakimi na co dzień stawały organizacje.
Na przykład zorganizowanie zwykłej imprezy integracyjnej
wymagało uzyskania przydziału na kiełbaski na ognisko.
– Ludzie pytali nas, działaczy związkowych: dlaczego
w sklepach brakuje mięsa i cukru? Dlaczego nie można nor
malnie kupić papierosów i proszku do prania? – wspomi
na Kaziów. – Wybrałem się wtedy do Warszawy, do minister
stwa, z tymi pytaniami. Jak łatwo domyśleć się, żadnej sen
sownej odpowiedzi moim ludziom nie przywiozłem.
Jak się wówczas żyło na Dolnym Śląsku, doskonale ilustru
je wypowiedź Stanisława Fedyniaka, górnika-operatora z ZG
Sieroszowice, zacytowana w tygodniku „Polska Miedź”
z czerwca 1984 roku.
– W sklepach górniczych na Górnym Śląsku można dostać
wszystko: od haczyka na ryby, aż po opony. Dlaczego więc
u nas tak być nie może? Moje dziecko wróciło z wycieczki
do Warszawy i przywiozło żonie wspaniały prezent: kawę
i pieprz. Te towary dostępne są u nas tylko na bazarze i to
za duże pieniądze. Nie jest to odosobniony przykład –
po żarówki jeżdżę do Wschowy, do Nowej Soli po tapety,
a po mięso udaję się po szychcie do Polkowic. Tam moż
na kupić szynkę, którą w Głogowie widzimy w sklepach tylko
przed świętami.
W sposób naturalny w tych pierwszych latach działalność
koncentrowała się na pomocy socjalnej i obronie praw pra
cowniczych. Związkowcy domagają się przywrócenia wcza
sów dla matek z dziećmi oraz żądają, aby znów organizacje
związkowe współdecydowały o rozdzielaniu wyjazdów sana
toryjnych dla pracowników Kombinatu.
Głęboki kryzys gospodarczy odbija się negatywnie także
na kondycji ekonomicznej Kombinatu. Sytuację pogarsza nie
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udolne zarządzanie, brak środków na inwestycje i odnawia
nie parku maszynowego. Z miesiąca na miesiąc bezpieczeń
stwo i higiena pracy pozostawiają coraz więcej do życzenia.
Związkowcy przedstawiają listę problemów, inicjują powsta
nie raportu o stanie opieki zdrowotnej załóg KGHM. Jednym
z najważniejszych wniosków jest zapewnienie bardziej
dostępnej opieki medycznej. Ludzie dostają głodowe pensje
i niemal stałym postulatem związkowców jest żądanie pod
wyżki wynagrodzeń.
Już w marcu 1984 roku dochodzi do pierwszego starcia
w walce o poprawę warunków płacy między związkowcami
a dyrekcją KGHM oraz Ministerstwem Hutnictwa i Przemy
słu Maszynowego. Dodajmy starcia zwycięskiego.
– Chodziło o wprow ad zen ie wyższych tabel płacow ych
– wyjaśnia Lud wik Kaziów. – Ta spraw a budziła wiele
emocji wśród załogi. Zwycięstwo nie przyszło nam łatwo.
Musieliśmy aż dwukrotn ie grozić spor em zbior ow ym, aby
dopiąć swego. Po tward ych i żmudnych negocjacjach
nasze propozycje oraz uwagi zostały uwzględnione przez
dyrekcję.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie było wówczas ure
gulowań prawnych o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Po prostu PRL-owski system takich sytuacji nie przewidywał.
W praktyce więc bardzo często wszelkie rokowania pomię
dzy pracodawcą a związkami zawodowymi odbywały się
pod „pistoletem strajkowym”.
Jednak lawinowa inflacja szybko niweluje wywalczone
podwyżki. Narasta rozgoryczenie i determinacja pracowni
ków. W październiku 1987 roku dochodzi do wszczęcia
pierwszego sporu zbiorowego. Kończy się on sukcesem
związkowców – zostają wprowadzone nowe korzystniejsze
zasady wynagradzania.
Zmiany ustrojowe, które rozpoczęły się wraz z wyborami
do tzw. Sejmu Kontraktowego w czerwcu 1989 roku, stwa
rzają zupełnie nową rzeczywistość w kraju.
Klęska obozu rządzącego była ogromna i chyba niespo
dziewana dla wysokich partyjnych działaczy. Jeszcze parę dni
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przed wyborami prasa donosiła, że grono partyjnych eksper
tów martwi się, jak opinia zachodnia przyjmie informację, że
„Solidarność” nie zdobyła ani jednego mandatu. Pocieszano
się, że „na pewno kilka mandatów wywalczy”. Z kolei opozy
cja zastanawiała się, jaką przyjąć rolę w parlamencie, w któ
rym spodziewała się zdobyć zaledw
 ie kilkanaście lub niewiele
więcej miejsc.
Na czele rządu staje Tadeusz Mazowiecki, ministrem
finansów zostaje Leszek Balcerowicz. Po wyborach prezy
denckich w styczniu 1991 roku na czele Rady ministrów staje
Krzysztof Bielecki. Leszek Balcerowicz nadal zarządza finan
sami i gospodarką kraju. Zaczyna się pierwszy w historii
Rzeczpospolitej okres rządów „Solidarności”.
Przestawianie kraju na tory gospodarki wolnorynkowej –
jak wówczas określano – postawiło przedsiębiorstwa oraz
załogi pracownicze w nowej sytuacji, a związkowców
przed nowymi zadaniami.

Walka na dwa fronty
Na zmiany w ekonomii przedsiębiorstw nakładają się
polityczne poczynania nowej władzy, która szybko bierze
odwet na wszystkich nie należących do gdańskiego etosu.
Liczono, że metodą rozbicia organizacji i skłócenia załóg
uda się doprowadzić do likwidacji wszystkich związków
zawodowych, które nie były w strukturach NSSZ „Solidar
ność”.
– Nie znając innej rzeczywistości chciano zastąpić PZPR
Solidarnością, nadal utrzymując pojęcie przewodniej siły
narodu. Tak patrzę na tamtą sytuację dziś, z perspektywy
doświadczeń wielu lat – ocenia Ryszard Zbrzyzny.
Oczywiście sytuacja w kraju została przeniesiona także
na teren Kombinatu, jednej z największych polskich firm.
Nasiliły się bezpośrednie i niewybredne ataki na działaczy
organizacji, które nie podporządkowały się Solidarności. Kli
mat pogarszały antypracownicze decyzje, które wprowadzał
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lub zamierzał wprowadzić Zarząd. Przykładem niech będzie
próba likwidacji deputatu węglowego – przywileju górnicze
go, którego nawet hitlerowcy nie zabrali polskim górnikom.
To wszystko dobitnie pokazało, jak bardzo potrzebne jest
wypracowanie nowych form działalności związkowej i stwo
rzenie odpowiednich struktur.
Jasne stało się, że to nie Solidarność będzie bronić załóg
pracowniczych przed zagrożeniami, jakie niesie powstająca
w Polsce wolnorynkowa gospodarka – na dodatek o cechach
drapieżnego kapitalizmu. Z miesiąca na miesiąc dla coraz
większej liczby ludzi staje się oczywiste, że „Solidarność” bar
dziej przypomina partię polityczną, niż związek zawodowy.
To z jej nadania mianowani są członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej. I żeby nie było niejasności – nie jako przedstawi
ciele załogi, ale rządu.
Tak więc rozpoczęła się walka na dwa fronty związkow
ców, którzy nie chcieli uznać dominacji „Solidarności”.
Naszym przeciwnikiem był nie tylko pracodawca – co jest
jakby naturalnym układem sił. Role drugiego naszego prze
ciwnika, który z reguły stawał po stronie Zarządu, przyjął
na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”.
– Gdy reaktywowano „Solidarność” bardzo wielu pra
cowników się do niej zapisywało – mówi Roman Jasiński
z PeBeKa. – Ten pęd trwał jakieś półtora roku. Po tym okre
sie bardzo wielu tych, którzy niesieni ta falą odeszli z moje
go związku, rozczarowani wracali z powrotem. Skarżyli się,
że „Solidarność” jest zbyt upolityczniona i tak naprawdę nie
dba o interesy pracowników. Padały zarzuty, że trzyma
parasol ochronny nad władzami KGHM i nawet nad tymi
członkami Solidarności, którzy są na bakier z prawem lub
regulaminem pracy.
Bazując na etosie roku 80-tego, politycy i działacze „Soli
darności” zaczynają swoją działalność od negowania wszyst
kich i wszystkiego, co powstało za czasów PRL, bez cienia
refleksji, co było dobre, a co złe. Ta atmosfera przenosi się
do zakładów pracy.
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– W przemyśle miedziowym wytworzyła się sytuacja nie
do zniesienia – wspomina tamte czasy Edward Kienig z ZG
Lubin. – Narastały konflikty międzyludzkie, nie było żadnej
współpracy z Solidarnością. Wszystkich pracowników dozo
ru, którzy pracowali w kopalni za czasów PRL, automatycznie
traktowano jako ludzi do wytępienia, bo to oni utrwalali
komunę. W taj atmosferze nowa władza Kombinatu wyrzuci
ła wielu doskonałych fachowców.
Wracając pamięcią do tamtych wydarzeń Edward Kienig
dodaje: gdy dziś, po piętnastu latach patrzę na to, co dzieje się
w KGHM, muszę z przykrością stwierdzić, że wraz z przeję
ciem władzy przez PiS tamta atmosfera wraca z całą okazało
ścią. Znowu spółka traci doskonałych ludzi, tylko dlatego, że
mają rzekomo niesłuszne poglądy. A  przecież wykształco
na kadra to największy kapitał każdej firmy.
Początek lat dziewięćdziesiątych był dla nas szczególny.
Walczyliśmy o poprawę warunków pracy, o godziwe pensje dla
załogi, o utrzymanie praw pracowniczych, o pomoc socjalną.
Ale był to dla nas także czas obrony doświadczonej i kompe
tentnej kadry kierowniczej wszystkich szczebli, niszczonej
przez „Solidarność”, tylko dlatego że „nie zniszczyła jej komu
na”. Dziś, po latach, trudno już zliczyć, ilu doskonałych ludzi
utraciła dzięki tej „czystce” Polska Miedź. Zazwyczaj głównym
grzechem wyrzucanych fachowców było pilnowanie produkcji
i bezpieczeństwa pracy, a nie zakulisowe gry polityczne.
W tamtych latach to wystarczyło, by znaleźć się na czarnej
liście przewidzianych do zwolnienia lub degradacji służbowej.
– Powstałe wówczas Rady Pracownicze miały uprawnie
nie do powoływania i odwoływania dyrektorów – wspomi
na Ryszard Zbrzyzny. – To były jakby pierwowzory dzisiej
szych Rad Nadzorczych. Ostatnim przewodniczącym Rady
Pracowniczej w KGHM został Wojciech Swakoń, działacz
„Solidarności”. To on doprowadził do rozbicia całej kadry
zarządzającej Polską Miedzią. Za jego sprawą pozbywano
się kolejnych dyrektorów zakładów KGHM. Robiono to
bez zachowania jakichkolwiek zasad etyki i poszanowania
ludzi, bez patrzenia na negatywne konsekwencje dla firmy.
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Często wybitnych fachowców zastępowano ludźmi zasłu
żonymi dla gdańskiego etosu. Nierzadko jedynymi kwalifika
cjami nowych był odpowiedni solidarnościowy rodowód.
W myśl zasady: „choćby kołek z płotu, byle swój”.
– Uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pracowniczej jako
przedstawiciel ZG Lubin –
mówi Zbrzyzny. – Podkreślam
bardzo dobitnie: nie miałem
żadnych układów ze zwalnia
nymi dyrektorami, ale ta rzeź
kadry kierowniczej pozostawi
ła we mnie poczucie olbrzy
miego niesmaku. Wszystko
odbywało się w skandaliczny
sposób, Rada Pracownicza
zdominowana była przez ludzi
z solidarnościowego rozdania.
Na porządku dziennym
było obrażanie i poniżanie
wieloletnich, wybitnych fachowców. Szukano na nich haków
nie dbając o pozory. Na przykład dyrektorowi Zakładu Budo
wy Kopalń, Stanisławowi Szczepaniakowi, zarzucono, że
za często wyjeżdżał służbowo za granicę. A  przecież jego
zakład prowadził wówczas wiele robót na Bliskim Wschodzie
i w Niemczech. Tak więc za takie „grzechy” wyrzucono
fachowca, a na jego miejsce zaangażowano przeciętnego,
nikomu nie znanego urzędnika, człowieka bez żadnych
uprawnień górniczych, ale z bardzo dobrym rodowodem.
– Z perspektywy lat muszę stwierdzić, że zawsze, gdy
pan Swakoń pojawiał się w Kombinacie i miał cokolwiek
do powiedzenia, to Polska Miedź nie wychodziła na tym
dobrze – dodaje Zbrzyzny. Niestety wszystko wskazuje
na to, że i tym razem będzie podobnie. Jednak wierzę w to,
że sprawiedliwość w końcu go dopadnie. Im szybciej tym
lepiej dla firmy.
Ta masowa czystka wśród kadry inżynierskiej i kierowniczej
bardzo szybko przyniosła fatalne rezultaty. Lawinowo rośnie
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liczba ciężkich wypadków w górnictwie. W ciągu 9 miesięcy
1990 roku odnotowano ich w KGHM aż 65 – o 100 proc. wię
cej niż w analogicznym okresie z 1989 roku. Wypadki śmiertel
ne wzrosły z ośmiu do dwudziestu – piętnaście w kopalniach,
cztery w zakładach zaplecza i jeden w hucie. Dwutygodnik
Federacji Związków Zawodowych Górnictwa „Dziś i Jutro”
tak skomentował tę tragiczną statystykę: „Jesteśmy zobowią
zani powiedzieć głośno to, o czym się mówi w kopalniach pół
gębkiem. Z chwilą rozpoczęcia akcji polowania na „czerwone
pająki” i rozpętania atmosfery rozliczeń, doszło do wyraźnego
obniżenia dyscypliny górniczej. Ludzie piastujący funkcje kie
rownicze, od dyrektora począwszy, a na sztygarze skończyw
szy, niepewni swego losu, obawiający się nadepnięcia na odcisk
jakiemuś członkowi „S”,
nie egzekwują od pole
głych pracowników pracy
zgodnej z przepisami.”
– Apelujemy: kopalnia
nie jest miejscem rozgry
wek politycznych – mówi
Ryszard Kurek, wówczas
przewodniczący NSZZ
Pracowników ZG „Lu
bin”.–
Jakż e
częs to
w minionych latach pona
wialiśmy nasz apel. Nie
stety, do dziś jest on wciąż
niezwykle aktualny…
Okres pierwszych rzą
dów z solidarnościowego
nadania wraca w pamięci
związkowców jak para
doks historii. Władzę
w naszym kraju zdobywa ugrupowanie, którego korzenie się
gają ruchu związkowego. Natomiast dla naszych związkow
ców najważniejsza staje się obrona licznych praw pracowni
czych, których zniesienie popiera właśnie „Solidarność”! To my
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wtedy walczyliśmy o utrzymanie deputatu węglowego, o orga
nizowanie przez zakłady pracy wczasów i kolonii letnich dla
dzieci. Broniliśmy przed likwidacją Funduszu Świadczeń Socjal
nych i zakładowych ośrodków wczasowych.
– Oczywiście można mówić, że czasy się zmieniły, że dziś
mamy inny ustrój… Ale ile wtedy dzieci wyjeżdżało na kolo
nie letnie, a ile dziś pozostaje w wakacje bez opieki, bo rodzi
ców nie stać na prywatne kolonie? – pyta Elwir Baj z Rudnej.
– Marnymi bylibyśmy związkowcami, pozwalając na utratę
ośrodków Górnicza Strzecha w Szklarskiej Porębie czy Argen
tyt w Dąbkach.
To także czas walki o podwyżki płac, tak aby pensje nadą
żały za lawinowo rosnącą inflacją. W 1989 roku wynosiła ona
340 proc., a w rok później przekroczyła już 700 proc. W 1990
roku rząd przystępuje do realizacji planu Balcerowicza. Mini
ster finansów rozpoczyna przestawianie polskiej gospodarki
na system wolnorynkowy.
Wspom ag a go mit yczn y
doradca Jeffrey Sachs, lanso
wany przez ideologów Soli
darności.
Władze wprowadzają dra
koński podatek od ponadnor
matywnego wzrostu wyna
grodzeń, powszechnie znany
jako „popiwek”. Zmuszał on
pracodawcę, aby odprowa
dzał do państwowej kasy pięć
złotych podatku od każdej
złot ówk i
przez nac zon ej
na zwiększenie wynagrodzenia! W wyniku stosowanej
w przez Leszka Balcerowicza „terapii szokowej” 60 proc.
Polaków znalazło się na granicy ubóstwa. Co więcej, zasada
ta dotyczyła tylko przedsiębiorstw państwowych, co w oczy
wisty sposób stawiało je w niekorzystnej pozycji na rynku! Był
to swoisty ekonomiczny przymus do szybkiej, ideologicznej
prywatyzacji. Tak ekonomiczni ideolodzy związku zawodo
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wego Solidarność realizowali terapię szokową bez pewności,
czy taką kurację gospodarka wytrzyma.
– Ludzie byli rozgoryczeni i czuli się poniżeni marną pła
cą za swoją ciężką i niebezpieczna pracę – tak Henryk Paw
lak wspomina nastroje w Kombinacie. – Po latach, nierzad
ko zastanawiałem się, czy główny cel tych zmian nie polegał
na tym, aby jak najszybciej zniszczyć sektor państwowy
i przyspieszyć prywatyzację, bez oglądania się na skutki
społeczne.
Rząd przystępuje do totalnej wyprzedaży majątku narodo
wego. Hiperinflacja –zupełne jak z lat dwudziestych minione
go stulecia – doprowadza w krótkim czasie dobrze prosperu
jące przedsiębiorstwa na krawędź bankructwa. Za bezcen są
one sprzedawane zagranicznym inwestorom. Pod topór idą
takie firmy jak Wedel, Polam Piła; bankrutuje Ursus i Polkolor.
Zagraniczny kapitał przejmuje fabryki Polleny i Miracullum.
Zamykane są kopalnie, huty, wydawnictwa, mleczarnie
i zakłady mięsne. Masowo padają PGR-y. Osłony socjalne dla
pracowników z zakładów objętych prywatyzacją stają się
jedynie martwym, propagandowym zapisem. Dramatycznie
zwiększa się bezrobocie, a obszar biedy obejmując coraz
szersze kręgi społeczeństwa.
– Staliśmy się bardzo krytyczni wobec tego wszystkiego,
co się działo w gospodarce – wraca do tamtych dni Edward
Kienig. – Przyszło nam działać w czasach, gdy każdego dnia
prasa donosiła, że w ramach prywatyzacji sprzedano kolejny
zakład. Zadawaliśmy sobie pytanie: dlaczego? Były to zazwy
czaj bardzo dobre przedsiębiorstwa i nie rozumieliśmy praw
dziwych powodów, dlaczego za symboliczną złotówkę pań
stwo sprzedawało je obcemu kapitałowi. Dziś mechanizmy
tamtych prywatyzacji zaczynają wychodzić na światło dzien
ne. Dowiadujemy się, że ci, którzy tworzyli wówczas elity
rządzące, występowali równocześnie jako doradcy zachod
niego kapitału. Błyskawicznie dostrzegł on okazję zarobienia
niezłych pieniędzy na polskiej transformacji.
Sytuacja w kraju wpływa na pogarszające się nastroje
ludzi Polskiej Miedzi. Z wypłaty na wypłatę atmosfera staje
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się coraz bardziej napięta. Ciężko pracującym górnikom
i hutnikom miesięczna pensja nie wystarcza na zaspokoje
nie podstawowych, życiowych potrzeb. W 1991 roku śred
nia płaca w kraju wynosiła 1 770 000 złotych. Wysokość
zarobków pracowników Polskiej Miedzi pokazuje poniższe
zestawienie. Jest niespełna 50 proc. wyższa od średniej
płacy w kraju. Dzisiaj w 2006 roku grubo przekracza jej
dwukrotność i może być satysfakcjonująca dla górników
i hutników Polskiej Miedzi.
ROK 1991
średnie
zatrudnienie
ZG Lubin
ZG Polkowice
ZG Rudna
ZG Sieroszowice
ZG Konrad
ZRG
ZBK
HM Legnica
HM Głogów
HM Cedynia
Fabryka Przewozów Nawojowych
ZM Legmet
ZNM Polkowice
ZUG Lena
ZRM
ZBGH
Zakład Transportu
ZHP- Zakmat Polkowice
Zakład Doświadczalny
ZBIPM Cuprum Wrocław
Biuro Zarządu
KGHM (łącznie)
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4526
4765
6846
2115
1175
1314
2179
1810
5389
360
417
1095
938
812
1070
1216
2142
622
283
380
329
39783

średnia
płaca ogółem
2830718
3038046
3121521
2843150
2590250
3005128
3195040
2183943
2402838
2728551
1979140
1943216
1887741
1721177
2124043
2119655
1993239
1696347
2418001
2566490
2908716
2649942

W tamtym czasie wszystkie zakłady musiały być samodzielne
i samowystarczające – wspomina Sławomir Zieliński z ZG Rud
na. – Pękła osłona socjalna zakładu. Trzeba było zlikwidować
autokar zakładowy, bo nie przynosił dochodu, przestaliśmy
organizować zakładowe wycieczki rekreacyjne. Przestały istnieć
pracownicze pule mieszkanio
we w spółdzielniach. Wcze
śniej, po kilku latach ludzie mie
li szansę na własne cztery kąty.
Zaczęło brakować pieniędzy
– człowiek odbierał pensję
i po opłaceniu rachunków nie
starczało już na życie do następ
nej wypłaty.
Związki zawodowe – które
nie uznały dominacji Solidar
ności – ślą do rządu i do władz
KGHM apele i ostrzeżenia, że
sytuacja jest na granicy wybu
chu. Domagają się podjęcia kroków zaradczych.
Dwutygodnik „Dziś i Jutro” w artykule „Popiwkowy Kon
tredans” (luty 1991 r.), tak pisał o posunięciach gospodar
czych rządu: „Antyinflacyjna polityka Balcerowicza realizowa
na pod dyktando Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
dusząca zarówno przemysł, jak i pracowników, nie może być
panaceum na wszelkie braki, z brakiem nowoczesnej koncep
cji gospodarczej włącznie. Pikiety oraz wielogodzinne rozmo
wy z rządem nie przynoszą widocznych efektów. Czas w tej
sytuacji na użycie przez związki zawodowe innych argumen
tów. Żądamy bezwarunkowego zniesienia podatku od wzro
stu wynagrodzeń. Polityka gospodarcza rządu nie satysfakcjo
nuje naszych organizacji. Prowadzona jest tak, jakby odpor
ność społeczeństwa na obniżanie poziomu życia była nieogra
niczona. Za reformy nie może płacić tylko świat pracy.”
Niestety, apele te ignorowane są zarówno przez rząd jak
i władze Polskiej Miedzi – najwyraźniej całkowicie zajęte
przygotowaniami do planowanej prywatyzacji. Prezesi zacie

