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„W posłowiu do spisanych dziejów pierwszych 15 lat istnienia ZZPPM przewodniczący Ryszard Zbrzyzny stwierdził:
Rok 2006 – który jest ostatni w naszej monografii – w sposób
symboliczny zamyka koło historii. Znów, jak w latach zarządów z nadania AWS/Solidarność, Polska Miedź jest w niebezpieczeństwie. (…). Znów wraca praktyka hojnego rozdawania
pieniędzy, a politykierskie cele biorą górę nad mądrym i perspektywicznym zarządzaniem. Spółka pod solidarnościowo-pisowskim zarządem nie ma strategii rozwoju i dryfuje
zamiast szybko się rozwijać. Za tę opieszałość i dyletantyzm
przyjdzie niedługo zapłacić."
Były to niezwykle prorocze słowa. Rok 2007 rozpoczął
bowiem w KGHM okres całkowitej władzy prezesa Krzysztofa
Skóry i jego zastępców: Stanisława Kota, Ireneusza Reszczyńskiego, Maksymiliana Bylickiego i Marka Fusińskiego. Dla liderów ZZPPM nie była to dobra wiadomość. Oznaczała konieczność dalszej walki o utrzymanie wysokiego potencjału Polskiej
Miedzi i obronę jej pracowników przed pogorszeniem warunków płacy i pracy.
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– Byliśmy doświadczeni wcześniejszymi działaniami tej
prawicowej ekipy i dobrze wiedzieliśmy, czego można się
po tych ludziach spodziewać – wspomina Ryszard Zbrzyzny.
– Zarówno prezesa, jak i aż trzech jego zastępców znaliśmy
jeszcze z czasów, gdy krajem rządziła AWS, a Polską Miedzią władał Marian Krzemiński. Panowie ci pozostawili po
sobie firmę nie tylko o zdemontowanej strukturze organizacyjnej, ale również w bardzo złej kondycji finansowej. Na
zakończenie ich władzy długi sięgały już ponad 2 miliardów
złotych.
Za działania na szkodę spółki ówczesny prezes Marian
Krzemiński po zakończeniu swojego panowania na mocy
prawomocnego wyroku został skazany. Krzysztof Skóra co
prawda nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej,
ale w historii KGHM nie zapisał się również złotymi czcionkami. W latach 1999–2001 pełnił funkcję wiceprezesa Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej i był tam odpowiedzialny za
politykę finansową. Wtedy zbudował strategię firmy polegającą na sprzedaży wszystkich spółek wchodzących w skład
DSI. Ta hurtowa wyprzedaż miała być sfinalizowana do
końca 2001 roku. Szczęśliwie dla tysięcy pracowników
plany nie zostały do końca zrealizowane. Jednak te, które
zdołał wdrożyć w życie zanim go odwołano, spowodowały
znaczne uszczuplenie majątku Polskiej Miedzi. Analiza działalności DSI za lata 2000–2001 sporządzona na początku
2002 roku wykazała, że zysk spółki za 2000 rok wyniósł
9,6 mln zł. Rok później odnotowano już stratę 4,5 mln zł. Na
tak zły wynik wpłynęły między innymi znaczne wydatki przeznaczane na reprezentację, reklamę oraz budzące wiele kontrowersji liczne darowizny. Najwięcej jednak wątpliwości
budziły umowy sprzedaży firmom zewnętrznym części składowych majątku DSI.
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Co i kiedy sprzedał Marian Krzemiński

HUTMECH Spółka z o.o.

1.03.2000

SUWIR Spółka z o.o.

1.03.2000

REMY Spółka z o.o.

1.03.2000

ZANAM Spółka z o.o.*

17.11.2000

Telefonia Lokalna S.A.

5.06.2000

BOART LONGYEAR

06.07.2000

BGH–RM Spółka z o.o.

21.12.2000

Danipol Spółka z o.o.

21.12.2000

ZM LENA Spółka z o.o.

6.03.2001

ANCOR Spółka z o.o.

6.07.2001

Telewizja Regionalna
Zagłębia Miedziowego

28.11.2001

* Transakcja nie doszła do skutku. Pomimo podpisanej umowy kupna-sprzedaży, kupujący nie wniósł w wyznaczonym terminie wymaganej zapłaty.

– Przez kilka kolejnych lat załoga musiała płacić za zaniedbania, ignorancję i brak gospodarskiego nadzoru ze strony
AWS-owskiej ekipy – kontynuuje Ryszard Zbrzyzny. – Nie
chcieliśmy więc, by po ich powrocie historia się powtórzyła.
By znowu w KGHM zaczął się okres celowego doprowadzania
własnych spółek na skraj bankructwa, aby potem sprzedać je
za symboliczną złotówkę zewnętrznym inwestorom.
Ogłoszone na początku urzędowania rozporządzenie prezesa Skóry w sprawie zaniechania preferencyjnego traktowania spółek zależnych podczas przetargów ogłaszanych przez
KGHM było niestety zapowiedzą kontynuowania tej praktyki.
– Protestowaliśmy na wszelkie możliwe sposoby. Wydawaliśmy oświadczenia, alarmowaliśmy media publiczne. Również ja podejmowałem liczne inicjatywy poselskie mające na
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celu uświadomienie zarówno Wysokiej Izbie, jak i poszczególnym ministrom powagi sytuacji. Uważaliśmy bowiem, że stabilność miejsc pracy dziesiątków tysięcy pracowników Polskiej Miedzi to nie tylko problem o wymiarze lokalnym. Ma to
również swoje negatywne odzwierciedlenie w skali gospodarki całego kraju – dodaje Ryszard Zbrzyzny.
Niepokój o przyszłość KGHM wyrażany przez ZZPPM nie
był bezpodstawny, ale oparty na konkretnych danych ekonomicznych i produkcyjnych. Wyniki spółki po przejęciu władzy
nad Polską Miedzą przez ekipę Prawa i Sprawiedliwości szybko spadają na łeb na szyję. Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej w 2006 roku wzrasta aż o 34 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja miedzi z własnych
wsadów zostaje zredukowana aż o 80 tys. ton. Na dodatek
plany produkcyjne na 2007 rok wyglądają jeszcze bardziej
pesymistycznie. Zakładane wydobycie rudy ma się zmniejszyć o 2 mln ton. Redukcji ma też ulec zawartość miedzi
w urobku z 1,79 proc. do 1,73 proc. Utrzymany natomiast
zostaje koszt produkcji miedzi na poziomie 4000 USD/za tonę
(w 2005 roku była to wartość 2388 USD/tonę). Ponadto od
dawna oczekiwana i wdrożona do realizacji przez prezesa
Wiktora Błądka budowa elektrowni gazowej zostaje wstrzymana. Zaplanowana inwestycja modernizacji Huty Miedzi Głogów również nie może doczekać się rozpoczęcia. We wszystkich zakładach środki przeznaczane na zakupy nowych maszyn
i narzędzi nie wystarczają nawet na proste odtworzenie stanu
posiadania. Kontrakty zawierane z dostawcami i usługodawcami coraz częściej generują zyski poza grupą kapitałową KGHM.
Natomiast w spółkach zależnych zaczyna się mówić o redukcjach zatrudnienia i likwidacji niektórych oddziałów.
Czarę goryczy przelała przygotowana przez zarząd i przyjęta do realizacji przez radę nadzorczą 5 grudnia 2006 roku Strategia Grupy Kapitałowej na lata 2007–2016. Kierownictwo
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ZZPPM oceniło, że jest niespójna, posiada wiele tez wzajemnie się wykluczających oraz nie zabezpiecza firmy na czas
spodziewanej dekoniunktury.
– Był to swoisty, cyniczny
prezent, jaki zarząd i rada nadzorcza zafundowały górnikom
w czasie ich barbórkowego
święta – komentuje przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Budowanie strategii
odbywało się z pominięciem
konsultacji ze stroną społeczną. Odnosiliśmy wręcz wrażenie, że do czasu zatwierdzenia
jej przez radę nadzorczą był to
najbardziej strzeżony w firmie
dokument. My jednak swoje
wiedzieliśmy. W zakładanych
planach nie było żadnych elementów, które by wskazywały, że zarząd ma pomysł na prowadzenie firmy w czasie, gdy złoża miedzi w okolicach Lubina
zaczną się kończyć. Uważaliśmy więc, że zamiast szukać wątpliwych złóż rud miedzi na Bałkanach, zarząd powinien zastanowić
się nad uruchomieniem eksploatacji rentownego dziś złoża pod
Bolesławcem. Zamiast angażować miliardy przy mniejszościowym udziale w rozwój energetyki w krajach nadbałtyckich, trzeba rozbudować własne zdolności produkcji energii. W zakładanych planach pominięto też opracowanie rozwiązań na wypadek
spadku cen miedzi. Również problem obniżenia kosztów produkcji nie znalazł się na liście priorytetowych dla kierownictwa
KGHM celów do osiągnięcia.
Wiele wątpliwości budziły też zapisy mówiące o zmianie
modelu zarządzania górnictwem i hutnictwem w spółce
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i spłaszczeniu modelu zarządzania. Inaczej mówiąc, ta marketingowa nowomowa wskazywała na zamiary łączenia zakładów i redukcję zatrudnienia.
Jako skandal określono również zawarte w strategii pomysły
budowy w kopalniach podziemnych składowisk odpadów. Górnicy obawiali się o to, jakie będą tam przechowywane szkodliwe
substancje. Pojawiły się podejrzenia, czy nie będą to przypadkiem odpady pochodzące z niemieckich elektrowni jądrowych.
W świetle takich przypuszczeń uzasadnione stały się pytania
o bezpieczeństwo zdrowia i życia zarówno ludzi zatrudnionych
w kopalniach, jak i mieszkańców okolicznych osiedli.
Załoga z oburzeniem zareagowała też na zapowiedzianą
reorganizację struktury Grupy Kapitałowej KGHM. W praktyce
miała ona polegać na sprzedaży bądź całych spółek, bądź też
ich najbardziej dochodowych oddziałów. Niepewny więc stał
się byt między innymi Inovy, Zanam-Legmetu, PeBeKa, Interferii czy też Pol-Miedź Transu.
Wszystkie te obawy i zarzuty znalazły swoje odzwierciedlenie podczas dyskusji Rady związku, która odbyła się w styczniu 2007 roku.
Przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej Leszek Hajdacki
w swoich wystąpieniach poinformował zebranych, że co prawda strategia przewiduje zmniejszenie kosztów produkcji
o 16 proc., jednak nie jest w niej podany sposób dojścia do
takiego wyniku. Za wątpliwą więc można uznać realność przyjmowanych założeń. W dokumencie brakowało też dokładnych
analiz i konkretnych wyliczeń koniecznych do prawidłowej
oceny zakładanych celów. Podkreślił również, że nie ma w nim
jasnych planów dotyczących eksploatacji złoża i budowy
nowych szybów. Elementów niezbędnych przy sporządzaniu
wieloletniego planu każdej poważnej firmy wydobywczej.
Nie tylko plany rozwojowe, a raczej ich brak, i bieżąca sytuacja głównego ciągu technologicznego skupiały uwagę lide-
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rów związkowych. Również problemy spółek grupy kapitałowej stały się tematem burzliwej dyskusji.
Przewodniczący ZZPPM Zanam Legmet Stanisław Marzec
pytał: – W naszej spółce już rozpoczęto inwentaryzację. Po
rabunkowej gospodarce solidarnościowej ekipy Krzemińskiego ledwo udało się uratować zakład przed bankructwem
i dzięki ciężkiej pracy wyprowadzić go na prostą. Czy po to
był ten nasz wysiłek, by teraz zarząd, spisując wartość każdej
maszyny, znowu szykował firmę do likwidacji? Dlaczego dzisiaj moce produkcyjne naszej kotwiarni KGHM wykorzystuje
zaledwie w 40 procentach, jednocześnie lokując zamówienia
w firmach zewnętrznych? I kto na tym zarabia? Na pewno nie
załoga i nie Polska Miedź!
Stanisław Skóła z ZZPPM INOVY zwracał natomiast uwagę
na fakt, że bez konsultacji z organizacjami związkowymi ogłoszony został przetarg na sprzedaż Zakładów Wyrobów Gumowych, będących częścią INOVY.
– 90 proc. produkcji tego zakładu odbiera ZWR – wyjaśniał. –
Po sprzedaży w oczywisty sposób będzie to skutkowało podniesieniem ceny dla ZWR. Obca firma przejmie produkcję, rynek
i zysk, a prezes Skóra dalej będzie mówił o redukcji kosztów.
Przecież w tym wszystkim nie ma logiki i zdrowego rozsądku.
W podobnym tonie mówił też przewodniczący ZZPPM
PeBeKa Roman Jasiński.
– Tajemnica, jaką zarząd Polskiej Miedzi objął strategię,
powoduje, że władze spółek same nie wiedzą, jak mają na
najbliższy czas ustawiać swoje biznesplany. Przenosi się to na
nastroje załóg, które nie są pewne swej przyszłości.
Anna Szabla, przewodnicząca ZZPPM Interferie, bezlitośnie
obnażyła menedżerskie osiągnięcia prezesów jej spółki.
– W 2005 r. INTERFERIE osiągnęły zysk netto 4 244 000 zł,
w 2006 r. był on gorszy blisko o połowę. Prawie dwukrotnie
wzrosły koszty sprzedaży. Rozczarowani są inwestorzy giełdo-

9

25 lat historii ZZPPM

wi. Spółka dziś „przejada” pieniądze pozyskane z emisji swoich akcji. Wzrastające koszty są efektem m.in. rozdmuchania
zatrudnienia w Biurze Zarządu. Wzrosło ono o blisko
50 proc. Nowo zatrudnieni, często bez kwalifikacji, otrzymują
wynagrodzenia znacznie przekraczające płace pracowników
z dużym doświadczeniem zawodowym. Pieniądze są marnotrawione na pseudomarketingowe działania. Inwestycje przeciągane są w nieskończoność. Promocja spółki oparta jest na
nietrafionej reklamie. Na przedstawione nieprawidłowości
i zagrożenia wynikające z niewłaściwego zarządzania spółką
żądamy stosownej reakcji ze strony nadzoru właścicielskiego.
W wyniku obrad zredagowano oświadczenie ZZPPM skierowane do załogi Polskiej Miedzi, jej akcjonariuszy, Ministerstwa
Skarbu Państwa oraz władz Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dokument zostaje również dostarczony do zarządu
KGHM oraz rozesłany do lokalnych i centralnych mediów wraz
z zaproszeniem na specjalną konferencję prasową.
Napisano w nim między innymi: „Strategia KGHM Polska
Miedź S.A. i spółek Grupy Kapitałowej na lata 2007–2017 –
sztandarowy dokument zarządu – z punktu widzenia prawa jest
nieważny. Wynika to z ustawy o związkach zawodowych, która
jednoznacznie określa, że w sprawach pracowniczych obowiązkiem władz spółki jest uzyskanie opinii związków zawodowych.
Co więcej, ustawa mówi również, iż w sprawach gospodarczych obowiązkiem jest uzyskanie także opinii rad pracowników. Do tych ustawowych obowiązków nie zastosował się
zarząd i rada nadzorcza KGHM. (...) Ponieważ Strategia została
uchwalona z rażącym naruszeniem prawa, nie może być obowiązującym dokumentem, który wyznacza ekonomiczną politykę spółki. Żądamy więc niezwłocznego odstąpienia od realizacji zapisów przyjętych w Strategii i rozpoczęcia rozmów w sprawach pracowniczych z przedstawicielstwem załóg – związkami
zawodowymi i radami pracowników.
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Dwa miesiące później, podczas II Narady Programowej
ZZPPM (12.03.2007 r.) żądania te zostają wpisane do Deklaracji Programowej Związku, oficjalnego dokumentu będącego
oceną bieżącej sytuacji ekonomicznej Polskiej Miedzi, jakości
dialogu społecznego w spółce oraz stopnia respektowania
przez zarząd praw pracowniczych. Niestety, we wszystkich
tych punktach zarząd Krzysztofa Skóry nie wypada pomyślnie. W Deklaracji Programowej znajdują się więc zapowiedź
działań związku mających na celu obronę załogi przed arogancją pracodawcy, utrzymanie godnego poziomu wynagrodzeń i uchronienie przed likwidacją tysięcy miejsc pracy.
Również postulaty sporu zbiorowego ogłoszonego w kwietniu przez ZZPPM odzwierciedlają zapisy Deklaracji Programowej. Związek domaga się:
– 10-proc. wzrostu wynagrodzeń,
– podniesienia do poziomu
7 proc. odpisu na PPE i objęcia tym programem pracowników całej Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi,
– zasilenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
kwotą minimum 100 mln zł,
– odstąpienia od zamiaru
wyprzedaży spółek zależnych
– zaprzestania mnożenia
w Polskiej Miedzi wysokopłatnych stanowisk dyrektorskich
kosztem ograniczeń w zatrudnianiu pracowników produkcyjnych.
W uzasadnieniu wysuwanych postulatów ZZPPM podkreśla, iż zysk KGHM za 2006 rok wyniósł 3,4 mld zł, więc tłuma-
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czenia, iż finanse spółki nie pozwalają na wzrost wynagrodzeń
oraz świadczeń socjalnych, są nieprawdziwe. Natomiast żądanie wstrzymania wyprzedaży spółek Grupy Kapitałowej jest
odpowiedzią załogi na wdrażaną z naruszeniem prawa i szkodliwą społecznie Strategię KGHM i Grupy Kapitałowej.

