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Nasz kandydat 
do Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi  

Krzysztof  Łuka 
wiceprzewodniczący ZZPPM

Będzie skutecznie reprezentował załogę i nie będzie 
trzymał nad zarządem KGHM parasola ochronnego

Numer
na karcie do głosowania

5
Apelujemy i prosimy oddaj głos 
na naszego jedynego kandydata

Krzysztofa Łukę
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WPEC Legnica 
Społeczni inspektorzy 

pracy już wybrani 
We wszystkich wydziałach 

WPEC Legnica zakończyły się 
wybory na wydziałowych spo-
łecznych inspektorów pracy. 
Wśród nich była grupa mająca 
rekomendacje naszego związku. 
Czwórka z nich zdobyła od swo-
ich koleżanek i kolegów z pracy 
ten zaszczytny i odpowiedzialny 
mandat zaufania. Są to: 
 Wiesław Nykiel z Wydziału 
Utrzymania Ruchu w Głogowie 
 Andrzej Papaj z Wydziału Eks-
ploatacji Elektrociepłowni i Sieci 
w Złotoryi 

 Sebastian Włoszczak z Wy-
działu Utrzymania Ruchu w zakre-
sie elektroenergetycznym 
 Stanisław Wojtyła –  Wydział 
Eksploatacji Sieci w Legnicy

Zgodnie z informacją Zakładowej 
Komisji Wyborczej, 15 października 
wszyscy nowo wybrani wyłonią ze 
swego grona zakładowego spo-
łecznego inspektora pracy.

Wszystkim zwycięzcom wybo-
rów serdecznie gratulujemy i ży-
czymy, by przez całą kadencję 
mieli jak najmniej powodów do 
interwencji.

RADA ZZPPM 
16 września odbyło się czwarte 

w tym roku spotkanie Rady ZZPPM. 
Zaproszenie na posiedzenie przy-
jęli wiceprezes zarządu MCZ ds. 
medycznych Marek Ścieszka, wi-
ceprezes zarządu MCZ ds. finanso-
wych Paweł Rostkowski, dyrektor 
departamentu wynagrodzeń i sys-
temów motywacyjnych Zdzisław 
Lopko oraz Wojciech Chojnacki, 
dyrektor naczelny ds. produkcji.

Powodów do spotkania i dysku-
sji było kilka. Program obrad obej-
mował między innymi takie punk-
ty, jak:
1. Informacje o dotychczasowym 
oraz planowanym funkcjonowaniu 
MCZ w dobie zagrożeń epidemicz-
nych;
2. Omówienie wyników kontroli 
PIP uznających za bezprawne nało-
żenie na pracowników Polskiej Mie-
dzi obowiązku informowania o miej-
scu przebywania podczas urlopu;
3. Ocena stanu realizacji porozu-
mienia stron ZUZP dla Pracowni-
ków KGHM z 26 lutego 2020 roku 
dot. przeszeregowań oraz wzrostu 
wynagrodzeń pracowniczych;

4. Rozpatrzenie wniosku Prezy-
dium Rady ZZPPM w sprawie 
udzielenia rekomendacji dla 
przedstawiciela naszego związku 
ubiegającego się o funkcję repre-
zentanta pracowników Polskiej 
Miedzi w wyborach uzupełniają-
cych skład Rady Nadzorczej 
ZZPPM. 

Po prezentacji kandydatów (prze-
wodniczącego ZZPPM ZG Rudna 
Leszka Hajdackiego oraz wiceprze-
wodniczącego ZZPPM Krzysztofa 
Łuki) oraz po przeprowadzonej 
dyskusji stosunkiem głosów 12 do 
22 zebrani zdecydowali o poparciu 
kandydatury Krzysztofa Łuki w wal-
ce o mandat członka Rady Nadzor-
czej KGHM. 

Na zakończenie obrad przyjęto 
też jednogłośnie projekt uchwały 
nr 44(VII) 2020 zobowiązującej 
wszystkie struktury związku do 
aktywnej promocji kandydata 
ZZPPM w wyborach. Zaznaczono 
też, iż wszelkie działania osłabiają-
ce jego szanse wyborcze uznane 
zostaną za rażące złamanie zapi-
sów Statutu ZZPPM. 

PŁACE I POŻEGNANIE 
WIELKIEGO BRATA

Przebieg posiedzenia Rady ZZPPM i dyskusji 
z przedstawicielami zarządu KGHM potwierdził skuteczność 

wyznawanej przez związek zasady: w kontaktach 
z pracodawcą zawsze trzeba konsekwentnie walczyć 

o interesy załogi i bronić praw pracowniczych.

W lutym tego roku zarząd KGHM zobo- 
wiązał się do przeszeregowania minimum  
15 proc. załogi oraz zapewnienia wzrostu 
średniej płacy ogółem na poziomie nie niż-
szym niż 6 proc. Jednak do końca sierpnia 
z informacji, jakie napływały do Centrali 
ZZPPM, wynikało, iż realizacja tych uzgod-
nień może być zagrożona, gdyż już w marcu 
wstrzymano ludziom większość planowa-
nych podwyżek. W tej sytuacji przewodni-
czący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny 1 września 
wystąpił z pismem do władz spółki wnoszą-
cym o zwiększenie puli przeszeregowań, tak 
by tegoroczne uzgodnienia płacowe zostały 
jednak zrealizowane. Obecny na posiedzeniu 
Rady ZZPPM dyrektor Zdzisław Lopko poin-
formował, iż z najnowszych wyliczeń i analiz 
wynika, że wskaźnik przeszeregowań na 
koniec września powinien osiągnąć plano-
wane 15 procent, a do końca października 
wzrośnie do 20 proc. Dyrektor zapewnił też, 
że uzgodniony 6-proc. wzrost płac ogółem 
zostanie zrealizowany. 

Kolejną dobrą wiadomością była informa-
cja podana przez dyrektora Wojciecha Choj-
nackiego o tym, że w najbliższych dniach 
zostanie odwołane zakwestionowane przez 
PIP zarządzenie prezesa nakazujące ludziom 
meldowanie o miejscu spędzania urlopu. 

Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, 
dziękując za te pozytywne dla pracowników 
wieści, podkreślił, że nasz związek w pełni 
popiera działania mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa epidemicznego na terenie 
Zagłębia Miedziowego, jednak nie wyrażamy 
i nigdy nie wyrazimy zgody na to, by przy tej 
okazji zarząd nonszalancko pozwalał  sobie 
na łamanie praw pracowniczych, ustawy 

o związkach zawodowych, regulacji RODO 
oraz licznych zapisów Kodeksu pracy. 

ZDROWIE 

Wiceprezes Marek Ścieszka podkreślił, iż 
Abonament Medyczny to świadczenie wywal-
czone głównie przez nasz związek. Przyznał, że 
również naszą zasługą jest społeczne monito-
rowanie jego funkcjonowania oraz wywieranie 
nacisku na jego rozwój. Zapowiedział konty-
nuowanie prac wdrażających „Pakiet Plus”. 
Poinformował o trwającej modernizacji, reor-
ganizacji i rozbudowie kilku oddziałów szpitala 
MCZ i przychodni specjalistycznych. Mówił też 
o zakupie nowego sprzętu medycznego, mię-
dzy innymi tomografu i respiratorów.

Wiceprezes MCZ Paweł Rostkowski omó-
wił stan realizacji programu szczepień prze-
ciwko grypie. Podkreślił, iż w pierwszej ko-
lejności szczepienia będą dostępne dla 
pracowników służby zdrowia oraz posiada-
czy Abonamentu Medycznego.

W wystąpieniach obu członków zarządu 
MCZ przewijał się też wątek oceny stanu 
przygotowania miedziowej służby zdrowia 
do funkcjonowania w warunkach spodzie-
wanej na jesieni drugiej fali zakażeń. W tym 
celu uruchomiono dodatkowe punkty po-
brań wymazów w Lubinie, Głogowie i Le-
gnicy oraz rozwijany jest system informa-
tyczny. Zwiększono dostępność płynów 
dezynfekcyjnych i środków ochrony osobi-
stej. Nadal prowadzony jest w poszczegól-
nych zakładach codzienny monitoring tem-
peratury pracowników. Z uwagi na epidemię 
zmienione i uproszczone zostały zasady 
badań okresowych.
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Wśród przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej 
obok górników powinien też znaleźć się ktoś  
reprezentujący inne środowiska zawodowe

Rozmowa z Krzysztofem Łuką, wiceprzewodniczącym ZZPPM, 
przewodniczącym ZZPPM HMG, kandydatem do Rady Nadzorczej KGHM

Zaczynając naszą rozmowę, pragnę na 
początku pogratulować nominacji. 
Podczas ostatniego posiedzenia Rady 
ZZPPM w wyniku przeprowadzonej 
dyskusji postanowiono, iż w wyborach 
uzupełniających na przedstawiciela 
załogi w Radzie Nadzorczej KGHM 
kandydatem naszej organizacji ma być 
rekomendowany przez prezydium 
ZZPPM Krzysztof Łuka. Dodam, że jako 
kontrpropozycję zgłoszono dość 
dobrze znaną postać Leszka Hajdackie-
go, przewodniczącego ZZPPM ZG 
Rudna. Jednak zdołał on do siebie 
przekonać zaledwie dwanaście osób. 
Można więc powiedzieć, że w tej 
kampanii wyborczej Krzysztof Łuka ma 
już za sobą pierwsze zwycięstwo, bo 
uzyskał 22 głosy.

Nie traktuję tego jako wewnątrzzwiąz-
kową rywalizację, więc trudno mówić 
o zwycięstwie. Przecież nam wszystkim 
powinno zależeć na jak najlepszym koń-
cowym wyniku. Rekomendacja, jaką 
otrzymałem, była raczej strategiczną 
decyzją władz naszej organizacji. Więk-
szość koleżanek i kolegów uważała, że 
wśród przedstawicieli załogi w Radzie 
Nadzorczej obok górników powinien też 
znaleźć się ktoś reprezentujący inne 
środowiska zawodowe. Z taką też misją 
prowadzę teraz swoją kampanię przed-
wyborczą. Przecież Polska Miedź to nie 
tylko kopalnie, ale również huty, prze-
róbkarze, zakład hydrotechniczny oraz 
dziesiątki tysięcy pracowników spółek 
zależnych. 
Jednak bywa, że interesy tych grup są 
przeciwstawne. Na przykład spółki 
serwisowe chcą mieć jak najbardziej 
korzystne kontrakty, natomiast oddziały 
głównego ciągu technologicznego  
dążą do minimalizowania kosztów  
za zlecane usługi. Nawet jeżeli się to 
dzieje w obrębie Grupy Kapitałowej.

W pewnym uproszczeniu można po-
wiedzieć, że w obrębie Grupy jesteśmy 
jednym organizmem i z punktu widzenia 
głównego właściciela to nie ma znaczenia, 
w którym miejscu wykazywany jest zysk. 
Jako związki zawodowe funkcjonujące 
w całej Polskiej Miedzi nie możemy się 
godzić na to, by był on kreowany kosztem 
zatrudnionych w spółkach zależnych? Nie 
wolno ich traktować jak pracowników 

drugiej kategorii. To prowadzi do konflik-
tów i niepotrzebnych podziałów. Drugim 
przykładem niepotrzebnie tworzonych 
podziałów może być Huta Miedzi Legnica 
i Huta Miedzi Głogów. Są to zakłady wza-
jemnie się uzupełniające i tylko tak należy 
je traktować. Podkreślam, że tylko współ-
praca, a nie rywalizacja w końcowym 
rozliczeniu daje nam wszystkim wymierne 
korzyści.
Czyli trzeba więc szukać równowagi 
i kompromisu? 