19

15 lat historii ZZPPM

śniali biznesowe kontakty z koncernem Asarco, potencjalnym
inwestorem zainteresowanym przejęciem kontroli nad Pol
ską Miedzią. Tak, to ten sam koncern, który parę lat później
ogłosił upadłość, pociągając za sobą w dół tysiące pracowni
ków oraz współpracujące z nim firmy. Z kolei solidarnościowi
liderzy z Rady Pracowniczej w 1991 r. bawili w Stanach Zjed
noczonych na zaproszenie koncernu Asarco. Ciekawe o czym
mogli w tajemnicy przed opinią publiczną tam rozmawiać?.
To wszystko doprowadza 13 maja 1991 roku do wybuchu
w Rudnej spontanicznego strajku. Górnicy domagają się pod
niesienia zarobków o 100 proc. W protestach masowo
uczestniczą szeregowi człon
kowie Solidarności, jednak
kierownictwo tego związku,
zgodnie ze swoim zwyczajem,
odcina się od strajkujących
twierdząc, że protest ma cha
rakter polityczny, a strajk jest
nielegalny.
Taka postawa wzmacnia
dyrekcję, która usztywnia
swoje stanowisko wobec
żądań robotników. Dyrektor
ZG Rudna Henryk Karaś też
nie przyczynia się do załago
dzenia konfliktu. Zamiast rozpocząć z protestującymi nego
cjacje ogłasza, że jeśli górnicy nie wrócą do pracy to na ich
miejsce zatrudni robotników z Ukrainy. W odpowiedzi prote
stujący zamykają dyrektora w jego gabinecie, kończąc z nim
w ten sposób wszelkie negocjacje. Również postawa Józefa
Czyczerskiego – przewodniczącego zakładowej „Solidarno
ści” w ZG „Rudna” spotyka się z pełną dezaprobatą protestu
jących górników.
– Do dziś mam przed oczami, jak musiał uciekać przed swo
imi związkowcami – wspomina Ryszard Zbrzyzny. – To było
na samym początku strajku. Podczas zebrania załogi
na cechowni Rudnej Północnej Józef Czyczerski stał w grupie
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członków „Solidarności”, gdzieś w tyle, przy ścianie koło
okna. Ktoś powiedział wtedy zebranym, że strajk jest niele
galny i „Solidarność” go nie poprze. Zrobił się taki szum
na sali, że temu nieprzejednanemu „trybunowi ludowemu”
nie pozostało nic innego jak wyskoczyć przez najbliższe okno.
Ludzie byli tak oburzeni, że mogło dojść do rękoczynów.
Sytuacja w KGHM zaczyna się wymykać spod kontroli.
Do protestujących przyłączają się kolejne kopalnie i zakłady
zaplecza. Spontanicznie wybrany Komitet Strajkowy zwraca
się do Ryszarda Zbrzyznego o przyjęcie funkcji doradcy.
Do rozmów ze strajkującymi włącza się Dyrektor Generalny
KGHM dr. inż. Jan Sadecki.
– To był jeden z niewielu przedstawicieli kierownictwa,
któremu wtedy autentycznie zależało na szybkim i pozytyw
nym rozwiązaniu konfliktu – ocenia Zbrzyzny.
To z inicjatywy Sadeckiego delegacja protestujących udaje
się do Warszawy na rozmowy z wiceministrem przemysłu
Andrzejem Lipko. Spotkanie to uświadamia zarówno dyrek
torowi Sadeckiemu jak i członkom Komitetu Strajkowego
ogromną niekompetencję strony rządowej.
– Rozmowa była bardzo przyjemna, jednak nic z niej nie
wynikało – wspomina Ryszard Zbrzyzny. – Lipko zrobił bły
skawiczną karierę ze stanowiska kopalnianego kalifaktora
wprost na ministerialny stołek i kompletnie w niczym się nie
orientował. Typowy awans solidarnościowego fachowca.
Po pobycie w stolicy zrozumieliśmy, że rozwiązania konfliktu
musimy szukać na miejscu.
Po tygodniu strajku udało się wypracować porozumienie
satysfakcjonujące obie strony. Dyrekcja zobowiązała się
wypłacić załodze pieniądze w formie pożyczki z Zakładowe
go Funduszu Mieszkaniowego. Środki z tego funduszu, według
ówczesnych przepisów, nie były obciążone podatkiem i mogły
być umarzane. Dzięki takiemu rozwiązaniu Kombinat nie
musiałby płacić drakońskiego „popiwku”, wypłacone pienią
dze zasiliłyby domowe budżety.
Radość z osiągniętego porozumienia nie trwała jednak dłu
go. Ponieważ Solidarność w tym proteście nie odegrała żad
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nej pozytywnej roli, polityczną koniecznością było niedopusz
czenie do spełnienia żądań górników. A trzeba pamiętać, że
wówczas działacze Solidarności wszem i wobec powtarzali, iż
tylko oni mają monopol na reprezentowanie pracowników.
W kilka tygodni po zakończeniu strajku przewodniczący
NSZZ Marian Krzaklewski podpisuje porozumienie z premie
rem Olszewskim o zasadach współpracy Solidarności z rzą
dem. W jednym z jego punktów zapisano, że pieniądze
wypłacane pracownikom z funduszu mieszkaniowego nie
mogą podlegać umorzeniom
i muszą być oprocentowane.
Tak więc to, co udało się
udało się wypracować
na baz ie wzajemn eg o
zaufania pomiędzy władza
mi KGHM a Komitetem
Strajkowym, zostało znisz
czone przez Solidarność,
tylko po to by pokazać, kto
w sprawach pracowniczych
ma decydujący głos.
Pogarszające się warunki
życia i pracy wymuszają
na związkach konieczność
jeszcze bardziej skutecznego
działania. Sytuacje utrudnia
fakt, że Zarząd – mając u boku sojusznika w miedziowej Soli
darności – lekceważy zgłaszane postulaty.
– Zaczęliśmy odnosić wrażenie, że rząd, w szaleńczym
planie przestawiania gospodarki na wolnorynkowe tory, chce
doprowadzić większość polskich przedsiębiorstw do ban
kructwa. Następnie, bez protestów załóg i społeczeństwa,
sprzedawać upadające zakłady zachodnim inwestorom. Dla
nich ówczesna Polska jawiła się jako Eldorado w środku Euro
py – tak Ryszard Kurek ocenia nastroje załogi.
Na skutek wzrostu bezrobocia pozytywne opinie o pry
watyzacji zaczynają się załamywać. Od stycznia 1990 r.

22

15 lat historii ZZPPM

do stycznia 1992 r. liczba ludzi bez pracy wzrosła z 0,3 proc.
do 12,1 proc. Spada społeczne poparcie dla realizowanych
reform gospodarczych. Dla związkowców staje się coraz bar
dziej oczywiste, że polityka realizowana przez rząd nie sprzy
ja ludziom pracy.
Nasila się związkowa działalność informacyjna, zwłaszcza
w zakresie poradnictwa prawa pracy. Zaczynają ukazywać się
biuletyny informacyjne, na łamach których demaskowane są
poczynania nowej władzy i dwuznaczna postawa Solidarności.
Jeden z pierwszych sygnałów o planach sprzedaży Polskiej
Miedzi pojawia się w 1991 roku, w kwietniowym numerze
dwutygodnika „Dziś i Jutro”. Artykuł pod znamiennym tytu
łem „Gra wokół prywatyzacji – Głupota czy zdrada” informu
je o toczących się rozmowach przedstawicieli koncernu Asar
co z członkami Rady Pracowniczej Wojciechem Swakoniem
i Marianem Krzemińskim. Pismo ujawnia też potajemne spo
tkania wysłanników londyńskiego banku handlowego z woje
wodą legnickim, Andrzejem Glapińskim i dyrektorem ZG
Rudna, Henrykiem Karasiem.
Zaczyna być coraz bardziej realne zagrożenie sprzedażą
Polskiej Miedzi zachodniemu inwestorowi. Coraz bardziej
oczywista staje się konieczność konsolidacji rozdrobnionego
branżowego ruchu związkowego Polskiej Miedzi. Jesienią
1991 roku 17 organizacji działających na terenie KGHM
postanawia o utworzeniu jednolitego, ogólnopolskiego bran
żowego związku zawodowego. W grudniu, jeszcze tego
samego roku, w sądzie w Warszawie zostaje zarejestrowany
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego.
Dwutygodnik „Związkowiec” w pierwszym numerze
informował: „Zmiany w naszym ruchu związkowym zostały
wymuszone przede wszystkim tym, co się dzieje w kraju
i w KGHM. Od września ubiegłego roku nasza firma prze
chodzi proces restrukturyzacji i staje się Jednoosobową
Spółką Skarbu Państwa. Już działa na prawach Kodeksu han
dlowego, niedługo wejdziemy w etap prywatyzacyjny.
W okresie restrukturyzacji zajdzie wiele zmian w zakładach,
w których powstawać będą spółki akcyjne. Te wszystkie
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przeobrażenia stwarzają zagrożenia funkcjonującym w zakła
dach organizacjom związkowym. Statuty tych związków
mówią, że miejscem ich działania jest zakład. W przypadku
prywatyzacji „ginie” więc podmiot, w którym ten związek
działa. Stworzenie ponadzakładowej struktury związkowej
eliminuje to zagrożenie.
Nie jesteśmy spadkobier
cami branżowego ruch
związkowego, ale docenia
my jego wielki dorobek oraz
sprawdzone formy i metody
działania. Mamy nadzieję, że
okażą się one przydatne
i nam. Mamy też ten sam cel
– służenie ludziom pracy”.
Pierwszym przewodni
czącym ZZPPM zostaje
Ryszard Zbrzyzny, uzyskując
w tajnym głosowaniu stu
procentowe poparcie.
– Zarejestrowanie związ
ku było przełomowe dla
naszej dalszej działalności –
wyjaśnia Zbrzyzny. – Dzięki
połączeniu wielu organizacji zyskał osobowość prawną
na szczeblu całego KGHM. Jednak w statucie zagwarantowa
liśmy organizacjom dużą samodzielność, dotychczasowe
kompetencje i uprawnienia.
Tak pomyślana struktura ochroniła związek przed rozbi
ciem organizacyjnym, które z pewnością nastąpiłoby w wyni
ku późniejszych procesów restrukturyzacyjnych KGHM. Co
bardzo ważne, zapewniała organizacjom samodzielne i aktyw
ne działanie w zakładach, umożliwiając jednocześnie wzajem
ne współdziałanie i wspieranie się.
W tej atmosferze, 17 marca 1992, roku odbywa się I Zjazd
delegatów ZZPPM. Podczas dyskusji na pierwszy plan wysu
wana jest konieczność przeciwdziałania spadkowi realnej pła
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cy i walka o poprawę świadczeń socjalnych. Otwierający
obrady weteran górniczego ruchu związkowego, Ludwik
Kaziów, powiedział: „Musimy szukać nowych form skutecz
nej obrony pracowników, emerytów, rencistów i bezrobot
nych przed programowym zubożeniem właśnie tych grup
społecznych. Równocześnie nie możemy pozwolić na grabież
majątku narodowego, tolerowanie złodziejstwa i afer, które
prowadzą kraj i naród do upadłości”.
Zbigniew Rewoliński z ZG Polkowice tak podsumował
podczas dyskusji ówczesną sytuację: „Niedawno ujawniono
dane o tym, że pod względem kosztów produkcji miedzi
KGHM jest w ścisłej czołówce światowej. Szkoda natomiast,
iż nikt się nie pokwapił powiedzieć, jak wyglądają nasze
zarobki na tle płac górników choćby z Czarnej Afryki. Prawda
jest taka, że – mimo dobrych wyników – jesteśmy gorzej
opłacani niż Murzyni. Niestety, nie zanosi się na poprawę.
Mówi się raczej o dalszym zaciskaniu pasa, o nowych pod
wyżkach cen energii, czynszów itp. Chcę jasno powiedzieć:
ludzie tego już nie wytrzymają. To musimy uświadomić wła
dzy, która chyba nie wie, że żyjemy na skraju nędzy. Więcej
już się z górników nie da wycisnąć. Musimy zewrzeć szeregi
i podjąć twardą walkę o lepsze płace”.
Dyskusję na temat poprawy warunków życia i pracy górni
ków oraz hutników podsumował Mieczysław Grzybowski: Co
dyrekcja zrobiła dla wyeliminowania popiwku? Żeby wyłączyć
z „popiwku” nadgodziny, by ludzi namówić do pracy w soboty?
Kielich goryczy przelano po podniesieniu cen paliw. Zapowiada
się cięcia socjalne, obcina się renty III grupy. Wnioskuję, aby
Rada Związku weszła w spór zbiorowy z Zarządem w spra
wach tu poruszanych”. Zebrani przyjęli wniosek z żywioło
wym aplauzem i wprowadzili go do uchwały zjazdowej.
Wypowiadając te słowa Mieczysław Grzybowski zapewne
nie przypuszczał, że na mocy podjętej decyzji rozpocznie się
potężny i brzemienny w skutkach protest załogi Polskiej Mie
dzi. Protest, który doprowadził do pierwszego legalnego
strajku w III RP oraz zapobiegł planom grabieży naszej Pol
skiej Miedzi.
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W ślad za żądaniami jakie wysunięto podczas I Zjazdu,
27 marca Rada ZZPPM wystąpiła do Ministra Przekształceń
Własnościowych, Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM z pro
pozycją zawarcia porozumienia, które zapewni:
1. Zwrot pracownikom 70 proc. kosztów dojazdów do pracy.
2. Pełnego pokrycie kosztów leczenia, w tym również sana
toryjnego.
3. Wprowadzenie jednorazowego zasiłku socjalnego na wypo
czynek, płaconego raz w roku, nie podlegającego „popiw
kowi” oraz nie obciążającego Zakładowego Funduszu
Socjalnego.
4. Utrzymanie w ramach KGHM bazy wczasowo-sanatoryjnej.
5. Utrzymania wartości posiłków profilaktycznych i regenera
cyjnych
6. Nie zwiększanie – na zasadach rynkowych – odpłatności
za hotele pracownicze.
7. Zapewnienie miejsc pracy wszystkim aktualnie zatrudnionym.
8. Nieodpłatne zapewnienie związkom zawodowym zaplecza
do prowadzenia działalności.
Ponadto Związek wystąpił
z żądaniem
1. Podniesienia poziomu
wynagrodzeń w KGHM do poziomu równego co najmniej
stosunkowi 2:1 do przeciętne
go wynagrodzenia w przemy
śle przetwórczym – zgodnie
z zapisami Okrągłego Stołu.
2. Rozpoczęcia działań
zmierzających do niezwłocz
nego uzgodnienia i wdrożenia
Układu Zbiorowego Pracy dla
Przemysłu Miedziowego.
Wysunięcie tych żądań związek uznał za równoznaczne ze
wszczęciem sporu zbiorowego. Prezydium ZZPPM spotyka
się 10 kwietnia 1992 roku z Przedstawicielstwem Federacji
Hutniczych Związków Zawodowych działających w KGHM,
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które – w ślad za ZZPPM – również weszły w spór zborowy,
zgłaszając takie same postulaty. Niestety, wspólnie prowa
dzone negocjacje nie doprowadzają do porozumienia z Zarzą
dem. Również rozmowy mediacyjne z ostatnich dniach maja
nie zakończyły się oczekiwanym rezultatem – podpisano pro
tokół rozbieżności w sprawie podniesienia płac i ustanowie
nia wypłaty socjalnej. Jeśli chodzi o gwarancje zatrudnienia dla
załogi, Zarząd zobowiązał się, że nie będzie żadnych zwol
nień grupowych jedynie do końca roku. W tej sytuacji Prezy
dium ZZPPM postanawia dochodzić roszczeń na drodze
strajkowej.