Zjednoczenie w obliczu
zagrożenia Polskiej Miedzi
Prowadzone w ramach sporu negocjacje przez całe tygodnie nie przynoszą pozytywnego efektu. Prezes odrzuca postulaty płacowe i socjalne, natomiast ocenę pracowników odnoszącą się do sposobu bieżącego zarządzania spółką oraz opracowanej strategii uważa za nieuzasadnioną. Atmosfera staje się
coraz bardziej napięta. Jeszcze bardziej ją pogarsza uchwała
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z maja 2007 roku przeznaczająca na wypłatę dywidendy za 2006 rok kwotę przekraczającą cały wypracowany przez spółkę zysk. Głosowanie nad
tą skandaliczną decyzją przedstawicieli Skarbu Państwa odbyło
się przy absolutnej bierności zarządu. Prezes Skóra nie zdobył
się nawet na cień obrony choć części wypracowanego zysku.
Potulnie skulił uszy po sobie i nawet nie zauważył, że główny
akcjonariusz w swojej pazerności chce zabrać z kasy spółki
więcej pieniędzy niż wyniósł zysk za 2006 rok.
Z tego powodu decyzja WZA okazała się niewykonalna.
Pragnąc naprawić błąd, zarząd udał się do Warszawy, aby pod
dyktando mocodawców w Ministerstwie Skarbu podjąć kolejną uchwałę, w której zapisano rekomendacje wypłaty dywidendy w wysokości 3,394 mld zł oraz pozostawienie w kasie
firmy zaledwie 1,13 mln zł, czyli kwoty, która nie pokryłaby
nawet uposażeń prezesów spółki. I tu znowu zarząd i jego
polityczni mocodawcy popisali się kompletną ignorancją,
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bowiem uchwała zarządu, zmieniająca rekomendacje, powinna być zaopiniowana przez radę nadzorczą. Przewodniczący
rady postanowił więc zrobić to drogą korespondencyjną. Na
takie rozwiązanie nie zgodzili się dwaj wiceprzewodniczący
ZZPPM i jednocześnie przedstawiciele załogi w radzie. W tej
sytuacji władza postanowiła, aby zmianę wysokości dywidendy zatwierdziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 9 lipca 2007 roku.
– Ta odrobina czasu otwierała jeszcze jedną szansę na
przemówienie do rozsądku akcjonariuszom, zwłaszcza ministrowi skarbu – wspomina Ryszard Zbrzyzny. – Nie była to
wielka nadzieja, ale trzeba było ją wykorzystać. Przecież
coroczne drenowanie aż do samego dna firmowej kasy w każdym biznesie, a zwłaszcza przemyśle wydobywczym, jest prostą drogą do bankructwa. KGHM, by produkować, musi mieć
środki na inwestycje. Zarówno odtworzeniowe, jak i udostępniające w kopalniach nowe pola. Tymczasem w 2006 roku
zabrano nam 2 mld zł, a w 2007 roku planowano zgarnąć
kolejne 3,4 mld zł. To w sumie 5,4 mld zł, których brak dotkliwie odczuwał cały ciąg technologiczny. W zakładach hutniczych i górniczych ludzie pracowali na wyeksploatowanych
maszynach i urządzeniach. Nie było pieniędzy na zakup
zarówno nowego sprzętu, jak i części zamiennych. Budowa
Głogowa Głębokiego też nie mogła ruszyć z miejsca z powodu braku środków. Był to bardziej fakt medialny niż rzeczywista inwestycja. Pisałem o tym wszystkim w interpelacji poselskiej skierowanej do ministra skarbu. Niestety, odpowiedź,
jaką otrzymałem, była pełna zdawkowych wyrażeń i wyraźnie
pokazała, że dla rządu koalicji PiS–PSL losy Polskiej Miedzi
i ludzi w niej pracujących są całkowicie obojętne.
Dodatkowy czas darowany przez los i niekompetencje
Ministerstwa Skarbu ZZPPM postanawia wykorzystać na zbudowanie szerokiego ruchu społecznego broniącego przyszło-
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ści KGHM. Z inicjatywy ZZPPM 5 czerwca powstaje Komitet
Obrony Polskiej Miedzi. W jego skład wchodzi, obok ZZPPM,
sześć organizacji związkowych działających w spółce. Niestety, wśród nich nie ma miedzowej Solidarności.
Pierwszą akcją Komitetu jest przeprowadzenie wśród pracowników referendum, w którym pada pytanie: „Czy potępiasz wyprowadzanie z KGHM Polska Miedź S.A. w formie
dywidendy 100 proc. wypracowanego zysku, co naraża spółkę na bankructwo, a pracowników na znaczną obniżkę uzyskiwanych dochodów oraz na utratę miejsc pracy i czy poprzesz
działanie Komitetu Obrony Polskiej Miedzi w tej sprawie?”.
Równolegle załoga odpowiada też na pytania związane
z prowadzonym przez ZZPPM sporem zbiorowym. Wynik
referendum był imponujący.
Przy ponad 50-procentowej frekwencji ponad 95 procent
osób jednoznacznie opowiedziało się za dalszymi działaniami
zmierzającymi do pozostawienia w kasie KGHM części wypracowanych zysków oraz za kontynuowaniem walki o realizację
postulatów płacowych.
W ten sposób załoga dowiodła, że czuje się dojrzałym
i odpowiedzialnym współwłaścicielem spółki i nie daje przyzwolenia na działania, które jej szkodzą. Ponad 50-procentowa
frekwencja pokazała, że niezależnie od nacisków – jakie byłyby wywierane przez kierownictwa poszczególnych zakładów
i oddziałów – górnicy, hutnicy, przeróbkarze pokazali swoją
godność i niezłomny charakter. Zarządowi nie udało się
zastraszyć ludzi.
Fiaskiem zakończyły się też wszystkie jego zabiegi, które
miały na celu maksymalne utrudnienie przeprowadzenia tej
społecznej konsultacji. Wachlarz argumentów i środków, jakimi
się posługiwano, był bardzo szeroki. Od przywoływania zapisów Konstytucji RP, poprzez sianie plotek i grożenie prokuraturą, po przebicie opon samochodowych jednego z członków
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Komisji Referendalnej. Do urn poszli ludzie należący do wszystkich związków zawodowych zarejestrowanych w KGHM.
Zwycięskie referendum staje się dla ZZPPM i Komitetu
przepustką do zorganizowania masowej akcji protestacyjnej
przeciwko zabieraniu z firmy nadmiernej dywidendy oraz blokowaniu jej możliwości rozwojowych.
W dniu NWZA, 9 lipca, przed siedzibą spółki pojawia się
z transparentami i sztandarami związkowymi ponad 500 osób.
Zarząd wita ich zaryglowaną bramą i szpalerem ochroniarzy.
Tak w KGHM wyglądał w tamtym czasie dialog społeczny.
– Jedyne, na co było stać prezesa, to odczytanie na ulicy
wypisanego na skrawku papieru tekstu, którego nikt nie
był w stanie usłyszeć. Takiemu zachowaniu prezesa towarzyszyły gwizdy i inne oznaki dezaprobaty – relacjonował
na łamach „Związkowca” przebieg akcji przewodniczący
ZZPPM PeBeKa Roman Jasiński.
Niestety, wbrew oczekiwaniom protestujących, w trakcie NWZA
głosami Skarbu Państwa podjęta została uchwała o wypłaceniu
w formie dywidendy całego zysku KGHM za 2006 rok.
Ryszard Zbrzyzny uczestniczący w NWZA jako akcjonariusz
podjął próbę uratowania dla spółki tych pieniędzy. Prowadzącemu zgromadzenie zgłosił formalny protest przeciwko tej decyzji.
W jego uzasadnieniu wyjaśnił, iż przegłosowaną uchwałę uważa
za podjętą z naruszaniem prawa i jest ona działaniem na szkodę
spółki. Złożył też do sądu pozew w tej sprawie.
Jednak ponieważ pierwsza część kwoty dywidendy trafiła
na konta akcjonariuszy już 10 lipca, Sąd Okręgowy w Legnicy,
na wniosek Ryszarda Zbrzyznego, do czasu zakończenia
postępowania procesowego zablokował wypłatę drugiej raty
(1,7 mld zł). Sąd zaznaczył też, że wstrzymanie wypłaty jest
związane z prawdopodobieństwem zasadności złożonego
pozwu oraz nie obciąża ponad potrzebę pozwanej strony, tj.
KGHM Polska Miedź S.A.
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Najwyraźniej jednak dla prezesa Skóry próba pozostawienia pieniędzy w kasie Polskiej Miedzi to niepotrzebny kłopot.
By się go pozbyć, wynajmuje jedną z wiodących kancelarii
adwokackich Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S), która
wystąpiła z wnioskiem o określenie przedmiotu sporu i o jego
wycenę.
– To oznaczało, że musiałbym wpłacić jako wadium opłatę
sądową sięgającą nawet 100 tys. zł. Na dodatek zgodnie z polskim prawem kwota ta nie podlegałaby zwrotowi, gdybym
przegrał ten proces – wyjaśnia Zbrzyzny. – Było więc oczywiste, że nie stać mnie było na to.
Sąd ostatecznie nakazał wypłatę dywidendy, ale rozpatrywał sprawę przez kilka miesięcy, w czasie których pieniądze
leżały na koncie KGHM. Na samych odsetkach firma zarobiła
kilkadziesiąt milionów złotych.
– Mogłyby one być spokojnie przeznaczone przez zarząd na
choć częściową realizację naszych wciąż aktualnych postulatów płacowych – komentuje Zbrzyzny. – Jednak tak się nie
stało. Tamta ekipa z założenia nie przewidywała żadnego sukcesu związków zawodowych. Zwłaszcza tych skupionych
w OPZZ. Jedyną słuszną organizacją była Solidarność, która
obłudnie trzymała parasol ochronny nad rządem PiS. Bez cienia protestu aprobowała wszystkie jego posunięcia. Nawet te,
które ewidentnie naruszały interesy pracowników. W KGHM
działo się podobnie. Często nasze ostre oceny zarządu wystawiane za jego niekompetencje, polityczną usłużność i jawne
działanie na szkodę firmy były łagodzone przez czołowych
działaczy tego związku. W zamian za to mieli między innymi
nieformalną możliwość dostępu do firmowej Bazy Danych Kandydatów. Zgromadzone tam informacje o starających się o pracę
w KGHM ułatwiały im kaperowanie do organizacji w zamian za
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Ludzie nie mieli więc wyjścia
i podpisywali podsuwaną im deklarację członkowską. W niektó-
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rych zakładach tą metodą Solidarność zdołała podwyższyć swoje
uzwiązkowienie o blisko 100 proc. Jednak w głębi serca wszyscy
wiedzieli, co o tym wszystkim mają sądzić.
Długo nie musieli czekać, by dać temu wyraz za pomocą
karty wyborczej.

Nowy rząd, stara
niegospodarność
Latem 2007 roku zainicjowana przez CBA „Afera gruntowa”
ujawnia korupcyjne procedery, w które zamieszani są działacze Samoobrony skupieni wokół Andrzeja Leppera. Skandal
z nią związany doprowadza do ostatecznego rozpadu koalicji
PiS–Samoobrona–LPR i przedterminowych wyborów. 7 września 2007 roku Sejm głosami dwóch największych ugrupowań – PiS i PO – decyduje o samorozwiązaniu. Termin wyborów parlamentarnych wyznaczony zostaje na 21 października.
Ryszard Zbrzyzny postanawia ponownie zabiegać o mandat
parlamentarny i 11 września Rada ZZPPM udziela mu rekomendacji. Jednocześnie przewodniczący zakładowych struktur
związku przystępują do pracy w jego komitecie wyborczym.
Zbierają podpisy poparcia, organizują spotkania środowiskowe,
prowadzą dyskusje i kolportują materiały wyborcze. W Zagłębiu Miedziowym coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że
zarówno głosowanie na kandydatów PiS, jak i polityków PO
niczego dobrego nie przyniesie. Obie partie mają różną retorykę i głoszą różne hasła, ale jednym i drugim trudno zaufać. Obie
też stanowią realne zagrożenie dla przyszłości KGHM.
Ponad 11 tysięcy obywateli oddaje swój głos na Ryszarda
Zbrzyznego. Jest to jeden z lepszych wyników w okręgu
wyborczym. Niestety, w skali całego kraju wybory wygrywa
PO i tworzy w koalicji z PSL kolejny prawicowy rząd.
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Wraz z porażką wyborczą PiS zarówno w KGHM, jak
i w całej Grupie Kapitałowej rozpoczyna się trwający kilka
miesięcy okres zabezpieczania interesów spodziewającej się
odwołania licznej kadry zarządzającej. Powszechną praktyką
jest zmieniane zapisów kontraktów, na mocy których szczęśliwcy zyskują w wypadku zwolnienia prawo do bardziej hojnych odpraw. W innych przypadkach stosowana jest karuzela
stanowisk, tylko po to, by móc podpisać z wybrańcami nowe
umowy ze stosownie długimi okresami wypowiedzenia.
Jedna taka roszada na poziomie wiceprezesa to dodatkowe obciążenie firmy odprawą, której koszt liczony jest w setkach tysięcy złotych.
Na takie cele zawsze znajdują się dodatkowe pieniądze. Niestety, brakuje ich na waloryzację płac zarówno w samym KGHM,
jak i w spółkach zależnych. W INOVIE i Miedziowym Centrum
Zdrowia wzrost wynagrodzeń następuje dopiero po ogłoszeniu
przez zakładowe zarządy ZZPPM sporów zbiorowych i skutecznie przeprowadzonych referendach strajkowych. Niestety inne
organizacje są bierne. Nie jest to dla nich nic nowego. Spory
zbiorowe są dla nich czymś nieznanym, wręcz abstrakcyjnym.
Ciszej będziesz, dalej zajedziesz- to ich naczelna zasada.
Nowy zarząd KGHM pod kierownictwem Mirosława Krutina, przejmujący w drugim kwartale 2008 roku władzę w Polskiej Miedzi, nie ma łatwego zadania. Nabrzmiewające konflikty płacowe, kasa spółki wydrenowana, zdezolowany park
maszynowy, pogarszający się poziom bezpieczeństwa pracy –
to zastana rzeczywistość, z jaką przyjdzie mu się zmagać.
Sytuację pogarsza skreślenie przez Ministerstwo Skarbu Państwa Polskiej Miedzi z listy spółek strategicznych.
– Informacja ta natychmiast rozpoczęła falę spekulacji co
do dalszych losów Polskiej Miedzi – wspomina Ryszard Zbrzyzny. – Ludzie w pełnym świetle zobaczyli obłudę Platformy
Obywatelskiej. Zaledwie cztery miesiące wcześniej, podczas
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debaty nad exposé premiera, wprost zadałem pytanie
o zamiary rządu wobec KGHM. Wówczas Donald Tusk
publicznie, z sejmowej mównicy, zapewniał, że nie zamierza
czegokolwiek zmieniać w Polskiej Miedzi.
Wśród załogi ponownie rozpoczyna się dyskusja o przyszłość firmy. Pojawiają się pytania, pod wpływem czyich
i jakich argumentów nastąpiła tak szybko zmiana stanowiska
rządu oraz ile są warte jego słowa? Starsi pracownicy jeszcze
dobrze pamiętają początek lat 90., gdy oficjalnie zapewniani
byli o utrzymaniu przez KGHM statusu polskiego przedsiębiorstwa. Równolegle jednak prowadzono tajne rozmowy
zmierzające do sprzedaży firmy zagranicznym koncernom.
– Za każdym razem, gdy liberałowie dochodzili do władzy,
podejmowane były próby wyprzedaży całego polskiego
majątku. Ich fanatyczna wiara w „niewidzialną siłę wolnego
rynku” doprowadziła do upadku między innymi: polski przemysł stoczniowy, farmaceutyczny, przetwórczy i chemiczny –
wyjaśnia Zbrzyzny. – Znając dobrze te mechanizmy, byliśmy
szczególnie czujni. Jako poseł przy każdej okazji podkreślałem
w Sejmie konieczność utrzymania przemysłu miedziowego
pod kontrolą państwa. Mojego autorstwa było też wprowadzenie KGHM do ustawy z 2005 roku o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach
kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego.
Również w ZZPPM często zajmowałem stanowisko w tej sprawie. Wydawaliśmy oświadczenia, organizowaliśmy konferencje prasowe i budowaliśmy społeczny sprzeciw wobec wszelkich prób dalszego rozmontowywania majątku narodowego.
Nasi przedstawiciele w radzie nadzorczej spółki też trzymali
rękę na pulsie i informowali załogę o wszelkich ewentualnych
zagrożeniach.
Niepokój wzrasta jeszcze bardziej po ogłoszeniu w czerwcu
przez zarząd KGHM zamiaru szybkiej restrukturyzacji spółki.
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Opracowany plan połączenia w pierwszym etapie hut, a później kopalń odebrany zostaje jako kontynuacją działań przyjętych jeszcze za prezesury Krzysztofa Skóry. Wtedy zdecydowany sprzeciw zarówno ZZPPM, jak i innych mniejszych organizacji zdołały zatrzymać te pomysły. Nadchodzi więc pora na
ponowną konsolidację załogi.
Na łamach „Związkowca” wiceprzewodniczący ZZPPM
Andrzej Cieślak apelował:
„Cała załoga musi poprzeć swoich liderów związkowych
w staraniach o rezygnację z planów łączenia hut i kopalń. Nie
na darmo zarząd przystępuje do zmian, zaczynając od hutników. Wie, że jest to grupa zdecydowanie mniej przebojowa
niż górnicy. Pragnę podkreślić, że jeżeli pracownicy dzisiaj nie
wykażą się aktywnością, to jutro wszyscy możemy zostać
wykiwani. Proces restrukturyzacji Polskiej Miedzi pod rządami
prezesa Krutina idzie w niebezpiecznym kierunku – od łączenia do przekształcenia w samodzielną spółkę niedaleka droga,
a to może być początek przygotowań do sprzedaży obcemu
inwestorowi. Pod tym względem niewiele różni się od
poprzedników. Obawiam się, że obecna ekipa rządząca zmieniła dawne plany sprzedania Polskiej Miedzi w całości na
plany wyprzedaży po kawałku”.
Również wiceprzewodniczący ZZPPM Mieczysław Grzybowski ma jak najgorsze zdanie na temat łączenia zakładów.
Podczas zwołanego posiedzenia rady związku dopatruje się
w tych planach zamiaru pozbawienia ludzi wielu korzystnych
zapisów ZUZP.
„Łączenia kopalń nie da się racjonalnie wytłumaczyć.
Prawdziwym powodem jest ukryta chęć pozbawienia ludzi
uprawnień wynikających z ZUZP. Demagogią są argumenty
o likwidacji nadmiernie rozbudowanych struktur KGHM. Jak
do tej pory spotkania zarządu z górnikami na temat konsolidacji kopalń doprowadziły jedynie do konsolidacji załogi.
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Ci, którzy jeszcze mieli nadzieję, że nowe władze będą potrafiły w sensowny sposób pokierować Polską Miedzią, przekonali się, że mogą o tym zapomnieć. Atmosfera jest coraz
bardziej napięta. Ludzie coraz częściej mówią, że to nie prezes Krutin będzie ich zwalniał, ale oni zwolnią jego. Zarząd
musi zrozumieć, że górnicy nie są naiwniakami i nie pozwolą
na okrojenie zarobków”.
Podczas zorganizowanego przez ZZPPM pod koniec sierpnia spotkania z dziennikarzami prasy, radia i telewizji związek
przedstawia swoje jednoznacznie negatywne stanowisko
w sprawie planowanych zmian organizacyjnych i strukturalnych zarówno głównego ciągu technologicznego, jak i Grupy
Kapitałowej KGHM. Ostrej krytyce podano plany połączenia
hut i kopalń, przygotowania do przekształcenia w odrębne
spółki oddziałów w COPI i HM „Cedynia” oraz zamiaru tworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
– Nie ukrywam, że pokładaliśmy pewne nadzieje w nowym
zarządzie Polskiej Miedzi, bowiem nie do zaakceptowania
było to, co reprezentował zarząd prezesa Skóry. Jednak nasze
oczekiwania okazały się płonne – mówił Ryszard Zbrzyzny,
otwierając konferencję prasową. – Strategia spółki stworzona
przez obecne władze KGHM jest niczym innym jak powieleniem poprzedniej. Jej ramowy kształt idzie dokładnie w tym
samym kierunku co strategia wykreowana przez gabinet prezesa Skóry – na życzenie jego politycznych mocodawców
z PiS. W najważniejszych założeniach strategia obecnego
zarządu – działającego pod sztandarami PO – jest taka sama,
tylko inaczej podawana, w innym, bardziej atrakcyjnym opakowaniu. Zapewne dlatego w przekonaniu jej twórców będzie
łatwiejsza do zrealizowania.
W wydanym przez ZZPPM oświadczeniu związek punkt po
punkcie zbija wszystkie argumenty zarządu związane z planowaną reorganizacją. Pisze w nim między innymi:
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1. NIE zaistniały żadne istotne przesłanki ku temu, by w zawoalowany sposób rozpocząć likwidację Huty Miedzi „Legnica”
i ponad tysiąca miejsc pracy. Koszt produkcji 1 tony miedzi elektrolitycznej w tej hucie w żaden sposób nie odstaje od średniej
KGHM. Nie ma tu zatem przesłanek ekonomicznych. Wygląda
na to, że mamy do czynienia z recydywą liberalnego podejścia
do gospodarki – rodem z początku lat 90. Gdzie człowiek (pracownik) nie ma żadnej wartości, a własność państwowa jest najgorszą z możliwych form własności. Pamiętamy, jak to się skończyło (lipiec–sierpień 1992) – strajk generalny w KGHM.
2. NIE ma żadnych ekonomicznych ani organizacyjnych
przesłanek ku temu, by łączyć w jeden oddział wszystkie zakłady górnicze. Połączenie ZG „Polkowice” z ZG „Sieroszowice”
nie miało żadnego pozytywnego wpływu na koszty ani sprawność zarządzania. ZG „Polkowice-Sieroszowice” są kopalnią,
w której koszty wcale nie należą do najniższych w KGHM. Nie
ma także zgody na to, by kolejnych kilkaset osób utraciło pracę.
3. NIE są odpowiedzialne plany wyodrębnienia i sprzedaży
COPI. Jest to ogromny majątek materialny i intelektualny oraz
zasoby informatyczne i strategiczne dla KGHM. Tylko osoby
nieodpowiedzialne i chcące zaszkodzić Polskiej Miedzi mogą
dążyć do wyzbycia się tak ważnej części spółki.
4. NIE broni się pomysł utworzenia TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) i wniesienia do niego aktywów spoza
ciągu technologicznego. Jeśli projekt ten (TFI) ma służyć
wyłącznie hurtowej wyprzedaży spółek Grupy KGHM, to tym
bardziej stanowczo mówimy NIE. Spółki Polskiej Miedzi
wymagają poważnego i godnego traktowania, wymagają
poważnych wzmocnień kapitałowych z przeznaczeniem na
ich rozwój i zasłużony wzrost poziomu wynagrodzeń zatrudnionych w nich ludzi.
5. NIE można poważnie traktować pomysłu na wyodrębnienie z ciągu technologicznego i sprzedaż HM „Cedynia”
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– huta ta jest przedłużeniem ciągu technologicznego. Przez tę
hutę przechodzi do dalszego przerobu ponad 50 proc. produkcji miedzi całego KGHM. NIE ma zgody na to, by korzyści
z tego tytułu wypływały poza KGHM do prywatnych kieszeni.
Apelujemy do Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska
Miedź S.A. o zajęcie się sprawami o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polskiej Miedzi. KGHM i spółki Grupy Kapitałowej wymagają kapitałów i nowych technologii, wymagają
intensywnego rozwoju i znaczących nakładów inwestycyjnych. Nie potrzeba nam castingów, analiz, doradztwa i konsultingów. Tylko ludzie słabi w ten sposób się asekurują.
KGHM nie ma już czasu na eksperymenty i uczenie się zarządzających.