Oczywiście. Przecież zaniżanie wyna-
grodzeń w spółkach w dalszej perspek-
tywie doprowadzi do licznych odejść 
najlepszych fachowców, co będzie mia-
ło negatywny wpływ na jakość usług, 
jakie one świadczą dla KGHM. Przedsta-
wiciele załogi w Radzie Nadzorczej po-
winni tego pilnować i głośno protesto-
wać w sytuacjach, gdzie KGHM jako 
właściciel, wykorzystując swoją pozycję 
monopolisty, działa na szkodę spółek 
i całej grupy kapitałowej, czasami zmu-
szając je do zawierania kontraktów po-
niżej progu opłacalności. 
Może coś przeoczyłam, ale do tej pory 
nie słyszałam, by dotychczasowi 
reprezentanci załogi w Radzie Nadzor-
czej coś w tej sprawie starali się robić. 

Ja też nic na ten temat nie wiem. Sły-
szałem natomiast o niekorzystnych kon-
traktach INOVY na usługi w przykopal-
nianych lampowniach, o ograniczeniu 
robót przygotowawczych zlecanych fir-
mie Pebeka czy też o zaniżanych wyce-
nach za usługi serwisowe. Wiem też, że 
w większości spółek wszystkie negocja-
cje płacowe kończą się stwierdzeniem 
prezesów, iż właściciel, czyli KGHM, nie 
wyraża zgody na podniesienie ludziom 
stawek i tak rozmowy grzęzną w mar-
twym punkcie.
Niektórzy pytają o sens wyboru do 
Rady Nadzorczej przedstawicieli 
załogi, skoro w ostatnim czasie żadne 
informacje o ich aktywności nie są 
podawane do publicznej wiadomości. 
Złośliwi wręcz twierdzą, że w Polskiej 
Miedzi mamy już wystarczająco dużo 
celebrytów i nie ma sensu powiększać 
tego grona.

Nie dziwię się tym opiniom. Obserwu-
jąc funkcjonowanie Rady Nadzorczej 
KGHM w ostatnich latach, można odnieść 

wrażenie, iż wszystkie jej prace objęte są 
ścisłą tajemnicą i nic, z wyjątkiem propa-
gandowych komunikatów, nie może się 
na zewnątrz wydostać. 
Z rządowego punktu widzenia to 
bardzo wygodna polityka. 

Ktoś jednak musi się przeciwstawić tej 
fikcji. Przecież ustawa dająca pracowni-
kom prawo wyłaniania swojej reprezen-
tacji w Radzie Nadzorczej firmy zakłada, 
że jest to forma współuczestniczenia za-
łogi w jej zarządzaniu. Jest to też jeden 
z elementów prawidłowego dialogu spo-
łecznego. 
Jednak jako spółka giełdowa Polska 
Miedź również jest zobowiązana do 
ścisłego przestrzegania regulacji 
określonych ustawą o publicznym obro-
cie papierami wartościowymi regulami-
nem Warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych.

Rozumiem to i akceptuję. Oczywiste 
jest, że informacje mogące mieć wpływ 
na cenę akcji nie mogą być podane do 
publicznej wiadomości wcześniej, niż 
zrobi to warszawska giełda. Są też pewne 
tajemnice handlowe, których dla dobra 
firmy lepiej nie ujawniać konkurencji. 
Wszystko to jednak nie może obejmować 
tak istotnych dla ludzi spraw jak kwestia 
wynagrodzeń, polityki kadrowej czy też 
tematów związanych z warunkami pracy, 
bezpieczeństwem czy też relacji pomię-
dzy przełożonymi a ich podwładnymi. 
W tych przypadkach klauzula poufności 
nie może być stosowana i ja jej nie będę 
stosował. 

Trudno się z tym nie zgodzić. Pamię-
tam, jak kilka miesięcy temu podczas 
seminarium finansowanego z Funduszy 
Norweskich dyskutowaliśmy właśnie 
o tych zagadnieniach.

Norwegia jest krajem, w którym wszyst-
kie strony dialogu społecznego bardzo 
dbają o to, by pracownicy faktycznie, a nie 
tylko pozornie, współuczestniczyli w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem poprzez 
swoich reprezentantów. To są dobre 
praktyki, które przekładają się na wyższy 
poziom życia całego społeczeństwa. Dla-
tego też powinny być wprowadzone 
również w Polskiej Miedzi. Oświadczam 
więc, że jeśli zostanę wybrany, to będę 
systematycznie informował pracowników 
o przebiegu prac Rady Nadzorczej KGHM 
w zakresie istotnych dla pracowników 
tematów. Będę też domagał się od zarzą-
du spółki wyjaśnień w związku z wieloma 
kontrowersyjnymi wydatkami spółki. Za-
kup nieatestowanych maseczek może być 
tego przykładem. Wydano na nie wiele 
milionów złotych z pieniędzy wypracowa-
nych przez pracowników Polskiej Miedzi. 
W żaden sposób nie zmniejszono w ten 
sposób zagrożenia epidemiologicznego, 
ale skutecznie obniżono pracownikom ich 
przyszłe wypłaty za wypracowany zysk.
Za kilka miesięcy, przy pierwszych zalicz-
kach zapewne boleśnie to odczują. Ktoś 
za to wszystko powinien być pociągnięty 
do odpowiedzialności. Nic nie wiem, by 
do tej pory Rada Nadzorcza, a zwłaszcza 
obecni przedstawiciele załogi w jej skła-
dzie, domagali się wyjaśnień w tej spra-
wie. To musi się zmienić. 
Coraz głośniej słychać zapowiedzi 
nadchodzącego kryzysu gospodarcze-
go. Jeśli do tego dojdzie, to zapewne 
nie ominie on również Polskiej Miedzi.