W obronie Polskiej Miedzi
Równocześnie z zaostrzaniem się konfliktu w Polskiej Mie
dzi uaktywnia się amerykański koncern Asarco. Firma ta już
rok wcześniej rozpoczęła starania o przejęcie kontroli
nad KGHM. Jej wielkim orędownikiem był Prezes Konfedera
cji Pracodawców Polskich, Andrzej Machalski, pełniący także
funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska
Miedź S.A.
„Gazeta Nowa” w wydaniu z 11 maja 1992 r. informowała:
„Premier Olszewski i część jego ministrów otrzymali stanow
czą w formie i treści propozycję sprzedaży największego
i najbogatszego przedsiębiorstwa – polskiego Kombinatu
Górniczo-Hutniczego Miedzi. Kupcem ma być słynny z eks
pansji na rynku miedziowym amerykański koncern Asarco”.
Ta sama gazeta w artykule „Miedziowy Kontredans”
z 2 czerwca 1992 r. tak uzupełniła informacje o planach
wobec KGHM: „Na odbytej w Lubinie konferencji prasowej
prezes Andrzej Machalski zaprezentował pogląd o koniecz
ności wprowadzenia obcego kapitału do Kombinatu, usuwa
jąc jednocześnie z drogi prezesa KGHM, dr. inż. Jana Sadec
kiego, zwolennika polskiej opcji. (...) Niepokojąco również
zabrzmiała również wypowiedź Andrzeja Machlskiego, doty
cząca propozycji Asarco o umieszczeniu w kombinacie swego
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15-osobowego kierownictwa, któremu zaoferowano pracę
na poziomie 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Łatwo wyli
czyć, że koszt y tak ieg o man ag em ent u wyn ios łyb y
ponad 4 miliardy złotych miesięcznie. Na taki wydatek kom
binat byłoby stać, a nie stać na jakiekolwiek podwyżki
ludziom, którzy wypraco
wują dobra bilionowej war
tości. Tymczasem Andrzej
Machalski twierdzi, że jest to
ofert a niez wyk le tan ia,
bowiem na Zachodzie zara
bia się znacznie więcej
za taka samą pracę”.
W świetle podglądów –
wyg łas zan ych
pub liczn ie
przez najwyższe władze
kombinatu – staje się jasne,
że walka, jaką podjął ZZPPM,
nabiera znacznie szerszego
wymiaru i jest batalią o polskość Polskiej Miedzi. Oprócz rosz
czeń płacowych i socjalnych związkowcy żądają zaprzestania
wszelkich rozmów z koncernem „Asarco International”, który
pragnie zdominować polski przemysł miedziowy i w ten spo
sób usunąć ze światowych rynków swego głównego konku
renta, jakim od lat jest KGHM.
„Kurier Polski” z 20 czerwca tak przedstawił stanowisko
ZZPPM: „Związkowcy żądają przerwania rozmów z Ame
rykanami i respektowania dotychczasowego planu restruk
turyzacji przedsiębiorstwa wyłącznie za pomocą polskich
rozwiązań. Według tego planu powinien nastąpić podział
na cztery sektory-spółki. Pierwsza – skupiająca huty i kopal
nie. Druga – dwa zakłady przetwórstwa. Trzecia – zaplecze
remontowo-budowlane. Czwarta – infrastrukturę socjalną:
ośrodki wczasowe, hotele, służbę zdrowia. Zdaniem związ
kowców o kłopotach decyduje polityka fiskalna państwa,
a nie wewnętrzna słabość przedsiębiorstwa. Są trzy powody
rozkładające kombinat: drapieżny popiwek, podatek od war
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tości dodanej i anachroniczny system kar za zanieczyszcza
nie środowiska. Trzeba więc przede wszystkim zmienić
instrumenty polityczne i gospodarcze utrudniające skutecz
ne działanie, a nie wiązać się na własną zgubę z obcym kapi
tałem.”
Walcząc o uchronienie KGHM przed przejęciem przez
Asarco, ZZPPM śle pisma do Zarządu i Rady Nadzorczej
KGHM raz list do Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Mijają dni, ale
na list do Belwederu nie ma żadnej odpowiedzi. Zarząd Pol
skiej Miedzi przekazuje informację po konsultacji z ministrem
finansów, że niemożliwe jest spełnienie postulatów płaco
wych zgłaszanych przez załogę. Dochodzi natomiast do spo
tkania przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Machal
skiego z przedstawicielami wszystkich związków zawodo
wych działających w KGHM. Przemowa przewodniczącego
zamyka się w słowach: Załoga ma pracować, a nie buczeć
o pieniądzach. Kombinat jest przeinwestowany i pieniędzy
na podwyżki w nim nie ma. Należy się cieszyć, że jest jeszcze
robota, zaś zwolnienia grupowe są nieuniknione. Natomiast
związki zawodowe nie powinny się wtrącać w sprawy gospo
darcze i polityczne.
– W odpowiedzi na to wystąpienie powiedziałem panu
Machalskiemu, że od tego momentu może się czuć jako obce
ciało w Polskiej Miedzi – wspomina Ryszard Zbrzyzny. –
W naszych oczach przestał być przewodniczącym Rady Nad
zorczej i nie będziemy z nim prowadzić żadnych rozmów.
Po tych słowach wszyscy zebrani związkowcy opuścili salę
konferencyjną. Na placu boju tradycyjnie pozostali reprezen
tanci „Solidarności”.
Także – w sposób typowy dla współpracy „Solidarności”
z Zarządem – oficjalny komunikat KGHM z tego spotkania
stwierdzał: „rozmowy odbywały się w konstruktywnej atmos
ferze”. Ta manipulacja Machalskiego i solidarnościowych dzia
łaczy jeszcze bardziej oburzyła protestujących.
Przy takim podejściu do sprawy trudno było o wypraco
wanie jakiegokolwiek porozumienia. Prezydium ZZPPM
zwołuje 9 czerwca 1992 roku spotkanie członków zarzą
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dów zakładowych z udziałem przedstawicieli kierownictwa
KGHM. Główn ym celem spot kan ia jest poz nan ie
opinii załóg na temat toczącego się sporu zbiorowego
i wypracowanie wspólnego stanowiska. W wyniku dyskusji
zebrani postanawiają ogłosić
16 czerwca dwugodzinny
strajk ostrzegawczy. Jeśli nie
przyn ies ie on rez ult at ów
pożądanych przez załogę,
zos tan ie przep row ad zon e
referendum poprzedzające
strajk generalny.
Do dwugodzinnego straj
ku ostrzegawczego przystą
piło 14 zakładów KGHM.
Wzięli w nim udział członko
wie wszystkich związków
zawodowych, także Solidar
ności. Jednak jej aktywiści, z Józefem Czyczerskim i Bogda
nem Nucińskim na czele, wszelkimi sposobami star ają się
ochronić Zarząd i rozmyd lić narastający konflikt, prowa
dząc poz orn e negocjacje w nic nie dających rozmowach.
W tydzień później ZZPPM – przy współudziale pozosta
łych siedmiu central związkowych – przeprowadza wśród
załogi referendum, w którym pada tylko jedno pytanie:
„Czy przystąpisz do strajku generalnego w przypadku bra
ku realizacji postulatów płacowych będących elementami
prowadzonych sporów zbiorowych? Bierze w nim udział
od 60 do 80 proc załogi w poszczególnych zakładach.
Jedynie pracownicy Zakładów „Cuprum” i Biura Zarządu
nie przekraczają 50 procentowego progu. Za strajkiem
opowiada się prawie 90 procent głosujących. Zegar został
uruchomiony i datę rozpoczęcia strajku wyznaczono na
20 lipca 1992 roku.
Powstaje Międzyzwiązkowy Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy grupujący wszystkie centrale związkowe Kombina
tu – w tym również Solidarność. Liderom tego związku nie
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przeszkadza to jednak – poza plecami MMKS – podjąć sepa
ratystyczne rozmowy z Zarządem oraz ministrami Lewan
dowskim i Kuroniem.
– Po raz kolejny pokazali swoje fałszywe oblicza, wręcz
zwykłą podłość! – mówi Zbrzyzny. – Po pierwsze, przystąpili
do sporu, aby zachować twarz przed członkami Solidarności.
Po drugie, aby wiedzieć, co zamierza komitet strajkowy.
Wreszcie po trzecie, aby za naszymi plecami prowadzić,
zdradzieckie rokowania z rządem, aby rozbić strajk, osłabić
wolę protestującej załogi.
Już wkrótce, w wyniku rozbijackiej działalności, liderzy
Solidarności otrzymują obietnicę podwyżki około 450 tys.
złotych średnio dla jednego pracownika. Józef Czyczerski, tak
uzasadnił to separatystyczne porozumienie: „Nie chcieliśmy
na siebie brać odpowiedzialności za całą załogę. Mając na uwa
dze, że jest to maksymalna kwota, na jaką stać jest firmę,
daliśmy możliwość, aby każdy we własnym sumieniu wybrał,
czy jest za tym, co uzgodniliśmy, czy też jest za przystąpie
niem do strajku?
Postawa załogi pokazała jednak, że po raz kolejny posta
wa czołowych działaczy Solidarności rozmija się z oczekiwa
niami jej członków. Załoga nie miała wątpliwości. Zgodnie
z zapowiedzią, 20 lipca 1992 roku, o godzinie szóstej rano
KGHM stanął. Ludzie z oburzeniem komentowali postawę
kierownictwa miedziowej Solidarności. Padały okrzyki „precz
z Solidarnością!” „wypiszmy się z tego gówna!” Ludzie zaczę
li masowo opuszczać jej szeregi. Co bardziej zapalczywi pro
ponują aktywistów Solidarności na taczkach wywieźć z zakła
dów pracy. Wygłaszane pod ich adresem opinie najlepiej ilu
struje wypowiedź, jakiej udzielił jeden z górników dla lokal
nej telewizji
– Prawdziwa Solidarność to była w latach osiemdziesią
tych, teraz już niestety ona nie istnieje. Przecież wiedzieli, co
robili! Najpierw podpisali wspólnie z innymi decyzję o strajku,
a potem za plecami nas wszystkich dogadali się z Zarządem
i zgodzili na te 450 tysięcy, nie pytając się nikogo o zdanie. To
kogo oni reprezentują, nas czy prezesów?
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Po kilku godzinach strajku MMKS ogłasza komunikat:
Informujemy, że w dniu dzisiejszym od godziny 6.00 po odby
tych masówkach w zakładach Polska Miedź KGHM S.A.,
związki przystąpiły do strajku generalnego. Załogi jedno
znacznie odrzuciły protokół uzgodnień podpisany 17 lipca
przez Zarząd KGHM i NSZZ Solidarność. Część komisji
zakładowych NSZZ Solidarność w sposób oficjalny przystąpi
ła do akcji strajkowej.
Taki był początek pierwszego legalnego strajku w Polsce.
Przez 32 dni upalnego lata 1992 roku ZZPPM stał na czele
38-tysięcznej armii pracowników KGHM, walczących zarów
no o godne zarobki za swą ciężką pracę, jak i o zachowanie
dla Polski Polskiej Miedzi.
W skład Międzyzwiązkowego Międzyzakładowego Komi
tetu Strajkowego wchodzą:
Edward Kienig
Seweryn Pluciński
Tadeusz Lechowski
Janusz Grott
Grzegorz Kurek
Stanisław Siwicki
Ryszard Zbrzyzny
Henryk Pawlak
Jerzy Cebula
Komitet ten został później poszerzony o przedstawicieli
komisji zakładowych "Solidarność", które nie zgadzały się
ze stanowiskiem swojej centrali.
– Do dziś podziwiam determinację całej naszej załogi.
Pomimo ogłoszenia, że za czas strajku nie będzie zapłaco
ne, ludzie twardo stali – wspomina Mieczysław Grzybow
ski z ZG Polkowice -Sieroszowice. – Ja w domu byłem
wszystkiego 16 godzin. Pamiętam też ten zwykły ludzki
strach, który odczuwałem, gdy przyszło mi decydować, ilu
ludzi puścić na dół do prac zabezpieczających kopalnię.
Byłem wtedy młodym chłopakiem po technikum górni
czym, bez specjalnego doświadczenia, a życie ustawiło
mnie w roli odpowiedzialnego za utrzymanie podległego
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rejonu. Facet z dozoru, po AGH, udowadniał mi, że
na dole potrzeba trzystu ludzi, natomiast ja puszczałem
trzydziestu.
W ciągu tych dramatycznych dni Zarząd i Rada Nadzorcza
Polskiej Miedzi, władze regionu oraz Rząd robiły wszystko, by
ta walka nie zakończyła się sukcesem protestujących. Podej
mowano próby rozbicia strajku, grożono prokuraturą i lokau
tem. Media przekazywały kłamliwe informacje o przebiegu
strajku i o wysokości zarobków w KGHM. Oficjalna propa
ganda, pod dyktando władzy politycznej i administracyjnej,
starała się udowodnić, że jedynie strajki pod sztandarami
„Solidarności” mogą mieć szanse powodzenia.
Prezydent Lech Wałęsa w rozmowie telefonicznej z Ryszar
dem Zbrzyznym apelował: „Ja w imię odpowiedzialności
za kraj, w imię źle rządzonego, ale wolnego kraju apeluję – bo
los jest w naszych rękach – aby rozsądek zwyciężył. Racje
zostały przesądzone. Są po waszej stronie. Tylko, że nowi
ludzie, nowe rozwiązania, nowe problemy muszą być rozwią
zane, ale w spokoju, nie pod groźbą, nie poprzez strajk. (...)
Tylko nie dopuśćmy do najgorszych rozwiązań. To nie jest
strach. To jest prośba prezydenta, prośba na kolanach prezy
denta. Kroku nie można dalej postawić.
– Czasami przeżywaliśmy cholernie trudne chwile –
wspomina Jerzy Cebula. – Człowiek nie wiedział, czym to
wszystko się skończy. Podtrzymywały nas na duchu listy
poparcia, które przychodziły z całej Polski. Pamiętam list
od emeryta z Wrocławia i jego przekaz na parę złotych. Napi
sał, że więcej dać nie może, bo sam bieduje, ale postanowił
zasilić naszą kasę strajkową.
Pierwsze dni strajku nie były takie najgorsze, ale po dwóch
tygodniach zaczęły nadchodzić kryzysy. Szczęśliwie już
na początku MMKS podjął decyzję, że strajk będzie rotacyjny.
Ludzie przychodzili do zakładu tak jak na zmianę i po ośmiu
godzinach wracali do domów.
– To pozwoliło nam psychicznie przetrwać tyle dni.
Doskonale sprawdziło się ogłaszanie co dwie godziny bieżą
cych komunikatów MMKS – mówi Jerzy Cebula. –Wszyscy
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wiedzieli na bieżąco, co się dzieje i nikt nie mógł zrobić
zamieszania. A  nie było łatwo objąć pełną informacją cały
teren od Bolesławca do Głogowa. Specjalni wysłannicy MMKS
codziennie objeżdżali cały ten obszar. Pod moją opieką były
wszystkie zakłady usytuowane na obrzeżach. Spotykałem się
z załogami, wyjaśniałem sytuację, podawałem najnowsze
informacje. W ferworze wydarzeń całkiem zapomniałem, że
do silnika samochodu trzeba dolewać nie tylko benzynę, ale
czasami olej i któregoś dnia, na środku drogi, kompletnie
zatarłem silnik.
Z upływem kolejnych dni strajku nasilają się ataki solidar
nościowej i rządowej propagandy. Strajkujących oskarża się
o próbę rozbicia państwa. Negowana jest pozycja przemysłu
miedziowego, jego znaczenie dla kraju, kwestionowana facho
wość jego kadry. Rozpuszczano pogłoski, że wojsko wkroczy
na teren zakładów. Ostentacyjnie podsłuchiwano rozmowy
telefoniczne działaczy ZZPPM. Szczekanie propagandy wspie
rają decyzje, których celem jest izolowanie strajkujących.
Ponieważ nie złamało to strajkujących, urlopowano cały
Zarząd eliminując w ten sposób partnera do negocjacji.
– To pokazuje, że nie było we władzach woli do rozwiąza
nia konfliktu – mówi Zbrzyzny. – Chciano nas po prostu prze
trzymać. W odpowiedzi na takie zagrywki ogłosiliśmy, że
uważamy zakład za mienie opuszczone przez właściciela
i w związku z tym przejmujemy cały majątek. To podziałało
na rząd jak płachta na byka.
Oddelegowano członka Rady Nadzorczej Piotra Kaczyńskie
go z Gdańska do pełnienia funkcji prezesa i prowadzenia roz
mów z MMKS, władze KGHM i strona rządowa zaczęły publiko
wać oświadczenia, zaczęły stwarzać pozory, że chcą rozwiąza
nia konfliktu. Oczywiście działacze Solidarności usiłowali prze
konać załogę, że porozumienie jest blisko i protest trzeba nie
zwłocznie zakończyć. Pomimo to, z każdym dniem strajku,
ludzie coraz bardziej wrogo nastawiali się przeciwko Solidarno
ści. Załoga wyraźnie widziała prawdziwą prorządową postawę
jej czołowych działaczy, którzy przeciw MMKS mobilizowali
zakładowe komisje Solidarności. Wydawały one oświadczenia
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krytykujące ideę strajku i szkalujące członków MMKS. Ludzie nie
mogli zrozumieć, jak to możliwe że 38-tysięczna załoga tak
potężnej firmy, jak KGHM, strajkuje tyle dni, a Marian Krzaklew
ski nie zajmuje w tej sprawie żadnego stanowiska! Taka postawa
Solidarności wręcz zagrzewała do walki.
– Byłem wtedy prze
wodniczącym Kom it et u
Strajkowego na ZG Lubin
– wspomina Ryszard Kurek.
– Każdego dnia musiałem
gasić jakieś konflikty i wyja
śniać
niep or oz um ien ia.
Gdzieś tak w połowie straj
ku, po spotkaniu Zbrzyzne
go z załogą na cechowni,
przychodzą do minie ludzie
i mówią żebym przyszedł
do biura Solidarności bo tam zaczyna się jakaś rozróba.
To był naprawdę dramatyczny moment. Stu wściekłych
członków Solidarności, gotowych na wszystko, przyszło
przed zamknięte drzwi biura, gdzie schowali się solidarno
ściowi liderzy Nuciński i Blicharski. Wzburzeni ludzie mieli
taczki. Zerwali szklaną tabliczkę z napisem Solidarność, roz
bili o podłogę i podeptali. Chcieli wyłamać drzwi, siłą wycią
gnąć ukrytych.
– Ludziom chodziło o to, że Solidarność starała się roz
montować nasz strajk – wyjaśnia Kurek. – Jakoś udało mi się
wtedy załagodzić sytuację i nie dopuścić do wywiezienia
na taczkach solidarnościowych działaczy poza zakład, albo
nawet do jakiego tragicznego samosądu. Przecież wszyscy
mieliśmy za sobą kilkanaście dni strajku i napięte nerwy.
Dziś, po latach, związkowi koledzy Kurka żartują: widzisz,
wtedy im pomogłeś i wyhodowałeś żmije na własnej piersi.
– Patrząc na tę historię z perspektywy lat, żałuję że ich
wybroniłem – przyznaje rację Kurek. – Gdy oceniam, jak dalej
działali w Polskiej Miedzi, muszę powiedzieć, że nie wycią
gnęli wniosków z tamtych wydarzeń.
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– Drugim działaczem Solidarności, którego musieliśmy
ratować przed wściekłością robotników był Władysław Groc
ki – dodaje Ryszard Zbrzyzny. – To było na samym początku
strajku. Przyszli do mnie wzburzeni górnicy i zadali pytanie:
„Gdzie jest w tym proteście „Solidarność”? Odesłałem ludzi
do siedziby ich związku, która mieściła się w budynku, gdzie
dzisiaj jest Sala im. Wyżykowskiego. Zanim oni tam doszli,
obawiając się najgorszego, zdołałem uprzedzić Grockiego.
Powiedziałem mu, żeby gdzieś się schował, bo sądząc
po nastrojach ludzi, nie ma żadnych szans w spotkaniu z nimi.
Chłop ze strachu schował się w ubikacji i tam przeczekał
do momentu, aż wszyscy się rozeszli.
Grocki niewiele jednak nauczył się z tej lekcji. W kolejnych
latach działał tak, że wraz z solidarnościowym zarządem
doprowadził do upadku PRG – swój zakład. Tylko dzięki
temu, że PeBeKa włączyła PRG w swoje struktury, nie doszło
do zwolnień kilkuset górników. On sam jednak znalazł ciepłą
posadkę w dozorze w ZG Rudna – mając gdzieś los setek
górników z PRG. Prawdziwa solidarnościowa mentalność!.
Były także w czasie tych trudnych dni chwile niespodzie
wanego wsparcia.
– W upalny późny wieczór przyjechał do siedziby naszego
związku komendant policji z Lubina. Chce spotkać się z przedsta
wicielami strajkujących – wspomina Zbrzyzny. – Oficjalnie i służbo
wo. I to w czasie, gdy krążą pogłoski o jednostkach wojskowych,
które mają rozlokować się w okolicznych lasach. Pełen niepokoju
pytam: o co chodzi? Słyszę od komendanta: zapewniam pana, że
zrobię wszystko, aby strajkującym nie spadł włos z głowy.
Ludzie doskonale wiedzieli, o co walczą. Zdawali sobie
sprawę, że bój idzie nie tylko o wysokość ich comiesięcznych
poborów i o świadczenia socjalne. Nadrzędnym celem stała
się przyszłość Polskiej Miedzi, walka o jej kształt organizacyj
ny i strukturę właścicielską. Dla strajkujących stało się oczy
wiste, że to oni i ich związki zawodowe muszą na rządzie
wymusić oczekiwane decyzje gospodarcze.
– Mieliśmy przeciwko sobie całą ekipę rządową – Edward
Kienig wraca we wspomnieniach do tamtych czasów. – Poje
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chaliśmy na spotkanie z Kuroniem, ówczesnym ministrem
pracy. Z nadzieją, że właśnie on nas zrozumie. Kuroń powie
dział nam wtedy wyraźnie: ten strajk stał się sprawą wagi
państwowej i wy tego strajku nie możecie wygrać. Ja strajko
wałem i wiem, jak wygląda strajk, wiem, co dzieje się z ludź
mi po osiemnastu dniach. Nie przetrzymacie tych osiemnastu
dni. Nikomu dłużej nie udało się wytrzymać.
– Ta psychiczna bariera
osiemn as tu dni strajk u,
o której mówił Kuroń, nie
zwykle mocno utkwiła mi
w świadomości – mówi
Zbrzyzny. – Po dwóch tygo
dniach strajku, gdy nie było
żadnych efektów naszego
protestu, zacząłem mieć
wątpliwości: co dalej robić?
Czym to się może skończyć?
Co będzie z ludźmi? Prze
cież jako przewodniczący
MMKS wziąłem na siebie odpowiedzialność za strajkujących.
Pamiętam, że poszedłem wtedy na cechownię ZG „Lubin”.
Sala była wypełniona po brzegi. Opowiedziałem o tej roz
mowie z Kuroniem i spytałem: czy stoimy? Odpowiedź była
krótka, wszyscy, jak jeden mąż: no to k...stoimy – pokażemy
mu jak wygląda 20 i kolejne dni strajku! Strajk ma trwać!
Muszę przyznać, tak mnie wtedy naładowali energią, że już
nie miałem żadnych dylematów. Wiedziałem, że wytrwamy
i że jest głęboki sens tego naszego protestu, że nabrał on
znaczenia nie tylko dla KGHM, dla Zagłębia Miedziowego,
ale także dla naszego kraju.
Stało się również oczywiste, że strajk ma już ogólnopolski
wymiar. Podkreślają to także liderzy sześciu central związko
wych. W ZG „Sieroszowice” 7 sierpnia na wspólnej naradzie
z członkami MMKS spotykają się: Ewa Spychalska – przewod
nicząca OPZZ, Marian Jurczyk – przewodniczący „Solidarno
ści 80”, Rajmund Moric – przewodniczący Federacji Związ
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ków Zawodowych Górników, Andrzej Lepper – przewodni
czący Związku Zawodowego Rolników „Samoobrona”, Jan
Kisieliński – wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
Górników w Polsce i Jan Zaborowski – prezydent Związku
Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Powołują
Krajowy Komitet Negocjacyjno-Strajkowy Związków Zawo
dowych. Komitet występuje do rządu z apelem o jak najszyb
sze podpisanie porozumienia pomiędzy MMKS KGHM Polska
Miedź a władzami spółki. Nowo utworzony Komitet jedno
cześnie zapowiada przystąpienie do organizowania ogólno
polskiego strajku generalnego, który zostanie ogłoszony
w przypadku braku realizacji postulatów strajkowych prote
stujących w Polskiej Miedzi.
To poparcie ogólnopolskich central związkowych miało dla
strajkujących olbrzymie znaczenie. Za przykładem KGHM
zaczęły strajkować załogi w FSM Tychy i WSK Mielec. Zgłaszane
postulaty były zbieżne z postulatami strajkujących w Polskiej
Miedzi, których OPZZ poparło piętnastominutową ogólnopol
ską akcją protestacyjną. Samoobrona przysłała mięso i warzywa,
koledzy z kopalń węglowych zasilili kasę strajkową zebranymi
pieniędzmi. Maszyniści kolejowi zapowiedzieli „czynne wspar
cie”. Poseł Waldemar Pawlak zadeklarował gotowość wystąpie
nia w roli mediatora w rozmowach ze stroną rządową.
– Mówiąc o tych wszystkich, którzy na różny sposób sta
rali się nam pomóc, muszę też wspomnieć o niechlubnej roli
Mariana Krzaklewskiego – mówi Ryszard Kurek. – Odmówił
on jakiegokolwiek wsparcia naszego protestu. Jak dziś pamię
tam jego słowa, że w Polskiej Miedzi strajkują komuniści,
więc on nie widzi powodu, aby przyjeżdżać do KGHM,
Członkowie jego organizacji strajkowali, a on ich nazywał
komunistami i odmawiał pomocy. Po prostu brak słów, by
taką postawę skomentować.
Rząd wreszcie ustąpił – po prawie pięciu tygodniach upar
tej walki ze strajkującymi, nie popartej żadnymi argumentami
ekonomicznymi, kierując się jedynie względami politycznymi.
Zwycięstwem zakończyła się wielka batalia rozpoczęta
przez ZZPPM. W nocy z 19 na 20 sierpnia ministrowie

40

15 lat historii ZZPPM

Lewandowski, Osiatyński i Kuroń podpisali protokół uzgod
nień w wersji proponowanej przez MMKS. Rano załoga pod
jęła decyzję o zawieszeniu strajku.
– Warto zaznaczyć, że aż do tej pory, do roku 2006, jest to
jedyne porozumienie postrajkowe podpisane aż przez trzech
ministrów – mówi Ryszard Zbrzyzny. – Z formalnego punktu
widzenia wystarczyłby tylko
podpis ministra Lewandowskie
go. Ja jednak domagałem się
również podpisu Kuronia i Osia
tyńskiego. Podczas wszystkich
rozmów w trakcie strajku
Lewandowski nic nie mógł usta
lić z nami bez zgody Kuronia.
Tak naprawdę to Kuroń podej
mował wszystkie decyzje, był
nieformalnym premierem rzą
du. Również podpis Osiatyńskie
go, jako ministra finansów, trak
towałem jako gwarancję wypełnienia porozumień strajkowych.
W imieniu MMKS Ryszard Zbrzyzny i Edward Kienig napi
sali w specjalnym komunikacie:
„Uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Gwarantujemy to Wam
całym naszym autorytetem, choć w protokóle uzgodnień nie
jest to wprost napisane. Dokument ten stwarza mechanizmy
– potwierdzone przez dwóch ministrów – które pozwolą
nam w pełni zrealizować postulaty strajkowe. Już dziś może
my Wam zagwarantować, że w sierpniu zostanie wypłaco
na jednorazowa pensja socjalna.
Co się tyczy drugiego postulatu – podwyżki płac średnio
o 900 tys. miesięcznie – to sprawę załatwimy w ciągu 3 dni
od podpisania przez Prezydenta RP ustawy o nowelizacji
„popiwku”. Mamy zapewnienie, że nastąpi to we wrześniu.
Ale żeby nikt nas nie wykiwał, nie kończymy strajku ale go
zawieszamy.
Będziemy pilnować nie tylko realizacji postulatów płaco
wych, ale także tych zgłoszonych podczas strajku. Wśród tych
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spraw najważniejsza jest obrona miejsc pracy i integralność
„Polskiej Miedzi” i zapewnienie rozwoju naszej firmy. Będzie
my o to walczyć na innej niż strajk drodze. Jesteśmy przeko
nani, że z Waszym poparciem osiągniemy te cele.”
Tak zakończył się pierwszy w Polsce legalny strajk. Strajk,
w którym jakże niechlubną rolę odegrała Solidarność –
począwszy od działaczy w Polskiej Miedzi, poprzez aktywi
stów w Zagłębiu Miedziowym, a skończywszy na liderach
tego związku i mianowanych przez nich ministrów.
Dzień, w którym zakończył się strajk, miał w sobie cos nie
zwykłego, wręcz symbolicznego. Przez 32 upalne, strajkowe
dni tego lata nie spadła ani jedna kropla deszczu. Gdy ogłoszo
no komunikat o zawieszeniu strajku, na zebranych na placu
ZG „Rudna” spadł nagle rzęsisty deszcz. Wybuchła gwałtow
na, letnia burza. Ludzie jak dzieci cieszyli się z tego deszczu.
– Dziś, po czternastu latach od tamtych wydarzeń, stwier
dzam, że ta nasza walka o polskość Polskiej Miedzi ciągle się
nie skończyła. Nadal też musimy walczyć o nasze miejsca
pracy i o rozwój firmy – ocenia Mieczysław Grzybowski, któ
ry zgłosił pamiętny postulat o wszczęciu sporu zbiorowego.
Wprawdzie protokół uzgodnień został podpisany, to jed
nak ZZPPM musiał toczyć twardą walkę z zarządem i polity
kami o wyegzekwowanie przyjętych ustaleń. Znów trzeba
było się odwoływać do groźby wieców protestacyjnych
i strajków ostrzegawczych. Zarząd i Rada Nadzorcza zwleka
ły z realizacją postulatów płacowych. Senat metodą wprowa
dzania różnych poprawek do ustawy „popiwkowej” stwarzał
pozory, że zmienia jej najistotniejsze, niekorzystne zapisy.
Dopiero decyzja o wyznaczeniu 6 października 1992 roku
na dzień odwieszenia strajku generalnego podziałała mobilizu
jąco na decydentów. Sejm uchwala 19 września ustawę
w brzmieniu korzystnym dla pracowników, a 23 września
Zarząd KGHM postanawia wszystkim pracownikom wypłacić
z końcem miesiąca zwiększone wynagrodzenia. Tak naprawdę
wtedy zakończył się spór zbiorowy trwający od kilku miesięcy.
– Myśląc o tamtych dniach odczuwam ogromną satysfakcję
– podsumowuje Edward Kienig. – Zrobiliśmy wszystko, co
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postanowiliśmy. Dziś pracownicy odbierają pensję wczasową
i wielu z nich nie pamięta lub nawet nie może pamiętać, że
wywalczyliśmy ją w tym strajku. Ot, taka swoista pamiątka
zapisana w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Później
wielokrotnie Solidarność podczas różnych negocjacji próbo
wała „zgubić” ten zapis przypominający o niechlubnej roli,
jaką odegrała w tym naszym strajku. Odnieśliśmy zwycięstwo
nad politycznymi elitami, które pod hasłem „prywatyzacja”
niszczyły wszystko co najlepsze w naszym kraju. I przykro
mówić, że niektórzy za to niszczenie dostawali i nadal dosta
ją wysokie pensje i nagrody państwowe.
Wyciągając wnioski ze zwycięstwa, liderzy związkowi utwier
dzają się w przekonaniu, że tylko jedność pozwala skutecznie
bronić interesów pracowniczych. Trzeba utrzymać konsolidację
zdobytą w ostatnich miesiącach. W końcu października repre
zentanci Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Mie
dziowego, Przedstawicielstwa Federacji Hutniczych Związków
Zawodowych, Związku Zawodowego Pracowników ZG Rud
na, Przedstawicielstwa Związku Zawodowego Pracowników
Technicznych i Administracji „Dozór” oraz Niezależnego Samo
rządnego Związku Zawodowego Pracowników Dołowych
postanowili powołać Unię Wolnych Związków Zawodowych.
Rosną również szeregi ZZPPM. Następuje znaczny przyrost
ilości członków. Do struktur organizacyjnych dołączają też całe
organizacje związkowe działające w poszczególnych zakładach.
Przebieg tamtego protestu i towarzysząca mu atmosfera,
skonsolidowały dużą grupę ludzi- wspomina Andrzej Cieślak,
dziś przewodniczący ZZPPM HM Głogów- Dostrzegaliśmy,
że brakuje w naszym zakładzie autentycznego związku zawo
dowego, utożsamiającego się z interesami szeregowych pra
cowników. Po wielu dyskusjach i konsultacjach, dążąc do osią
gnięcia maksymalnej skuteczności w obronie pracowników,
postanowiliśmy dołączyć do tych, którzy już w 1992 roku
wszystkim pokazali, jak trzeba skutecznie walczyć o swoje
racje. Dlatego 22 stycznia 1994 roku zwołaliśmy nadzwyczaj
ne zgromadzenie delegatów, na którym podjęto decyzję
o wejściu w struktury ZZPPM.