Reorganizacja
czy likwidacja zakładów?
Władze spółki, widząc narastający sprzeciw załogi, organizują we wrześniu oddzielne spotkania informacyjne z liderami
związkowymi działającymi w spółkach oraz branżach górniczej i hutniczej. Prezesi oraz dyrektorzy poszczególnych zakładów podejmują na nich próby przekonania ludzi do swoich
pomysłów. Jednak argumentacja, jaką podają, nie zostaje
przyjęta ze zrozumieniem. Wręcz zaognia sytuację i prowokuje radykalizację nastrojów.
W komunikatach i oświadczeniach ZZPPM podkreśla, iż
zintegrowana kopalnia zatrudniałaby 12 tysięcy pracowników
funkcjonujących w promieniu kilkudziesięciu kilometrów oraz
przy eksploatacji kilkudziesięciu szybów. W tak rozległym
zakładzie siłą rzeczy pojawi się niebezpieczeństwo nieskutecznego nadzoru. Zwłaszcza że poszczególne złoża znacznie różnią się swoją charakterystyką geologiczną. Połączenie hut
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natomiast będzie równoznaczne z likwidacją legnickiego
zakładu. Kolejnym problemem, którego zarząd nie bierze pod
uwagę, jest kwestia między innymi różnych regulaminów
pracy, premiowania, podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasad zatrudniania czy też setki instrukcji
stanowiskowych, obsługi maszyn i urządzeń.
Podczas posiedzenia Rady ZZPPM wypowiadający się
w imieniu spółek przewodniczący ZZPPM Energetyka Władysław Ściebura ostrzega, że zarząd patrzy na Polską Miedź
poprzez pryzmat giełdy. Jest mu wszystko jedno, czy
w Zagłębiu Miedziowym jest produkowana miedź czy uprawiane są kartofle. Wszystko przysłaniają cyferki, wykresy i tabele.
– W tej polityce dla człowieka nie ma miejsca – mówił.
– Nie wierzę w zapewnienia prezesa,
że spółki z ciągu technologicznego nie
będą sprzedawane. Wystarczy jeden
telefon z Warszawy, a każda z naszych
firm może zmienić właściciela. Jeśli
jeszcze będzie ulokowana w TFI,
to procedura sprzedaży zostanie zdecydowanie bardziej uproszczona.
Patrząc na plany zarządu związane
z likwidacją huty w Legnicy, obawiam
się też o idące za tym redukcje
w Energetyce. Przecież jedna nasza
elektrociepłownia będzie do zamknięcia. O takich problemach jednak prezes dyplomatycznie milczy.
Rada ZZPPM podejmuje uchwałę,
w której zapisany zostaje harmonogram działań zmierzających do zablokowania szkodliwych pomysłów prezesa Krutina. Zabiegi ZZPPM wspierają wszystkie Centrale Związków
Zawodowych funkcjonujących w Polskiej Miedzi. We wszyst-
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kich zakładach KGHM
i w spółkach zależnych
rusza szeroko zakrojona
akcja informacyjna. Organizowane są spotkania
z załogami i rozdawane
są ulotki informacyjne.
1 października 2008
roku w spółce ogłoszone
zostaje Pogotowie Strajkowe. Referendum strajkowe przeprowadzone
zostaje w dniach 14–16 października. 20 października zostają
ogłoszone wyniki.
Do urn podczas głosowania poszło ponad 77 proc. pracowników, a ponad 91 proc. odpowiedziało TAK na wszystkie pytania.
Wobec takiego jednoznacznego poparcia całej załogi
KGHM Centrale Związkowe postanawiają:
1) wezwać (po raz ostatni) zarząd KGHM Polska Miedź S.A. do:
– natychmiastowego odstąpienia od integracji kopalń,
wydzielania oddziałów oraz wygaszania zdolności produkcyjnych hut,
– niezwłocznej realizacji postulatu podniesienia stawek
płac zasadniczych o 200 zł na każdej kategorii osobistego
zaszeregowania,
2) zorganizować 29 października 2008 roku na placu przed
siedzibą zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wysłuchanie
publiczne poświęcone przyszłości Polskiej Miedzi w świetle
planowanych przez zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zmian
strukturalnych i własnościowych.
Uczestnikami wysłuchania publicznego będą pracownicy
oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. (bez ograniczeń ilościowych), których te zmiany mogą dotyczyć.
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3) ogłosić na dzień 5 listopada br. od godz. 6.00 rano 24-godzinny STRAJK we
wszystkich oddziałach KGHM.
Jednak do zapowiedzianej
akcji strajkowej nie dochodzi.
27 października zarząd poddaje się i podpisuje wreszcie
porozumienie, w którym oświadcza, że:
1) odstępuje, uchylając
swoją uchwałę nr 294/VI/2008
z 3 czerwca br., od projektu
tworzenia Kopalni Zespolonej
przy jednoczesnej likwidacji
ZG „Lubin”, ZG „Rudna” i ZG
„Polkowice-Sieroszowice”,
2) odstępuje, uchylając swoją uchwałę nr 444/VI/2008
z 5 sierpnia br., od projektu konsolidacji Hut Miedzi „Głogów”
i „Legnica”,
3) rezygnuje, uchylając uchwałę nr 568/VI/2008 z 1 sierpnia br.,
z planu utworzenia na bazie majątku i pracowników oddziału COPI
spółki prawa handlowego,
4) gwarantuje, że wszelkie zobowiązania układowe, zwłaszcza
dodatkowe wypłaty dotyczące 2008 r. (niezależnie od miesięcznych wypłat wynagrodzeń), zostaną wypłacone w terminach:
a) 21 listopada – zaliczka dodatkowej nagrody rocznej za
III kwartał w wysokości 11 proc. wynagrodzeń za III kwartał,
b) 28 listopada – wypłata nagrody barbórkowej w części
górniczej Spółki w wysokości miesięcznego wynagrodzenia
wraz z ekwiwalentem barbórkowym,
c) do 15 stycznia – wypłata nagrody rocznej 14. pensji
w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.
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Lipa prezesa
Kolejna batalia o przyszłość Polskiej Miedzi zakończyła się
więc zwycięstwem. Obroniony został też Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy. Jednak wciąż niezałatwione pozostają w firmie sprawy płacowe.
– W negocjacjach czasami trzeba z czegoś zrezygnować,
żeby coś innego ugrać – komentuje Ryszard Zbrzyzny. –
Przypominam, że w plany zarządu była wpisana w pierwszym rzędzie likwidacja huty „Legnica” i kopalni „Lubin”. Niepewny też był los Huty w Orsku i oddziału COPI. Drugim
zagrożeniem – realnym i brzemiennym w złe skutki dla
wszystkich – była utrata licznych uprawnień wynikających
z obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Powtarzam, gdyby zarząd zrealizował swoje plany, moglibyśmy wszyscy zapomnieć o pieniądzach wypłacanych za
deputat węglowy i o świadczeniach wypoczynkowych. Za
rok nie dostalibyśmy dodatkowych wypłat z tytułu wypracowanego zysku, Dnia Górnika i Hutnika. Odchodzący na emeryturę nie otrzymaliby odpraw emerytalnych. Ograniczony
zostałby Fundusz Świadczeń Socjalnych. Skończyłaby się
też możliwość dodatkowego zarobku za pracę w nadgodzinach. Warto o tym pamiętać nawet dzisiaj, gdy korzystamy
z tych wszystkich obronionych uprawnień pracowniczych
i jeszcze mamy je poszerzone o Abonament Medyczny i Pracowniczy Program Emerytalny.
Negocjacje płacowe zostają wznowione z początkiem
2009 roku. ZZPPM oczekuje utrzymania płacy realnej
w KGHM co najmniej na niezmienionym poziomie. Uwzględniając inflację, powinny więc one wzrosnąć minimum
o 5 proc. W uzasadnieniu przedstawia argumenty ekonomiczne i społeczne. Związek udowadnia też, że spełnienie
oczekiwań tysięcy pracowników Polskiej Miedzi nie naruszy
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Informacje dot. funkcjonowania abonamentu medycznego
wg stanu na dzień 31 maja 2016r.

Stan zatrudnienia na
dzień 31.05.2016

Oddział

Ilość pracownków,
którzy przystąpili
do pakietu
medycznego

Udział %

Ilość członków
rodzin, którzy
przystąpili do
pakietu medycznego

ZG Lubin

3 164

1 884

59,54%

487

ZG Polkowice-Sieroszowice

4 702

2 528

53,76%

720

ZG Rudna

4 471

3 046

68,13%

808

HM Legnica

864

621

71,88%

177
303

HM Głogów

2 425

1 368

56,41%

HM Cedynia

227

130

57,27%

28

ZWR

899

580

64,52%

144

Zakład Hydrotechniczny

343

220

64,14%

41

COPI

254

204

80,31%

64

JRG-H

114

82

71,93%

14

Centrala

647

512

79,13%

128

18 110

11 175

61,71%

2 914

Razem

60% uczestników w abonamencie medycznym to nieograniczony dostęp do specjalistów

Informacje dotyczące PPE
wg stanu na dzień 31 sierpnia 2016r.
Informacje dotyczące PPE
wg stanu na dzień 31 sierpnia 2016r.

Oddział
Oddział
ZG Lubin
ZG Polkowice-Sieroszowice
ZG Lubin
ZG Rudna
ZG Polkowice-Sieroszowice
Huta Miedzi Legnica
ZG Rudna
Huta Miedzi Głogów
Huta Miedzi Legnica
Huta Miedzi Cedynia
Huta Miedzi Głogów
ZWR
Huta Miedzi Cedynia
Zakład Hydrotechniczny
ZWR
COPI
Zakład Hydrotechniczny
JRG-H
COPI
Centrala
JRG-H
Razem
Centrala

Ilość osób, które
Stan
przystąpiły do PPE
zatrudnienia na
Udział %
wg stanu
Ilość osób,
którena dzień
dzień 31.08.2016
Stan
31.08.2016
przystąpiły do PPE
zatrudnienia na
Udział %
3wg
200
92,09%
stanu na dzień
2 947
dzień 31.08.2016
31.08.2016
4 716
92,30%
4 353
3 200
92,09%
2 947
4 511
92,00%
4 150
4 716
92,30%
4 353
867
91,46%
793
4 511
92,00%
4 150
2 415
93,95%
2 269
867
91,46%
793
230
88,26%
203
2 415
93,95%
2 269
889
93,70%
833
230
88,26%
203
348
90,23%
314
889
93,70%
833
243
94,65%
230
348
90,23%
314
114
95,61%
109
243
94,65%
230
652
92,94%
606
114
95,61%
109
18 185
16 807
92,42%
652
92,94%
606

Razem

18 185
Składki dodatkowe zadeklarowało:
Średnia wysokość składki dodatkowej

Składki dodatkowe zadeklarowało:
Średnia wysokość składki dodatkowej
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3 117
69 zł/m-c
3 117
69 zł/m-c