Należy się tego spodziewać. Już prze-
cież słyszymy o niepokojąco rosnącym 
zadłużeniu. Dlatego tym bardziej ważne 
jest, by Rada Nadzorcza nie była zmono-
polizowana przez członków wyznających 
jedną opcję polityczną, a z takim układem 
niestety mamy obecnie do czynienia. Ten 
stan rzeczy trzeba zmienić. Od tego zależy 
trwałość i bezpieczeństwo wszystkich 
uprawnień wynikających z zapisów Ukła-
dów Zbiorowych Pracy, zarówno dla 
pracowników KGHM, jak i zatrudnionych 
w spółkach zależnych. 
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  Żebyśmy mogli zarządowi 
patrzeć na ręce. Byśmy mieli 
pełną i wiarygodną informację 
o planach spółki, jej sytuacji 
finansowej i zamiarach inwe-
stycyjnych. 

  Aby władze Polskiej Miedzi 
nie mogły bezkarnie zamieniać 
naszej firmy w propagandową 
tubę rządzącej koalicji.  
By prezesi mieli świadomość, 
że będą skutecznie rozliczani 
ze swoich czynów. By w Radzie 
Nadzorczej KGHM był ktoś, 
kto zadba o utrzymanie 
należnych nam praw pra- 
cowniczych.

  By kolesiostwo i kumoterstwo 
przy decyzjach o podwyżkach  
i awansach było napiętnowane 
i w zarodku zwalczane.  
By nie było tolerancji dla  
łamania zasad BHP. By dialog 
społeczny nie był zamieniany 
w monolog władzy wymuszają-
cej na załodze swoją wolę.

  Nie pozwólmy na to, by inni 
decydowali za nas. Nieobecni 
nie mają racji.

  ZZPPM apeluje o gremial-
ny udział w wyborach i prosi 
wszystkich ludzi Polskiej  
Miedzi o oddawanie głosów  
na Krzysztofa Łukę.

Apel przewodniczącego ZZPPM Ryszarda 
Zbrzyznego do załogi Polskiej Miedzi 

Koleżanki i Koledzy!
Każda Rada Nadzorcza, by mo-

gła skutecznie wypełniać swoje 
zadania, kontrolować zarząd spół-
ki, budować jej plany rozwojowe, 
mądrze reagować na wyzwania 
zmieniającego się rynku oraz do-
brze służyć firmie i całej załodze, 
musi mieć w swoim składzie od-
ważną, kompetentną i niezależną 
opozycję. Tej roli nie spełnią mini-
sterialni urzędnicy wspierani przez 
obecnie jedynie słuszny rządowy 
związek zawodowy Solidarność. 
Dzisiaj wyraźnie widać, że wspól-
nie tworzą monopolistyczną gru-
pę, która czuje się coraz bardziej 
bezkarna. Wszyscy oni przecież 
pochodzą z tego samego politycz-
nego nadania. Przykładów takich 
powiązań mamy wiele. Zarówno 
w wymiarze lokalnym, jak i ogól-
nopolskim. 

W dniach 13–14 października we 
wszystkich zakładach, oddziałach 
i spółkach Grupy Kapitałowej prze-
prowadzone zostaną wybory uzu-
pełniające do Rady Nadzorczej 
KGHM.

Ten, który zdobędzie mandat za-
ufania, będzie zobowiązany do re-

prezentowania interesów wielu ty-
sięcy ludzi zatrudnionych w Polskiej 
Miedzi. Ważne jest więc, by był to 
sprawdzony i skuteczny działacz 
związkowy, który nigdy nie odpusz-
cza. Umie mądrze wyważyć interes 
załogi i dobro firmy. Wie, jak prowa-
dzić merytoryczną dyskusję oraz nie 
boi się trudnych wyzwań. Nie dzieli, 
ale łączy. Zarówno skromny, jak i zna-
jący swoją wartość. 

16 września Rada ZZPPM głosami 
2/3 jej członków zdecydowała, że 
wiceprzewodniczący ZPPM, HMG 
Krzysztof Łuka spełnia te wymogi 
i będzie jedynym i najlepszym kan-
dydatem naszego związku do walki 
o mandat przedstawiciela załogi 
w Radzie Nadzorczej KGHM. 

Jestem przekonany, że była słusz-
na i dalekowzroczna decyzja. To 
nasza inwestycja w przyszłość. 
Wzywam więc wszystkich członków 
i sympatyków ZZPPM do pracy na 
rzecz wyboru Krzysztofa Łuki do 
władz Polskiej Miedzi. 

Mam też nadzieję, że poparcie, 
jakie do tej pory uzyskał, zaowocuje 
realnymi głosami oddanymi na jego 
osobę i w efekcie da mu mandat 
członka Rady Nadzorczej KGHM 

reprezentującego całą załogę Pol-
skiej Miedzi. 

Hutników, górników, przeróbka-
rzy, pracowników administracji oraz 
różnych innych grup zawodowych 
pracujących w spółkach zależnych. 

W tych wyborach ważne jest 
przecież, byśmy potrafili zaprezen-
tować się jako jednolita organizacja 
odporna na próby rozbijania czy 
skłócania. Tylko tak możemy poka-
zać naszą siłę.

 To nasz wspólny, dobrze pojęty 
interes. 

W dniach 13–14 października spo-
tykamy się przy urnach wyborczych 
i głosujemy na Krzysztofa Łukę.

Przewodniczący ZZPPM 
Ryszard Zbrzyzny 

 Dlaczego trzeba wziąć udział w wyborach
i głosować na KRZYSZTOFA ŁUKĘ?

NASZ KANDYDAT 
do Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi  

KRZYSZTOF ŁUKA, wiceprzewodniczący ZZPPM 
Będzie skutecznie reprezentował załogę i nie będzie 

trzymał nad zarządem KGHM parasola ochronnego 
Od 35 lat zatrudniony w Hucie Miedzi Głogów. 

Obecnie na stanowisku głównego specjalisty. Od 
siedmiu lat stoi na czele największej związkowej or-
ganizacji działającej w Hucie Miedzi Głogów. W ogól-
nopolskiej strukturze ZZPPM sprawuje funkcję wice-
przewodniczącego.