43

15 lat historii ZZPPM

Podstawowym kryterium, które przesądziło o naszej decy
zji, to fakt, że statut ZZPPM dawał pełną autonomię oddzia
łowym organizacjom. Późniejszy rozwój wydarzeń pokazał,
że był to strzał w dziesiątkę.
W kolejnych latach do struktur ZZPPM dołączają: w czerw
cu 1996 roku – NSZZ Pracowników Huty Miedzi Legnica,
w kwietniu 2000 roku – NSZZ Pracowników ZG Rud
na posiadający swoje struktury również w Zakładzie Hydro
technicznym i w Zakładach Wzbogacania Rud. W 2005 roku
powstają struktury ZZPPM w Hucie Miedzi Orsk w Cedyni.
W tym momencie ZZPPM posiada swoje zakładowe organi
zacje we wszystkich oddziałach Polskiej Miedzi.
– Zawsze staliśmy na stanowisku, że tylko silna i dobrze
pomyślana organizacja jest wstanie rozwiązywać problemy
pracownicze – mówi Leszek Hajdacki, przewodniczący
ZZPPM ZG Rudna. – Ważna też jest liczba jego członków, bo
to oni w swej liczebnej sile mogą skutecznie wspierać działa
nia związku.

Pod znakiem restrukturyzacji
Pierwsze miesiące 1993 roku upływają w Zagłębiu Miedzio
wym pod znakiem niepokojów i pogarszających się nastrojów
załogi. Poczucie lęku o jutro pogłębia zła sytuacja gospodarcza
kraju: rośnie inflacja, zwiększa się bezrobocie, życie staje się
coraz trudniejsze. Do tego dochodzą obawy pracowników
o ich przyszłość w przekształcanych zakładach zaplecza KGHM.
W latach 1989-1992 produkcja przemysłowa zmniejszyła
się o 45 proc., a ceny zwiększyły się ponad czterdziestokrot
nie. W 1993 roku liczba bezrobotnych przekracza już 3 mln
i nadal rośnie. Ożywienie gospodarcze zapowiadane przez
wicepremiera Leszka Balcerowicza wciąż pozostaje w sferze
gospodarczych teorii i propagandowych obietnic, natomiast
dziura budżetowa pogłębia się z miesiąca na miesiąc.
Oddziały wyodrębnione ze struktur Polskiej Miedzi uzy
skują 1 stycznia 1993 roku osobowość prawną i zaczynają
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walkę o przetrwanie na wolnym rynku. Walkę tym bardziej
dramatyczną, że władze Polskiej Miedzi nie zadbały – z nie
kompetencji, a może celowo – o rzetelne przygotowanie
spółek do skutecznego kon
kurowania i samodzielnego
funkcjonowania na rynku. Te
zmian y
kons ek wentn ie
wprowadza zarząd kiero
wany przez Krzysztofa
Sędzikowskiego – prezesa
KGHM z nadania solidar
ności i przy aktywnym
poparciu liderów NSZZ
Solidarność.
– Jakże łatwo po latach
działacze tego styropiano
wego związku zapominają
o tych faktach i przy każdej okazji insynuują ugrupowa
niom lewicowym autorstwo tamtych przekształceń –
komentuje po latach Zbrzyzny.
ZZPPM protestuje, nie godzi się na taką wyniszczająca
politykę wobec Polskiej Miedzi. Domaga się ekonomicznych
analiz uzasadniających wyodrębnienie spółek ze struktur
KGHM. Żąda zapewnienia spółkom wsparcia w utrzymaniu
się na rynku i zagwarantowania ich pracownikom wszystkich
praw, jakie mieli w KGHM.
Okazuje się, że obawy ZZPPM o przyszłość spółek były
w pełni uzasadnione. Kolejne zarządy otwierają rynek zle
ceń zewnętrznym firmom, nie dbając o interesy spółek
grupy kapitałowej. Tak jest też w 2006 roku – pracownicy
Inova, Zanam-Legmet, PeBeKa, Pol-Miedź Trans nadal nie
są pewni jutra. Macierzyste Spółki tracą rynek na rzecz
firm prywatnych wydatnie wspierających solidarnościową
prawicę.
W początkowym okresie Solidarnościowy Zarząd prezesa
Sędzikowskiego kreślił świetlane perspektywy przed pracowni
kami odłączanych zakładów – mówi Roman Jasiński. – My jed
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nak konsekwentnie domagaliśmy się programu osłonowego. Ta
przepychanka trwała do 1995 roku. Wtedy nowo mianowany
prezes KGHM, Stanisław Siewierski przyjął nasz postulat zabez
pieczenia funkcjonowania spółek grupy kapitałowej Polskiej
Miedzi. Temu miała służyć
zasada pierwszeństwa w uzy
skiwaniu zleceń od KGHM –
oczywiście pod warunkiem
zaoferowania najniższej rynko
wej ceny. To było istotne
wsparcie dla takich spółek jak
PeBeKa, Pol-Mieź Trans czy
Zanam. Jednocześnie chroniło
przed wypływem kapitału
na zewnątrz. Szkoda, że zarząd
PiS prezesa Skóry tego nie
rozumie – dodaje Jasiński.
W grudniu 1992 roku
Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów jako jeden z głów
nych punktów posiedzenia
wyznacza prywatyzację kopalń i hut miedzi oraz sprzedaż tej gałęzi przemysłu zachod
niemu inwestorowi. Obrady odbywają się za zamkniętymi
drzwiami, bez udziału przedstawicieli związków zawodo
wych. W ukryciu przed opinia publiczną czynione są przygo
towania do sprzedaży Polskiej Miedzi. I to mimo publicznych
oświadczeń Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, że
podstawowy ciąg technologiczny KGHM pozostanie pod kon
trolą państwa. Wysocy urzędnicy ministerstwa prowadzą taj
ne rozmowy z przedstawicielami Asarco. Powraca oferta
przewidująca przekazanie koncernowi zarządzanie kombina
tem przez trzy lata z opcją na późniejsze wykupienie części
aktywów.
Zaniepokojeni związkowcy z ZZPPM ślą list adresowany
do Prezydenta RP, (kopia listu) Lecha Wałęsy i Premiera Rządu RP,
Hanny Suchockiej. Piszą: W przededniu podjęcia ewentualnej
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decyzji państwowej o dopuszczeniu zagranicznego kapitału
do podstawowego ciągu technologicznego KGHM „Polska
Miedź” S.A. w Lubinie pragniemy jeszcze raz z całą mocą ostrzec
przed próbą oddawania polskiego przemysłu miedziowego
w obce ręce.
Przemysł miedziowy należy do całego społeczeństwa, bo
jego ogromnym wysiłkiem był budowany i stanowi dobro,
które winno służyć całemu narodowi. My dobrze znamy war
tość KGHM, bo powstał on z naszego znoju, pracy naszych
rąk i umysłów. Okupiony został krwią i życiem wielu górni
ków. Dziś mędrcy z Zachodu z usłużnymi znad Wisły, wyce
nili cały majątek miedzi na 600 mln. dolarów amerykańskich.
Roczna wartość sprzedaży produkcji KGHM wynosi tymcza
sem 800 mln. – 1 mld. USD. Mamy prawo oczekiwać od tych,
którzy mają okazję aktualnie sprawować władzę, aby także
ten majątek narodowy cenili.”
List pozostaje bez odpowiedzi i nadal trwają zakulisowe
przygotowania do wprowadzenia obcego kapitału do KGHM.
„Gazeta Legnicka”, w artykule „Sprzedają Polską Miedź”, tak
relacjonuje, jaki jest stan tych starań: „Zarząd przygotował pro
gram rozwoju, restrukturyzacji i prywatyzacji KGHM Polska
Miedź S.A., w którym przewiduje się przekształcenie ciągu
technologicznego w Przedsiębiorstwo Międzynarodowe sp.
z o.o. Obcy kapitał ma w niej mieć aż 35-49 proc udziałów.
A  więc więcej niż zakładało Ministerstwo Przekształceń Wła
snościowych, które mówiło o 20-30 proc. Nowy program roz
woju, restrukturyzacji i prywatyzacji został przygotowany przez
członków Zarządu: Piotra Kaczyńskiego, Katarzynę Muszkat,
Krzysztofa Sędzikowskiego, Adama Dujczyńskiego, Stanisława
Lembasa i Seweryna Plucińskiego. Dokument ten po zatwier
dzeniu przez Radę Nadzorczą został już złożony w Minister
stwie Przekształceń Własnościowych, gdzie zyskał podobno
wysoką cenę. Pod hasłem inwestor strategiczny Zarząd wymie
nia między innymi Western Mining z Australii i Asaco Inc. z USA.
Jak w świetle tych informacji traktować wypowiedzi pra
sowe o wycofaniu ofert przez Amerykanów i Australijczy
ków?”– pytała Gazeta Legnicka
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W odpowiedzi na opracowany przez Zarząd program
„zdrady Polskiej Miedzi”, ZZPPM ponownie śle listy protesta
cyjne do najwyższych władz w kraju. Żąda – pod groźbą straj
ku generalnego – natychmiastowego wycofania przygotowa
nego dokumentu i rozpoczęcia rzeczowych rozmów na temat
przyszłości kombinatu.
Miedziowa Solidarność – podobnie jak wiele razy wcze
śniej i później – wspiera plany Zarządu. „Słowo Polskie”
z maja 1993 roku pisze: Zdaniem działaczy „S” ZZPPM
sieje zamęt w górniczych i hutniczych głowach. Nie służy
to rozwiązywaniu najważniejszych problemów firmy, tych
związanych z koncepcją restrukturyzacji i zasilenia kapita
łowego.
W tej sprawie maja więc związkowcy z „S” zdanie zbliżone
do stanowiska Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: restruktu
ryzacja jest absolutnie konieczna a obcy kapitał być może jest
jedynym realnym źródłem finansowania koniecznych.(...) Nie
jest to więc typowa utarczka miedzy związkowcami a repre
zentacją pracobiorców. Rzecz idzie o pryncypia, dosłownie.
Zdaniem władz kombinackich firma nie ma szans bez zagra
nicznego kapitałowego wsparcia. 3-bilionowy zysk brutto
osiągnięty w ub. roku (1992 – przyp. red) p odprowadzeniu
podatków (1,8 biliona do skarbu państwa!) wystarczył jedynie
na utrzymanie warsztatu produkcyjnego.
Determinację związku potęguje walka o rozpoczęcie
negocjacji w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pra
cy. Przyczyna – jakże typowa dla sposobu w jaki rząd udawał,
że chce współpracować ze związkowcami. Przez miesiące
rząd nie mógł ustalić, które ministerstwo ma być stroną
w rozmowach ze związkowcami. Gdy wreszcie je podjęto
decyzję, okazało się, że w propozycji rządowej brakuje wielu
istotnych zapisów dotyczących socjalnych i płacowych praw
pracowniczych. W ten sposób próbowano odebrać prawo
do profilaktycznego leczenia sanatoryjnego dla zatrudnionych
w szkodliwych warunkach oraz pozbawić deputatu węglowe
go. Szczególnie dużo emocji budził brak pensji wczasowej,
wywalczonej podczas strajku 1992 roku – wprowadzonej
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do ZUZP jako symboliczny zapis upamiętniający pierwszy,
legalny i zwycięski strajk w powojennej Polsce.
ZZPPM nie wyraża zgody na tak okrojoną propozycję rządu.
Jednak miedziowa Solidarność – jak wielokrotnie wcześniej –
trzyma parasol ochronny
nad „swoim zarządem”.
Podpisuje okrojony i nieko
rzystny dla załogi ZUZP.
Posuwa się nawet do oskar
żania naszego Związku
o działanie na szkodę załogi!
Brak dobrej woli do roz
mów ze strony rządowej
doprowadza w końcu
do ogłoszenia przez ZZPPM
sporu zbiorowego zarówno
z Ministerstwem Przekształ
ceń Własnościowych –
na czele którego nadal stoi minister Lewandowski – jak i z Zarzą
dem pod kierownictwem prezesa Krzysztofa Sędzikowskiego.
Lista obejmuje postulaty:
 Zagwarantowanie podwyżki płac o 30 proc.
 Utrzymanie ciągu technologicznego wyłącznie w pol
skich rękach i zapewnienie udziału związków zawodowych
w procesie restrukturyzacji.
 Usprawnienie działań Zarządu w odzyskiwaniu od Polko
loru długu w wysokości 138,5 mld zł.
 Uzgodnienia procedury powoływania i odwoływania przed
stawicieli załóg w Radach Nadzorczych (były przypadki ich odwo
ływania, gdy działali nie pomyśli solidarnościowego zarządu
i aktywnie występowali w obronie interesów pracowniczych).
 Urealnienie poziomu pensji socjalnej.
 Zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej pracowni
kom KGHM oraz emerytom i rencistom.
 Ustalenie zasad dysponowania środkami Zakładowego
Funduszu Mieszkaniowego i Zakładowego Funduszu Świad
czeń Socjalnych
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Podczas marcowego spotkania w 1993 roku, oburzeni
związkowcy ZZPPM pytali przedstawicieli Zarządu KGHM,
dlaczego nie przeprowadził społecznych konsultacji
przed wyodrębnieniem z Polskiej Miedzi zakładów zaplecza?
Dlaczego, przekształcając je w niezależne firmy, nie zadbał
o stworzenie dla nich warunków do samodzielnego funkcjo
nowania na rynku?
Jan Pratkowiecki z ZG Polkowice, tak oskarżał kierownic
twa spółki o działania niezgodne z prawem: Pakt o przedsię
biorstwie wyraźnie mówi o konsultowaniu spraw prywatyza
cyjnych z załogami. Czy zarząd KGHM to nie obowiązuje?
Kto dał wam zgodę na utworzenie Interferii, przekształcenie
zakładów zaplecza w spółki, na rozwalenie GHS ZOZ. Ten
majątek myśmy tworzyli i mamy prawo o nim decydować”.
Roman Jasiński z PeBeKa pytał: „W piątek była decyzja Zarzą
du, że mamy być spółką akcyjną, a w poniedziałek – spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością. Pytam, kto i kiedy z nami to
konsultował? Cała załoga jest rozczarowana tym, co się stało”.
Ludwik Kaziów, nawiązując do planów sprzedaży KGHM,
domagał się wyjaśnień: „Ma być zorganizowana spółka z o.o.
na bazie ciągu technologicznego i ma być wpuszczony tam
kapitał zagraniczny. Pytam, na jakiej zasadzie się to ma odbyć?”
– Byliśmy zdumieni bezczelnością prezesów – wspomi
na Henryk Pawlak z ZG Polkowice – Sieroszowice – Przed
stawiciele Zarządu odpowiadali pokrętnie i kłamliwie. Preze
si, patrząc prosto w oczy zebranym związkowcom, twierdzi
li, że przed wydzieleniem zakładów zaplecza konsultacje się
odbyły i że nie ma planów sprzedaży Polskiej Miedzi!
Kończąc zebranie Ryszard Zbrzyzny podsumował wyja
śnienia Zarządu: „Kierownictwo KGHM mija się z prawdą
i nagina fakty. W ten sposób nie dojdziemy do porozumienia.
Spór zaistniał i to spotkanie jest jego następstwem. Żeby nie
było wątpliwości, chciałbym, żebyśmy sobie jednoznacznie
odpowiedzieli, co robić dalej. Kto jest za kontynuowanie pro
testu, a kto jest za jego zawieszeniem?”
Zebrani jednogłośnie postanowili kontynuować spór.
Po przeszło czterech miesiącach mediacji i negocjacji udało
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się uzyskać porozumienie zaledwie w sześciu spornych spra
wach. Dwa najważniejsze postulaty: gwarancja niedopuszcze
nia obcego kapitału do ciągu podstawowego oraz podwyżka
płac nadal nie zostały załatwione i musiały poczekać na zmia
nę kierownictwa w KGHM. 
W tej sytuacji odbywa się 11 maja 1993 roku II Zjazd Dele
gatów ZZPPM.
W atmosferze trwającego
sporu zbiorowego dyskusja
delegatów w naturalny spo
sób koncentruje się wokół
zgłaszanych postulatów.
Ilość problemów nie male
je. Jest prowadzony spór zbio
rowy. Chodzi o to, by były
one rozwiązywane mądrze
i odpowiedzialnie. Musimy
zabezpieczyć wszystkie inte
resy załóg i przedsiębiorstwa
i nikt nie jest w stanie zepchnąć nas na margines wydarzeń
w KGHM. – mówił Edward Kenig.
Mądra władza i dobry program to gwarancja sukcesu. Ludzie
zawsze się integrują wokół czegoś mądrego. Trzeba z przykro
ścią powiedzieć, że z poprzednim Zarządem, nie wykazującym
mądrości i męskości, związki nie mogły godnie współpracować”.
Z sali padają ostre i gorzkie słowa krytyki wobec działaczy
Solidarności, którzy – niepomni nauczki z 1992 roku – nadal
wszelkimi sposobami wspierają poczynania zarządu. Zamiast
wspierać żądania załogi, są rzecznikami antypracowniczych
decyzji rządu.
„Nie możemy dać się podzielić – apelował Ludwik Kaziów
– Za wszelką cenę musimy utrzymać jedność związkową
w ramach kombinatu. Musimy rozwijać współpracę z pozo
stałymi związkami zawodowymi w KGHM. Ale podkreślam,
autentycznymi związkami. A nie z organizacjami politycznymi
ukrywającymi się pod szyldem związku, a taki charakter ma
„Solidarność”.
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Ten legendarny już dzisiaj współzałożyciel ZZPPM poruszył
również problem rozwoju informacji związkowej: Bez propa
gowania naszych osiągnięć nie odniesiemy sukcesu. Trzeba
dobrze sprzedać to, co robimy. Jakie problemy podejmować
i co w związku robić. Jest „Związkowiec”, ale działalność
informacyjno propagandową należy udoskonalić i rozruszać.
Mówiono również o konieczności dalszego budowania sil
nej pozycji ZZPPM, wzmocnionej ubiegłorocznym zwycię
stwem. W okresie strajku i bezpośrednio po nim ludzie maso
wo wstępowali w szeregi Związku, popierając w ten sposób
walkę o prawa pracownicze.
Delegaci dobitnie podkreślali konieczność zachowania
rewindykacyjnego charakteru ZZPPM wobec pracodawcy.
Przewodniczącym ZZPPM na nową kadencję został jedno
głośnie wybrany Ryszard Zbrzyzny.
– Ten wybór było dla nas oczywisty w ten sposób wyrazi
liśmy uznanie dla postawy głównego przywódcy strajku 1992
roku – mówi Mieczysław Grzybowski.
Do Rady Związku delegaci powołali:
1. Mieczysława Biedrzyckiego – przewodniczącego Zarządu
Zakładowego w Zakładzie Technicznej Obsługi Obiek
tów Przemysłowej Służby Zdrowia,
2. Jerzego Cebulę – przewodniczącego Zarządu Zakłado
wego w Zakładach Mechanicznych Legmet,
3. Andrzeja Cieślaka – przewodniczącego Zarządu Zakłado
wego w Hucie Miedzi Głogów,
4. Jarosława Dąbrowskiego – pracownika Przedsiębiorstwa
Robót Górniczych,
5. Henryka Hołuja – pracownika BGH-RM,
6. Mieczysława Jarockiego – pracownika ZG Lubin,
7. Romana Jasińskiego – przewodniczącego Zarządu Zakła
dowego w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa,
8. Zbigniewa Kaczora – pracownika ZG Sieroszowice,
9. Bogdana Kowalskiego – przewodniczącego Zarządu Zakła
dowego w Zakładach Naprawczych Maszyn Zanam,
10. Ryszarda Kucharskiego – przewodniczącego Zarządu
Zakładowego w ZG Konrad,
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11. S
 tanisława Kulczyńskiego – przewodniczącego Zarządu
Zakładowego w Biurze Zarządu,
12. Ryszarda Kurka – przewodniczącego Zarządu Zakłado
wego w ZG Lubin,
13. Adama Maciąga – przewodniczącego Zarządu Zakłado
wego w ZUG Lena,
14. Adama Marszałka – przewodniczącego Zarządu Zakła
dowego w BGH-RM,
15. Jana Mulczyńskiego – pracownika ZG Polkowice,
16. Marię Nowak – przewodniczącą Zarządu Zakładowego
w Zakładzie Doświadczalnym,
17. Wojciecha Nowaka – pracownika Zakładów Mechanicz
nych Legmet,
18. Henryka Pawlaka – przewodniczącego Zarządu Zakła
dowego w ZG Sieroszowice,
19. Zofię Pronkiewicz – przewodniczącą Zarządu Zakłado
wego w Fabryce Przewodów Nawojowych Elpena,
20. Zbigniewa Rewolińskiego – przewodniczącego Zarządu
Zakładowego w ZG Polkowice,
21. Jacka Rogalskiego – przewodniczącego Zarządu Zakła
dowego w ZG Rudna,
22. Piotra Romanowskiego – przewodniczącego Zarządu
Zakładowego w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych,
23. Edwarda Słodyńskiego – przewodniczącego Zarządu
Zakładowego w Zakładzie Transportu,
24. Zbigniewa Teterycza – przewodniczącego Zarządu
Zakładowego w Zakładach Mechanicznych,
25. Ryszarda Zbrzyznego – przewodniczącego Związku
Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.
W prezydium ZZPPM zasiedli:
Ryszard Zbrzyzny
Henryk Pawlak
Jerzy Cebula
Zbigniew Rewoliński
Ryszard Kurek
Roman Jasiński
Adam Marszałek
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Edward Słodyński
Andrzej Cieślak
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Jacka Kińczyka z ZG Lubin
Janusza Mazura z ZG Sieroszowice
Mariana Błaszczyka z ZG Lubin
Jana Omelana z Zakładu Transportu
Józefa Kulczyka z ZG Polkowice
– Była to pierwsza statutowa kadencja związku – wspomi
na Ryszard Zbrzyzny. – W 1992 roku, gdy wybieraliśmy wła
dze ZZPPM, podjęliśmy uchwałę, że będą działały tylko rok,
do następnego Zjazdu.
Była to kadencja „zerowa”, miała „charakter rozruchowy”
– jak mówili związkowcy. Co ważne, dawała czas na dokład
ne wzajemne poznanie się, zastanowienie nad kształtem
organizacji. Stwarzała również innym związkom możliwość
przyłączenia się do ZZPPM. Tak więc formalnie dopiero
II Zjazd delegatów wybrał władze pierwszej kadencji.
– Wymieniła się połowa składu kierownictwa związku.
Życie jednak pokazało, że nowa krew tylko dodała wigoru
naszym dalszym działaniom – tak zmiany ocenia Eugeniusz
Toborek z ZG Polkowice-Sieroszowice.
Rok 1993 stawia przed związkiem kolejne wzywanie:
wybory członka Rady Nadzorczej KGHM przez załogę.
W tamtych, niepewnych czasach dla KGHM, gdy ważyły się
jego losy – niezwykle istotne było, aby we władzach Polskiej
Miedzi interesy pracowników reprezentowali ludzie auten
tycznie zaangażowani, lojalni wobec załogi, kompetentni,
mający jasną oraz realną wizję rozwoju firmy. Ludzie umiejący
stanąć w obronie załogi, a nie poplecznicy zmieniających się
ekip rządowych.
To zadanie powierzono Ryszardowi Zbrzyznemu i Edwar
dowi Kienigowi. O skali zaufania, jakim zostali oni obdarzeni
przez załogę, świadczą wyniki wyborów. Odbyły się one
11 i 12 maja we wszystkich zakładach KGHM. Ryszard Zbrzy
zny zdobył 7 128 głosów, a Edward Kenig – 3 491. Kandydaci
Solidarności uzyskali cztero- i pięciokrotnie gorsze wyniki.
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Po dzień dzisiejszy nikt w wyborach do Rad Nadzorczych
następnych kadencji nawet nie zbliżył się do rezultatu, jaki
osiągnął Zbrzyzny.