16 807

92,42%

stabilności finansowej spółki. Tłumaczy, iż ludzie, którzy
wypracowali olbrzymi zysk – 2,8 mld zł w 2008 roku –
i w pierwszym kwartale 2009 zrealizowali plan zakładany na
cały rok, mają prawo żądać, by ich zarobki nie traciły na wartości z powodu inflacji.
Mirosław Krutin początkowo odmawia jakichkolwiek podwyżek. Twierdzi, że firma musi zmagać się z konsekwencjami
światowego kryzysu gospodarczego i nie może sobie pozwolić na jakikolwiek wzrost wynagrodzeń. Po kilku tygodniach
negocjacji modyfikuje jednak swoje stanowisko. Oferuje
wypłatę jednorazowej premii w wysokości 2 tysięcy złotych,
oczekując jednocześnie deklaracji, że zakończy to wszelkie
postulaty płacowe. Takie postawienie sprawy odebrane zostaje przez załogę jako konfrontacyjne i niemożliwe do zaakceptowania.
W odpowiedzi wszystkie organizacje związkowe występują
ze wspólnym stanowiskiem, w którym domagają się jednorazowej wypłaty 5 tys. złotych dla każdego pracownika, podniesienia odpisu na PPE o 2 proc. i objęcia całej załogi pakietem
medycznym. ZZPPM przypomina też prezesowi, iż spór zbiorowy w spółce wciąż trwa i w każdej chwili możliwe jest ogłoszenie każdej prawem przewidzianej akcji protestacyjnej, ze
strajkiem włącznie.
28 kwietnia w Polskiej Miedzi powołany zostaje Międzyzakładowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Postanawia
on zamienić kolejne spotkanie z zarządem KGHM na wysłuchanie publiczne. Po ogłoszeniu załodze tej decyzji 5 maja
o godzinie 9 przed siedzibą spółki pojawia się kilkusetosobowa grupa pracowników chcących osobiście porozmawiać
z zarządem. Niestety, dialog utrudnia zaryglowane na cztery
spusty wejście na teren spółki oraz szpaler ochroniarzy. Jednak pragnienie ludzi do osobistego spotkania się z prezesem
było silniejsze niż zawiasy bramy. Po sforsowaniu przeszkody
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na trawniku pod oknami gabinetu prezesa posadzona zostaje
lipa. Drzewo, które ma symbolizować styl prowadzenia przez
Mirosława Krutina dialogu społecznego i jego sposób zarządzania firmą.
Zarząd
pod
naciskiem
pikietujących podejmuje ostatecznie decyzję o spełnieniu
wszystkich postulatów płacowych i socjalnych. Miesiąc
później prezes Mirosław Krutin oświadcza, że nie będzie
się ubiegał o przedłużenie
kończącego mu się kontraktu
menedżerskiego. Historia milczy – czy była to jego samodzielna decyzja, czy też został
do niej przekonany przez ministra skarbu.
Zanim jednak ostatecznie
pożegnał się ze swoim gabinetem, podjął kilka działań, które postawiły pod znakiem zapytania jego kompetencje zarządcze. W wielu opiniach padały też
podejrzenia, że w ten sposób na odchodne postanowił zemścić
się na związkach zawodowych za wywalczone dla załogi 5 tys.
zł premii, podniesienie do 5 proc. składki na PPE oraz za objęcie pracowników abonamentem medycznym.
Kilka dni po podpisaniu porozumienia płacowego zarząd
KGHM wystąpił do prokuratury i ABW z zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa. Oskarża pracowników Polskiej
Miedzi o złamanie aż trzech paragrafów kodeksu karnego
i jednego z kodeksu wykroczeń. Zarzuca im nieuprawnione
wejście na teren spółki oraz czynny udział w zbiegowisku,
którego uczestnicy dopuścili się zamachu na mienie spółki,
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a także popełnienie wykroczenia, czyli zwołanie zgromadzenia
bez wymaganego zawiadomienia stosownych organów i uzyskania zezwolenia. Naprawę szkody (czyli wymianę zawiasów)
wyceniono na kwotę 515 złotych i 16 groszy. Po czteromiesięcznym śledztwie sprawa zostaje umorzona. Według prokuratury protest nie miał znamion czynu zabronionego.
Kolejnym dziwnym działaniem prezesa było triumfalne podwyższenie o prawie 1,5 mld zł prognozy zysku (z 488 mln zł na
1,9 mld zł). Kierownictwo ZZPPM na łamach dwutygodnika
„Związkowiec” skomentowało taką korektę jako dowód na to,
że szefowi wiodącej na warszawskiej giełdzie spółki równie
dobrze mogą się mylić kilometry z godzinami, a złotówki
z kilogramami.
Na odchodne Mirosław Krutin zmienia też swoje stanowisko w sprawie dywidendy. Początkowo twierdził, iż cały zysk
powinien zostać w firmie. Tłumaczył, że spółka ma w planie
realizację koniecznych, ale i kosztownych inwestycji. Co prawda inwestycji nie odwołał, ale beztrosko zarekomendował
akcjonariuszom zabranie wypracowanego zysku. Tak też się
stało i kilka dni później decyzją WZA Polskiej Miedzi przeznaczono na dywidendę 2,3 mld zł. W kasie pozostaje jedynie
500 mln zł. Była to kropla w morzu potrzeb. Tylko na zaplanowaną modernizację hut, udostępnienie złoża Głogów Głęboki,
budowę nowych elektrowni parowo-gazowych potrzeba było
w pierwszej fazie około 1,5 mld zł.
Patrząc na przebieg kilkunastomiesięcznego panowania
Mirosława Krutina w KGHM, trudno się dziwić, że zdecydowana większość załogi KGHM oraz pracownicy spółek zależnych
pożegnali go bez specjalnego żalu. Niektórzy nawet mieli
nadzieję, że niezależnie, kto przejmie ster władzy w Polskiej
Miedzi, gorzej już nie będzie. Kierownictwo ZZPPM jednak
przestrzega przed tak nadmiernym optymizmem. Szybko się
okazuje, że była to ze wszech miar uzasadniona ostrożność.
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Premier rozkazuje – prezes
wykonuje – związek protestuje
Powołanie na czele zarządu KGHM dotychczasowego wiceprezesa Herberta Wirtha otwiera długą listę jego fatalnych
decyzji zarządczych, z którymi ZZPPM będzie się musiał zmagać przez kolejnych sześć lat. Nowy prezes bowiem szybko
okazuje się też bezgranicznie uległy wobec woli jego politycznych mocodawców i uchyla się od bronienia interesów spółki.
W lipcu 2009 roku koalicyjny rząd PO–PSL ogłasza aktualizacje programu prywatyzacji spółek będących pod kontrolą
ministra skarbu. Plany przewidują przyspieszenie i rozszerzenie wyprzedaży najlepszych polskich przedsiębiorstw; wśród
nich znajduje się Polska Miedź.
Na rynek ma być rzucone od 10 do 41 proc. akcji spółki.
Informacja ta nabiera szczególnej wymowy w zestawieniu
z wcześniejszą decyzją rządu o pozbawieniu KGHM ochrony
Złotą Akcją. W tym świetle zaczyna też być zrozumiała uchwała
podjęta w czerwcu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa o skreśleniu
ze statutu spółki zapisu mówiącego, że prezesem KGHM może
być wyłącznie obywatel polski, na stałe mieszkający w Polsce.
Całości dopełnia sierpniowa decyzja Rady Ministrów dopuszczająca elektroniczną sprzedaż akcji Skarbu Państwa.
Setki tysięcy mieszkańców Zagłębia Miedziowego decyzje
rządu odbiera jako bezpośrednie zagrożenie ich stabilności
zawodowej i życiowej. Ludzie przypominają słowa Donalda
Tuska wypowiedziane podczas kampanii wyborczej. Zapewniał on wówczas, że Platforma Obywatelska nie sprywatyzuje
KGHM, nie oszuka górników i nie ograbi firmy z zysku.
Obietnice premiera stają więc w jawnej sprzeczności z jego
działaniami. Narasta społeczny bunt i powszechne oburzenie
na jego politykę.
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Jedynie zarząd KGHM wydaje się całkowicie spokojny. W prasowych komentarzach cierpliwie tłumaczy, że minister skarbu
pełniący nadzór właścicielski ma pełne prawo decydowania
o losie spółki. Nie czuje się też w żadnym stopniu zaniepokojony
perspektywą jej sprzedaży. Prezes Wirth nie widzi również problemu w corocznym pobieraniu znacznych dywidend i snuje
ambitne plany inwestycyjne.
Pytania o środki na ten cel
raczej pomija dyplomatycznym
milczeniem. Czasami jedynie
bąknie coś o kredytach bankowych. Nie wspomina, że ich
koszty obsługi w czasie światowego kryzysu finansowego
rosną z miesiąca na miesiąc,
co niejedno już przedsiębiorstwo doprowadziło na skraj
bankructwa.
Wobec realnej groźby sprzedaży znacznego pakietu akcji
Polskiej Miedzi i jednoczesnej
całkowitej bierności władz spółki ZZPPM wraz NSZZ Solidarność
23 lipca ogłaszają w całej Polskiej Miedzi Pogotowie Strajkowe.
Równocześnie związkowcy występują zarówno do władz samorządowych, jak i prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z prośbą
o mediacje z rządem w sprawie narastającego konfliktu.
Niestety, odpowiedź z prezydenckiej kancelarii rozwiewa
wszelkie nadzieje. Lech Kaczyński nie podejmie w tej sprawie
żadnej interwencji. Jego zdaniem „na rozmowy jest już za późno,
więc wszelkie rozmowy na ten temat będą bezowocne”.
Dla załogi Polskiej Miedzi stało się jasne – nie mają co
liczyć na pomoc. Jeśli chcą ocalić swoje miejsca pracy, muszą
o to zadbać sami.
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Pierwsza akcja protestacyjna wyznaczona zostaje 11 sierpnia.
Tego dnia w kopalniach Polskiej Miedzi na dwie godziny zatrzymana zostaje praca porannej zmiany i na cechowniach organizowane
są masówki. W tym czasie również w pozostałych zakładach liderzy związkowi zwołują załogi na spotkania informacyjne. W odpowiedzi zarząd KGHM składa doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez organizatorów akcji.
Równolegle z podjętą przez załogę dwugodzinną akcją
protestacyjną ZZPPM odwiesza wciąż niezakończony spór
zbiorowy. W jego ramach formułuje dodatkowe postulaty
nawiązujące do planowanej sprzedaży pakietu kontrolnego
spółki. Oczekuje od zarządu podpisania „pakietu pracowniczego”, który wszedłby w życie w przypadku utraty kontroli
Skarbu Państwa nad spółką. Dokument ten dawałby całej
załodze minimum dziesięcioletnią gwarancję zatrudnienia
oraz zapewniał w tym okresie obowiązywanie dotychczasowych zapisów ZUZP i coroczną waloryzację płac wskaźnikiem nie niższym od wskaźnika inflacji osiągniętego w roku
poprzednim. Domaga się też od zarządu wycofania złożonych doniesień prokuratorskich i zapewnienia uczestnikom
akcji protestacyjnej utrzymania wszelkich praw płacowych
wynikających z ZUZP. Postulat ten jest reakcją na zmniejszenie wypłat za sierpień dla prawie 2900 pracowników oraz
zapowiedź pozbawienia ich 14. pensji.
W odpowiedzi zarząd zamiast niezwłocznie podjąć negocjacje zaczyna grać na zwłokę. Oświadcza, że akcja protestacyjna
była działaniem nielegalnym. Również postulaty ZZPPM uznaje
za niezgodne z prawem i w związku z tym odmawia jakichkolwiek dalszych rozmów na ten temat. Po podjęciu tych kontrowersyjnych decyzji prezes Herbert Wirth i dyrektor generalny
ds. pracowniczych Janusz Żołyński, wyczerpani emocjonalnie
wydarzeniami, biorą dwutygodniowy urlop wypoczynkowy. Na
dodatek rzeczniczka prasowa KGHM Monika Kowalska na ante-

34

25 lat historii ZZPPM

nie Radia Zet proponuje, by do listy żądań związek dopisał jeszcze jeden punkt – truskawki z bitą śmietaną na śniadanie dla
każdego pracownika. W taki oto sposób arogancja władzy
w Polskiej Miedzi sięgnęła himalajskich szczytów.

Dialog społeczny w KGHM
zamiera na wiele miesięcy
Zaczęło się, pod groźbą wstrzymania wypłaty czternastki
zmuszanie ludzi do podpisywania lojalki. Dokumentu zawierającego oświadczenie, iż 11 sierpnia organizatorzy protestu
przez dwie godziny blokowali im dojście do stanowisk pracy.
Równolegle wynajęci za słone honoraria prawnicy rozpoczęli
„produkcję” doniesień i skarg słanych do wszystkich możliwych organów wymiaru sprawiedliwości. Pracownicy zaczęli
otrzymywać z prokuratur i sądów wezwania na przesłuchania.
Jedni w charakterze świadków, inni jako oskarżeni. Na dodatek te postępowania, które umarzano, prezes Herbert Wirth
zaskarżał. Zabawa w kotka i myszkę trwała miesiącami. Takie
swoiste podziękowanie załodze za to, że ośmieliła się wystąpić w obronie najlepiej pojętego interesu spółki. Firmy, nad
którą z urzędu prezes winien sprawować pieczę. Tymczasem
zamiast tego zajął się gnębieniem ludzi. W ten sposób uwiarygadniał się przed swoimi mocodawcami.
Stanowisko ZZPPM przez cały czas jest jednoznaczne. Pracownicy uczestniczyli w legalnym proteście. Dobrowolnie bronili
swoich miejsc pracy i perspektyw dalszego rozwoju firmy. Strajk
został zorganizowany po referendum i w trakcie trwającego
sporu zbiorowego. Nie ma więc żadnych podstaw do karania
uczestników protestu. Związek składa do Państwowej Inspekcji
Pracy zawiadomienia o łamaniu praw pracowniczych. Jednocześnie zapewnia opiekę prawną tym, którzy decydują się wystąpić
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do sądu pracy z powództwem przeciwko pracodawcy. Do czasu
zakończenia postępowań sądowych osobom pozbawionym premii udziela też pożyczek równoważących wstrzymane wypłaty.
Po ponadrocznej walce zarząd wreszcie zrozumiał, że stoi na
straconej pozycji. Posypał więc głowę popiołem i wysłał swoich
prawników z poleceniem złożenia pracownikom propozycji
ugody. Władze spółki zobowiązują się w niej do zwrotu należnych ludziom pieniędzy powiększonych o ustawowe odsetki
karne (ok. 13 proc. w skali roku) oraz pokrycia poniesionych
wydatków sądowych i adwokackich. Dla kilkudziesięciu pracowników, którym pracodawca bezprawnie odmówił czternastki, bo
nie podpisali postrajkowych lojalek, sprawa kończy się pomyślnie. Niektórzy nawet twierdzili, że na całej awanturze wręcz skorzystali, bo przecież tak wysokiego oprocentowania oszczędności nie dostaliby w żadnym banku.
Równolegle z działaniami represyjnymi zarządu wobec
załogi rusza negatywna kampania medialna wymierzona przeciwko organizacjom pracowniczym działającym w Polskiej
Miedzi. Szczególnie na celowniku tego propagandowego
ataku znajdują się liderzy ZZPPM, zwłaszcza ci, którzy cieszą
się wśród załogi największym autorytetem. W prasie, radio i telewizji – podawane są nieprawdziwe informacje o ich rzekomo
królewskich wynagrodzenia, luksusowych biurach i służbowych limuzynach. Padają insynuacje, iż dbają oni wyłącznie
o własny interes i lekceważą problemy szeregowych członków. Dziwnym zbiegiem okoliczności publikacje te następują
bezpośrednio po podpisaniu w październiku przez KGHM
kontraktu z agencją MDI na „doradztwo strategiczne oraz prowadzenie działań komunikacyjnych dla KGHM”. Firma ta
w świecie reklamy, marketingu i komunikacji społecznej znana
była w tamtym czasie z działań „czarnego PR”. Mówiąc
wprost: psucia na zamówienie zleceniodawcy opinii konkretnym ludziom, przedsiębiorstwom lub organizacjom.
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Wielki finał na Allegro
– na przełomie lat 2009 i 2010
W Polskiej Miedzi, zgodnie z tradycją prawicowych rządów, czas letnich wakacji, zabaw karnawałowych lub obchodów barbórkowych wykorzystywano do ogłaszania niepopularnych społecznie decyzji. Tak było za czasów zarówno
Kongresu Liberalno-Demokratycznego, jak i Unii Wolności
czy Akcji Wyborczej Solidarność lub pod panowaniem
Prawa i Sprawiedliwości. Również i Platforma Obywatelska
podtrzymała tę tradycję, ogłaszając w lipcu 2009 roku zamiar
rzucenia na rynek znacznego pakietu akcji KGHM. W sierpniu Rada Ministrów wyraziła też zgodę na ich elektroniczną
sprzedaż. Kolejnym etapem tego planu było zwołanie na
9 grudnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiej Miedzi, podczas którego przegłosowane
zostały kolejne zmiany w statusie spółki. Skarb Państwa uzyskał możliwość samodzielnego zwoływania walnych zgromadzeń. Zmniejszona też została wielkość kworum, czyli
liczba akcjonariuszy na zgromadzeniu niezbędna do podejmowania uchwał. Ponadto zmianie uległy zasady wypłaty
dywidendy, tak że można ją już było wypłacać zaliczkowo
jeszcze przed czerwcowym rozliczeniem ostatecznych wyników finansowych. Przyznano też radzie nadzorczej prawo
decydowania o terminie i wysokości wypłaty zaliczek na
poczet dywidendy. Według oficjalnej rządowej wersji w ten
sposób wzmocniono kontrolę Skarbu Państwa nad spółką.
Jak zwykle politycznie poprawny prezes Herbert Wirth
gorliwie uwiarygodniał to tłumaczenie, zaznaczając, iż
zmiany są korzystne i przyczynią się do wzrostu wartości
firmy. Dają umocnienie roli Skarbu Państwa w spółce, tak
aby miał nad nią pełną kontrolę – również po planowanej
sprzedaży.
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Jednak zdecydowana większość pracowników nie wierzyła
w taką propagandę. Natomiast tym nielicznym, którzy jeszcze
brali słowa polityków PO za dobrą monetę, przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej KGHM Leszek Hajdacki na łamach
„Związkowca” wyjaśniał, że zmienione zapisy statutu w konkretnych sytuacjach grożą firmie paraliżem w takich ważnych
sprawach, jak podział zysku czy wybór członków rady nadzorczej. Zwracał też uwagę, iż głosowanie akcjonariuszy pokazało,
że już ponad 10 proc. akcji ma grupa inwestorów działających
razem.
– Było dla nas jasne, że rząd bezwzględnie i konsekwentnie realizuje swój plan sprzedaży Polskiej Miedzi – komentuje
przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Gołym okiem
było widać, iż drużyna Donalda Tuska, forsując zmiany w statucie, lekceważy opinię załogi, władz samorządowych oraz
duże grono niezależnie myślących ekonomistów. Ma tylko
jeden cel: zebrać gdzie się da pieniądze, które pozwolą mu
przetrwać do najbliższych wyborów. Jednego tylko nie wiedzieliśmy: kiedy sprzedaż nastąpi i jak duży pakiet akcji zostanie wystawiony na rządowym „allegro”.
Kilka minut po godzinie 9 rano 7 stycznia 2010 roku Reuters poinformował: „Ministerstwo Skarbu Państwa planuje
w dniu dzisiejszym sprzedać 10 procent akcji KGHM na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ostateczna cena
akcji zostanie ustalona w procesie book buildingu (budowanie księgi popytu), czyli zbieraniu deklaracji zakupu akcji od
inwestorów instytucjonalnych.”
Księga popytu zamknięta została 8 stycznia w południe.
Do budżetu wpłynęły wówczas nieco ponad 2 mld zł.
W ocenie niezależnych analityków cena akcji ustalona została
na bardzo niskim poziomie.
– Z transakcją tą rząd, obawiając się protestów społecznych,
tak bardzo się spieszył, że nawet zrezygnował z około 250 mln zł
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dywidendy za 2009 rok – ocenia Zbrzyzny.
Wartość 10 proc.
– W rok po sprzedaży 10 proc. akcji Polakcji KGHM
skiej Miedzi miało już wartość 3,5 mld zł.
Styczeń 2011
3,5 mld zł
To oznacza, że inwestor w ciągu 365 dni
zarobił 1,5 mld zł. Tak błyskawiczny
Styczeń 2010
zwrot wyłożonego kapitału to swoisty
2 mld zł
rekord świata. Jednak medialnie sprzedaż akcji KGHM za 2 mld zł przedstawiana była jako zwycięstwo Donalda Tuska
nad związkami zawodowymi. Ja natomiast jestem przekonany, że gdybyśmy wówczas głośno nie
protestowali, minister skarbu bez skrupułów sprzedałby 41 procent udziałów. W dyskusjach sejmowych często padały takie
przypuszczenia. Miarą tamtej naszej walki jest więc obecny
32-proc. pakiet, który wciąż na szczęście stanowi część majątku
narodowego.
• 1997 r., rząd Włodzimierza Cimoszewicza – debiut na giełdzie, udział wynosi 51 proc.;
• 1999 r., rząd Jerzego Buzka – minister skarbu Emil Wąsacz
oddaje WSK Świdnik 2 proc. akcji Polskiej Miedzi – udział wynosi
49 proc.;
• 2000 r., rząd Jerzego Buzka – Ministerstwo Skarbu przekazuje PKO BP 5 proc. akcji KGHM, udział wynosi 44 proc.;
• 2007 r., rząd Jarosława Kaczyńskiego – minister skarbu
Wojciech Jasiński przekazuje Kompanii Węglowej 2,5 proc.
akcji KGHM, udział zmniejsza się do 41,5 proc.;
• 2010 r., rząd Donalda Tuska – minister skarbu Aleksander Grad
sprzedaje 10 proc. akcji
Polskiej Miedzi, udział
w KGHM zmniejsza się
do 31,5 proc.
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Mniej akcji w portfelu, więcej
arogancji w zarządzaniu
Zmniejszenie zaangażowania Skarbu Państwa w Polskiej
Miedzi było podstawą dla posła Ryszarda Zbrzyznego do złożenia wniosku o zorganizowanie w Sejmie specjalnego posiedzenia Komisji Skarbu Państwa, podczas którego rząd przedstawi swoje dalsze plany wobec KGHM.
– Miałem nadzieję na pogłębioną i rzeczową dyskusję oraz
poważne podejście do tematu – wspomina Ryszard Zbrzyzny.
– Mówiłem, że sprzedaż Polskiej Miedzi będzie równoznaczna
z utratą własności całego złoża, którego zasobność szacowana jest na 1,6 mld ton rudy miedzi. To 30 mln ton miedzi
i 80 tys. ton srebra. Tłumaczyłem, że jest to nasze bogactwo narodowe, które może przynosić Polsce znaczne korzyści przez
60–80 lat. Jest podstawą funkcjonowania całego Zagłębia Miedziowego i stanowi też istotną pozycję w corocznym budżecie
państwa. Podkreślałem, iż KGHM musi mieć środki, które umożliwią dalszą eksploatację tego złoża. Jednak polityka corocznego
ogałacania spółki z wypracowanego zysku to uniemożliwia. Pytałem też o poziom zabezpieczenia spółki na czas dekoniunktury.
W odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości nie padły ani z ust
ministra, ani prezesa zarządu żadne konkretne wyjaśnienia,
które – chociażby w zarysie – nakreśliłyby strategię spółki,
koncepcję jej rozwoju, wariant działania na wypadek załamania światowego rynku miedzi. Wiele natomiast do powiedzenia miał prezes Herbert Wirth na temat zarobków w KGHM.
Zapowiedział, że na podniesienie wynagrodzeń mogą liczyć
tylko pracujący bezpośrednio przy ścianach wydobywczych.
Zatrudnieni na innych stanowiskach, zdaniem prezesa, mają
już wystarczające płace i nie ma powodu do dalszego ich
zwiększania. Dodał też, iż wie, że decyzje podejmowane przez
zarząd, którym kieruje, i jego polityka płacowa są oceniane
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bardzo dobrze zarówno przez związki zawodowe, jak i pracowników.
Oświadczenie to wygłoszone z pełną powagą na forum parlamentarnym zostało odebrane przez załogę KGHM z oburzeniem. Określenia „kłamca i arogant” należały do tych najdelikatniejszych epitetów, z jakimi można się było spotkać
w Zagłębiu Miedziowym.
– Trudno się było dziwić
ludziom, że byli oburzeni słowami prezesa – mówi przewodniczący ZZPPM Polkowice- Sieroszowice Mieczysław
Grzybowski. – Od trzech lat nie
mieli podniesionych stawek.
Rok wcześniej wywalczona za
pomocą upadającej bramy jednorazowa nagroda była jedynie doraźnym rozwiązaniem.
My natomiast oczekiwaliśmy decyzji systemowych. Zamiast
tego zarząd forsował oprotestowany przez większość związków
zawodowych niekorzystny dla załogi Regulamin Premiowania.
Zorganizowane przez nas konsultacje w tej sprawie jasno pokazywały, że tego dokumentu pracownicy nie akceptują.
Regulamin zawierał zapisy likwidujące możliwość systemowego podwyższenia wynagrodzenia w oparciu o wzrost stawek osobistego zaszeregowania. Uniemożliwił prowadzenie
negocjacji w trybie zapisów UZP i dopuszczał tylko rokowania
w ramach prowadzonych sporów zbiorowych. Ponadto oparty był na głębokich dysproporcjach płac pomiędzy poszczególnymi grupami pracowniczymi. Poziom wynagrodzeń uzależniał od parametrów tworzonych przez pracodawcę przy
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jednoczesnym braku określenia zasad ich formułowania.
Zawierał bardzo długą listę zapisów, na podstawie których
pracownik mógł być pozbawiony premii przy jednoczesnym
braku zapisów gwarantujących mu jej przyznanie.
– Więcej w tym było zasad, na których opierają się gry
hazardowe, niż jasnych reguł promujących rzetelną pracę –
wyjaśnia Leszek Hajdacki, przewodniczący ZZPPM ZG Rudna.
– Na wdrożenie Regulaminu nie przewidywano w Funduszu
Wynagrodzeń zwiększenia środków. Zamierzano natomiast
wykorzystać te, które pracownicy KGHM otrzymali po majowych zdarzeniach z przewracającą się bramą.
Rozdział pieniędzy wynikający z zapisów Regulaminu na
przykładzie ZG „Rudna” scharakteryzować można w następujący sposób: prawo do udziału w podziale kwoty „bramowego” wynoszącej w ZG „Rudna” około 23 mln zł otrzymałoby
ok. 25 proc. załogi. Tak więc trzy czwarte pracowników
ZG Rudna w 2010 roku miało zarobić mniej niż w 2009 r. Niektóre z zapisów Regulaminu świadczyły też o całkowitej nieznajomości funkcjonowania Polskiej Miedzi oraz braku wyobraźni
i zdrowego rozsądku jego autorów. Przykładowo: praca operatora odstawiającego rudę na kratę podlegała premiowaniu.
Natomiast ta sama praca polegająca na odstawieniu kamienia
do miejsc jego lokowania nie była nagradzana premią.
– Generalną ideą Regulaminu było górnikowi przodowemu
nieba przychylić, a piecowemu pokazać figę z makiem – wyjaśnia wiceprzewodniczący ZZPPM Mieczysław Grzybowski. –
Wszystko to pod fałszywym pozorem większego motywowania pracowników produkcyjnych. Obłuda polegała na tym, że
władze spółki do grup produkcyjnych zaliczyły urzędników
administracyjnych, a wykluczyły z nich operatorów lokomotywy pz, rafiniarzy czy też przeróbkarzy!
Protestów ZZPPM i jednoznacznie negatywnej opinii załogi
na temat Regulaminu zarząd KGHM nie zamierzał brać pod
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uwagę. Zmienił zdanie dopiero po kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy zaproszonej do Polskiej Miedzi przez związek.
Równolegle z trwającą kilka miesięcy walką o ludzką twarz
Regulaminu Premiowania ZZPPM prowadzi rozmowy w sprawie
realizacji postulatów płacowych i pakietu pracowniczego, który
wszedłby w życie w przypadku utraty kontroli Skarbu Państwa
nad spółką. Jednak rozmowy
i mediacje nie przynoszą żadnego skutku. Na dodatek pojawia się informacja, iż władze KGHM zamierzają powrócić do zaniechanego dwa lata
temu pomysłu łączenia kopalń, hut oraz ZWR z Zakładem Hydrotechnicznym.
W tej sytuacji ZZPPM
podejmuje decyzję o rozpoczęciu w Polskiej Miedzi kolejnej akcji referendalnej. Na temat możliwości przystąpienia
do strajku pierwsi wypowiadają się, w listopadzie 2009
roku, pracownicy ZWR. Za nimi w kolejnych miesiącach do
urn idą górnicy i hutnicy. Wyniki we wszystkich zakładach nie
pozostawiają złudzeń – załoga KGHM jest zdeterminowana
walczyć o poziom swoich wynagrodzeń wszelkimi dostępnymi prawem sposobami.
Dla władz ZZPPM wynik referendum był jasnym sygnałem,
że przyszła pora na to, by związek zaostrzył formę protestu
i zradykalizował swoją postawę.
W marcu 2011 roku Rada Programowa ZZPPM podejmuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do organizacji w siedzibie spółki
wysłuchania publicznego z udziałem załogi i zarządu KGHM.
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– Chcieliśmy, by prezes osobiście, patrząc prosto w oczy
pracownikom, wytłumaczył, dlaczego pomimo coraz wyższych zysków spółki, ich stawki stoją w miejscu od trzech lat.
Odpowiedział też na pytanie, z powodu jakich zasług jego
wynagrodzenie w ostatnim roku podwoiło się, przekraczając
poziom 80 tys. zł miesięcznie. Pracownicy chcieli też usłyszeć
jasno sformułowane założenia związane z kształtem organizacyjnym ciągu technologicznego i spółek grupy kapitałowej.
Hutnicy zagrożeni redukcjami oczekiwali jednoznacznej deklaracji w sprawie rozwoju hutnictwa oraz powstawania nowych
inwestycji, które zapewnią im miejsca pracy. Mieliśmy nadzieję, że taka forma dialogu społecznego skłoni wreszcie zarząd
do konstruktywnego poszukiwania dróg spełnienia postulatów załogi. Przypomnę, że najważniejsze z nich to: wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 300 zł oraz udzielenie dziesięcioletniej gwarancji pracy i płacy w przypadku utraty kontroli nad spółką przez Skarb Państwa.
W porozumieniu z władzami KGHM związek wyznaczył
datę spotkania na 5 maja. Dla tych, którzy nie zmieszczą się
w sali konferencyjnej, miano wystawić telebimy na skwerze
przed biurowcem.
W wyznaczonym dniu o godzinie 7.30 rano przed siedzibą
spółki pojawiło się ponad 2 tysiące osób. Tym razem czekała
na nich otwarta brama oraz namioty z gorącą herbatą i kawą.
Szybko się jednak okazało, że na tym kończy się gościnność
zarządu wobec przybyłych pracowników. Nie było telebimów i nie było dostępu do sali konferencyjnej, gdzie planowano przeprowadzić debatę. Był jedynie monolog prezesa
chronionego przez uzbrojonych po zęby policjantów.
W takiej scenerii załoga dowiedziała się, że nie dla psa kiełbasa i o podwyżkach może zapomnieć. Niektórym puściły
nerwy i wysłuchanie publiczne zamieniło się w publiczną
awanturę.
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Dwa miesiące po tych wydarzeniach – 7 lipca – podczas
corocznego zebrania sprawozdawczego delegatów ZZPPM
przewodniczący Ryszard Zbrzyzny zajścia te określił jako
jawną prowokację.
– Był to doskonale wyreżyserowany przez władze spektakl
– mówił. – Miał pokazać związki zawodowe w jak najgorszym
świetle. Do dzisiaj policja nie zidentyfikowała najbardziej agresywnych osób, które szturmowały wejście do biurowca.
W tempie ekspresowym pociągnięto do odpowiedzialności
kilku górników. Głównie tych z drugiego szeregu. Jednak prowodyrów, którzy podburzali do awantury i atakowali ochronę,
do dzisiaj nie udało się policji zidentyfikować. Na dodatek
śmiem twierdzić, że nigdy tego nie dokona. Mimo że dysponuje dokładną rejestracją filmową i fotograficzną. Czy to nie
jest zastanawiające? Sądzę, że byli to ludzie, którzy znaleźli się
wśród nas ze ściśle określonym zadaniem. Tak naprawdę niewiele mieli z nami wspólnego. Mówiąc wprost, posłużono się
prowokacją tylko po to, by stworzyć wizerunek związków
zawodowych jako siły burzącej ład społeczny. Władza mogła
pokazać całej Polsce nas jako wroga publicznego, którego
trzeba unieszkodliwić i wyeliminować.
Celem prowokacji było nie tylko oczernienie wizerunku związków zawodowych. Miała ona też za zadanie dostarczyć władzy
pretekstu do ograniczenia społecznej kontroli nad strategicznymi decyzjami, jakie w Polskiej Miedzi miały wkrótce zapaść.