Doskonale zna i rozumie problemy zatrudnionych 
w oddziałach i spółkach całej Grupy Kapitałowej 
KGHM. Ta wiedza z pewnością pomoże mu w szcze-

gólnie skutecznym reprezentowaniu pracowników 
w Radzie Nadzorczej Polskiej Miedzi.

 Zobowiązuje się do pilnowania interesów wielu 
tysięcy ludzi zatrudnionych zarówno w ciągu techno-
logicznym, jak i spółkach Grupy Kapitałowej oraz 
informowania załogi o przebiegu obrad Rady Nad-
zorczej, podejmowanych decyzjach i planowanych 
działaniach. 

Apelujemy i prosimy o oddanie głosu na naszego 
kandydata Krzysztofa Łukę! 
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BĄDŹMY 
JEDNOŚCIĄ 
ROMAN JASIŃSKI,
przewodniczący  
ZZPPM PeBeKa

W naszym związku przed podję-
ciem jakiejś ważnej decyzji zazwyczaj 
w szerszym gronie prowadzimy dys-
kusję, prezentujemy argumenty „za” 
i „przeciw” oraz wymieniamy różne 
poglądy. Tak też było, gdy rozważali-
śmy, kto z naszego grona zostanie 
rekomendowany jako kandydat 
ZZPPM w wyborach uzupełniających 
do Rady Nadzorczej KGHM. W wyni-
ku głosowania zdecydowana więk-
szość przewodniczących zakłado-
wych organizacji wskazała na 
Krzysztofa Łukę jako na tego, który 
powinien nas reprezentować. Uwa-
żam więc, że teraz wszyscy członko-
wie ZZPPM powinni uszanować tę 
decyzję. Ważne jest przecież, byśmy 
potrafili zaprezentować się jako jed-
nolita organizacja odporna na próby 
rozbijania czy skłócania. Pamiętajmy, 
iż pracodawca zawsze czuje respekt 
tylko przed dużą grupą pracowników, 
wśród których panuje zwykła ludzka 
jedność. 

POSTAWMY NA 
NASZEGO HUTNIKA
SEBASTIAN 
SZCZUKIEWICZ, 
przewodniczący  
ZZPPM HML 

Cieszę się, że hutnicy Polskiej Mie-
dzi mają szansę na wprowadzenie 
do Rady Nadzorczej KGHM osoby 
wywodzącej się właśnie z naszego 
środowiska. Krzysztof Łuka jako wie-
loletni pracownik Huty Miedzi Gło-
gów oraz wiceprzewodniczący 
ZZPPM doskonale zna i rozumie 
problemy naszej branży. Zawsze 
prezentował stanowisko, iż huty 

w Głogowie, Legnicy i Cedyni to 
zakłady, które wzajemnie się uzupeł-
niają. Nie mogą więc być postrzega-
ne jako konkurujące ze sobą. Każdy 
ma swoją specyfikę i te różnice nie 
mogą prowadzić do niezdrowej ry-
walizacji. Uważam też, że głos praw-
dziwego hutnika w Radzie Nadzor-
czej Polskiej Miedzi będzie miał 
istotne znaczenie podczas podejmo-
wania przez KGHM strategicznych 
decyzji dotyczących dalszego roz-
woju technologii przetopu koncen-
tratów rudy pochodzącej z różnych 
obszarów wydobywczych. 

ETYKA TO 
KONIECZNOŚĆ 
NATALIA BARTOSZ

Jestem przekonana, że Krzysztof 
jest najlepszym kandydatem do Rady 
Nadzorczej KGHM. Etyczne postępo-
wanie jest dla niego priorytetem, 
zawsze stawia sobie za cel integro-
wanie i budowanie, a nie podziały. 
Przekonaliśmy się nieraz, że dba o na-
sze interesy i jest w tym po prostu 
skuteczny. Warto głosować na 
Krzysztofa, bo pewne jest, że będzie 
nas godnie reprezentował i „nie od-
puści”.

Nieraz współpracowaliśmy i ta 
współpraca przynosiła zawsze wspie-
rające pracowników konkretne efek-
ty. Jest człowiekiem nastawionym na 
pracownika, pełnym zapału, a jedno-
cześnie skromnym i życzliwym.

Będzie nas nie tylko reprezentował, 
ale przede wszystkim będzie działał, 
zapewniając zrównoważone podej-
ście do reprezentacji i rozwiązywania 
problemów w RN KGHM. Niestety 
obecnie takiego podejścia brakuje. 
Chodzi przecież o nas – o ochronę 
naszych spraw zawodowych i socjal-
nych. Przejrzyste postępowanie, roz-
sądek i etyka to jego domena. Krzysz-
tof Łuka jest po prostu jednym z nas 
i nie wahajmy się na niego głosować. 

Krzysztof Łuka jest silny naszą siłą 
– wybierzmy go!

WYBIERZMY 
WIARYGODNEGO 
KANDYDATA 
DOROTA ZIELONKO, 
przewodnicząca ZZPPM 

Znam Krzysztofa Łukę od wielu lat 
i wiem, że jest osobą mądrą, przewi-
dującą i godną zaufania. Dotrzymuje 
słowa i można na nim polegać. Dlate-
go jestem przekonana, że zgodnie 
z jego deklaracjami, jeśli zostanie 
członkiem Rady Nadzorczej Polskiej 
Miedzi, będzie reprezentował również 
interesy pracowników zatrudnionych 
w całej grupie kapitałowej. Nie uznaje 
podziału na ciąg technologiczny i go-
rzej traktowane służby serwisowe. 
Twierdzi, że wszyscy stanowimy jed-
ną całość i praca każdego ma istotne 
znaczenie dla końcowego efektu. Wie-
lokrotnie w trakcie Prezydium ZZPPM 
interesował się problemami spółek 
i stawał po ich stronie. Krzysztof Łuka 
jest osobą skromną i nie szuka tanie-
go poklasku. Zawsze jednak spokojnie 
i konsekwentnie dąży do obranego 
celu. Jest również wrażliwy na ludzkie 
problemy i potrzebującym nigdy nie 
odmawia wsparcia.