Z mandatem społecznego zaufania
Jak miało okazać się wkrótce, dla Ryszarda Zbrzyznego
kampania wyborcza się nie zakończyła. Niespodziewanie dla
opinii publicznej Alojzy Pietrzyk – szef górniczej Solidarności,
poseł na Sejm – podczas posiedzenia Sejmu 28 maja 1993
roku wygłosił słowa, które zatrzęsły ówczesną niestabilną
polską sceną polityczną: „Jako poseł klubu „Solidarności” –
powiedział z trybuny sejmowej –wykonując uchwałę najwyż
szych władz związku, występuję z wnioskiem o wotum nieuf
ności dla Rady Ministrów.” Swym wystąpieniem miał tylko
ostrzec rząd Hanny Suchockiej. W efekcie jednak, ku zasko
czeniu wszystkich, wniosek jednym głosem przeszedł. Pod
czas głosowania zabrakło posła obozu rządowego Zbigniewa
Dyki, który wyszedł z sali tuż przed głosowaniem, podobno
z powodu niedyspozycji żołądkowej.
W konsekwencji prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm
i rozpisał na wrzesień przedterminowe wybory parlamentarne.
Przed ZZPPM zarysowała się szansa wprowadzenia swo
jego reprezentanta do najwyższej władzy ustawodawczej
kraju. Tej szansy nie wolno było zmarnować, Ryszard Zbrzy
zny uzyskał pełne poparcie związku. Do jego kampanii
wyborczej czynnie włączyli się zarówno działacze jak i szere
gowi członkowie. Zdobył mandat poselski otrzymując 19 180
głosów. Najlepsi pokonani kandydaci uzyskali poparcie dwu-,
trzykrotnie mniejsze.
– Zwycięstwo odebrałem nie tylko jako poparcie dla mnie,
ale także jako poparcie dla naszego Związku, dla tego, co
robimy – wspomina Zbrzyzny. – Moje zwycięstwo było także
swoistym votum nieufności wyborców dla poczynań Solidar
ności, której liderzy wielokrotnie zdradzili załogę Polskiej
Miedzi.
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Dzięki temu zwycięstwu ZZPPM zyskał reprezentanta we
władzach ustawodawczych i zdobył możliwość występowa
nia w imieniu ludzi pracy na ogólnopolskim forum. Jak się
wkrótce okazało, działalność Ryszarda Zbrzyznego w Sejmie
istotnie przyczyniła się do zakończenia procesu prywatyzacji
KGHM i to według reguł maksymalnie korzystnych dla załogi.
– Już od samego początku parlamentarnej działalności
dążyłem do tego, aby skupić wokół siebie grupę posłów –
związkowców – mówi Zbrzyzny. – W pierwszych tygodniach
pracy na Wiejskiej opracowaliśmy i wnieśliśmy do laski mar
szałkowskiej projekt ustawy znoszącej ustawę o opodatko
waniu wzrostu wynagrodzeń, czyli słynny „popiwek”.
Posłowie – związkowcy
rozpoczęli również starania
o
nowelizację
ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym
górników. Celem nowelizacji
było poprawienie lub wyeli
minowanie niekorzystnych
dla górników zapisów, które
– wbrew głoszonym przez
siebie ideałom – ustanowiła
Solidarnościowa ekipa.
Ryszard Zbrzyzny,jako
poseł II kadencji, pracuje
w sejmowych Komisjach
Przekształceń Własnościo
wych, Systemu Gospodarczego i Przemysłu oraz Kodeksu
Pracy. Aktywnie włącza się do prac nad projektem Prawa
Górniczego i Geologicznego. Również dzięki jego zabiegom
udaje się w lutym 1994 roku doprowadzić do szczęśliwego
końca negocjacje nad ZUZP i podpisać porozumienie z mini
strem przekształceń własnościowych, Wiesławem Kaczmar
kiem. W podpisanym Zakładowym Układzie Zbiorowym
Pracy na wniosek ZZPPM znajduje się zapis o wywalczonej
w 1992 roku pensji wczasowej. Układ ten obowiązuje
do dnia dzisiejszego.
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ZZPPM otrzymuje również zapewnienie nowego rządu
o zachowaniu kontroli państwa nad Polską Miedzią.
Ta pokojowa atmosfera pomiędzy związkowcami a rzą
dem nie trwała jednak długo. Już w marcu zaczynają być
widoczne zakulisowe gry wokół KGHM.
– Zacząłem być niewygodny – mówi Zbrzyzny. – Prze
szkadzałem jako nieprzejednany obrońca Polskiej Miedzi,
na dodatek wspierany przez rosnący w siłę Związek. Co zna
mienne, przeciwko mnie byli przedstawiciele rządu i zarządu
KGHM z lewicowego nadania!
Najbardziej zaczęła przeszkadzać polityka pełnej jawności
i regularne wydawanie komunikatów informujących o prze
biegu prac Rady Nadzorczej. Pretekstem do bezpośredniego
ataku stał się zarzut, że jest posłem i równocześnie członkiem
Rady Nadzorczej KGHM. Rozpoczął się spór prawny, głośno
komentowany w mediach. Jak na ironię, przeciwników Zbrzy
znego w rządzie i Zarządzie ochoczo wspierali solidarnościo
wi liderzy, dokładając nienawistne komentarze. Nie pomogły
orzeczenia prawników, że zgodnie z zapisami ustawy antyko
rupcyjnej funkcji tych nie wolno łączyć w sytuacji, gdy poseł
– już sprawujący swój mandat – zostaje wybrany do Rady
Nadzorczej. Natomiast nie jest w konflikcie z obowiązującym
prawem sytuacja, kiedy posłem zostaje pełniący już funkcję
członek Rady Nadzorczej.
Na wniosek ministra Wiesława Kaczmarka władze KGHM
podejmują w marcu 1994 roku decyzję o przeprowadzeniu
wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Ani rząd, ani
zarządzający Polska Miedzią nie czekają na wykładnię Trybu
nału Konstytucyjnego.
W obronie swoich przedstawicieli stają prawie wszystkie
organizacje związkowe Kombinatu. Wyrazem protestu była
powszechna odmowa głosowania. Na 21 411 uprawnionych,
w wyborach uczestniczyło zaledwie 6 228 pracowników.
W ten sposób załoga Polskiej Miedzi powiedziała „nie” rządo
wym próbom manipulowania przy składzie Rady Nadzorczej.
Była to najniższa frekwencja w historii wybierania przez zało
gę członków Rady Nadzorczej KGHM. Jednocześnie był to
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pierwszy przypadek, gdy wybory do Rady Nadzorczej wygrał
przedstawiciel Solidarności. Był nim Ireneusz Śniegowski.
Jednak ten triumf Solidarności nie trwał długo. Śniegowski
po kilku posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy z bliska poznał,
w jaki sposób rozwiązywane są problemy KGHM, występuje
z Solidarności i zaczyna ścisłe współpracować z ZZPPM.
Dziękując załodze za postawę, ZZPPM w wydał oświad
czenie: „Nie idąc do narzuconych wyborów wykazaliście
hart ducha i poszanowanie dla demokracji pracowniczej.
Dziękujemy Wam za to z całego serca. Związek Zawodowy
Pracowników Przemysłu Miedziowego pragnie zapewnić,
że nadal będzie troszczyć się o interes załóg „Polskiej Mie
dzi”, wykorzystując adekwatne do sytuacji metody i możli
wości działania”.
– To było dla mnie niezwykle ważne doświadczenie –
mówi Zbrzyzny. – Przestałem mieć złudzenia, w walce
o przyszłość Polskiej Miedzi Związek będzie musiał walczyć
z politykami zarówno prawej jak i lewej opcji.
Ta lekcja swobodnego traktowania demokracji do osiągania
doraźnych politycznych celów oraz naginania prawa w imię
interesów ludzi z rządowej grupy nacisku, podziałała na Zwią
zek mobilizująco. ZZPPM mocno angażuje się w wyborach
samorządowych, które Premier Waldemar Pawlak wyznaczył
na 19 czerwca 1994 roku. Do walki o mandaty stają znani
i szanowani w swoich środowiskach działacze związku.
Na łamach dwutygodnika „Związkowiec” prezentowane
są sylwetki kandydatów. W ramach struktur związkowych
odbywają się spotkania przedwyborcze, swoje programy pre
zentują kandydaci między innymi: Stanisław Kulczyński, Jerzy
Cebula, Roman Jasiński, Henryk Pawlak, Mieczysław Grzy
bowski, Ryszard Kurek, Stanisław Marzec.
Wszyscy zwycięsko przeszli wyborczą weryfikację i zasie
dli w radach miast Lubina, Polkowic, Legnicy, oraz Głogowa.
Zyskali możliwość wpływania na kształt lokalnych budżetów
i na sposób ich realizacji. Związkowi radni wzięli na siebie jak
by podwójną odpowiedzialność: przed wyborcami
i przed kolegami ze Związku. Dzięki temu pracownicy Pol
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skiej Miedzi mogli poznać decyzje samorządu terytorialnego
i poprzez swoich radnych współdecydować o budowie lokal
nej drogi, o rozkładzie komunikacyjnym w swym mieście lub
też zmianach zasad funkcjonowania służb komunalnych.

Walka o prawo do akcji
Proces restrukturyzacji Polskiej Miedzi, zapoczątkowany
w 1991 roku, przekształcił KGHM w jednoosobową spółkę
skarbu państwa oraz doprowadził do wyodrębnienia z jej
struktur zakładów zaplecza. Nowa prawna i ekonomicz
na sytuacja firmy stawia ZZPPM przed nowymi wyzwaniami.
Rozpoczyna się walka o zachowanie w wyodrębnionych
spółkach Zakładowych Funduszy Socjalnych oraz Zakłado
wych Funduszy Mieszkaniowych, o wyegzekwowanie prawa
pracowników do wczasów sanatoryjno-leczniczych oraz
zapewnienie pracownikom opieki zdrowotnej. Związek
domaga się utrzymania rynku zleceń dla spółek będących
do tej pory zapleczem ciągu technologicznego oraz podejmu
je działania przeciwko redukcji zatrudnienia i obniżaniu stan
dardów płacowych.
– Oprócz postulatów ekonomicznych i socjalnych ważne
staje się przeciwdziałanie narastającej dezintegracji załogi –
mówi Stanisław Marzec z Zanam – Legmet– Ludzie od lat
związani z Polską Miedzią zostali wyrzuceni z KGHM, a ich
firmy zaczęły być przez Zarząd traktowane jak gorszej kate
gorii.
Wydarzenia związane z restrukturyzacją i prywatyzacją
Polskiej Miedzi stają się tematem tradycyjnej Związkowej
Karczmie Piwnej.
17 grudnia 1994 roku Edward Warzecha otwierając to tra
dycyjne spotkanie powitał wszystkich zebranych takimi oto
słowy:
Co roku robimy z tradycji powtórkę,
Co roku brać górnicza świętuje „Barbórkę”
Na karczmach gwareckich i przy kuflu piwa.
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Stara to tradycja, jednak wiecznie żywa.
My ją kontynuujemy, już ponad ćwierćwiecze,
Bo od tego czasu liczymy się w świecie.
Wydarzenia polityczne, zwane zakrętami,
Pokonujemy skutecznie własnymi siłami.
Nie oczekujemy także, by do nas zawitał
Tak przez niektórych, zalecany zachodni kapitał!
Na naszym spotkaniu temat „Przekształcenia” mamy,
Już od trzech lat z górą w coś się przekształcamy.
Wszyscy o tym mówią, ku temu zdążają,
A gwarkowie dalej nic z tego nie mają.
Więc ja z sąsiadem, z lewej, dziś obiecujemy,
Będziemy przekształcać, co tylko da się zmienić,
Tak, by każdy górnik miał akcje w kieszeni.
Lecz oponenci nie śpią, o tym dobrze wiemy,
By proceder się udał – modlitwą zaczniemy.
Wysokie Prezydium w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomyl
ne na pierwszy ogień podczas przesłuchań wzięło wysłannika
premiera Waldemara Pawlaka, dyrektora Zygmunta Strusiń
skiego.
O sprawy przekształceń zapytać wypada,
Bo Prezes z Prezesem zawsze się dogada.
Trzeba coś przyspieszyć, niech gwarkowie czują,
Jakieś profity, bo dobrze fedrują
Prezydium wezwało na beczkę przesłuchań także prezesa
KGHM, Krzysztofa Sędziowskiego, zadając mu pytanie:
Prywatyzacja, przekształcenia, czy to wszystko mamy,
Kiedy będą akcje, trzy lata czekamy?
Związane z prywatyzacją oczekiwania i niepokoje załogi
stają się dla związku sprawa numer jeden. ZZPPM wysyła list
do premiera Waldemara Pawlaka, w którym upomina się
o przyznanie pracowniczych akcji KGHM:
12 września 1991 roku dokonano przekształcenia Kombi
natu Górniczo-Hutniczego w Lubinie z przedsiębiorstwa pań
stwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Pomimo
upływu od tego momentu trzech lat załoga KGHM Polska
Miedź S.A. nie otrzymała należnych jej akcji- udziałów.
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W związku z tym Związek Zawodowy Pracowników Prze
mysłu Miedziowego zwraca się do Pana Premiera z uprzejmą
prośbą o podjęcie decyzji uruchamiającej proces przyznania
załodze bezpłatnie 15 proc. akcji-udziałów przysługujących
z tytułu Paktu o Przedsiębiorstwie Państwowym.
Na forum sejmowym, w imieniu ZZPPM, Ryszard Zbrzy
zny podejmuje starania o uchwalenie nowej, korzystniejszej
dla pracowników ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych.
Walka szła o to, by pracownikom przypadła w udziale jak
największa liczba nieodpłatnych akcji prywatyzowanego
przedsiębiorstwa oraz by z możliwości objęcia pracowni
czych udziałów prawo nie wykluczało rencistów i emerytów.
W oczekiwaniu na zakończenie procesu legislacyjnego
powstaje w KGHM z inicjatywy ZZPPM Zespół ds. Regulami
nu Podziału Akcji. Jego celem jest przygotowanie całego pro
cesu uwłaszczeniowego pracowników. W jego składzie są
członkowie Rady Nadzorczej z wyboru załogi: Ireneusz Śnie
gocki, Wiktor Błądek i Krzysztof Urbanowicz. Ryszard Zbrzy
zny, nadzorujący prywatyzację KGHM z ramienia sejmowej
Komisji Przekształceń Własnościowych, publicznie informuje
załogę o wszystkich przedsięwzięciach przygotowujących
KGHM do emisji akcji. Procedury wyboru doradcy prywaty
zacyjnego są jawne i przejrzyste.
Równocześnie z przygotowaniami KGHM do emisji akcji,
związek rozpoczyna akcję informacyjną, której celem jest
wyjaśnienie pracownikom podstawowych pojęć związa
nych z rynkiem kapitałowym. Na łamach „Związkowca”
ukazują się liczne artykuły na ten temat. W kopalniach
i hutach organizowane są specjalne konsultacyjno-informa
cyjne spotkania.
Wszystkie działania zbiegają się w czasie z pierwszym
w demokratycznej Polsce referendum. Dotyczyło ono zapo
mnianej już dziś idei „powszechnego uwłaszczenia”.
Wyjaśniając w skrócie, chodziło o to, by niemal cały mają
tek pozostający w rękach państwa zamienić na papiery war
tościowe i cząstkę tego majątku przyznać – „uwłaszczyć” –