Minister nie przyjmuje
do wiadomości wyników wyborów
Przypuszczenia o celowym sprowokowaniu przez władze
spółki awantury pod biurowcem KGHM umocniły się już
15 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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Na wniosek przedstawiciela
ministra skarbu została przegłosowana uchwała blokująca
Leszkowi Hajdackiemu, Ryszardowi Kurkowi i Józefowi Czyczerskiemu powołanie do składu Rady Nadzorczej KGHM.
Stało się tak pomimo uznania
prawidłowości głosowania na
członka rady z wyboru przeprowadzonego w Polskiej Miedzi w dniach 14–15 maja.
W ten sposób rząd, łamiąc zapisy ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw
państwowych, pozbawił 18 tysięcy pracowników Polskiej Miedzi należnego im prawa do
posiadania swojej reprezentacji we władzach spółki.
ZZPPM publikuje stanowisko, w którym stwierdza, iż niepowołanie do składu rady nadzorczej wybranych przedstawicieli pracowników jest rażącym złamaniem prawa. Zapowiada
też podjęcie wszelkich prawem dozwolonych kroków zmieniających ten stan rzeczy.
Droga do sprawiedliwości okazała się długa i kręta. Pierwszym jej etapem było sporządzenie doniesienia do prokuratury. Ta jednak nie uznała za zasadne wdrożenia postępowania
i sprawę umorzyła. Odbyło się też kilka procesów sądowych,
zarówno z powództwa Leszka Hajdackiego i Józefa Czyczerskiego, jak i pojedynczych akcjonariuszy. Sprawy miały różny
przebieg. W jednych prawnicy doszukiwali się uchybień formalnych, w innych zapadały „salomonowe wyroki” obliczone
na przeciąganie w nieskończoność całego postępowania.
Również interwencje podejmowane w Sejmie przez posła
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Ryszarda Zbrzyznego nie dawały pozytywnych rezultatów.
Rządząca koalicja PO-PSL ignorowała wszelkie oświadczenia
i interpelacje poselskie oraz blokowała wprowadzenie do
porządku obrad dyskusji o sytuacji w Polskiej Miedzi. Podobnie ignorowane były interwencje OPZZ składane w Komisji
Trójstronnej do spraw społeczno – gospodarczych.
W tym czasie władze KGHM, chronione przez rząd Donalda
Tuska, nie zasypiały gruszek w popiele. Już we wrześniu 2011
roku zarząd podjął nieskuteczną na dalszą metę próbę powołania do rady nadzorczej przedstawicieli załogi wyznaczonych
przez pracodawcę. W roli figurantów wystąpili trzej emerytowani dyrektorzy wciąż dorabiający w Polskiej Miedzi: Lech
Jaroń, Maciej Łaganowski i Paweł Markowski. Wart odnotowania jest fakt, że po raz pierwszy w głosowaniu wziął również udział Herbert Wirth. Oczywiście towarzyszyła mu liczna
świta dyrektorska. Niewiele jednak ten gest zmienił. Większość załogi wybory zbojkotowała. Do urn poszło zaledwie
5 proc. pracowników. Na dodatek część z nich wzięła udział
w tym akcie pseudodemokracji pod przymusem swoich bezpośrednich przełożonych. Na znak protestu wrzucali więc do
urn karty nieprawidłowo wypełnione. Często opatrzone
dosadnymi komentarzami.
Ostateczny wynik mówił sam za siebie. Na ponad 18 tysięcy uprawnionych do głosowania Lech Jaroń otrzymał
574 głosy, Maciej Łaganowski 666 głosów, a Paweł Markowski
614 głosów. Złośliwi komentowali, że wynik wyborczy pokazał tylko, jak liczna jest w Polskiej Miedzi czapa menedżerska
bezkrytycznie podlizująca się zarządowi. Dodawali przy tym,
iż nie dotyczy to wszystkich dyrektorów i kierowników.
Długo fałszywi reprezentanci załogi nie nacieszyli się swoimi
nominacjami. Dwa miesiące później ponad 4 tysiące pracowników podpisało się pod żądaniem natychmiastowego usunięcia
ich ze składu rady nadzorczej. Końcowym akordem było refe-
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rendum, podczas którego za odwołaniem Lecha Jaronia głosowało 6766 pracowników, przeciwko były 584 osoby. Za odwołaniem Macieja Łaganowskiego było 6716 osób, przeciwko
568; za odwołaniem Pawła Markowskiego głosowało 6690
osób, a 575 było przeciw.
Ten wątpliwej jakości kabaret w Polskiej Miedzi zakończył się
dopiero, gdy dobiegła końca trzyletnia kadencja rady nadzorczej.
Wówczas sędziowie Sądu Apelacyjnego wydali ostateczny
i korzystny dla załogi KGHM
werdykt. Zapadł on na dwa dni
przed rozpoczęciem się kolejnych wyborów przedstawicieli
pracowników do władz spółki
na kolejną kadencję. Ocenie
czytelnika należy pozostawić
odpowiedź na pytanie – czy ta
zbieżność w czasie to był przypadek czy premedytacja?
15 maja 2014 roku Leszek
Hajdacki i Józef Czyczerski
zyskali ponownie mandat do
reprezentowania interesów załogi w radzie nadzorczej na kolejną kadencję. Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapowiedzianemu na koniec czerwca
2014 roku nie pozostało już nic innego, jak przyjąć uchwałę
powołującą ich do rady.
– Decyzja ta była działaniem wypełniającym obowiązki akcjonariuszy wobec załóg pracowniczych zapisane w ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych –
komentuje Leszek Hajdacki. – Prawomocny werdykt Sądu Najwyższego rozpatrujący sprawę z mojego powództwa potwierdził
taką wykładnię prawa i musiała ona być zastosowana.
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Jak się później okazało, trwający przez ponad trzy kolejne
lata brak społecznej kontroli nad zarządzaniem firmą otworzył szerokie pole do podejmowania wielu kontrowersyjnych
decyzji, których skutki odczuwane są w Polskiej Miedzi po
dziś dzień.