KRZYSIEK ŁUKA 
NAJLEPSZYM 
KANDYDATEM NA 
CZŁONKA RADY 
NADZORCZEJ JEST 
I BASTA! 
DARIUSZ MIKA, 
przewodniczący  
ZZPPM Energetyka 

Wiem, mało poprawne stylistycz-
nie poprzednie zdanie jest. Ale za to 
dobitnie mówi to, co można by roz-

wijać na kilku stronach formatu A4. 
Moi koledzy przewodniczący przyto-
czyli już tyle argumentów na popar-
cie tego zdania, że co mi pozostało? 
Tylko potwierdzić!

Znam Krzysztofa od lat kilku, zawsze 
uczynny, uczciwy i lojalny. Czy można 
od członka Rady Nadzorczej z wyboru 
załogi oczekiwać więcej? Znam wielu 
chwalących się, może i „lepszym” 
wykształceniem. Tylko co z tego? Jak 
my, przedstawiciele pracowników, 
związkowcy, w negocjacjach z praco-
dawcami pożytku wielkiego z tego 
mieć nie będziemy. Potrzebny jest-
nam w Radzie Nadzorczej okrzepły 
w bojach o prawa pracownicze dzia-
łacz społeczny. Potrafiący elokwent-
nie przedstawić pozostałym nomi- 
natom zasiadającym w Radzie z ra-
mienia partii rządzącej nasze pracow-
nicze, niezbywalne prawa i racje. My, 
pracownicy Polskiej Miedzi, wiemy, 
czego nasze zakłady pracy potrzebu-
ją. Jakie zmiany są niezbędne dla 
dalszego rozwoju naszych firm? Nie 
dążymy do ich upadku, ale jedynie 
chcemy być godnie wynagradzani, 
pracować w stabilnych warunkach. 
Dopracować uczciwie do emerytury 
i pozostawić swoje miejsce pracy 
następcom, aby i oni godnie mogli 
żyć z tego, co skrywa nasza miedzio-
nośna ziemia. 

Jestem przekonany, że kolega 
Krzysztof jako członek najważniejsze-
go, nadzorującego naszych dyrekto-
rów i prezesów organu spółki, jakim 
jest Rada Nadzorcza, będzie nas 
godnie tam reprezentował. Zawsze 
może liczyć na moją i zapewne nie 
tylko moją pomoc. Sam zarządzanie 
lat wiele studiowałem. Na tyle, ile 
będę mógł, na pewno pomagać mu 
będę. Zapewne i pozostali związkow-
cy spod znaku ZPPM takie deklaracje 
już poskładali. Nikt z nas sam wiele 
nie osiągnie. Ale po to łączymy się 
w jeden zawodowy związek, aby 
wspólną, zbiorową mądrością osią-
gać maksimum tego, co osiągnąć 
można. 

Apeluję! Bądźmy razem, udowodnij-
my, że wspólnie możemy zwyciężać. 
Zagłosujmy na Krzysztofa Łukę!

 Dlaczego trzeba wziąć udział w wyborach
i głosować na KRZYSZTOFA ŁUKĘ?
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NA KRAWĘDZI ZAPAŚCI 
Od 22 września w kopalniach węglowych na Górnym Śląsku zaczęły się nasilać protesty  
przeciwko zabójczej dla naszej gospodarki Polityce Energetycznej Polski. Oparta jest ona  

na planach szybkiego odejścia od węgla, masowych zwolnieniach i braku pomysłu na utworzenie 
setek tysięcy alternatywnych miejsc pracy. Zielony Ład Energetyczny forsowany przez rząd  

pod dyktando UE na Górnym Śląsku zapala czerwone światło. Sytuacja w każdej chwili  
może wymknąć się spod kontroli i na dodatek objąć cały kraj.

Wszystko rozpoczęło się w kopal-
ni Ruda w Rudzie Śląskiej, gdzie 
spontanicznie grupa górników po 
zakończonej dniówce postanowiła 
zostać na dole i w ten sposób za-
protestować przeciwko planom li-
kwidacji ich miejsc pracy. Szybko 
do protestujących dołączyła kopal-
nia Wujek w Katowicach, Piast Zie-
mowit w Bieruniu i Halemba w Ru-
dzie Śląskiej oraz KWK Bielszowice. 
Utworzony został Międzyzwiązkowy 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy, 
w skład którego weszły największe 
działające w regionie związki: Soli-
darność, OPZZ, Kadra i Sierpień '80.

Protesty to  reakcja ludzi na cynicz-
ne kłamstwa i oszustwa Prawa 
i Sprawiedliwości. Jeszcze kilka lat 
temu politycy tej partii bardzo ocho-
czo jeździli do kopalni i zapewniali, 
że węgla starczy na 200 lat, a górnic-
two będzie się dynamicznie rozwija-
ło. Padały słowa o bogactwie naro-
dowym i znaczeniu naszych zasobów 
geologicznych. Również przed wy-
borami prezydenckimi wiele się mó-
wiło o polskiej polityce wydobyw-
czej i energetycznej. Ludzie tym 
złotoustym kłamcom zaufali i udzie-
lili masowego poparcia. Politycy 

Prawa i Sprawiedliwość oraz prezy-
dent Andrzej Duda ponownie zyska-
li mandaty do sprawowania władzy. 

Gdy zwycięzcy już na dobre roz-
gościli się w parlamencie i w Pała- 
cu Prezydenckim, okazało się, że 
w przykopalnianych hałdach zalega 
prawie 8 mln ton węgla, bo za zgo-
dą rządu nadal sprowadza się dru-
gie tyle tańszego, ale zdecydowanie 
gorszego zagranicznego węgla. Ko-
palnie stają się niewypłacalne i po-
woli szykowane są do wygaszania 
produkcji. 