61

15 lat historii ZZPPM

każdego obywatela. Referendum było inicjatywą „Solidarno
ści” i jej pomysłem na ofensywę polityczną po przegranych
wyborach prezydenckich.
Polacy mieli w nim odpowiedzieć na pytania:
1. Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów
i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej, wynikające
z orzeczeń Trybunału Kon
stytucyjnego, były zaspoko
jone z prywatyzowanego
majątku państwowego?
2. Czy jesteś za tym, aby
część pryw at yz ow an eg o
majątku państwowego zasi
liła powszechne fundusze
emerytalne?
3. Czy jesteś za tym, aby
zwiększyć wartość świa
dectw udziałowych Naro
dowych Funduszy Inwesty
cyjnych przez objęcie tym
programem dalszych przed
siębiorstw?
4. Czy jesteś za uwzględ
nien iem
w
prog ram ie
uwłaszczeniowym bonów
prywatyzacyjnych?
Tak więc pytano Pola
ków, czy chcą być zdrowi
i bogaci, czy też chorzy
i biedni. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wszystkie
pytania Skarb Państwa musiałby wydać na uwłaszczenie około
750-1000 bln złotych, czyli kwotę, na jaką wówczas szacowa
no cały majątek narodowy.
Rada ZZPPM przystąpiła do kontrofensywy. Poddała
wnikliwej analizie pytania zawarte w referendum oraz eko
nomiczne konsekwencje proponowanego przez Solidar
ność uwłaszczenia Polaków. Przeprowadziła także konsul
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tacje z zakładowymi strukturami Związku. ZZPPM uznał,
że dla pracowników KGHM pozytywne odpowiedzi na pyta
nia referendum stanowią zagrożenie dla toczącego się pro
cesu prywatyzacji Polskiej Miedzi i w związku z tym wezwał
do zbojkotowania tego swoistego plebiscytu, niepotrzebnie
rozbudzającego nadzieje w zdezorientowanym społeczeń
stwie.
Referendum przeprowadzono 18 lutego 1996 roku.
Jak było do przewidzenia, udział w nim wyniósł zaledw
 ie
32,4 proc. i było ono nieważne.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w województwie
legnickim, a zwłaszcza w ośrodkach zamieszkałych przez pra
cowników Polskiej Miedzi, frekwencja była zdecydowanie
niższa niż w pozostałych regionach kraju. Po raz kolejny spo
łeczeństwo nie dało się nabrać na polityczne manipulacje poli
tykierów z Solidarności i obiecywane w referendum gruszki
na wierzbie.
10 czerwca 1996 roku ZZPPM odbywa się piąte już
Zebranie Delegatów. Dominujące tematy spotkania dotyczą
problemów restrukturyzacji ciągu technologicznego oraz
spółek-cór ek KGHM
i
wye gz ek wow an ia
przestrzegania w nich
podstawowych pracow
niczych praw.
Zebrani porus zają
także zagadnienia zwią
zane z dostępem eme
ryt ów
i
renc is tów
KGHM do opieki zdro
wotnej w Miedziowym
Cent rum
Zdrow ia.
Pytają o stan negocjacji
w sprawie ZUZP. Dużo
uwagi poświęcają też przygotowaniom Związku do ustalo
nych na 17-18 czerwca wyborów przedstawiciela załogi
do Rady Nadzorczej.
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Pełne poparcie delegatów otrzymuje Ryszard Kurek
z ZZPPM ZG Lubin oraz Leon Budziłowicz ze Związku
Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji
„Dozór”. W uchwale napisano: Zebranie Delegatów zwraca
się do wszystkich członków Związku Zawodowego Pracow
ników Przemysłu Miedziowego, a także do naszych sympaty
ków i ich rodzin o aktywne i pozytywne uczestnictwo w kam
panii wyborczej wymienionych wyżej kandydatów.
Hasłem wyborczym Kurka staje się credo ZZPPM widnie
jące na sztandarze Związku: Może nas wiele różnić, ale nic
nie powinno dzielić.
Taka filozofia reprezentowania pracowników oraz zała
twiania ich spraw w Radzie Nadzorczej spotyka się z akcep
tacją załogi. Ryszard Kurek zwycięsko wchodzi do Rady
Nadzorczej – jest to jego pierwsza kadencja w Radzie Nad
zorczej KGHM Polska Miedz S.A  Oprócz niego wybrani
zostają: zastępca dyrektora ds. technicznych w ZG „Polko
wice-Sieroszowice” Wiktor Błądek oraz specjalista bezpie
czeństwa i higieny pracy HM „Głogów” –Józef Maziec... Jak
później się okaże Kurek wygrywa kolejne wybory w 1999r.,
2002r.i w 2005 r.. Nie są to jednak jedyne sukcesy w wybo
rach do rady nadzorczej. Do Rady Nadzorczej KGHM Pol
ska Miedz S.A. dwóch ostatnich kadencji wybrany zostaje
kolejny nasz przedstawiciel Leszek Hajdacki.A więc już piąty
rok ZZPPM reprezentowany jest w tym gremium przez
dwóch przedstawicieli – Kurka i Hajdackiego. Fakty te najle
piej świadczą o zaufaniu jakim oni i ZZPPM cieszą się wśród
pracowników.
Przełom czerwca i lipca 1996 roku to również czas wybo
rów przedstawicieli załóg w radach nadzorczych niedawno
utworzonych spółek grupy kapitałowej. Również w tych
wyborach przedstawiciele ZZPPM zdobywają poparcie załóg.
Do Rad Nadzorczych wchodzą między innymi: Roman Jasiń
ski z PeBeKa, Adam Marszałek z BGHRM. Nową ustawę
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo
wych Sejm wreszcie uchwala 30 sierpnia 1996 roku. Pracow
nicy, a także byli pracownicy, uzyskują możliwość bezpłatne
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go przejęcia do 15 proc. akcji, zwiększa się również udział
załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zgodnie z zapisami
ustawy pracownicy mogą wybierać nie jedną piątą, a jedną
trzecią składu Rady Nadzorczej. Co ważne, w spółkach
zatrudniających więcej niż pięćset osób załoga może wybie
rać jednego członka Zarządu.
Ostatecznie 24 września 1996 roku prezydent Aleksander
Kwaśniewski podpisuje ustawę, zgodną z oczekiwaniami
związkowców. Od tego momentu w KGHM nabierają przy
spieszenia przygotowania do emisji akcji. Wreszcie po latach
walk i zabiegów podejmowanych przez ZZPPM, prywatyza
cja KGHM jest zgodna z modelem akceptowanym przez
związek. To znaczy, że zawiera w takie elementy jak: prywa
tyzację na drodze oferty publicznej akcji, pracowniczy pakiet
akcji, zachowanie kontrolnego pakietu Skarbu Państwa – bez
zagranicznego inwestora. Te założenia prywatyzacji zdoby
wają poparcie nie tylko związkowców, ale i całej załogi Pol
skiej Miedzi.
Warto w tym miejscu podkreślić rolę Ryszarda Zbrzyzne
go, który jako poseł miał możliwość bezpośredniego wpływu
na ostateczny kształt ustawy tak, by jej zapisy wychodziły
na przeciw oczekiwaniom związkowców.
– To była moja druga kadencja w Sejmie – mówi Ryszard
Zbrzyzny. – I po raz kolejny potwierdziło się, że poseł-związ
kowiec ma możliwość przypilnowania korzystnych dla pra
cowników zapisów ustawowych już na etapie ich tworzenia.
W mojej pierwszej kadencji walczyłem o zniesienie „popiw
ku”, w drugiej – współuczestniczyłem przy tworzeniu Usta
wy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwo
wych. Gdy jako poseł sprawozdawca zaprezentowałem jej
założenia, to na korytarzach sejmowych mówiono, że Zbrzy
zny uchwala ustawę dla KGHM. Odbierałem jednak te
komentarze jako komplement, bo tak pojmuję swoją rolę
w Sejmie.
Ryszard Kurek jako, przedstawiciel załogi w Radzie Nad
zorczej, relacjonował przebieg prac związanych z prywatyza
cją na łamach „Związkowca”:
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Do końca 1996 roku i w pierwszym półroczu 1997 roku
w Zarządzie KGHM i całej Grupie Kapitałowej Polskiej Miedzi
będą trwały prace związane z przygotowaniem prospektu emisyj
nego. Zgodnie z harmonogramem, Konsorcjum doradcze przy
gotowujące prospekt rozpoczęło prace 1 października i powinno
je zakończyć do 30 czerwca 1997 roku. Z dniem 1 lipca przyszłe
go roku powinno nastąpić udostępnienie pierwej akcji.
ZZPPM rozpoczyna w organizacjach oddziałowych sze
rokie konsultacje, których celem jest opracowanie regula
minu podziału akcji pracowniczych zgodnego z oczekiwa
niami załogi.
W lipcu 1997 r. akcje Spółki debiutują na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Tak więc znów
lipiec staje się symbolicznym i przełomowym miesią
cem dla pracowników Polskiej Miedzi. W tym miesiącu
1992 roku rozpoczęli oni strajk w obronie Polskiej
Miedzi – w pięć lat później stają się posiadaczami akcji
tego piątego na świecie producenta miedzi.
W tych okolicznościach dobiega końca druga kadencja
władz związkowych. Ryszard Zbrzyzny, otwierając obrady
Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego ZZPPM w czerwcu
1997 roku, tak scharakteryzował miniony okres:
Byliśmy, jesteśmy i będziemy związkiem roszczeniowym.
Nad żadną władzą, żadnym Zarządem i Radą Nadzorczą nie
trzymaliśmy nigdy i nie będziemy trzymać parasola ochron
nego. Ta filozofia nakazała nam podjąć przed laty heroiczną
wręcz walkę w obronie polskości Polskiej Miedzi, dla której
nie zawahaliśmy się, przez 32 dni i noce, prowadzić strajk
generalny. W obronie praw załogi występowaliśmy w cza
sach solidarnościowych rządów i nie mieliśmy też skrupu
łów, by toczyć ostre spory w okresie rządów SLD-PSL.
Zebranie Delegatów ustanawia 20 lipca świętem związko
wym pod nazwą Dzień Związkowca dla upamiętnienia donio
słości strajku generalnego w obronie polskości Polskiej Miedzi
w 1992 roku.
Oceniając zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie delega
ci uznają, że niezbędne jest przygotowanie szerokiego kręgu
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działaczy do obejmowania funkcji członków Rad Nadzor
czych w spółkach grupy kapitałowej.
Zebranie Delegatów udziela również pełnego poparcia
Ryszardowi Zbrzyznemu w zbliżających się wyborach parla
mentarnych. Z inicjatywą rekomendowania Zbrzyznego
w wyborach wyszły zakładowe organizacje oraz Rada ZZPPM.
Podobnie jak w poprzedniej kadencji, zdobył bardzo wysokie
poparcie społeczne zdobywając najwięcej głosów w swoim
okręgu.

Przeciwko grabieży Polskiej Miedzi
Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Akcji Wybor
czej Solidarność i jej koalicja z Unią Wolności stwarzają nowy
układ sił politycznych w kraju. Jak zwykle w historii ostatnich
lat, polityczne zawirowania w stolicy szybko przenoszą się
do Polskiej Miedzi. Kadrowe czystki wśród kadry kierowni
czej, przyjacielskie porozumienie Solidarności z Zarządem
oraz nowa polityka eko
nomiczna, której głów
nym celem jest wycią
gnięcie jak największych
pieniędzy z firmy – wra
ca schemat sprzed lat.
Rząd Jerzego Buzka,
już w pierwszych mie
siącach swego urzędo
wania, powraca do
pomysłów sprzedaży
zagranicznemu inwesto
rowi znacznego pakietu
akcji KGHM.
Ods łan iając
kulis y
tamtych wydarzeń Ryszard Zbrzyzny tak wspomina tę niekończącą się walkę zało
gi o polskość naszej miedzi.
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– Przygotowano dwa scenariusze skoku na Polską Miedź
– odsłania kulisy tamtych wydarzeń Ryszard Zbrzyzny. –
Pierwszy przewidywał wymianę akcji z nowoczesną hutą
Norddeutsche Affinerie z Hamburga. W efekcie planowanej
wymiany akcji udział skarbu państwa zmniejszyłby się do ok.
20 proc. Nowi właściciele wysyłaliby surowiec do nowocze
snej huty w Niemczech, a w Polsce na pierwszy ogień
do likwidacji poszłaby byłaby Huta Miedzi „Legnica”. Jej los
podzieliłyby też zakłady Górnicze Lubin eksploatujące złoża
rudy najbardziej ubogie w miedź.
Drugi scenariusz zakładał zmiany w statucie firmy, w wyni
ku których Zarząd mógłby bez zgody Rady Nadzorczej pod
nieść kapitał akcyjny Polskiej Miedzi o 100 proc. I znów skarb
państwa straciłby kontrolę nad KGHM, gdyż miałby około 20
proc. akcji. Zarząd i nowy partner mieliby nad Polską Miedzią
nieograniczoną władzę. Spełniłaby się kolejna próba zawłasz
czenia Polskiej Miedzi.
Były jeszcze inne pomysły na uwłaszczenie się na Polskiej
Miedzi, czyli mówiąc potocznie: zagarnięcie firmy, na przy
kład pomysł kroczącej utraty większości skarbu państwa
w KGHM. Minister Emil Wąsacz oddał w 1999 r. 2 proc. akcji
WSK Świdnik. Udział skarbu państwa spadł z 51 proc. do 49
proc. Kolejny ruch – też prawicowej ekipy – przekazanie
5 proc. akcji na rzecz PKO BP. Udział skarbu państwa znów
się zmniejszył, tym razem do 44 proc. Dzisiaj akcje o pod
wyższonej wartości akcjami KGHM otrzymują pracownicy
PKO BP. Czy o to tutaj chodziło?.
Gdy minister Wąsacz przekazał akcje KGHM na ratowanie
upadającego „Świdnika”, Józef Czyczerski w wywiadzie radio
wym komentował to posunięcie jako bardzo słuszną decyzję.
Przekonywał, że na tym właśnie polega solidarność i trzeba
wspomóc zakład będący na skraju bankructwa. „Świdnikowi”
akcje Polskiej Miedzi pomogły jak umarłemu kadzidło, a skarb
państwa tracił kontroln
 y pakiet.
– Zgodnie ze swoją polityką uprawianą przez wiele lat,
Solidarność wspierała decyzje rządu i poczynania zarządu –
ocenie Zbrzyzny. – Po raz kolejny liderzy Solidarności poka
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zali swoje prawdziwe oblicza. że niewiele mają wspólnego
z prawdziwą związkową robotą. Gdy patrzę na tamte wyda
rzenia z perspektywy 2006 roku i tego, co dzieje się w Pol
skiej Miedzi, doskonale rozumiem, dlaczego Solidarność
zawsze tak parła do prywatyzacji i popierała pomysły sprze
dania Polskiej Miedzi obcemu kapitałowi.
Związek nas ila walk ę o ochron ę Pols kiej Mied zi
przed prywatyzacyjnymi zapędami kolejnych ministrów
skarbu. Śle liczne oświadczenia i listy protestacyjne do naj
wyższych władz, również zbiega o poparcie w różnych krę
gach opiniotwórczych. Przewodniczący ZZPPM, Ryszard
Zbrzyzny występuje z rządu z licznymi pytaniami i interpe
lacjami poselskimi.
Z inicjatywy ZZPPM powstaje Międzyzwiązkowy Między
zakładowy Komitet Obrony Polskiej Miedzi. W jego skład
wchodzi siedem związków zawodowych, czyli wszystkie naj
większe pracownicze organizacje KGHM – oczywiście oprócz
NSZZ „Solidarność”. Deklarację Komitetu podpisują także
dwaj członkowie Rady Nadzorczej KGHM z wyboru załogi:
Ryszard Kurek i Wiktor Błądek.
12 grudnia 1999 roku zapisuje się w historii ZZPPM jako
szczególny moment, wart upamiętnienia. W tym dniu w sali
tradycji ZG Rudna odbyła się podniosła uroczystość wręcze
nia na ręce przewodniczącego Ryszarda Zbrzyznego sztanda
ru ZZPPM. Do pierwszego pocztu sztandarowego prezy
dium powołało: Mariusza Żelichowskiego z ZG Lubin, Stani
sława Siwickiego z Huty Legnica i Adama Lemańskiego
z ZWR. Pierwszy gwóźdź od prezydenta RP, Aleksandra
Kwaśniewskiego, wbił jego przedstawiciel, dyrektor Biura
Studiów i Analiz, Tomasz Michalak. W okolicznościowym
liście przysłanym na ręce Ryszarda Zbrzyznego prezydent RP,
Aleksander Kwaśniewski, napisał: „Z uznaniem obserwuję
rozwój Waszej organizacji, która w sposób godny i dojrzały
reprezentuje pracowników przemysłu miedziowego oraz
występuje w obronie praw socjalnych i zawodowych, roz
ważnie i skutecznie korzystając z atrybutu niezależności
i samorządności”.
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Podczas uroczystości przewodniczący OPZZ, Józef Wia
derny, dokonuje dekoracji sztandaru przyznaną ZZPPM
odznaką „Za zasługi dla OPZZ”.

Program tego uroczystego dnia zamyka Centralna Karcz
ma Piwna związku. Wśród zaproszonych na nią gości są mię
dzy innymi: przewodniczący Rady SLD, Marek Dyduch, prze
wodniczący OPZZ, Józef Wiaderny, przewodniczący ZZG
w Polsce, Jan Kisieliński.
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Niemogący przyjechać do Lubina Marek Borowski przysy
ła specjalny list, w którym czytamy:
„O prześwietne Prezydium, zawsze nieomylne,
byłbym z Wami tu dzisiaj, ale sprawy pilne
zatrzymały mnie w Sejmie. Bo nawet w niedzielę
trzeba dzisiaj pracować, choć ksiądz w kościele
raczej modlić się każe. I pewnie ma rację
Wstańcie więc i się módlcie: a) za demokrację
b) za sprawiedliwość i c) – solidarność.
Marian z Buzkiem sprawili, że wszystko to marność.
Nawet Gajek profesor, nowy prezes ZUS-a,
Gdy zobaczył to szambo, w chorobę dał susa.
„Solidarni” główkują, jakby tu się zebrać
i wystawić „zająca”, co ma z Kwachem przegrać.
Jedni warci drugich, a wszyscy niewiele.
Więc gdy lud nasz znękany zasiada w kościele,
To w modlitwie wciąż błaga i pyta namolnie:
Kiedyż wreszcie Bóg dobry nas od nich uwolni?!
Ludzie! Ducha nie gaście! Przyjdzie świt dla Ojczyzny,
Bo jest Miedź, Karczma Piwna, Stare Strzechy
...i Zbrzyzny!
Tego ducha walki związkowi potrzeba coraz więcej. Wraz
z batalią o utrzymanie kontroli państwa nad Polską Miedzią
ZZPPM walczy o realizację prawa załogi do posiadania swo
jego przedstawiciela w Zarządzie spółki. Od samego począt
ku, gdy powstała taka możliwość, wybory członka Zarządu
napotykają silny opór władz KGHM. Zarówno za czasów
ekipy prawicowej, jak i później lewicowej władza wszelkimi
dostępnymi metodami utrudnia wprowadzenie KGHM przed
stawiciela załogi do składu Zarządu.
Początkowo mnożone są problemy natury prawnej. Póź
niej Rada Nadzorcza nie wprowadza tej kwestii do programu
swoich kolejnych posiedzeń. Pozytywny skutek przynosi
dopiero skierowanie przez Radę ZZPPM 8 listopada 1999
roku, doniesienia do prokuratury, w którym związkowcy
zarzucają Radzie Nadzorczej i Zarządowi ograniczanie praw
pracowniczych.
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W grudniu 1999 roku władze KGHM rozpoczynają prace
nad przygotowaniem regulaminu wyborów i odpowiednich
zmian w statucie spółki. Jednak przeciągają je na wszystkie
możliwe sposoby. Na dodatek do projektu regulaminu wpro
wadzają bardzo surowe kryteria – na przykład bardzo wysoki
próg frekwencji – utrudniające przeprowadzenie ewentual
nych wyborów.
Wreszcie w 2004 roku zostaje przyjęta procedura wybor
cza. ZZPPM rekomenduje do zarządu Ryszarda Kurka. Dzia
łacze związku organizują we wszystkich oddziałach KGHM
spotkania przedwyborcze z jego udziałem, tłumaczą i prze
konują o konieczności udziału w wyborach.
Bardzo duże poparcie załogi dla kandydatury Kurka powo
duje natychmiastową reakcję władz KGHM z prezesem Sta
nisławem Speczikiem na czele. Zarząd w sojuszu z kierow
nictwem miedziowej Solidarności rozpoczyna zmasowaną
agitację nawołującą do bojko
tu wyborów, padają groźby
utraty pracy lub zablokowania
możliwości awansu wobec
tych, którzy poprą wybory.
W narastającej atmosferze
zastraszania załogi kierownic
two ZZPPM podejmuje decy
zję o wycofaniu kandydatury
Ryszarda Kurka – nie chce
narażać wielu ludzi na szykany
dyrekcji. Jednak sprawiedli
wości szybko staje się zadość.
W kilka miesięcy później Rada
Nadzorcza, na wniosek między innymi Ryszarda Kurka,
odwołała prezesa Speczika i na jego miejsce powołała Wikto
ra Bądka, wówczas dyrektora ZG Rudna.
Warto w tym miejscu dodać, wyprzedzając historię, że
w rok później Błądek zgłosił swoją kandydaturę na członka
Zarządu z wyboru załogi i w ten sposób poddał się on spo
łecznej weryfikacji. Weryfikacji pozytywnej!.
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– Z perspektywy czasu sądzę, że błędem było zrezygno
wanie z rejestracji kandydatury Ryszarda Kurka na członka
zarządu z wyboru załogi – mówi Ryszard Zbrzyzny. – Przez
to Solidarność może łatwiej wmawiać młodszej części załogi
KGHM, że nie zdołaliśmy zebrać wymaganej liczby podpisów
popierających naszego kandydata. A przecież to kłamstwo –
na dowód mogę publicznie przedstawić pełne listy zawierają
ce ponad 4 tysiące podpisów, które do dziś są zdeponowane
w naszym sejfie.
Walka ZZPPM o wyegzekwowanie należnego załodze pra
wa do przedstawiciela w Zarządzie spółki przebiega przez
cały czas na tle zabiegów kolejnych ekip rządzących, które
chcą doprowadzić do sprzedania Polskiej Miedzi. Tak było
zarówno za rządów prawicowego prezesa Mariana Krzemiń
skiego, jak i za panowania Stanisława Speczika o lewicowym
rodowodzie politycznym. Co znamienne, każdego z nich
w tych staraniach wspierała miedziowa Solidarność.
Rządy premiera Jerzego Buzka to okres, w którym ZZPPM
nieustannie jest zmuszany do występowania w obronie mająt
ku KGHM. W czerwcu 1999 roku dwutygodnik „Związko
wiec” pisał:
Trwa od ponad roku „solidarnościowe” oblężenie organów
spółki ukierunkowane na wyniszczenie zdrowych jej elementów.
Sytuacja ekonomiczna KGHM S.A uległa na przestrzeni tych 12
miesięcy znacznemu pogorszeniu. Zła sytuacja dochodowa stwa
rza ograniczone możliwości spółkom grupy kapitałowej, w któ
rych dochodzi już do poważnych ograniczeń zatrudnienia.
Jednocześnie prezes zapowiada przenoszenie aktywów
Polskiej Miedzi do telekomunikacji oraz wysprzedaż prowa
dzonych spółek.!
Czy mamy pozwolić na likwidowanie kolejnych miejsc pra
cy, bo nagle pojawił się „znakomity pomysł” na przejście
od biznesu miedziowego na biznes telekomunikacyjny? Ocze
kujemy umiaru i rozsądku, a przede wszystkim rozmów
na ten temat.
Mimo licznych apeli ZZPPM, w poczynaniach kierownic
twa KGHM brak umiaru i rozsądku. Nie odnoszą pożądanego
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skutku wystąpienia Związku, który wzywa do zaprzestania
okradania Polskiej Miedzi. Z miesiąca na miesiąc coraz szer
szy jest strumień pieniędzy wyprowadzanych z firmowej kasy
na polityczne inwestycje.
Doskonała metodą okazuje się kupowanie udziałów w róż
nych spółkach o wątpliwej kondycji ekonomicznej. Tylko
na Telewizję Familijną KGHM wydaje 52 mln zł – środki
pochodzą ze sprzedaży akcji kilku spółek wytwórczych zwią
zanych z Polską Miedzią.
Drugą metodą uwłaszczania się na majątku Polskiej Miedzi
jest celowe doprowadzane spółek zależnych są na skraj ban
kructwa i sprzedawanie ich za symboliczną złotówkę. Milio
nowe kwoty przeznaczane są bez żadnych skrupułów
na finansowanie działalności
fundacji, organizacji i firm
związanych z Solidarnością.
Przy okazji prezesi nie
zapominają o poszerzaniu
swoich przywilejów. Prezes
Marian Krzemiński wynajmuje
na koszt Polskiej Miedzi luksu
sową willę pod Warszawą.
Wiceprezes Marek Sypko,
posługując się kapitałami
KGHM dokonuje prywatnych
transakcji walutowych. Kwoty
będące w obrocie liczone są
w milionach dolarów.
ZZPPM śle pisma protestacyjne do Premiera i do ministra
skarbu. Składa do prokuratury doniesienie o działaniu Zarzą
du na szkodę spółki. Występuje do NIK o przeprowadzenie
kontroli w KGHM.
Oczywiście ZZPPM nie znajduje sojusznika w Solidarności
w walce o majątek KGHM i o prawa pracownicze. Gdy
w czerwcu 1999 roku dochodzi do manifestacji protestacyj
nej przed budynkiem Zarządu, działacze Solidarności odcina
ją się od protestu.
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Ryszard Zbrzyzny na forum sejmowym zadaje dramatycz
ne pytania:
Czy prawdą jest, że z KGHM wypłynęło na dotacje, daro
wizny, honoraria konsultingowe i doradcze około 180 mld zł
starych złotych?
Czy prawdą jest, że w wyniku czystek politycznych wyrzu
cono całą kadrę zarządzającą zakładami KGHM oraz wydano
ponad 200 mld starych złotych?
Czy prawdą jest, że Zarząd KGHM S.A. podjął decyzję
o finansowaniu Telewizji Familijnej?
Domaga się wyjaśnień zarówno od rządu RP jak i od Zarzą
du KGHM. Jednakże odpowiedzi na pytania i interpelacje albo
nie nadchodzą, albo są wymijające.
Wszystko to 23 listopada 2000 roku doprowadza do roz
poczęcia przez ZZPPM sporu zbiorowego. Związek domaga
się między innymi:
Rozmów na temat strategii prywatyzacyjnej skarbu pań
stwa wobec KGHM.
Utrzymania przez skarb państwa pakietu akcji KGHM
gwarantującego pełną kontrolę na spółką.
Wstrzymania przekazania 5,25 proc akcji KGHM na rzecz
PKO BP S.A.
Zaprzestania finansowania Telewizji Familijnej.
W jego konsekwencji rozpoczętego sporu zbiorowego
Związek ogłasza 4 stycznia 2001 roku pogotowie strajkowe
w całej grupie kapitałowej. Liderzy ZZPPM spotkają się
z załogami, wyjaśniają kulisy działań podejmowanych przez
polski rząd oraz Zarząd KGHM. Demaskują afery finansowe,
których niechlubnymi bohaterami w roli głównej są członko
wie Zarządu Polskiej Miedzi.
Pomimo narastającego napięcia społecznego w KGHM rząd
nie zamierza podjąć negocjacji. Minister pracy i polityki społecz
nej, Longin Komołowski, lekceważy żądania ZZPPM i nie wska
zuje mediatora, przy udziale którego strony mogły by podjąć
próbę rozwiązania sporu. Wobec takiej postawy władz Związek
składa doniesienie do prokuratury o łamaniu ustawy o związ
kach zawodowych i naruszaniu zasad współżycia społecznego.
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Równocześnie Ryszard Zbrzyzny doprowadza do zwoła
nia nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji Skarbu
Państwa, które zostaje poświęcone sytuacji w KGHM. Obra
dy te miały odpowiedzieć na pytanie, jak rząd Jerzego Buzka
widzi przyszłość Polskiej Miedzi? Debata ta jednak zostaje
zawieszona z powodu „nieprzygotowania” się do niej przed
stawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa.
Polski rząd i Zarząd KGHM prowadzą z ZZPPM grę uni
ków. Jednocześnie ze spółki wyprowadzane są krociowe kwo
ty, pieniądze ciężko wypracowane przez załogi pracownicze.
W 2000 roku na darowizny pieniężne Zarząd KGHM przezna
czył 11,3 mln złotych, w tym aż 4,1 mln złotych otrzymały
kościoły i organizacje wyznaniowe. Dla porównania, na pomoc
społeczną i domy dziecka wydatkowano jedynie 351 tys zł.
W I kwartale 2001 roku darowizny pieniężne wyniosły
3 mln zł, w tym na kościoły i związki wyznaniowe wydano 2,2
mln zł. Natomiast na pomoc społeczną i domy dziecka wład
cy Polskiej Miedzi łaskawie przekazali jedną dziesiątą tego, co
na kościoły – 210 tys. zł.
Łatwo teraz domyśleć się – w świetle powyższych liczb –
co było przyczyną owego „nieprzygotowania” się przedsta
wiciela Ministerstwa Skarbu do sejmowej debaty na temat
sytuacji w Polskiej Miedzi ioraz na temat planów rządu wobec
niej na następne lata.
W obliczu zbliżającej się klęski wyborczej i utraty władzy, AWS
postanawia –niejako rzutem na taśmę – sprywatyzować KGHM.
W czerwcu 2001 roku Zarząd spółki proponuje, by Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy wprowadziło zmiany w statu
cie, zmierzające do zapewnienia kierownictwu nieusuwalno
ści i pozwalające mu odejmować istotne decyzje dotyczące
majątku firmy bez zgody Rady Nadzorczej.
Zaalarmowane tymi planami kierownictwo ZZPPM zwo
łuje wśród członków związku pikietę, która ma nie dopu
ścić do uchwalenia proponowanych zmian statutowych
przez zgromadzenie wspólników. Przybyli przed siedzibę
spółki działacze zostają otoczeni natychmiast kordonem
ochroniarzy.
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– Zgromadzenie Akcjonariuszy miało wprowadzić zmiany
do statutu spółki – wspomina Ryszard Kurek, uczestnik tamtej
pikiety. – Przyszły setki naszych związkowców. Nie chcieliśmy
dopuścić do kupczenia „Polską Miedzią”, do szerzenia się
machlojek, które tak skwapliwie robił solidarnościowy Zarząd.
Dla Zarządu i jego solidar
nościowych popleczników
plan był sprytny. Chcieli wpro
wadzić zapis, że Zarząd moż
na odwołać pod warunkiem
uzyskania dwóch trzecich gło
sów Zgromadzenia Akcjona
riuszy. Ponadto Zarząd będzie
miał prawo samodzielnie pod
nieść kapitał zakładowy do 75
proc.
– Doskonale zdawaliśmy
sobie sprawę, że jeżeli dojdzie
do planowanych zmian w statucie, to prezes i Zarząd będą
odpowiadać jedynie przed Bogiem i historią, a Skarb Państwa,
nawet bez dalszej sprzedaży, akcji będzie pozbawiony jakiej
kolwiek kontroli nad spółką – mówi Kurek. – Zablokowali
śmy wejście do sali im. Wyżykowskiego, gdzie miało się
odbyć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. I wiedzieliśmy
jedno: nie wolno nam dopuścić do zmian statutu spółki.
Ludzie byli zdeterminowani i naprawdę gotowi na wszystko.
Pod presją demonstrujących, na kwadrans przed rozpo
częciem WZA, do pikietujących wychodzi przedstawicielka
Ministerstwa Skarbu Państwa. Oświadcza, że nie poprze pro
pozycji Zarządu KGHM na temat zmian zapisów statutu spół
ki. To oświadczenie nieco łagodzi atmosferę. Ryszard Zbrzy
zny pozostaje jednak na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu
szy i czuwa nad wypełnieniem złożonej obietnicy. Tym razem,
jak rzadko, strona rządowa dotrzymała słowa i do żadnych
zmian w statucie spółki nie doszło.
W kilka miesięcy później, już po przegranych przez AWS
wyborach parlamentarnych, ten sam Zarząd, dokonuje ostat
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niego swego skoku na kasę Polskiej Miedzi. Na odchodnym
zmienia warunki kilkudziesięciu kontraktów dyrektorów
i członków zarządów w spółkach grupy kapitałowej. Za roz
wiązanie umowy ludzie związani z odchodzącą ekipą premie
ra Buzka uzyskują prawo do odszkodowania w wysokości aż
dwuletniego wynagrodzenia!
Po nas choćby potop – tak można skwitować etykę tych
ludzi, którzy przecież chlubili się solidarnościowym etosem.
Otóż na koniec 1999 roku KGHM wykazał 1,7 mln zł zadłu
żenia, w 2000 roku – 33,5 mln, zł, z kolei w 2001 – 1 936 mln
złotych! Za doprowadzenie Polskiej Miedzi na skraj bankruc
twa prezesi Marian Krzemiń
ski i Marek Sypko nie uzyskują
od WZA absolutorium.
Na wniosek Ryszarda
Zbrzyznego w maju 2002 roku
prokuratura wszczyna śledz
two w sprawie „zaistniałego
od lipca 1999 r. do września
2001 r. działania na szkodę
KGHM S.A. przez członków
jej zarządu”. Jest to jedno
z wielu dochodzeń prokura
torskich i postępowań wyja
śniających, jakie zostały wdro
żone w sprawach – ogólnie rzecz ujmując – niegospodarności
i wyrządzenia Polskiej Miedzi znacznej szkody majątkowej
przez Zarząd Mariana Krzemińskiego.