Miliardowe przekręty
W czasie, gdy przez kilka miesięcy narzuceni przez zarząd
KGHM rzekomi przedstawiciele załogi zasiadali we władzach
spółki, przyjęte zostały uzgodnienia o strategicznym znaczeniu dla przyszłości Polskiej Miedzi.
Zadecydowano wtedy o sprzedaży Polkomtela i Dialogu.
Operatorów telekomunikacyjnych, których kilkusetmilionowe
dywidendy corocznie zasilały kasę KGHM.
Zarząd spółki uzyskał też zgodę na wielomiliardowe zagraniczne inwestycje. W efekcie na przełomie lat 2011 i 2012
zakupiono za 10 mld zł kanadyjską spółkę Quadra. W jej skład
wchodziło kilka w znacznym stopniu już wyeksploatowanych
kopalni w USA i Kanadzie oraz 55-procentowy udział w prawach do złoża rudy Sierra Gorda w Chile.
Gdy zapadły te decyzje inwestycyjne, prezes Herbert Wirth
zapewniał, że w ten sposób KGHM zwiększy potencjał i zbuduje swoją pozycję jako globalnego koncernu produkującego
miedź, metale szlachetne i rzadkie. Podkreślał też, iż jest to
jedyna recepta na obniżenie w spółce kosztów produkcji
średnio o około 20 proc. W tym widział gwarancję długoterminowego utrzymania rentowności całej firmy działającej na
podlegającym wahaniom rynku miedzi.
Niestety, pozbawiona swojej reprezentacji załoga nie
mogła tych zapowiedzi w żaden sposób zweryfikować. Pracownicy mieli do wyboru jedynie wierzyć prezesowi lub
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powątpiewać w jego słowa. Większość w oparciu o smutne
doświadczenia z lat poprzednich wybierała drugą opcję.
Równie krytyczne stanowisko prezentował przewodniczący
związku Ryszard Zbrzyzny. W oświadczeniu wydanym
w sierpniu 2012 roku wskazywał na pogarszające się z każdym kwartałem wyniki finansowe.
„Wyraźnie widać, jeśli przyjrzymy się porównaniu wyników
kwartalnych za ten rok. Główne wskaźniki ekonomiczne lecą
w dół. To dobrze nie wróży na drugą część roku. Zwłaszcza,
że w tym okresie podatek od miedzi i srebra będzie już płacony w pełnym zakresie (ok. 1,5 mld zł) oraz nastąpi wypłata
prawie 6 mld zł dywidendy. Będzie ona obciążona dodatkowo
kosztami obsługi wielomiliardowego kredytu. O konieczności
jego zaciągnięcia zarząd już mówi otwartym tekstem. Niemniej jednak prezes nie widzi powodów do niepokoju. Równie optymistycznie wypowiada się przy każdej okazji, gdy
poruszana jest sprawa zakupu za niebagatelną kwotę ok.
10 mld zł kanadyjskiej spółki Quadra. W żaden sposób nie
możemy podzielać tak dobrego samopoczucia zarządu
KGHM. Zwłaszcza że Quadra jakimś dziwnym trafem przed
naszym przejęciem kreowała zyski. Dzisiaj po pierwszym półroczu 2012 roku, już pod flagą KGHM, mamy przykrą niespodziankę – ok. 100 mln zł straty. Przypominam, że finalizacja
tych kontrowersyjnych transakcji kapitałowych miała miejsce
w okresie drugiego półrocza ubiegłego roku. W okresie,
w którym do składu rady nadzorczej KGHM minister skarbu
nie dopuścił przedstawicieli załogi. Przy dziwnych, niebiznesowych, liczonych w miliardach złotych transakcjach Polskiej
Miedzi reprezentanci załogi byli nie tylko zbędni, ale wręcz
niewygodni. Pewnie w ich obecności nie dałoby się tych
informacji utrzymać w tajemnicy.”
Obawy ZZPPM były ze wszech miar uzasadnione. Przejęte
przez KGHM zasoby surowcowe okazały się nie takim wcale łako-
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mym kąskiem, jak o nich mówił prezes Herbert Wirth. Płacąc
ciężkie pieniądze, staliśmy się posiadaczami wielu nierentownych
przedsiębiorstw. Już na początku 2013 roku podjęto decyzję
o zamknięciu kopalni Podolsky w Kanadzie. W 2015 roku rozpoczęto proces wygaszania produkcji kopalni miedzi i niklu
McCreedy West Mine pod
Sudbury, a 2016 rok ma być
końcem przerobu rudy w amerykańskiej kopalni Carlota.
Kopalnia odkrywkowa Afton
Ajax miała wznowić produkcję w 2013 roku, jednak do tej
pory (tj. października 2016
roku) nie uzyskano jeszcze od
władz kanadyjskich wszystkich
pozwoleń
środowiskowych.
Lokalna społeczność twierdzi,
że w złożonej przez KGHM
dokumentacji wiele zagrożeń
zostało niedoszacowanych lub
wręcz zbagatelizowanych. Natomiast prognozy efektywności finansowej całego przedsięwzięcia oparto na nadmiernie optymistycznych założeniach
ekonomicznych. Czytając w kanadyjskich mediach te wypowiedzi, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że brzmią one niezwykle wiarygodnie.
Coraz więcej znaków zapytania pojawia się też wokół sztandarowej inwestycji – kopalni Sierra Gorda w Chile. Dzisiaj,
cztery lata po jej zakupie i wyłożeniu dodatkowych 5 mld zł
w uruchomienie tam produkcji, są uzasadnione obawy, że
wydane pieniądze nigdy się nie zwrócą. Pojawiają się podejrzenia, że przy rozpoznaniu złoża założono, iż skała z dużą
zawartością miedzi i molibdenu znajduje się tuż pod nadkła-
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dem. W rzeczywistości okazało się, że istnieje grubsza od
założonych tzw. strefa przejściowa i znajduje się w niej mniejsza niż szacowano ilości cennych metali. Jeśli to tłumaczenie
jest zgodne z prawdą, to oznacza to, że albo nie przeprowadzono należycie badań geologicznych, albo je sfałszowano.
Jakoś dziwnie to jednak wpisuje się w całokształt polityki
zarządu Herberta Wirtha, który więcej uwagi przykładał do
działań marketingowych i wizerunkowych niż do rzetelnego
zarządzania produkcją i finansami.
Stanowisko ZZPPM w sprawie kanadyjskich inwestycji
KGHM od samego początku było jednoznaczne. W pierwszym
rzędzie powinno się dbać o tworzenie nowych miejsc pracy
w kraju. W Starym Zagłębiu są jeszcze bardzo duże pokłady
rudy o stosunkowo wysokiej zawartości zarówno miedzi, jak
i srebra. Są one od lat doskonale udokumentowane, a ich
zasobność w pełni uzasadnia wznowienie wydobycia. Marnotrawstwem jest zostawienie w ziemi tych ogromnych bogactw
naturalnych. KGHM zamiast szukać szczęścia w Kanadzie
i Chile, powinien więc zbudować kopalnię pod Bolesławcem.
Byłaby to szansa dla całego regionu, który dzisiaj zmaga się
z wysokim bezrobociem. Jedno miejsce pracy w górnictwie
to około 3–4 miejsca pracy w firmach produkujących lub
świadczących usługi na rzecz kopalni. Wznowienie wydobycia
rudy pod Bolesławcem to również szansa na rozwiązanie problemów legnickiej huty, która od kilku lat zmaga się z brakiem
odpowiedniej ilości i jakości wsadów.
Związek w wydawanych oświadczeniach lub podczas zwoływanych konferencji prasowych wielokrotnie zwraca uwagę,
że od lat władza przypomina sobie o złożach Starego Zagłębia
jedynie w okresach kampanii wyborczych samorządowych lub
parlamentarnych. Stawiane są tam wtedy wieże wiertnicze
i ruszają prace mające na celu uzupełnienie dokumentacji geologicznej. Z taką propagandową pompą zarząd Polskiej Miedzi
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powraca do rozważań na temat budowy nowej kopalni. Jednak
plany te zawsze zawiesza zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Wymówki nigdy nie brakuje. Raz było to spękane złoże,
innym razem problemem okazywały się jego cienkie pokłady,
znaczna ilość wód podziemnych lub też niekorzystne ceny miedzi na światowych rynkach. Oczywiście zawsze na tym tle
zagraniczne inwestycje były przedstawiane w bardzo optymistycznym tonie i nigdy mięZysk netto KGHM
dzynarodowa koniunktura im
(mld zł)
nie szkodziła.
Również na forum sejmowym Ryszard Zbrzyzny podejmował liczne inicjatywy poselskie mające uświadomić parlamentarzystom niekorzystny
Zadłużenie KGHM
dla finansów publicznych cha(mld zł)
rakter przejmowania przez
KGHM kanadyjskich, chilijskich i amerykańskich złóż
przy całkowitym pomijaniu
naszych rodzimych bogactw.
Jednak jego krytyczne stanowisko rządowa propaganda skrupulatnie przykrywała komunikatami o sukcesie gospodarczym,
jaki osiąga KGHM na arenie międzynarodowej.
– Mam gorzką satysfakcję, gdy po latach dowiaduję, że ABW
zgromadziła wreszcie materiał wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z zakupem kanadyjskiej spółki, będącej właścicielem złoża metali w Chile – komentuje Ryszard Zbrzyzny. – Ja na ten temat mówiłem wielokrotnie
przez ostatnie kilka lat. Zwracałem uwagę na problem zarówno
podczas sejmowych wystąpień, jak i obrad Komisji Skarbu oraz
Komisji Finansów Publicznych. Już wtedy podawałem konkretne
wyliczenia i pytałem, dlaczego rząd pozwala na budowanie miejsc
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pracy w Kanadzie i Chile zamiast inwestować w naszą rodzimą
gospodarkę. Wskazywałem na niebezpieczeństwo utraty wydanych miliardów złotych za oceanem. Dzisiaj okazuje się, że niestety, moje obawy były całkowicie uzasadnione. Niedawno podano
do publicznej wiadomości, że całkowita strata Sierra Gorda sięgnęła w I połowie roku 875 mln zł, a strata przypadająca na KGHM
(który ma 55 proc. udziałów) wyniosła 481 mln zł. Obawiam się,
że jest to dopiero wierzchołek góry lodowej. Tak się kończy brak
społecznego nadzoru nad majątkiem Polskiej Miedzi. Odpowiedzialni za takie szkodnictwo gospodarcze powinni trafić na długie
lata do wiezienia i stracić cały swój majątek. Niestety, nawet gdy
do tego dojdzie, nie zrekompensuje nam to poniesionej straty.
Gdy ZZPPM protestował, zarzucano nam, że wtrącamy się
w zarządzania firmą i nie powinna to być sfera zainteresowań
związków zawodowych. Przedstawiano nas jako zadymiarzy
i awanturników. A przecież my broniliśmy miejsc pracy w Polskiej
Miedzi i wysokości zarobków. Dzisiaj wyraźnie widać, że mieliśmy
rację. Nietrafione inwestycje już doprowadziły do ogromnego
zadłużenia Polskiej Miedzi, spadku wynagrodzeń oraz redukcji
poziomu zatrudnienia. Trzeba też pamiętać, że zawsze, gdy KGHM
kichnie, grypę ma całe Zagłębie. Zagrożenia, o których mówię, już
się pojawiły w grupie kapitałowej, która ma już bardzo trudną
sytuację.
Decyzja rządu Donalda Tuska o sprzedaży w styczniu 2010
roku 10-proc. pakietu akcji KGHM oraz kosztowne inwestycje
zagraniczne prezesa Herberta Wirtha w 2011 roku dziwnym
zbiegiem okoliczności zazębiają się z nałożeniem na Polską
Miedź ekstrapodatku od wydobycia niektórych kopalin. Projekt stosownej ustawy został przygotowany i złożony do
Sejmu pod koniec 2011 roku i zaczął obowiązywać od kwietnia 2012 roku.
– Niezależnie od oceny skutków ekonomicznych i gospodarczych funkcjonowania tego absurdalnego obciążenia
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fiskalnego już sam sposób jego procedowania w Sejmie był
niekonstytucyjny – wspomina Ryszard Zbrzyzny. – Ustawy
podatkowe bowiem muszą być uchwalane z odpowiednim
vacatio legis, a to oznacza, że powinny być przyjęte i opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Tymczasem już w założeniach budżetowych na 2012 rok opracowanych przed uchwaleniem podatku
przewidziano dodatkowe wpływy od KGHM w wysokości
1,8 mld zł. Tak rząd PO–PSL znalazł sposób, by w bezprawny
sposób zrekompensować znaczne ubytki w kasie spowodowane wyprzedażą na początku 2011 roku za bezcen akcji Polskiej Miedzi. Wymyślił daninę o kuriozalnej konstrukcji. Unikalną w skali całego świata. Za podstawę jej naliczania przyjął
poziom wydobycia rudy i aktualną cenę miedzi, srebra lub
złota. Nie uwzględnił natomiast ilości wytopionego z tej rudy
metalu i ceny, za jaką zostanie sprzedany. Żeby sprawę jeszcze bardziej skomplikować, podatek od kopalin nie stanowi
kosztu uzyskania przychodu. To oznacza, że CIT naliczany ma
być tak, jakby firma nie płaciła haraczu miedziowego. Przy
takiej konstrukcji łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której
spółka wykaże stratę, ale będzie musiała zapłacić podatek od
zysku. Wielokrotnie wskazywałem na te ewidentne sprzeczności. Niestety, rządząca koalicja wydawała się głucha na wszelkie racjonalne argumenty. Nawet dolnośląscy posłowie PO
głosowali przeciwko wszystkim moim wnioskom idącym w kierunku ucywilizowania tego podatku.
Równolegle z aktywnością parlamentarną Ryszarda Zbrzyznego ZZPPM rozpoczyna szeroką akcję informacyjną na
temat zagrożeń związanych z wprowadzeniem podatku od
kopalin. Wydaje oświadczenia, uczestniczy przed Sejmem
w manifestacji protestacyjnej, zwołuje konferencje prasowe.
Organizuje dostępne dla lokalnej społeczności debaty i seminaria, na których prezentowane są opinie i ekspertyzy praw-
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ne, geologiczne i ekonomiczne.
W przeciwieństwie do aktywności związku zarząd KGHM przyjmuje bierną postawę. Prezes
Herbert Wirth w komentarzach medialnych zdawkowo
podkreśla prawo właściciela
do pobierania należnych mu
danin i szybko przechodzi do
promowania nowych inwestycji w Kanadzie. Zupełnie, jakby
zapomniał, że nie reprezentuje
on interesu tylko ministra
skarbu, który w KGHM ma
jedynie 30 proc. udziałów, ale wszystkich akcjonariuszy. Podstawową więc jego powinnością jest dbać o dobro spółki,
nawet za cenę wejścia w konflikt ze swoim politycznym
mocodawcą.
– Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że podatek od
kopalin znacznie obniży opłacalność produkcji w KGHM –
mówi przewodniczący ZZPPM HML Kazimierz Kraska. – Było
też dla nas całkowicie jasne, że w najgorszej sytuacji znajdzie
się ZG Lubin dysponujący złożem rudy o najniższej zawartości
miedzi. Druga w kolejności będzie Huta Miedzi Legnica, która
wyspecjalizowana jest w przetopie koncentratów pochodzących właśnie z tej kopalni. Wiedzieliśmy też, że w sytuacji,
gdy spadnie nasza rentowność, trudniej będzie o konieczne
do dalszego funkcjonowania środki inwestycyjne. Wszystkie
te nasze obawy i wątpliwości staraliśmy się przekazać nie
tylko załodze, ale wszystkim mieszkańcom Zagłębia Miedziowego. Tłumaczyliśmy im, że osłabienie KGHM będzie miało
negatywny wpływ również na ich poziom życia. Wzywaliśmy
do pisania listów protestacyjnych do posłów ziemi dolnoślą-
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skiej i zachęcaliśmy do budowania atmosfery społecznej nieakceptującej takich rozwiązań fiskalnych, które niszczą naszą
gospodarkę. Niestety, dzisiaj okazuje się, że nasze przewidywania zaczynają się sprawdzać. ZG Lubin jest już pod kreską,
a Huta Miedzi Legnica ma problemy z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości wsadów do swoich pieców.
Działania lobbingowe związku przeciwko ustawie o kopalinach zyskują poparcie dolnośląskich władz samorządowych
wszystkich szczebli. Włodarze gmin, powiatów i miast podejmują w tej sprawie uchwały i piszą do rządu petycję. Wszyscy
sprzeciwiają się rządowym planom wobec Polskiej Miedzi.
Apelują do rządu o rozsądek radni gminy wiejskiej Lubin. Protestują wójtowie i burmistrzowie siedmiu gmin skupionych
w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Przeciwni są wszyscy sygnatariusze Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Prezydent Lubina Robert Raczyński zapowiada, że będzie
chciał, by miasto podjęło decyzję o zakupie akcji KGHM. Dzięki temu będzie mogło występować jako pełnoprawny współwłaściciel miedziowej spółki i mieć wpływ na jej losy. Również
radni dolnośląskiego sejmiku podczas sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym 19 stycznia jednogłośnie przyjmują uchwałę,
w której apelują do Rady Ministrów o zmianę ustawy. Tłumaczą, iż co roku blisko 200 mln zł trafia z Polskiej Miedzi do
budżetu województwa z tytułu podatku CIT, czyli prawie tyle
samo, co ze wszystkich pozostałych firm w regionie razem
wziętych. Dzięki tym środkom możliwe są pieniądze na budowę dróg, sieci wodociągowych czy też na dofinansowanie
przedszkoli, szkół i ośrodków zdrowia. W piśmie skierowanym
do prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów i przewodniczących wszystkich Klubów Parlamentarnych zwracają uwagę na
wiele niekorzystnych dla regionu konsekwencji wprowadzenia
podatku od kopalin. Ostrzegają, iż może to skutkować zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych oraz
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wzrostem obciążeń socjalnych, które z kolei spowodują
ograniczenie zatrudnienia nie
tylko w samej spółce, ale również w firmach współpracujących z KGHM. Spadkiem zaangażowania firm z branży górniczej oraz hutniczej w planowanych inwestycjach eksploracyjnych i wydobywczych.
Obniżeniem nakładów na prace badawcze i rozwojowe
oraz zahamowaniem rozwoju
unikatowej technologii związanej z wydobyciem na dużych głębokościach. Znaczącym obniżeniem atrakcyjności
inwestycyjnej województwa dla inwestorów zagranicznych
oraz obniżeniem poziomu zainteresowania inwestycjami
w obrocie giełdowym. Zdecydowanym zmniejszeniem aktywności gospodarczej firm współdziałających z KGHM, zwłaszcza spoza branży górniczej i hutniczej.
Niestety, rządząca koalicja wszystkie przytaczane argumenty całkowicie ignoruje.
Po pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 14 lutego 2012 roku
nad dokumentem pracowała Komisja Finansów. Głosami PO
i PSL posłowie odrzucili wszelkie wnioski opozycji. Nie zgodzono się zarówno na zorganizowanie wysłuchania publicznego, jak i na złagodzenie formuły wyliczania podatku. Przepadł również wniosek o przesunięcie terminu jego wprowadzenia dopiero w 2013 roku. Komisja uchwaliła zatwierdzenie
ustawy i skierowanie jej do drugiego czytania. Prezydium
Sejmu postanowiło, że zostanie ono dopisane do porządku
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obrad ustalonego na 15 lutego. Jednak dzięki zabiegom regulaminowym posła Ryszarda Zbrzyznego ustawa weszła
w życie z 1,5-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do założeń rządzącej koalicji PO–PSL. Dało to ok. 300 mln zł oszczędności dla KGHM. To znaczna kwota, jednak blednie ona w zestawieniu z 8–10 mln zł wpłacanymi przez spółkę każdego dnia
do kasy państwa z tytułu podatku od kopalin.
Pomimo uchwalenia ustawy o kopalinach walka ZZPPM
o ludzki wymiar obciążeń fiskalnych nakładanych na KGHM
trwa jednak nadal. Przy każdej nadarzającej się okazji poseł
Ryszard Zbrzyzny podejmuje w Sejmie próby złagodzenia
podatku. Przedstawia wyliczenia i analizy ekonomiczne. Wykazuje negatywne skutki gospodarcze i społeczne tak wysokiej daniny. Jednak większość koalicyjna nawet nie udaje, że
zamierza rozważyć jego argumenty.
– Wszystkie moje merytoryczne inicjatywy były odrzucane –
przypomina Ryszard Zbrzyzny. – Wśród nich był wniosek o obniżenie podatku o połowę, co spowodowałoby, że nasze obciążenia fiskalne w tym zakresie zbliżyłyby się do średniej światowej,
choć nadal byłyby w górnym pułapie. Również nie przyjęto
mojego wniosku o odrzucenie informacji rządu na temat wpływu podatku na kondycję Polskiej Miedzi i jej otoczenia po dwóch
latach funkcjonowania ustawy. Uważam, że nie było to poważne
analityczne opracowanie, ale dokument o walorach publicystycznych. Niestety, posłowie koalicyjni zadowolili się tak
powierzchowną i tendencyjnie przedstawioną wiedzą.
Również z inicjatywy posła Ryszarda Zbrzyznego Klub Parlamentarny SLD składa wniosek o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją RP ustawy o podatku od srebra i miedzi. Po 30
miesiącach oczekiwania na werdykt sędziowie nie dopatrzyli
się naruszenia prawa i oddalili sprawę. Ten fakt jasno wskazuje, że stali na straży interesów ówczesnej koalicji rządowej, a nie
Konstytucji RP.
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Sprawa podatku od kopalin powraca również w czasie trwania
kampania wyborczej w 2015 roku. Beata Szydło obiecuje mieszkańcom Zagłębia Miedziowego, że po przejęciu władzy przez
Prawo i Sprawiedliwość danina zostanie obniżona. Jednak
okazuje się, że do tej pory są to słowa rzucane na wiatr.
W Oświadczeniu ZZPPM przesłanym 28 grudnia 2015 roku
do ministra skarbu związek
przypomina o obietnicach wyborczych dotyczących zmniejszenia obciążeń fiskalnych.
Przedstawia wyliczenia, iż między innymi z powodu podatku
od kopalin rentowność bieżącej działalności KGHM obniżyła
się o ponad 40 proc., a w przypadku Zakładów Górniczych Lubin spadła z poziomu 13,8 proc.
w 2012 roku do poziomu
7 proc. w 2014 roku, a w 2015
roku to już około minus 3 proc. Związek zwraca też uwagę, że
gdyby podatek od miedzi i srebra nie funkcjonował, rentowność
ZG Lubin byłaby dodatnia i wynosiła około 11 proc.
W odpowiedzi podsekretarz stanu Henryk Baranowski, kierujący w ministerstwie Departamentem Spółek Kluczowych,
podziękował przewodniczącemu ZZPPM Ryszardowi Zbrzyznemu za przedstawione stanowisko dotyczące sytuacji Polskiej Miedzi. Zapewnił jednocześnie o uważnym, ze swej strony, monitorowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się KGHM,
i przeciwdziałaniu ewentualnym nieprawidłowościom. Niestety, nie padła żadna deklaracja dotycząca ograniczenia obciążeń podatkowych nałożonych na spółkę. Trudno się jednak
dziwić, skoro kilka miesięcy później rząd Beaty Szydło wpisał
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do założeń budżetowych na 2017 rok wpływy z KGHM z tytułu
podatku od kopalin na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych.
Po przedstawieniu do społecznych konsultacji projektu ustawy budżetowej ZZPPM pisze do premier Beaty Szydło list
otwarty. Jest on jednocześnie krytyką dalszego utrzymywania
nadmiernych obciążeń fiskalnych nakładanych na KGHM oraz
zaproszeniem rządu do odbycia w Lubinie debaty na temat
przyszłości polskiego przemysłu miedziowego. W liście napisano między innymi: „Zwracamy uwagę na fakt, że straty dla finansów publicznych, zarówno szczebla samorządowego, jak i centralnego, wynikające z tej unikatowej w skali światowej regulacji podatkowej, już są zliczalne i kaskadowo narastają. Ograniczono bądź
odstąpiono od wielu inwestycji i zakupów dla KGHM w Polsce.
Możemy zapomnieć o rozpoczęciu wydobycia rudy miedzi pod
Bolesławcem. Zwijana jest Huta Miedzi Legnica. Nie będzie również kolejnych szybów kopalnianych w rejonie wydobywczym Głogów Głęboki – obszarze górniczym perspektywicznym dla KGHM.
Ostrzegamy – te zaniechania mogą być już nie do odrobienia.
Dług KGHM w stosunku do zagranicznych banków i instytucji
finansowych narasta w tempie kilku miliardów złotych rocznie.
Rośnie również koszt obsługi tych zobowiązań. Natomiast wynik
finansowy Grupy Kapitałowej KGHM zbliża się do zera.
Nakładają się na to wszystko negatywne skutki nietrafionych
i szkodzących Polsce kilkunastomiliardowych inwestycji zagranicznych KGHM. Sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna,
wręcz dramatyczna.
W tych okolicznościach oczekujemy od Ministra Skarbu Państwa i Pani Premier poważnej debaty na temat obecnej sytuacji i przyszłości polskiego przemysłu miedziowego.
Na taką dyskusję zapraszamy do Lubina. Być może, będąc
w sercu Zagłębia Miedziowego, łatwiej będzie Państwu zrozumieć
powagę sytuacji oraz konieczność wypełnienia obietnic wyborczych
składanych mieszkańcom tego regionu.
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Pani Premier!
Deklaracje i zapowiedzi analiz i konsultacji nie zastąpią oczekiwanych decyzji.
Polski przemysł miedziowy może być bardzo rentowny, tworząc
dziesiątki tysięcy dobrych miejsc pracy i przysparzając krajowi nie
tylko wizerunkowych korzyści. Niewidzialna ręka rynku tego przemysłu nie uzdrowi, ale może, i to w bardzo krótkim okresie, go
unicestwić”.