Nie miejmy złudzeń, cała ta sytu-
acja bardzo negatywnie odbije się na 
całej gospodarce. Najbardziej ucier-
pią wszyscy, którzy pracują w zakła-
dach energochłonnych. Niestety, 
Polska Miedź jest też w tej grupie. 
Nie jest to żadne czarnowidztwo, ale 
realistyczna ocena sytuacji. 

Fakt odstąpienia górników od 
czynnej akcji strajkowej w wyniku  
podpisania  25 września porozumie-
nia pomiędzy rządem a MKPS  nie 
zmienia tej oceny. Wszystko bo-
wiem, co uzgodniono to to, iż trans-
formacja branży  ma być rozłożona 
na wiele lat, a górnicy dołowi mają 
mieć gwarancję pracy w kopalniach 

do emerytury. To zbyt mało, by móc 
mówić o nowej odpowiedzialnej 
polityce Energetycznej uwzględnia-
jącej interesy polskiego społeczeń-
stwa i gospodarki. 

Na 2 października zaplanowana  
jest też wielka manifestacja górnicza  
w Warszawie i będzie to doskonała 
okazja by zwrócić rządowi uwagę na 
te problemy. Stanowisko OPZZ z dnia 
21 września wciąż jest aktualne. 

Stanowisko
Rady Branży OPZZ 

„Górnictwo 
i Energetyka”

z 21 września 2020 
roku w sprawie 
bieżącej sytuacji 

w sektorze 
górniczo- 

-energetycznym

Obecna polityka rządu w sektorze 
górniczym i energetycznym w Polsce 
jest dla Rady Branży OPZZ „Górnictwo 
i Energetyka” nie do zaakceptowania. 
Przedstawiony dokument PEP2040 
oznacza cichy wyrok śmierci dla gór-
nictwa węgla kamiennego, brunatne-
go, paliw kopalnych, sektora energe-
tycznego, przemysłu chemicznego, 
cementowego, hutniczego, stalowego 
i transportu. Dotychczasowe obietnice 
spowolnienia procesu transformacji 
energetycznej i zachowania suweren-
ności składane przez premiera oraz 
ministrów zostały ostatnio brutalnie 
zweryfikowane kolejnymi zapowiedzia-
mi unijnych dygnitarzy. Otwarcie mówi 
się o zapowiedziach likwidacji zakła-
dów pracy i zwolnieniach tysięcy pra-
cowników. W czasie gdy Polska Grupa 
Górnicza, największa spółka górnicza 
w Europie, ma potężne problemy fi-
nansowe, do Polski nieustannie impor-
tuje się węgiel i dotowaną energię. 
Prowadzone rozmowy celem rozwią-
zania nabrzmiałych problemów stają 
się jałową formą dialogu, daleką od 
oczekiwań i poszukiwania rozwiązań.

MAMY DOŚĆ 
OBIETNIC BEZ 

POKRYCIA I GRY 
NA CZAS!

Oczekujemy zweryfikowania przez 
rząd RP prezentowanej przez Mini-
sterstwo Klimatu Polityki Energe-
tycznej Polski do 2040. W tej formie 
i perspektywie czasowej propono-
wane rozwiązania to jednoznaczne 
wykluczenie wielu regionów prze-
mysłowych, uzależnienie energe-
tyczne od importowanych surow-
ców i drastyczny wzrost bezrobocia.

Rada Branży OPZZ „Górnictwo 
i Energetyka” wzywa rząd do na-
tychmiastowego odrzucenia no-
wych celów klimatycznych UE oraz 
opracowania w duchu dialogu pak-
tu społecznego, który stanie się 
podstawą wypracowania nowej 
Polityki Energetycznej uwzględnia-
jącej interesy polskiego społeczeń-
stwa i gospodarki. Musi ona zakła-
dać realny horyzont czasowy 
wychodzący poza 2050 rok. Jaka-
kolwiek transformacja, jej zakres 
i skutki społeczne musi uwzględ-
niać osłony dla zwalnianych pra-
cowników, a nade wszystko tworze-
nie nowych miejsc pracy w tej 
samej ilości i jakości. Oczekujemy 
wskazania źródeł finansowania 
i przedstawienia gwarancji finanso-
wych dla takiego przedsięwzięcia.

Niebawem tysiące pracowników 
może stracić pracę i to nie przez 
pandemię, ale szkodliwe decyzje 
rządzących! 

Razem będziemy walczyć o każde 
miejsce pracy, o każdego pracow-
nika i jego rodzinę. Po raz kolejny 
mówimy: mamy dość obietnic rzą-
dzących! Już 2 października przed-
stawiciele całej branży górniczo-
-energetycznej wyjdą na ulice 
Warszawy!
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 Proszę o pomoc 
Nazywam się Anna Wałowska-Brusiło.Jestem 

lubinianką, mamą dwóch wspaniałych nastola-
tek i żoną równie wspaniałego męża. W 2016 
roku zdiagnozowano u mnie raka gruczołowato-
-torbielowatego (ACC) podstawy języka. Po 
ciężkiej operacji i wycięciu części języka udało 
się go usunąć, niestety w 2020 roku pojawiła 
się szybko rosnąca wznowa. 

Tak rozpoczyna się dramatyczna walka z cho-
robą oraz apel o wsparcie i pomoc finansową, 
gdyż jedyną szansą na całkowite wyleczenie i za-
chowanie języka z gardłem jest naświetlanie 

ciężkimi jonami, które jest niedostępne i niere-
fundowane w Polsce. Koszt takiego leczenia za 
granicą wynosi ok. 300 000 zł. Sytuacja ta do-
tyczy żony Rafała Brusiło, elektromontera z ZG 
Lubin (szyb Rynarcice, oddział E30).

Jeżeli chcesz pomóc, możesz dokonać wpłaty 
na stronie zbiórki www.pomagam.pl/annawb. 
Zapraszamy też do grupy na FbLicytacje dla 
Anny WB Dobre Serca. Każda kwota ma zna-
czenie. 

Pełen tekst apelu pani Anny Wałowskiej-Bru-
siło zamieszczamy na Facebooku – Związko-
wiec ZZPPM.