Czas odbudowy
Otwierając w czerwcu 2002 roku X zjazd Delegatów
ZZPPM, Ryszard Zbrzyzny tak podsumował ostatnie cztery
lata w Polskiej Miedzi:
Był to czas nonszalanckiego, złodziejskiego wręcz zarzą
dzania przez AWSowskosoildarnościowy Zarząd pod kie
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rownictwem Mariana Krzemińskiego. Był to czas, w którym
Solidarność – będąca animatorem działań i parasolem ochron
nym tamtego zarządu – chciałaby, żeby załoga szybko o nim
zapomniała. Tak jednak nie będzie.
Pamiętamy i długo będziemy pamiętać Solidarnościowe
dokonania w Polskiej Miedzi. Przy najlepszych w 40-letniej
historii KGHM wynikach produkcji miedzi i srebra, zanoto
wano stratę na poziomie 190 mln zł. Najpoważniejszym jed
nak problemem jest wciąż jeszcze krótkoterminowe dwumi
liardowe zadłużenie.
Był to z pewnością Zarząd, co stwierdza się w raporcie
rządowym, który mieszał woluntaryzm gospodarczy z pospo
litym złodziejstwem, klientyzm polityczny z prywatą, wielko
pańskie maniery z małymi przekrętami.
Z całą siłą trzeba podkreślić, że przed ostateczną kata
strofą uratowała firmę zmiana władzy politycznej w Pol
sce, a w kons ek wenc ji odw ołan ie solid arn oś ciow ych
szkodników.
Na bazie tych zdarzeń buzi się refleksja: otóż zawsze tam,
gdzie zagrożony był byt KGHM i wielu tysięcy miejsc pracy
Solidarność była po stronie szkodników Polskiej Miedzi. Przy
pomnę rok 1992 i 32 dni strajku w obronie „Polskości Polskiej
Miedzi” oraz rok 1999 – zamiar dalszej prywatyzacji z udzia
łem Norddeutsche Affinerie. Następnie rok 2001 – próby
zmian statutowych gwarantujących królowanie w Polskiej
Miedzi Solidarnościowych ekip.
Podczas tego spotkania delegaci po dokładnym zapoznaniu
się z sytuacją ekonomiczną KGHM i po gorącej dyskusji doty
czącej przyjmują uchwały, w których określone zostają ocze
kiwania związkowców wobec nowych władz spółki. Zapisano
miedzy innymi:
Zebranie Delegatów oczekuje ze strony Zarządu KGHM
Polska Miedź S.A. wypełnienia deklaracji, składanych Załodze
– dotyczącej nagrody za bardzo dobre wyniki produkcyjne
w 2001 roku.
Zebranie Delegatów oczekuje także wyprowadzenia
KGHM na drogę wzrostu dochodów firmy.
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Zebranie Delegatów będzie wspierać wszelkie działania
władz KGHM Polska Miedź S.A. doprowadzające w naszym
regionie do tworzenia nowych miejsc pracy, oczekując jedno
cześnie od władz KGHM realnego wzrostu wynagrodzeń.
Zebranie Delegatów oczekuje od Zarządu Dolnośląskiej
Spółki Inwestycyjnej przedstawienia i wprowadzenia w życie
klarownego programu naprawczego, pozwalającego tej Spół
ce na normalne funkcjonowanie gospodarcze i finansowe,
stwarzające załodze tej Spółki perspektywy utrzymania miejsc
pracy i wzrostu wynagrodzeń.
– ZZPPM sformułował wówczas pod adresem Zarządu
prezesa Speczika wyraźne oczekiwanie, Ze zostanie opraco
wana przejrzysta strategia funkcjonowania spółek zależnych
– wspomina Ryszard Zbrzyzny. – Rządy AWS-u doprowadziły
większość spółek do bardzo złej kondycji finansowej. Lanso
wana polityka konkurencji wewnętrznej skutkowała upadło
ściami lub zagrożeniami upadłości wewnątrz Grupy Kapitało
wej. W tamtym czasie około 80 procent środków inwestycyj
nych Polskiej Miedzi lokowano – nierzadko na niekorzystnych
warunkach– poza naszym regionem. Często te pieniądze
transferowano za granicę.
Te wielkie porządki w KGHM po rządach AWS-owskiej
ekipy prezesa Krzemińskiego podejmuje również nowa Rada
Nadzorcza w skład której wchodzą dwaj członkowie ZZPPM
z wyboru załogi: Ryszard Kurek i Leszek Hajdacki.
Wybranie nas do Rady Nadzorczej było potwierdzeniem
poparcia i zaufania załogi – mówi Leszek Hajdacki.- Było też
praktyczną realizacją przyjętej przez ZZPPM zasady, że żad
na istotna sprawa, żaden problem, który dotyczy pracowni
ków lub może wpływać na ich przyszłość nie może pozostać
bez naszego głosu i naszego współdecydowania. Tak też poj
mowałem swoją rolę w Radzie Nadzorczej. Przed nami stały
wielkie wyzwania. Spółka zmagała się długami poprzedniej
ekipy prezesa Krzemińskiego. Park maszynowy był zdekapi
talizowany. Brak było środków na inwestycje. Ważna sprawą
była przyszłość firmy w perspektywie kilkudziesięciu lat,
a więc budowa tak zwanego drugiego KGHM – sięgnięcie
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po złoża głębokie. Uporządkowania wymagała sytuacja Spół
ek Grupy Kapitałowej DSI i KGHM Metale. Trzeba też było
opanować system darowizn i dotacji tak by pieniądze Polskiej
Miedzi pozostawały w regionie. To był ogrom zadań. Sądzę,
że jako przedstawiciele załogi w Radzie Nadzorczej nie
zawiedliśmy zaufania. Dobitnie świadczy o tym wybranie nas
na kolejną, obecną kadencje.
Dzięki zdecydowanym działaniom ZZPPM i konsekwencji
w kontrolowaniu Zarządu, sytuacja ta zmieniła się diametral
nie. Już w 2004 roku około 70 proc. środków KGHM inwesto
wał w ramach grupy kapitałowej. Spółki zaczęły mieć coraz
bardziej wypełnione portfele zamówień. W efekcie nie tylko
skończyły się zwolnienia pracowników, ale zaczęto przyjmo
wać nowych. Przykładem jest tu fuzja legnickiego LEGMETU
i polkowickiego ZANAMU. Z fuzji tej powstała spółka ZANAM
– LEGMET i uratowano około tysiąc miejsc pracy.
Ta szczególna troska ZZPPM o spółki wyodrębnione z KGHM
znajduje swój wyraz w Deklaracji Programowej „Naszą przy
szłość budujemy dzisiaj”. Dokument ten został przyjęty podczas
narady delegatów ZZPPM 20 października 2003 roku.
Zapisano w nim między innymi:
My, Członkowie ZZPPM, za niezbędne uznajemy:
1. Wywieranie skutecznych nacisków na zarządzających
Polską Miedzią tak, by za priorytetowe uznane były następu
jące przedsięwzięcia:
a) wzmocnienie właścicielskie, organizacyjne i ekonomicz
ne wszystkich jednostek gospodarczych wchodzących w skład
grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
b) traktowanie „jak swoje” podmiotów gospodarczych
powstałych w wyniku procesu restrukturyzacji, a nie będą
cych w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A
c) poważne wzmocnienie inwestycyjne ciągu technologiczne
go – a w szczególności na odcinku gruntownej wymiany na nowe
maszyn i urządzeń – oraz górniczych robót udostępniających,
d) ustalenie docelowego modelu grupy kapitałowej elimi
nującego nieuzasadnione koszty ponoszone w sferze zarzą
dzania tą grupą.
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e) podjęcia i pełnej realizacji takiej strategii rozwoju,
w której wykonawcami zadań inwestycyjnych będą w więk
szej części podmioty powstałe w procesie restrukturyzacji
KGHM Polska Miedź S.A. Strategia ta pozwoli na efektywne
zarządzanie tymi podmiotami oraz da szansę na ich stabilny
rozwój i tworzenie nowych
miejsc pracy.
f) wyeliminowania wszel
kich niedociągnięć, które
powstały przy wdrażaniu
Wielozmianowego Systemu
Pracy, między innymi zwięk
szenia zatrudnienia, szyb
szego domaszynowienia,
nieprzenoszenia zwiększo
nych kosztów dowozu
z pracy na pracowników nie
tylko kopalń, ale innych
podmiotów korzystających
z tych dowozów.
g) poważnego traktowa
nia partnera związkowego,
zgłaszającego propozycje
mające na celu doskonale
nie zapisów UZP. Prawa
pracownicze zawarte w UZP nie mogą zostać pomniejszone,
stąd nie będzie zgody ZZPPM na zmiany w tym zakresie.
2. Podejmowanie zdecydowanych działań poprzez swoich
przedstawicieli w samorządach lokalnych, jak i bezpośrednio,
przeciwko decyzjom, które mogłyby w znaczący sposób
wpłynąć na obniżenie poziomu życia pracowników i ich
rodzin w miejscu zamieszkania. Za niezbędne w tym zakresie
uznajemy:
a) potępianie wszelkich decyzji maksymalizujących wyso
kości opłat i podatków lokalnych,
b) przeciwdziałanie wysprzedaży majątku komunalnego
grożącej w przyszłości znaczącym wzrostem cen za usługi
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komunalne (dostarczanie wody, wywóz nieczystości, dostar
czanie ciepła itd.),
c) podjęcie skutecznych działań tak, by absorpcja środków
z UE nie była zagrożona brakiem pomysłów lub zwykłym
dyletantyzmem.
To była odpowiednia pora na poważną dyskusję o strategii
dalszego rozwoju Polskiej Miedzi – mówi Leszek Hajdacki
z ZG Rudna. – Spółka powoli wychodziła z dołka, w jaki wpa
dła pod rządami prezesa Krzemińskiego. Na Londyńskiej
Giełdzie Metali Kolorowych miedź kosztowała ponad 1 900
dolarów za tonę, przy cenie dolara powyżej 4 zł. To były
czynniki, które sprzyjały inwestowaniu w firmę, w region
i ludzi. Uznaliśmy wówczas, że w tej sytuacji ZZPPM ma obo
wiązek pilnować, by szanse te zostały wykorzystane. Chodzi
ło nam też o to, żeby działania podejmowane przez Zarząd
miały charakter wieloletniej strategii zarówno w stosunku
do Polskiej Miedzi jak i całego regionu.
Niestety, wkrótce okazuje się, że Zarząd Polskiej Miedzi
nie realizuje przyszłościowej strategii rozwojowej, o którą
tak mocno zabiega ZZPPM. Prezes Stanisław Speczik, wraz
ze swoją ekipą, zdecydowanie więcej uwagi przywiązuje
do realizacji planów uwłaszczenia Zarządu na majątku spółki
niż do jej rozwoju. W tej sytuacji 30. 03.2004 roku Rada
Nadzorcza, na wniosek Ryszarda Kurka i Leszka Hajdackie
go, podejmuje decyzję o odwołaniu prezesa wraz z całym
Zarządem.
– Jako członkowie Rady Nadzorczej z wyboru załogi
doskonale wiedzieliśmy, że Skarb Państwa ma ponad 44 proc.
udziałów i jest głównym współwłaścicielem KGHM – mówi
Ryszard Kurek. – Nie mogliśmy jednak dłużej czekać w sytu
acji, gdy ktoś znów planował cichcem sprywatyzować Polską
Miedź i oddać w prywatne ręce kontrolny pakiet akcji.
Funkcję prezesa Zarządu objął Wiktor Błądek, wówczas
dyrektor ZG Rudna, wieloletni członek Rady Nadzorczej
z wyboru załogi, od lat związany z Polską Miedzią, zwolennik
perspektywicznego inwestowania w rozwój możliwości pro
dukcyjnych KGHM oraz utrzymania kontroli skarbu państwa.
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Objęcie prezesury przez Błądka nie oznacza jednak końca rzą
dowych kombinacji wokół akcji KGHM. Pierwszy kwartał 2004
roku przynosi kolejne zagrożenia. Tym razem rząd postanawia
dokapitalizować akcjami KGHM. Kompanię Węglową i Stocznie
Szczecińską. Znów ZZPPM zmuszony jest stanąć w obronie Pol
skiej Miedzi. W specjalnym oświadczeniu Związek pisze: Doraź
na pomoc bankrutom gospodarczym nie może odbywać się
z narażeniem utraty wielu tysięcy miejsc pracy w KGHM. Na taki
scenariusz nie ma zgody. Kupczenie akcjami Polskiej Miedzi musi
wreszcie mieć swój kres. Pamiętajmy, czym skończyła się podob
na decyzja ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza z 2000 roku
o przekazaniu pakietu akcji KGHM dla WSK Świdnik.
Pakiet ten szybko został spieniężony, ale w niczym to nie
pomogło tej fabryce, która po prostu upadła. “Kroplówki”
tutaj nie pomogą – Kompania Węglowa jak i Stocznia Szcze
cińska skonsumowały wielesetmilionową pomoc z budżetu
państwa – bez oczekiwanych efektów gospodarczych.
Pracownicy Polskiej Miedzi, kosztem wielkich wyrzeczeń,
bez angażowania środków budżetu państwa, zreformowali
swoją firmę, poważnie obniżyli koszty, doprowadzili do konku
rencyjności na rynkach. Inni, jakby nie mieli odwagi, skonsumo
wali ogromną pomoc państwa, nadal stoją z wyciągniętą ręką.
Ryszard Zbrzyzny 26 maja 2004 roku występuje w tej
sprawie z interpelacją poselską do ministra skarbu państwa.
Jednocześnie ostrzega ministra, że w wypadku podjęcia przez
rząd działań zmierzających do utraty przez państwo kontroli
nad spółką, związek zaostrzy swój protest, sięgając nawet
do akcji strajkowej – wzorem 1992 roku.
Prezydium ZZPPM wydaje 31 maja 2004 roku oświadcze
nie, w którym ogłasza wejście na drogę sporu zbiorowego.
Oprócz postulatów płacowych i socjalnych Związek wysuwa
żądanie zachowania polskości Polskiej Miedzi. Po rokowa
niach w ramach sporu zbiorowego 9 czerwca spisany zostaje
protokół rozbieżności, w którym jako naczelny pozostaje
postulat: niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzają
cych do pomniejszenia w strukturze własnościowej KGHM
Polska Miedź S.A. udziałów Skarbu Państwa;
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Walka o Polską Miedź przenosi się na forum parlamentu.
Sejmowa Komisja Skarbu Państwa, na wniosek posła Ryszar
da Zbrzyznego zgłoszony 15 czerwca 2004 roku, rozszerza
przygotowaną uchwałę w sprawie założeń prywatyzacji nie
których przedsiębiorstw ważnych z punktu widzenia strate
gicznych interesów Polski. Jest w niej zapis dotyczący także
KGHM Polska Miedź S.A..
Art.1. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się do Rady
Ministrów o niezwłoczne przedstawienie założeń prywatyza
cji PKO BP S.A., Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow
nictwa S.A. oraz ewentualnej sprzedaży bądź przekazywania
należących do Skarbu Państwa akcji PZU S.A., BGŻ S.A.
i KGHM Polska Miedź S.A. innym podmiotom. Sejm Rzeczpo
spolitej Polskiej uważa, że założenia te muszą uwzględniać
strategiczne interesy Rzeczpospolitej Polskiej.
Uchwałę tę Sejm podejmuje we wrześniu 2004 roku
W wyniku podjętych działań, a w szczególności uchwały
Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, ustaje zagrożenie dalszą
potajemną prywatyzacją, na przykład w stylu poczynań mini
stra AWS, Emila Wąsacza. Od tego momentu wszelkie ewen
tualne zmiany w kapitale akcyjnym KGHM winny być poprze
dzone prezentacją założeń prywatyzacyjnych co najmniej
przed Sejmową Komisją Skarbu.
Rok 2005 przynosi kolejne, ważne dla przyszłości i bez
pieczeństwa KGHM ustawowe rozwiązanie. W dniu 3 czerw
ca 2005r. Sejm uchwala ustawę o szczególnych uprawnie
niach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach
kapitałowych o szczególnym znaczeniu dla porządku publicz
nego lub bezpieczeństwa publicznego – zwaną potocznie
ustawą o “ złotej akcji “. Posłem – sprawozdawcą tej ustawy
był nasz poseł Ryszard Zbrzyzny. To on zadbał o to by ustawą
tą został objęty KGHM. W Rządowym projekcie tej ustawy
nie przewidywano takiego rozwiązania. Ustawa ta daje Skar
bowi Państwa szczególne uprawnienia w kilkunastu kluczo
wych dla polskiej gospodarki spółkach. Dotyczy ona oprócz
KGHM także Orlenu, spółek węglowych czy też PKP. Usta
wa ta daje kolejne mechanizmy zabezpieczające polskie inte
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resy nawet tam, gdzie poziom zaangażowania Skarbu Pań
stwa w kapitale akcyjnym spółki jest minimalny.
Po oddaleniu niebezpieczeństw związanych z manipulacja
mi polityków na kapitale akcyjnym KGHM, związek koncen
truje się na sprawach socjalnych i płacowych załogi.
Rok 2004 przynosi od dawna oczekiwane przez ZZPPM
uruchomienie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Przez
siedem lat Związek negocjował z różnymi zarządami KGHM
wprowadzenie tego programu. Przez ten długi czas wniosek
o wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego
pracowników poja
wia się wśród do
postulatów wszyst
kich sporów zbioro
wych. Pod groźbą
zaostrzenia prote
stu przez związ
kowców we wrze
śniu 2000 roku pod
pisane zostaje poro
zumienie z Zarzą
dem o rozpoczęciu
realizacji programu.
Jest to jednak ze
strony Zarządu gest
pozorny, bowiem
prezes Marian Krze
miński robi wszystko, aby opóźnić rozpoczęcie konkretnych
prac nad uruchomieniem PPE. Dopiero po latach prezes Wik
tor Błądek doprowadza do pierwszych odpisów na pracow
nicze konta funduszu emerytalnego. Na początek odpis
wynosi 2 proc. wynagrodzenia pracownika.
– Ubolewam, że przez tyle lat nie mogło dojść do skutku
uruchomienie programu – mówi Ryszard Zbrzyzny. – Zasta
nawiam się, ile złej woli musieli mieć przeciwnicy programu?
Na dodatek wielu liderów Solidarności, którzy tak krytyko
wali program – przystąpili do niego, jakby zapomnieli, co
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wygadywali wcześniej. Wdrożenie PPE jest ewidentnym suk
cesem naszego związku. Jest też dowodem na to, że myślimy
o załodze nie tylko w kontekście doraźnych korzyści ale rów
nież w wieloletniej perspektywie, często przez samych zain
teresowanych nieuświadomionej. Dziś wielu, zwłaszcza
młodszych pracowników, nawet nie zdaje sobie sprawy jak
ważne jest godne zabezpieczenie emerytalne. Nie ma co się
oszukiwać, że obecnie obowiązujące w regulacje tego nie
zapewnią ludziom. Mam nadzieję, że dzisiejsza młodzież
za trzydzieści lat pobierając swoje emerytury z wdzięczno
ścią wspomni o nas i o tym wywalczonym przez ZZPPM pro
gramie.
O tym jak załoga przyjęła oprowadzenie programu najle
piej świadczy fakt, że już w 2006 roku do PPE przystąpiło
ponad 80 proc. pracowników. W praktyce oznacza to, że tylu
ludzi po przejściu na emeryturę dostanie konkretne dodatko
we pieniądze.