Niestety, pani premier nie znalazła czasu zarówno na odpowiedź, jak i wizytę w Zagłębiu Miedziowym. Złośliwi komentują, że zapewne pojawi się dopiero w 2018 roku, gdy trwać
będzie kampania samorządowa.

Spółki córki
Dzieje ZZPPM nierozerwalnie związane są nie tylko z kopalniami, hutami i przeróbką KGHM, ale również firmami funkcjonującymi w jego otoczeniu. Działalność na rzecz polskiego
przemysłu miedziowego i jego pracowników jest jednym z podstawowych zapisów statutowych organizacji. Dzięki temu
związek ma charakter branżowy i możliwość szerokiego spojrzenia w skali całego Zagłębia Miedziowego na problemy pracownicze, płacowe, socjalne, społeczne i ekonomiczne. Jest
też elastyczny i łatwo może dopasowywać swoją strukturę do
zmieniających się realiów funkcjonowania przemysłu miedziowego. Przyłączenie do szeregów ZZPPM organizacji pracowniczych działających w zakupionym przez KGHM Nitroergu w 2012 roku oraz po prywatyzacji WPEC Legnica w 2013
roku jest tego doskonałym przykładem.
Spośród 28 organizacji ZZPPM aż 18 funkcjonuje w spółkach grupy kapitałowej oraz firmach prywatnych. Ich
codzienna działalność skoncentrowana jest nie tylko na
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sprawach płacowych i socjalnych, których poziom w znaczący sposób odbiega od standardów obowiązujących w głównym ciągu technologicznym. Równie ważnym problemem
jest ochrona miejsc pracy i przeciwdziałanie monopolistycznej pozycji KGHM.
– Gdy w połowie lat 90. przeprowadzano restrukturyzację
KGHM i całe piony lub zakłady przekształcano w odrębne
podmioty prawa handlowego, mówiono im, że jest to jedynie
zmiana organizacyjna, która nie będzie miała wpływu na ich
warunki pracy i płacy – wspomina Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca ZZPPM ds. spółek. – Niestety, szybko okazało
się, że były to tylko puste słowa. W rzeczywistości restrukturyzacja przyniosła im niższe wynagrodzenia, gorszą ochronę
socjalną i niepewność zatrudnienia. Najbardziej stracili ci, których miejsca pracy zostały sprzedane prywatnym inwestorom. Dzisiaj często są oni zatrudnieni na umowach śmieciowych, często otrzymują minimalne wynagrodzenia i nie podlegają ochronie prawa pracy.
Taki los spotkał między innymi służby porządkowe i straż
przemysłową Kombinatu. Jednak pracownikom spółek zależnych również nie brakuje powodów do rozgoryczenia. Co
prawda wszyscy mają regularne umowy o pracę, ale poziom
ich zarobków daleki jest od kombinackich.
– Najczęstszą odpowiedzią pracodawcy na wszelkie postulaty płacowe jest stwierdzenie, że nie ma na to pieniędzy,
gdyż spółka matka zabiera cały zysk. Na dodatek, biorąc pod
uwagę, że w firmach tych pracuje zaledwie po kilkaset osób,
siłą rzeczy wszelkie spory zbiorowe i referenda strajkowe
mają zdecydowanie mniejszy wydźwięk społeczny. Jeśli do
tego dodamy ciągle zmieniające się pomysły zarządu KGHM
na dalszą restrukturyzację grupy kapitałowej, to mamy już
pełen obraz sytuacji, w jakiej przychodzi nam działać – wyjaśnia Barbara Popielarz.
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Codzienne funkcjonowanie spółek córek w znacznym stopniu zależne jest od decyzji spółki matki. Nie mają one możliwości samodzielnie kształtować swojej odrębnej polityki
inwestycyjnej czy też kadrowej i płacowej.
Wprowadzona w 1995 roku przez prezesa KGHM Stanisława
Siewierskiego zasada pierwszeństwa uzyskiwania zleceń dla
spółek wyodrębnionych z Kombinatu w przypadku, gdy oferowały one najniższą cenę przetargową, została zniesiona za czasów rządów prezesa Krzysztofa Skóry. Taka decyzja stworzyła
szerokie możliwości rozwoju wielu garażowych firm zatrudniających ludzi na warunkach niewiele lepszych niż w początkowym okresie XIX-wiecznego kapitalizmu. Ograniczała ona też
możliwości faktycznego rozwoju spółek grupy kapitałowej
i skutecznego konkurowania na rynku.
Kolejnym problemem firm wspierających główny ciąg technologiczny jest trwająca w KGHM od wielu lat moda na ciągłe
zmiany polityki właścicielskiej. Każda reorganizacja, wydzielenie, przeniesienie czy połączenie jest nie tylko okazją do tworzenia wysokopłatnych stanowisk. W ten sposób buduje się też
pozory sprawnego zarządzania i dalekosiężnych wizji, które
zmieniały się wraz z kolejnymi zarządami Polskiej Miedzi.
Z biegiem czasu załogi wręcz przywykły do takich pozorowanych działań i często nie traktowały ich poważnie.
– Prezesi sobie pogadają, potem się pozamieniają stołkami
i karuzela trwa, a my i tak musimy swoje zadania wykonać –
tego typu opinie często słychać wśród pracowników komentujących bieżące życie spółek. Są jednak takie chwile, kiedy
każdą, nawet najmniejszą informację o szykowanych „przemeblowaniach” trzeba traktować niezwykle poważnie.
Tak też było na początku 2012 roku po wypowiedziach
ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego o konieczności
dokonania przeglądu wszystkich firm wchodzących w skład
grup kapitałowych spółek, w których Skarb Państwa ma
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pakiety kontrolne akcji. Oficjalnie podawanym uzasadnieniem
robienia tej analizy miała być racjonalizacja ponoszonych
przez firmy kosztów funkcjonowania. Trzeba pamiętać,
że w tym czasie Polska Miedź jest już w znacznym stopniu
obciążona podatkiem od kopalin, a kasa spółki dodatkowo
została opróżniona poprzez kupno kanadyjskiej Quadry.
To wszystko spowodowało, iż liderzy ZZPPM ogłosili w szeregach związku prawdziwy alarm.
– Nauczeni doświadczeniami poprzednich lat widzieliśmy
jednak, że Skarb Państwa w stosunku do podległych mu
spółek, a zwłaszcza Polskiej Miedzi, nie kieruje się długofalową perspektywą rozwoju – mówi Ryszard Zbrzyzny. – Rząd
Donalda Tuska zazwyczaj na pierwszym miejscu stawiał
doraźne korzyści finansowe i polityczne. Obawialiśmy się
więc, że prawdziwym powodem tego swoistego remanentu
było dramatyczne poszukiwanie wszelkich możliwych sposobów załatania coraz bardziej dziurawego budżetu państwa.
W tej sytuacji ZZPPM rozpoczyna akcję informującą załogę
o narastającym zagrożeniu. Organizowane są spotkania władz
związku z pracownikami poszczególnych spółek. Wydawane
są oświadczenia i komunikaty. Budowana jest atmosfera społecznego sprzeciwu dla planów nieuzasadnionej ekonomicznie i strategicznie dalszej wyprzedaży Polskiej Miedzi.
W komunikacie z września 2012 roku prezydium związku
ostrzega przed możliwością wdrożenia tego niekorzystnego
dla tysięcy pracowników scenariusza.
Nie jest domeną związków zawodowych ingerowanie
w decyzje związane z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstw. To uprawnienie przysługuje właścicielowi i nie zamierzamy tego faktu kwestionować. Niemniej jednak naszym nie
tylko prawem, ale wręcz obowiązkiem jest dbanie o stabilność miejsc pracy i płacy oraz domaganie się gwarancji pracowniczych.
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Będziemy się więc bacznie przyglądać rozwojowi sytuacji
w grupie kapitałowej Polskiej Miedzi i stosownie do ewentualnych zagrożeń reagować.
O taką samą czujność apelujemy też do wszystkich naszych
członków. W ocenie ZZPPM zagrożenie jest bardzo realne.
Jednym z pierwszych sygnałów potwierdzających słuszność tych podejrzeń była
informacja przewodniczącej
ZZPPM Interferie Anny Szabli
o rozpoczynających się przygotowaniach do zmian właścicielskich oraz stopniowej
redukcji zatrudnienia. Działania te miały wręcz charakter
konspiracyjny i nie były konsultowane ze związkami zawodowymi.
– Do sprzedaży spółka już
od pewnego czasu jest konsekwentnie przygotowywana. Od lipca rozpoczął się proces
redukcji załogi – komentowała przewodnicząca sytuację
w Interferiach na łamach wrześniowego wydania „Związkowca”. – Aby ominąć koszty związane ze zwolnieniami grupowymi, co miesiąc wypowiedzenia wręczane są niewielkiej liczbie
ludzi. Władze spółki tłumaczą, że w związku z nadmiernym
zatrudnieniem konieczne są niezbędne korekty stanu załogi
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Sądzimy
jednak, że prawdziwą przyczyną może być chęć zabezpieczenia interesów przyszłych właścicieli Interferii. Niepokojem
napawa nas możliwość wyprowadzenia akcji naszej spółki
z Giełdy Papierów Wartościowych przy jednoczesnym pominięciu ustanowienia zabezpieczeń pracowniczych oraz zablo-
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kowanie szansy dalszego rozwoju i funkcjonowania firmy.
(…). Jeśli KGHM zamierza nas sprzedać, to za jaką cenę i kto
na tym interesie ma zyskać? Saldo z pewnością nie wyjdzie
na zero. Oby KGHM TFI zyskało, bo o zyski przecież chodzi.
Mam też nadzieję, że załoga nie straci. Przyznać jednak
muszę, że jest to bardzo słaba nadzieja.
Kolejnym niepokojącym sygnałem, że KGHM szykuje się
do wyprzedaży swoich aktywów zgromadzonych w grupie
kapitałowej, były przecieki prasowe wskazujące na zainteresowanie PZU przejęciem pakietu akcji Miedziowego Centrum
Zdrowia.
– Pomysły takie były dla nas nie do zaakceptowania
– mówi przewodnicząca ZZPPM MCZ Barbara Popielarz. –
Oczywiste było, że każdy zewnętrzny inwestor zawsze
będzie zmierzał do odzyskania poniesionych nakładów,
a dobro zarówno pracowników, jak i pacjentów nie będzie
jego podstawowym celem. Co najwyżej może stać się marketingowym hasłem. Obawialiśmy się, że w rzeczywistości
rozwijane będą usługi przynoszące zysk, a nisko opłacane
przez NFZ procedury medyczne zostaną jeszcze bardziej
zminimalizowane. Nie wyobrażałam sobie, żeby naszą miedziową służbę zdrowia budowaną przez kilka pokoleń pracowników Kombinatu można było tak po prostu sprzedać firmie nastawionej na czystą komercję, a nie faktyczną opiekę
medyczną nad mieszkańcami Zagłębia. Wraz z koleżankami
z zakładowego zarządu postanowiłyśmy więc rozpocząć
akcję informacyjną na ten temat skierowaną nie tylko do
załogi MCZ, ale również adresowaną do pacjentów. Uważałyśmy, że ludzie muszą mieć świadomość, jaki los może im
zgotować nieodpowiedzialna polityka zarówno rządu, jak
i władz KGHM.
W odezwie ZZPPM MCZ pisał między innymi: „Czy zdrowie
i bezpieczeństwo pracowników KGHM i ich rodzin da się przeliczyć
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tak łatwo jak zysk w firmie produkcyjnej? Jeśli tak, to czy zamiarem
KGHM jest ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych niskopłatnych, a „śrubowanie” procedur niosących wyłącznie zysk? Czy
do dalszego rozwoju spółki MCZ S.A. konieczne jest pośpieszne
wpuszczenie obcego inwestora oraz szybki zysk bez oceny dalszej
perspektywy?
Czy godzimy się, by Polską
Miedź rozmontowywano po kawałku, czy wszyscy razem zaprotestujemy? Dzisiaj jest zagrożony MCZ. Jutro może to być
Inova, Pol-Miedź Trans, Ecoren,
Zanam-Legmet lub Mercus. Dotyczy to również pracowników
ciągu technologicznego. Nikt nie
może czuć się bezpieczny.