Zawody wędkarskie 
ZZPPM HMG 

19 września przy bardzo ładnej pogodzie na Łowisku 
Siedlnica zarząd ZZPPM HMG zorganizował dla swoich człon-
ków zawody wędkarskie. Grupa zapaleńców przez kilka 
godzin nęciła, zarzucała i podbierała. Wszystko po to, by 
zdobyć jak największe trofeum. W efekcie tych zabiegów 
zwycięzcą zawodów został kolega Tadeusz Tomczyk, który 
złowił okazałego karpia o wadze 2,515kg. Po zważeniu całości 
połowu klasyfikacja wyglądała następująco:

 I miejsce –  Wojciech Leniak, P-27,  wynik: 6,410 kg
 II miejsce –  Przemysław Kędzierski, P-24,  wynik: 5,230 kg
 III miejsce –  Konrad Sławiński, P-3,  wynik: 3,150 kg
 IV miejsce –  Tadeusz Tomczyk, emeryt,  wynik: 2,820 kg
 V miejsce –  Dawid Błaszyk, P-27,  wynik: 2,630 kg
 VI miejsce –  Remigiusz Fortuna, P-31,  wynik: 2,330 kg

Wszystkim uczestnikom gorąco gratulujemy!
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Z arówno w czasach ekonomicznej sta-
bilności, jak i obecnych zawirowań, 
chcąc mieć poczucie choćby względ-

nego bezpieczeństwa i kontroli nad otacza-
jącą nas rzeczywistością, musimy się kiero-
wać dobrze znaną zasadą wyrażoną 
w powiedzeniu: „Nie wkładaj wszystkich 
jajek do jednego koszyka”. 

Co to oznacza w praktyce?
W świecie finansów chodzi o to, by na 

przykład nie lokować wszystkich swoich 
pieniędzy na giełdzie albo w funduszu inwe-
stycyjnym, tylko korzystać z różnych instru-
mentów finansowych, np. lokat bankowych 
czy obligacji. Natomiast w kontekście obo-
wiązujących w Polskiej Miedzi praw pracow-
niczych i utrzymania bezpieczeństwa zatrud-
nienia na dotychczasowych stabilnych 
i dobrych warunkach musimy mieć zagwa-
rantowaną stałą kontrolę społeczną nad 
sposobem zarządzania spółką, planami jej 
dalszego rozwoju oraz prowadzoną polityką 
kadrową i płacową.

Dzięki ustawie o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstw z udziałem Skarbu 
Państwa załoga Polskiej Miedzi od wielu lat 
ma możliwość nadzorowania tych bardzo 
istotnych dla niej obszarów poprzez udział 
swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej 
spółki. Na nich ciąży szczególny obowiązek 
poszukiwania rozwiązań, które godziłyby 
interes akcjonariuszy i firmy z interesem 
pracowników. Jednak by mieć gwarancję, iż 
skutecznie będą się oni wywiązywać z tej 
powierzonej im funkcji, muszą mieć poczu-
cie, że podejmowane przez nich działania 
stale podlegają społecznej kontroli. 

W sytuacji, gdy w Radzie Nadzorczej 
wszyscy przedstawiciele załogi wywodzą się 
z jednego środowiska wspierającego obecny 
obóz władzy, można mieć wiele wątpliwości, 
czy ten społeczny nadzór faktycznie przełoży 
się na działania w interesie pracowników. 
Pojawić się bowiem mogą podejrzenia o zbyt 
silne powiązania pomiędzy mianowanymi 
w praktyce przez rząd prezesami, członkami 

Rady Nadzorczej reprezentującymi Skarb 
Państwa oraz przedstawicielami załogi wy-
wodzącymi się ze związku zawodowego 
stanowiącego silne zaplecze polityczne 
obecnej władzy. Związku, którego centrala, 
nie licząc się z opinią szeregowych członków, 
wytrwale trzyma parasol ochronny nad 
Prawem i Sprawiedliwością. Te wzajemne 
powiązania nie służą dobrze naszej Polskiej 
Miedzi i jej załodze. Spadające na łeb na 
szyję wyniki produkcyjne, stale narastające 
zadłużenie jest tego wymowną ilustracją. Już 
niedługo te złe wyniki finansowe, jakie 
KGHM wykazuje w swoich bilansach, bole-
śnie przełożą się na poziom życia pracowni-
ków. Spadnie wysokość nagrody za wypra-
cowany zysk, trudniej będzie wywalczyć 
wzrost stawek i zapewne premie też będą 
ograniczane. Można się również spodziewać 
cięć Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz 
ograniczeń poziomu zatrudnienia.

Stan epidemii nie może być żadnym 
usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy, gdyż 

pomimo wszystko ceny miedzi na świato-
wych rynkach utrzymują się na przyzwoitym 
poziomie. 

To są tematy, które powinny być porusza-
ne przez przedstawicieli załogi w Radzie 
Nadzorczej Polskiej Miedzi. Powinni oni żądać 
wyjaśnień i uzyskane informacje przekazywać 
pracownikom. Niestety, tak się nie dzieje. 
Dlaczego? Czy nie zauważają zagrożeń, czy 
też uwikłani w siatkę różnych powiązań i za-
leżności wolą stosować taktykę strusia cho-
wającego głowę w piasek? Niech każdy sobie 
sam odpowie na to pytanie i zastanowi się, 
czy faktycznie mądrze jest wzmocnić dwóch 
już funkcjonujących w Radzie Nadzorczej 
spółki przedstawicieli załogi wywodzących 
się z Solidarności kolejnym wybrańcem re-
prezentującym to samo środowisko.

Kandydat ZZPPM Krzysztof Łuka jest 
alternatywą na taki układ. Apeluję o popar-
cie jego osoby. Daje on nam gwarancję, że 
ktoś decydentom Polskiej Miedzi będzie 
patrzył na ręce. 

„Nie wkładaj wszystkich 
jajek do jednego koszyka”
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