Oddział

ZG Lubin
ZG Polkowice-Sieroszowice
ZG Rudna
Huta Miedzi „Legnica”
Huta Miedzi „Głogów”
Huta Miedzi „Cedynia”
ZWR
Zakład Hydrotechniczny
COPI
JRG-H
Biuro Zarządu
Razem

Osoby, które
Stan
przystąpiły
zatrudnienia
do PPE
na dzień
stan na dzień
31.10.06
31.10.2006 r.

3 071
4 159
4 368
990
2 753
257
1 064
384
192
113
417
17 768

2 383
3 116
3 777
750
2 351
230
973
280
179
94
378
14 511

Udział %

77,60%
74,92%
86,47%
75,76%
85,40%
89,49%
91,45%
72,92%
93,23%
83,19%
90,65%
81,67%

– Moje ambicje sięgają jeszcze dalej – kontynuuje Zbrzy
zny. – Chciałbym wprowadzić program w całej grupie kapita
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łowej. Dziś obowiązuje on jedynie w KGHM i w “Energety
ce”. Walka jednak trwa nadal i jestem przekonany, że w koń
cu PPE będzie obejmował całą załogę Polskiej Miedzi.
W latach 2003 i 2004 zaczynają być odczuwalne napraw
cze działania Zarządu, który zastąpił władze z nadania AWS/
Solidarność. Stabilizuje się sytuacja finansowa Polskiej Miedzi,
przyjęte są perspektywiczne plany rozwojowe, których
celem jest zapewnienie Polskiej Miedzi możliwości wydo
bywczych i produkcyjnych w perspektywie kilkudziesięciu lat.
W tej sytuacji ZZPPM może bardziej skoncentrować się
na działalności socjalnej, na przedsięwzięciach o charakterze
rekreacyjnym, sportowym i integrującym załogę całej grupy
kapitałowej KGHM.
Do tej pory poszczególne organizacje zakładowe organi
zowały imprezy rekreacyjne, biesiady i pikniki głównie dla
własnych członków. Jedynie lipcowe święto Związku – Dzień
Związkowca oraz grudniowa Centralna Karczma Piw
na ZZPPM miały charakter ponadzakładowy.
I Sportowa Spartakiada ZZPPM rozpoczyna cykl rozgry
wek połączonych z festynami, w których biorą udział człon
kowie organizacji zakładowych wraz z rodzinami. Rodzi się
tradycja wielopokoleniowych, rodzinnych spotkań dobrej
zabawy połączonej z aktywnym wypoczynkiem.
W 2004 roku na strzelnicy w Lubinie rozpoczyna się
I Sportowa Spartakiada ZZPPM rozegrana w konkurencjach:
1. Zawody Strzeleckie na strzelnicy sportowej w Lubinie.
2. Turniej Piłki Nożnej na obiektach sportowych Zagłębia
“Lubin” w Lubinie.
3. Turniej Piłki Siatkowej na boiskach Ośrodka Wypoczyn
kowego w Tarnowie Jeziernym.
4. Zawody Wędkarskie na stawach w miejscowości Raso
wa Mała.
Po sześciu miesiącach zaciętej, sportowej rywalizacji tytuł
mistrzowski pierwszej edycji Spartakiady przypada reprezen
tacji ZZPPM ZG “Lubin”, srebro zdobywają zawodnicy
z DFM Zanam-Legmet, brąz – drużyna ZZPPM Impel.
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– W rozgrywkach wzięło udział ponad tysiąc zawodni
ków z 21 zakładowych organizacji związkowych – mówi
Stanisław Marzec, jeden z głównych organizatorów Sparta
kiady. – Natomiast ponad pięć tysięcy osób – kibiców, człon
ków rodzin bawiło się na festynach towarzyszących zawo
dom. Ogromna popularność spartakiady spowodowała, że
podjęliśmy decyzję o jej kontynuowaniu w następnych
latach. Jednocześnie
ustaliliśmy, że zawody
będą miały otwartą
formułę i do następ
nych edyc ja będ ą
wprowadzane nowe
dyscypliny.
Do 2006 roku odby
ły się trzy Sportowe
Spartakiady ZZPPM.
Niezależnie od roz
grywek i przygotowań
do Spartak iady –
sztandarowej imprezy
sportowej związku –
praktycznie nie ma
miesiąca, od wczesne
go lata do jesieni, by
kilk a
zak ład ow ych
organizacji nie organi
zowało dla swoich
członk ów
różn eg o
rodzaju imprez rekreacyjnych, wycieczek krajoznawczych,
pikników i zabaw.
Równocześnie ZZPPM realizuje dla swoich działaczy sze
roki program szkoleniowy. Obejmuje on zarówno tematy
kę prawa pracy i bhp, jak i zagadnienia ekonomiczne zwią
zane z funkcjonowaniem Polskiej Miedzi oraz jej planami
rozwojowymi. Dotyczy to zarówno KGHM jak i spółek
zależnych.
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Wszystkie te działania – zarówno szkolenia jak i imprezy
sportowe oraz rekreacyjne – konsolidują członków związku,
wzmacniają więzi z firmą oraz tworzą poczucie współodpo
wiedzialności za jej przyszłe losy. Ta postawa szczególnie
wyraźnie uwidacznia się podczas wyborów członka Zarządu
przez załogę.
W dniach 18-19 maja 2005 roku przy 58-procentowej fre
kwencji pracownicy wybrali do Zarządu spółki urzędującego
prezesa, Wiktora Błądka. W sumie za jego kandydaturą opo
wiedziało się 6 491 pracowników. Sukces był tym większy, że
podczas całej kampanii wyborczej działacze Solidarności –
zgodnie ze swoją filozofią krytykowania i negowania działań
podejmowanych przez ZZPPM – wzywali załogę do zbojko
towania wyborów, podważając rolę członka Zarządu z wybo
ru załogi.
– Był to egzamin z obywatelskiej dojrzałości, sprawdzający
czy potrafimy brać odpowiedzialność za nasz los, czy też
jesteśmy skłonni dawać przyzwolenie, by to inni decydowali
za nas – tak Leszek Hajdacki ocenia przebieg wyborów. –
Wysoka frekwencja potwierdziła moje przekonanie, że zna
komita większość załogi KGHM to ludzie, którzy czują się
odpowiedzialni za losy spółki i nie jest im obojętne, kto
będzie nią kierował.

Powtórka z historii
Niestety, załodze nie było dane długo korzystać z możli
wości, jakie stwarza wybrany przez nią członek Zarządu.
Po wrześniowych wyborach do Sejmu w 2005 roku, wyniku
których do władzy w kraju dochodzi ekipa PiS, Wiktor Błądek
zostaje zawieszony w prawach członka zarządu.
Prezydium ZZPPM w wydanym oświadczeniu tak sko
mentowało ten jawny zamach na prawa pracownicze:
Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., kierując się
wyłącznie przesłankami politycznymi, nie bacząc na obowią
zujące prawo, dobre praktyki kupieckie jak też zwykłą ludzką
przyzwoitość – zawiesiła w czynnościach dwóch członków
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Zarządu KGHM. Działo się to przy zdecydowanym proteście
i odmowie udziału w tym nieuprawnionym głosowaniu
dwóch przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej: Ryszarda
Kurka i Leszka Hajdackiego.
Smaku całej sprawie nadaje fakt, że jednym z zawie
szonych w prawach członk a Zarządu zos tał Wikt or Błą
dek – posiadając y stat us poc hodząc eg o z wyboru prac ow
ników. Wyboru dok onaneg o na pods tawie przepis ów
ustaw y o kom erc jalizac ji i prywat yzac ji przeds iębiorstw,
jak i obowiązując eg o Stat ut u KGHM Pols ka Miedź S.A.
Decyz ją tą nieo dpowiedzialna część Rady Nadzorc zej
pogwałciła prawa prac ownic ze oraz uchwalony reg ulam in
wybor u przez prac ownik ów członk a Zarządu KGHM Pol
ska Miedź S.A.
Czyżby w praktyce tak miało wyglądać prawo i sprawiedli
wość?!
Jakie motywacje skłoniły niektórych członków Rady Nad
zorczej do tak nieodpowiedzialnych, szkodzących Spółce
decyzji? Może chęć przypodobania się nowej władzy?! A może
zwykła nadgorliwość i głupota?!
Czy też realizacja ministerialnych oczekiwań?
Jednemu z “zawieszonych” zarzucano fakt pisemnego
wystąpienia do Ministerstwa Skarbu Państwa uzasadniającego
potrzebę zatrzymania wypracowanego zysku w Spółce,
a drugiemu, że – działając zgodnie ze swoimi kompetencjami
– rozpoczął rozmowy z naszym Związkiem w sprawie wnio
sków, które zgłosiliśmy w wystąpieniach z dnia 9 i 17 listopa
da br.
Pewnie w ocenie Rady Nadzorczej był to nieodpowiedni
Związek Zawodowy.
Sytuację powstałą w wyniku nieodpowiedzialnych działań
Rady Nadzorczej traktujemy jako zwykłą prowokację, jako
rażące naruszenie praw pracowniczych do posiadania swoich
reprezentantów we władzach KGHM Polska Miedź S.A. oraz
działanie szkodzące dobremu wizerunkowi Spółki, szczegól
nie w kontaktach biznesowych, za którymi stać mogą okre
ślone korzyści ekonomiczne dla Spółki.
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Z taką praktyką w sposób zdecydowany się nie zgadzamy.
Nikt nie ma prawa pozbawić pracowników możliwości posia
dania pochodzącego z ich wyboru członka Zarządu!”
Wraz z lekceważącymi załogę decyzjami Rady Nadzorczej
powraca widmo traktowania Polskiej Miedzi jak polityczny łup.
Zarząd, utworzony z pra
wicowych politykierów
o solidarnościowo-awu
esowkim rodowodzie,
rozpoczyna urzędowanie
od odwetu na kadrze kie
rowniczej, służalczości
wobec politycznych mocodawców w stolicy oraz
ekonomicznych decyzji
szkodliwych dla Polskiej
Miedzi.
W lutym 2006 roku
ekipa pod przewodnic
twem prezesa Skóry
zgodnie ze swoją prawicowa tradycją rozpoczyna działalność
od masowych czystek wśród całej kadry zarządzającej. Jak
przed laty wystarczającym powodem do zwolnienia jest
choćby cień posadzenia o lewicowe zapatrywania lub sympa
tie. Zatrzymany zostaje wdrażany przez prezesa Wiktora
Błądka strategiczny plan budowy drugiego KGHM. Przy mil
czącej akceptacji Zarządu, Skarb Państwa, bez cienia skrupu
łów, nie bacząc na plany rozwojowe spółki, wyprowadza
prawie 90 proc. wypracowanego zysku za 2005 rok.
Kierownictwo firmy nie przedstawia żadnych planów stra
tegicznych dotyczących przyszłości Polskiej Miedzi. Rządzące
siły polityczne widzą w spółce źródło nieskrępowanego
wyprowadzania pieniędzy. Na jednym z pierwszych posie
dzeń Zarząd lekka ręką rozdaje grubo ponad milion złotych
na darowizny, które są trafiają w prywatne ręce wprawdzie
organizacji charytatywnych, ale pozostających poza społecz
ną kontrolą państwa.
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W tej sytuacji Związek Pracowników Przemysłu Miedzio
wego jest szczególnie zobowiązany do upomnienia się o inte
resy ludzi Polskiej Miedzi. W kwietniu występuje do władz
spółki o:
1. dokonanie w terminie do 15 maja br. wypłaty nagrody
w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia wszystkim
pracownikom KGHM Polska Miedź S.A.,
2. oddłużenia z kredytów udzielonych spółkom grupy
kapitałowej oraz ich znaczącego dokapitalizowania,
3. przywrócenia – bezprawnie zabranego – wypłacania
podwójnego dodatku za pracę w niedziele i święta tym pra
cownikom, którzy za tę pracę nie brali dnia wolnego od pracy,
4. podjęcia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. uchwa
ły do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o dokonanie
odpisu z zysku netto za 2005 rok kwoty 100 mln złotych
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznacze
niem na pomoc finansową pracownikom uczestniczącym
w realizacji programu budownictwa mieszkaniowego przygo
towywanego przez KGHM METALE DSI S.A.
Zarząd KGHM lekceważy oczekiwania załogi, nie przystę
puje do rzeczowych rokowań – nie dotrzymuje ustalonych
terminów spotkań, przedstawia propozycje nie zawierające
żadnych sensownych rozwiązań. Podobnie jak w poprzed
nich latach Solidarność odgrywa w tym sporze niechlub
na rolę. Liderzy Solidarności publicznie przekonują, że postu
laty są niemożliwe do zrealizowania. Szerzą propagandę, że
protest załogi ma polityczny charakter. Ma miejsce prawdzi
wa powtórka z niechlubnej historii
W tej sytuacji ZZPPM wchodzi na drogę sporu zbiorowe
go. Mimo to rozmowy i negocjacje z Zarządem nadal nie
przynoszą pożądanego efektu. Dopiero referendum strajko
we, w którym 95 proc. głosujących opowiedziało się za straj
kiem w przypadku ignorowania żądań ZZPPM, skłania kie
rownictwo KGHM do szukania porozumienia z załogą. 6 lipca
dochodzi do podpisania pomiędzy Zespołem Negocjacyjnym
ZZPPM i Zarządem KGHM protokołu kończącego spór. Pra
cownikom wypłacono dodatkową nagrodę, przywrócono
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należny dodatek za pracę w nadgodzinach a Walne Zgroma
dzenie Akcjonariuszy odpisało z zysku netto kwotę 50 mln.
zł. na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W oświadczeniu kończącym spór czytamy:
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowe
go stwierdza, że stan realizacji zgłoszonych postulatów jest
zadawalający, a tym samym kończy spór zbiorowy.
Kończąc spór zbiorowy dziękujemy wszystkim pracowni
kom Polskiej Miedzi za masowe wsparcie naszych działań
w trakcie trwającego sporu zbiorowego, a w szczególności
w Referendum Strajkowym.
Po raz kolejny nasz Związek stanął w obronie załogi sku
tecznie walcząc o jej prawa oraz godziwe wynagrodzenie
za pracę.

Posłowie:
Rok 2006 – w który jest ostatni w naszej monografii – w spo
sób symboliczny zamyka koło historii. Znów, jak w latach zarzą
dów z nadania AWS/Solidarność, Polska Miedź jest w niebezpie
czeństwie. Znów lekceważone są prawa pracownicze lub nie
dopuszcza się do ich realizacji. Tak jest w wypadku wyboru człon
ka Zarządu – załoga zastraszona przez Zarząd, wspierany kłam
liwą propagandą Solidarności, zrezygnowała z przysługującego jej
prawa. Znów wraca praktyka hojnego rozdawania pieniędzy,
a politykierskie cele biorą górę nad mądrym i perspektywicznym
zarządzaniem. Spółka pod solidarnościowo – pisowskim zarzą
dem nie ma strategii rozwoju i dryfuje zamiast szybko się rozwi
jać. Za tę opieszałość i dyletantyzm przyjdzie niedługo zapłacić.
Związek będzie walczył z przeciwnikami Polskiej Miedzi i jej
załogi wykorzystując doświadczenie zdobyte w ciągu swojej
15-letniej historii. Historii, na która składa się codzienna działal
ność związkowców. Co szczególnie ważne, w historię związku
nierozerwalnie wpisane jest codzienne poparcie tysięcy naszych
członków. Za wsparcie to dziękuję i zapewniam, że przez
następne lata, które w przyszłości stworzą nasza historię, nie
odstąpimy od naszych ideałów: walki o przyszłość Polskiej Miedzi
i jej załogi.
Ryszard Zbrzyzny

Przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników Przemysu Miedziowego

Z kart historii

Ryszard Zbrzyzny w samojezdnym wozie transportowym na ZG Lubin.

Styczeń 1983 r. – Walne Zebranie Członków NSZZ Pracowników ZG Lubin. Przemawia Ryszard Dylewicz,
obok siedzi przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników ZG Lubin, Ryszard Zbrzyzny.
1985 r. – przewodniczący OPZZ, Alfred Miodowicz, z wizytą u miedziowych górników.

Od lewej: przewodniczący OPZZ, Alfred Miodowicz, przewodniczący NSZZ Pracowników ZG Lubin,
Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Federacji Górniczych Związków Zawodowych, Stefan Piwoński.
Luty 1985 r. – Zebranie Delegatów NSZZ Pracowników ZG Lubin.

W obronie polskości
Polskiej Miedzi

Strajk 1992
Strajk w Obronie Polskości Polskiej
Miedzi w 1992 roku – przełomowe
32 dni dla naszego związku, dla
przyszłości Polskiej Miedzi. Ten
zwycięski protest, który poparła cała
załoga, wyznaczył do dziś aktualny
kierunek naszej walki: obrona Polskiej
Miedzi przed próbami zawłaszczenia
przez kolejne zarządy i ekipy rządowe,
obrona miejsc pracy, walka o godną
zapłatę i bezpieczne warunki pracy.
Dokumentalne zapisy filmowe
pokazują, kto wtedy stał po stronie
załóg robotniczych, a kto zdradziecko
układał się z zarządami i ministrami.
Dokumenty i filmy dobitnie pokazują,
dlaczego dziś „Solidarność” nie chce
pamiętać tamtych dat.

Blokada Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rok 2000

Czerwiec 2000 r. – Zarząd zamierza wprowadzić zmiany w statucie spółki, pozwalające mu
samodzielnie podejmować istotne decyzje dotyczące majątku firmy, łącznie ze sprzedażą dużych
pakietów akcji. Kierownictwo ZZPPM zaalarmowane tymi planami zwołuje pikietę.

Związkowe spotkania

W pełnej gali

14 listopada 2005 r. – uroczysta ceremonia uhonorowa
nia członków naszego związku Krzyżami Zasługi, odzna
czeniami „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.” oraz
„Zasłużony dla OPZZ”.

Karczmy
Piwne
Każda Karczma Piwna
ma swój indywidualny
charakter i styl.
Wiodący temat
uwidacznia się
w wystroju sali,
scenariuszu imprezy
i okolicznościowych
piosenkach oraz
przyśpiewkach.

1992 r. – Kufel przygotowany
na Karczmę Piwną. Decyzją
dyrekcji cała partia została zniszczona
z powodów ideologicznych.

Marek Borowski
i Wiesław Kaczmarek
byli częstymi gośćmi
obchodów
barbórkowych.

2004

Comber Babski
Mężczyźni mają swoje Karczmy Piwne, a kobiety bawią
się na Combrach Babskich, zamkniętych dla chłopów,
pełnych frywolnych piosenek i wierszyków na ich temat.

Karczma Piwna
PeBeKa 2005 r.

Karczma Piwna
ZG Rudna 2005 r.

Centralna Karczma
Piwna ZZPPM 2005 r.

2005

Spartakiada ZZPPM
W ciągu piętnastu lat w życiu naszego Związku narodziło się wiele tradycji. Jedną
z najmłodszych, ale jednocześnie niezwykle popularną, jest coroczna Spartakiada
ZZPPM. Tradycja hart ducha i wola walki charakteryzują wszystkich startujących.

Pikniki ZZPPM
Nie samą pracą człowiek żyje. Organizowanie imprez rekreacyjnych połączonych
z aktywnym wypoczynkiem i dobrą zabawą – to ważne zadanie naszych organizacji
zakładowych. Pikniki są wielopokoleniowymi, rodzinnymi spotkaniami w gronie przyjaciół.