– Dzisiaj mogę powiedzieć,
że konsolidacja zarówno aktualnych pracowników Polskiej
Miedzi, jak i emerytów oraz
atmosfera społecznej dezaprobaty dla prywatyzacji MCZ w efekcie spowodowała, że
zarząd KGHM ostatecznie nie ośmielił się wprowadzić tych
planów w życie. Zanim jednak do tego doszło, przez wiele
miesięcy żyliśmy w stresie i niepewności jutra – dodaje Barbara Popielarz.
Również pozostałe spółki grupy kapitałowej z miesiąca na
miesiąc czuły się coraz bardziej zagrożone. Wśród pracowników spółek krążyły coraz bardziej alarmistyczne pogłoski
o planowanych zwolnieniach, likwidacjach i sprzedażach.
Tymczasem prezes Herbert Wirth, pomimo oficjalnych pism
kierowanych na jego ręce i publicznie stawianych przez
ZZPPM pytań o dalsze losy grupy kapitałowej, przez wiele
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tygodni uchyla się od zajęcia oficjalnego stanowiska. Podobną taktykę unikania odpowiedzi stosują zarządy poszczególnych firm. Nie przeszkadza im to jednak w kontynuowaniu
cichych przygotowań do planowanych zmian. Szczątkowe
i nieoficjalne informacje na ten temat oczywiście co jakiś czas
wyciekają do publicznej wiadomości. Cały 2012 rok upływa
więc w atmosferze przeróżnych plotek i spekulacji podbijających ludzki lęk o przyszłość.
Dopiero na początku 2013 roku zarząd KGHM podczas spotkania z liderami ZZPPM decyduje się na uchylenie rąbka
tajemnicy. Wyjaśnia, że do sprzedaży szykowane są między
innymi takie firmy, jak niedawno zakupiony Centrozłom, Lubinpex, Huta Łabędy oraz Hefra. Natomiast połączone ze sobą
zostaną COPI i Mercus Software oraz Ecoren i Metraco. Integracje bez połączenia kapitałowego zapowiedziano pomiędzy
Energetyką a WPEC oraz Inovą, CBJ i KGHM Cuprum. Według
zapewnień prezesa Herberta Wirtha zmian nie powinny się
spodziewać takie spółki, jak Zagłębie Lubin i Pol-Miedź Trans.
Jak te słowa rozmijały się z prawdą, długo nie trzeba było
czekać. Przykładem jest historia Pol-Miedź Transu. Firmy,
która rzekomo nie miała mieć powodów do obaw związanych
z reorganizacją grupy kapitałowej.
Początkowym punktem zapalnym w PMT była nie tylko
niemożność wynegocjowania z prezesem Mirosławem Krutinem zgłaszanych postulatów płacowych, ale również łamanie
przez zarząd podstawowych zasad dialogu społecznego.
Z biegiem czasu prawdziwe przyczyny tej sytuacji zaczęły
wychodzić na światło dzienne.
– Zarówno rada pracowników, jak i związki zawodowe, pomimo wielokrotnych próśb, nie były informowane o tak istotnych
dla załogi zagadnieniach, jak aktualna sytuacja finansowa firmy
czy też plany jej dalszego funkcjonowania – wspomina przewodnicząca ZZPPM PMT Dorota Zielonko. – Również nie mogliśmy
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się dowiedzieć, jaki, w perspektywie kilku miesięcy, był planowany poziom zatrudnienia. Czy przewidywano przyjęcia do pracy,
czy też dalszą redukcję załogi? Bez odpowiedzi pozostawały też
nasze pytania o to, jakie oddziały planowano rozwijać, a jakie
restrukturyzować lub wręcz likwidować. Nasze pisma kierowane
do prezesa Herberta Wirtha z prośbą o interwencję w tej sprawie
również nie odnosiły skutku. To wszystko w zderzeniu z różnymi
nieoficjalnymi informacjami o przeznaczaniu przez Pol-Miedź
Trans znacznych kwot na doradztwo marketingowe i strategiczne coraz bardziej utwierdzało nas w przekonaniu, że coś niedobrego szykuje się za plecami pracowników.
Obawy te były tym bardziej uzasadnione, iż w poprzednich
latach już raz nieodpowiedzialne prawicowe zarządy doprowadziły firmę do bardzo trudnej sytuacji finansowej. W efekcie, by mogła ona przetrwać, konieczne było wprowadzenie
drastycznych programów naprawczych, ograniczenia zarobków oraz znaczna redukcja załogi.
– Gdy zaczęliśmy wreszcie wychodzić na prostą, wykazywać przyzwoite zyski i budować strategię zakładającą dalszy
stopniowy rozwój, planować zakupy nowego taboru kolejowego oraz samochodów dostawczych raptem okazało się, że
zarząd ma inne pomysły. Na dodatek nie mogliśmy się dowiedzieć, dlaczego zatwierdzona niedawno strategia rozwoju
spółki na najbliższe lata nagle przestała obowiązywać i na
czym ma polegać nowa – dodaje Dorota Zielonko.
ZZPPM PMT, obawiając się kolejnych zwolnień, dopisuje
więc do wcześniej sformułowanych postulatów płacowych
kolejne żądania.
Oczekuje zagwarantowania pracownikom podwyższenia
odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy oraz zapewnienia organizacjom związkowym stałej
informacji opartej na przedstawianych kwartalnych dokumentach dotyczących stanu finansowego firmy.
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Na tej podstawie jesienią 2013 roku ogłoszony został spór
zbiorowy, który trwał ponad półtora roku.
Równolegle z prowadzonymi w ramach sporu negocjacjami
oraz rozmowami przy udziale niezależnego mediatora zarząd
PMT w tajemnicy szykował się do całkowitego rozmontowania
spółki. Szczegóły tej specyficznej restrukturyzacji zostały przedstawione związkowi dopiero w połowie 2014 roku. Oczywiście
prezentacja wygłoszona została w tonie optymizmu i optymalizacji funkcjonowania Polskiej Miedzi. Koncepcja zakładała sprzedaż znacznego pakietu akcji Pol-Miedź Transu po wcześniejszym
przekazaniu oddziału paliw do Energetyki i oddziału transportu
osobowego do Mercusa, a transportu ciężarowego do KGHM
Zanam. Nabywcą akcji PMT miała być spółka PKP Cargo.
– Uważaliśmy, że realizacja tej koncepcji będzie niczym
innym jak działaniem na szkodę firmy – komentuje Dorota Zielonko. – W dyskusjach zarówno z prezesem Mirosławem Krutinem, jak i zarządem KGHM przedstawialiśmy nasze stanowisko
przeciwko takim rozwiązaniom, uzasadniając je zarówno
z punktu widzenia czystej logiki, jak i skutków społecznych.
Prowadziliśmy akcje protestacyjne. Nagłaśnialiśmy problem
w mediach lokalnych i centralnych. Pisaliśmy do rządu i do
wszystkich parlamentarzystów naszego regionu. Niestety, skutki były raczej nikłe. Politycy milczeli, a prezesi byli całkowicie
odporni na nasze racjonalne argumenty. Z przykrością muszę
stwierdzić, że również część załogi PMT nie znalazła w sobie
tyle odwagi, by przystąpić do bardziej radykalnych kroków.
Niektórzy wręcz ulegli prezesowskiej propagandzie sukcesu
i uwierzyli, że po zmianach będą mieli wyższe zarobki. Trochę
pieniędzy rzeczywiście dostali, ale miejsca pracy zaczęły być
likwidowane. Końcowym akordem było w połowie 2015 roku
przekazanie naszych dochodowych oddziałów do Mercusa
i Energetyki i Zanamu. Jednak nie zdołano doprowadzić do
fuzji z PKP Cargo.
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W taki oto sposób spółka Pol-Miedź Trans, zamiast obiecanego przez zarząd KGHM rozwoju, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Pozbawiona dobrych i dochodowych oddziałów,
wykazuje coraz gorsze wyniki finansowe.
– Obawiam się wręcz, że zaczyna już kreować straty. Mamy
braki w taborze kolejowym i problemy z utrzymaniem dotychczasowego poziomu zleceń. Zwłaszcza od klientów niezwiązanych z KGHM. Do tej listy problemów trzeba dopisać jeszcze
fakt, iż PKP Cargo, konkurując teraz z nami na rynku, zna
doskonale wszystkie słabe strony PMT. To bardzo istotne, gdy
się bierze udział w przetargach – dodaje Dorota Zielonko.
Wraz ze zmianą rządzących ekip politycznych PO na PiS
zarządy Mirosława Krutina i Herberta Wirtha przeszły do
historii. Jednak nadal otwarte pozostaje pytanie o powody
rozparcelowania przez nich na czynniki pierwsze Pol-Miedź
Transu. Firmy, która z dobrym skutkiem była budowana przez
wiele lat. Organizmu gospodarczego, który po licznych reorganizacjach osiągnął optymalną strukturę i przynosi właścicielowi godziwe zyski.
Na szczęście zarząd prezesa Herberta Wirtha nie zdążył
doprowadzić do końca swojego kolejnego projektu funkcjonującego pod nazwą „Centrum Wiedzy”. Miało być ono utworzone na bazie KGHM Cuprum w oparciu o potencjał CBJ,
Bipromet, Oddział Certyfikacji oraz stacje sejsmiczne Inovy
i stacje sejsmiczne będące w strukturach ZG Rudna.
– Nie byliśmy przeciwni dalszym modyfikacjom schematu
organizacyjnego – mówi przewodnicząca ZZPPM INOVA
Bożena Tabiś. – Rozumieliśmy, że nowe uwarunkowania
gospodarcze, technologiczne czy też demograficzne mogą
być przyczyną koniecznych reorganizacji. Uważaliśmy jednak,
że wszelkie zmiany muszą przede wszystkim brać pod uwagę
zasadę wzajemnej synergii. Zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego.
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Bazować zarówno na zdrowym rozsądku, jak i rzetelnej analizie wszelkich aspektów formalnoprawnych. Tymczasem
odnieśliśmy wręcz wrażenie, że cały projekt oparty był na
braku wystarczająco pogłębionej wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych dotyczących między innymi usług certyfikacji. To bardzo skomplikowany i specyficzny obszar zagadnień,
których twórcy nowych schematów organizacji Polskiej Miedzi nie brali pod uwagę. Również pomijali zagadnienia związane z przyszłością INOVY pozbawionej istotnych dla jej dalszego funkcjonowania oddziałów.
Podobnie krytyczne stanowiska prezentowały wszystkie
organizacje związkowe CBJ i Biprometu. Liderzy tych organizacji pytali, czy zarząd KGHM dokonał rzetelnej analizy
rachunku zysków i strat prezentowanej koncepcji. Apelowano
o rozsądek i żądano albo odstąpienia od pomysłu Centrum
Wiedza, albo udzielenia kilkuletnich gwarancji pracowniczych
załogom wszystkich zaangażowanych w projekt spółek. Interwencje podejmowali również przedstawiciele pracowników
w radzie nadzorczej KGHM. Ten zmasowany protest co prawda nie zdołał doprowadzić do odstąpienia od realizacji planowanego połączenia, jednak spowolnił cały proces o co najmniej kilka tygodni. Był to kluczowy okres zmian w Polskiej
Miedzi zarządzających ekip. Na szczęście prezes Krzysztof
Skóra do tej pory nie podjął tego tematu. Kolejny raz pojawiają się jednak pytania o odpowiedzialność pomysłodawców
wdrażanego projektu i o koszty poniesione na honoraria dla
firm consultingowych, doradczych i prawnych.

Czas nieubłaganie przemija i w naszych szeregach następuje
naturalna wymiana pokoleń. Mam nadzieję, że młoda generacja
liderów związkowych, przejmując od nas pałeczkę, z biegiem lat
będzie mogła wykazać się równie korzystnym bilansem dokonań.
Z tą myślą też dedykuję im fragment karczemnej przyśpiewki. Niech
zawarta w niej mądrość towarzyszy związkowi przez następne lata.
Cobyście mieliście kupę miedziaków
A nie w Zarządzie ino buraków
I nich już nigdy tak nie będzie
Że cały zysk zagrabią w dywidendzie
Posłowie

I coby nigdy przed sądem
Nie trza było sądzić się z Zarządem

Rocznica 25-lecia istnienia Związku Zawodowego Pracowników
Przemysłu Miedziowego to symboliczny moment, w którym robimy

I coby nie obsadzać w KGHM takich dupków
Co nie znają z trzeciej klasy słupków

bilans zarówno naszych zwycięstw, jak i spraw, które wciąż jeszcze
nie zostały załatwione. Droga, jaką wspólnie przeszliśmy przez te

Przewodniczący ZZPPM

minione ćwierć wieku, była trudna i wyboista. Walka o polskość Pol-

Ryszard Zbrzyzny

skiej Miedzi stała się jej pierwszym etapem. Swoistym chrztem
bojowym, który ukształtował nasze charaktery i hierarchię wartości.
Wśród nich dobro firmy i jej załogi znalazło się na czele. Wtedy też
nauczyliśmy się odważnie bronić praw pracowniczych oraz nie uginać karku przez prezesami i dyrektorami. Wytykać ich błędy, stawiać
trudne pytania, żądać przestrzegania prawa i wymagać dbałości
w zarządzaniu Polską Miedzią. Dzięki takiej postawie KGHM przetrwał wiele politycznych zawirowań i zdołał utrzymać wiodącą pozycję na gospodarczej mapie Polski. Zdołaliśmy też stworzyć i utrzymać jeden z najlepszych w kraju Zakładowych Układów Zbiorowych
Pracy. Jednak nic nie jest dane nam raz na zawsze. Wciąż musimy
pilnować naszych dotychczasowych zdobyczy. Siła charakteru, wiedza, mądrość, zwykła ludzka uczciwość i odwaga trwania przy
swoim jest w tej walce naszym orężem i znakiem rozpoznawczym.
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Zakładowe i Międzyzakładowe organizacje ZZPPM
(VI kadencja lata 2013-2017)
Oddział ZG/Rudna KGHM Polska Miedź S.A.
Przewodniczący: Leszek Hajdacki

KGHM Ecoren S.A.
Przewodniczący: Andrzej Starzyński

Oddział ZG/Lubin KGHM Polska Miedź S.A.
Przewodniczący: Władysław Choma

Energetyka Sp. z o.o.
Przewodniczący: Dariusz Mika

Oddział ZG/Polkowice-Sieroszowice KGHM
Polska Miedź S.A.
Przewodniczący: Mieczysław Grzybowski

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
Przewodnicząca: Barbara Popielarz

Oddział Huta Miedzi Głogów KGHM Polska
Miedź S.A.
Przewodniczący: Andrzej Cieślak
Oddział Huta Miedzi Legnica KGHM Polska
Miedź S.A.
Przewodniczący: Kazimierz Kraska

Interferie S.A.
Przewodnicząca: Anna Szabla
Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
Przewodniczący: Krzysztof Zima
Impel S.A.
Przewodnicząca: Joanna Białek

Oddział Huta Miedzi Cedynia w Orsku KGHM
Polska Miedź S.A.
Przewodniczący: Zbigniew Tomczyk

Zakład Usług Wielobranżowych
URBEX Sp. z o.o.
Przewodniczący: Andrzej Mikołajczyk

Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM
Polska Miedź S.A.
Przewodniczący: Adam Lemański i Dariusz
Sędzikowski (PO Przewodniczącego)

KGHM Zanam Sp. z o.o.
Przewodniczący: Ryszard Suchecki

Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM
Polska Miedź S.A.
Przewodniczący: Waldemar Pietrzyk
Centrala KGHM Polska Miedź S.A.
Przewodniczący: Andrzej Kurek
Oddział Jednostka Ratownictwa
Górniczo-Hutniczego KGHM Polska
Miedź S.A., z siedzibą w ZG/Lubin
Przewodniczący: Władysław Choma

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
Przewodniczący: Mieczysław Łepko
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd”
Sp. z o.o. w Niwnicach Oddział Kopalnia
Anhydrytu „Lubichów”
Przewodniczący: Józef Pundor
Patelec – Elpena Sp. z o.o.
Przewodnicząca: Zofia Marszałek
NITROERG S.A.
Przewodniczący: Lucyna Stajniak

Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.
Przewodnicząca Dorota Zielonko

Mercus Sp. z o.o.
Przewodniczący: Krzysztof Łącz

PeBeKa S.A.
Przewodniczący: Roman Jasiński

WPEC w Legnicy S. A.
Przewodniczący: Piotr Żołyniak

Inova Sp. z o.o.
Przewodnicząca: Bożena Tabiś

KGHM Cuprum Sp. z o. o.
Przewodnicząca: Natalia Bartosz

W pełnej gali

Związkowe manifestacje

Związkowe spotkania

Górnicze i hutnicze Karczmy piwne

Combry babskie

Hutnicze biesiady ZZPPM

Festyny Rodzinne ZZPPM

Sport i rekreacja

Związkowe wycieczki

Prezydium ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny - przewodniczący ZZPPM
Data urodzenia: 04.05.1955
Wykształcenie: - magister inżynier górnik - Politechnika Wrocławska,
specjalizacja: podziemna eksploatacja złóż
• magister ekonomii - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (program
MBA), kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: zarządzanie
przedsiębiorstwem.
• Zaliczony państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek
prawa handlowego
Zatrudnienie: Pracownik Zakładu Górniczego Lubin - od marca 2016 roku –
urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego ZZPPM
Ostatnio zajmowane stanowisko: górnik operator maszyn odstawczych
Hobby: szachy, narty, sporty wodne
Leszek Hajdacki - wiceprzewodniczący ZZPPM ds. Górnictwa
I zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący ZZPPM
Oddział ZG „Rudna” KGHM Polska Miedź S. A.
Data urodzenia: 10.08.1957
Wykształcenie: Wyższe techniczne- Uniwersytet Zielonogórski
Zarządzanie strategiczne i finanse.
• Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania - The Polish Open University
w Warszawie o kierunku Zarządzanie Biznesem.
• Studia Podyplomowe na Wydziale Geoinżynieri Górnictwa i Geologi
Politechniki Wrocławskiej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
• Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.
• Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek
Skarbu Państwa.
Zatrudnienie: Zakłady Górnicze „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A.
Ostatnio zajmowane stanowisko: Starszy Inspektor ds. Normowania
Hobby: rower, narty, literatura

Prezydium ZZPPM
Andrzej Kurek - wiceprzewodniczący ZZPPM ds. organizacyjnych
Przewodniczący ZZPPM Oddział Centrala KGHM Polska Miedź S. A.
Data urodzenia: 15.07.1955
Wykształcenie: wyższe techniczne
Ostatnio zajmowane stanowisko: główny inżynier
Hobby: turystyka
Kazimierz Kraska - przewodniczący Huta Miedzi Legnica
Data urodzenia: 16.04.1956
Wykształcenie: - wyższe ekonomiczne
Zatrudnienie: Huta Miedzi Legnica
Ostatnio zajmowane stanowisko: główny specjalista do spraw
ochrony zakładu
Hobby: fotografia
Joanna Białek - przewodnicząca Impel S.A.
Data urodzenia: 12.03.1970
Wykształcenie: wyższe
Zatrudnienie: Ostatnio zajmowane stanowisko:
wartownik-pracownik ochrony
Hobby: szycie artystyczne
Dariusz Sędzikowski - PO Przewodniczący ZZPPM
Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A.
Data urodzenia: 28.12.1963
Wykształcenie: średnie
Zatrudnienie: Oddział Zakłady Wzbogacania Rud
KGHM Polska Miedź S. A.
Ostatnio zajmowane stanowisko: pracownik flotacji
Hobby: sport

Barbara Popielarz - wiceprzewodnicząca ZZPPM ds. spółek
usługowych i produkcyjnych przewodnicząca ZZPPM Organizacji
Międzyzakładowej przy MCZ S. A.
Data urodzenia: 15.11.1968
Wykształcenie: wyższe
Specjalista ds. Organizacji Badań i Analiz Medycznych
Hobby: turystyka górska, literatura, sport

Krzysztof Łuka - wiceprzewodniczący ds. Hutnictwa
Przewodniczący ZZPPM Oddział Huta Miedzi „Głogów”
KGHM Polska Miedź S. A.
Data urodzenia: 08.09.1967
Wykształcenie: średnie
Zatrudnienie: Oddział Huta Miedzi Głogów Polska Miedź S.A.
Ostatnio zajmowane stanowisko: elektrolizerowy obiegu
podkładkowego
Hobby: sport, motoryzacja

Mieczysław Grzybowski - wiceprzewodniczący ZZPPM
ds. Ekonomiczno – Gospodarczych Przewodniczący ZZPPM
Oddział ZG „Polkowice - Sieroszowice” KGHM Polska Miedź S. A.
Data urodzenia: 13.01.1956
Wykształcenie: zawodowe
Ostatnio zajmowane stanowisko: górnik strzałowy - O/ ZG
Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A.
Hobby: Wędkarstwo

Dariusz Mika - Przewodniczący ZZPPM w Energetyka Sp. z o. o.
Data urodzenia: 14.03.1968
Wykształcenie: mgr inż. dyplomowany analityk zarządzania
Zatrudnienie: Energetyka sp. z o.o.
Ostatnio zajmowane stanowisko: mistrz ds. mechanicznych
Hobby: literatura, podróże

Prezydium ZZPPM
WładysłAw Choma - przewodniczący M ZZPPM - Oddział ZG
„Lubin” KGHM Polska Miedź S. A i Oddział Jednostka Ratownictwa
Górniczo - Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A., z siedzibą w ZG/ Lubin
Data urodzenia: 29.12.1965
Wykształcenie: średnie
Zatrudnienie: Jednostka Ratownictwa Górniczo - Hutniczego KGHM
Polska Miedź S.A.
Ostatnio zajmowane stanowisko: Ratownik Straży Pożarnej
Hobby: Sporty Motorowe
Waldemar Pietrzyk - przewodniczący ZZPPM Oddział Zakład
Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S. A.
Data urodzenia: 10.08.1960
Wykształcenie: Zawodowe
Zatrudnienie: Zakład Hydro-Techniczny KGHM Polska Miedź S.A.
Ostatnio zajmowane stanowisko: Elektromonter
Hobby: Elektronika, muzyka
Ryszard Suchecki - przewodniczący ZZPPM w KGHM
Zanam Sp. z o. o.
Data urodzenia: 24.09.1954
Wykształcenie: wyższe -technik mechanik
Ostatnio zajmowane stanowisko: Mistrz Montażu
- DFM Zanam-Legmet Sp. z o.o.
Dorota Zielonko - przewodnicząca ZZPPM
w Pol - Miedź Trans Sp. z o.o
Data urodzenia: 20.05.1967
Wykształcenie: wyższe
Ostatnio zajmowane stanowisko: Starszy specjalista
Hobby: Literatura, sport, podróże

