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Ryczy z bólu
ranny łoś
Często o sile i celności ciosu świadczy
krzyk bólu przeciwnika. Zasada ta znajduje
swoje potwierdzenie
nie tylko w sportach
walki, ale również
w reakcji liderów
miedziowej Solidarności na krytyczne, oficjalne informacje
ujawniające ich prawdziwe oblicza oraz
wysokości nienależnych wynagrodzeń,
jakie pobierają ze
swoich macierzystych
zakładów. I co ciekawe, nie są to jakieś
nasze domysły, ale
faktyczne wielkości,
oficjalnie opublikowane w raporcie rocznym KGHM za 2019
rok dostępnym na
stronie internetowej
spółki.

Nie są tajne wynagrodzenia osób publicznych. Między innymi posłów, senatorów,
samorządowców czy też członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Przykładem
niech będą zarobki Józefa Czyczerskiego
i Bogusława Szarka podane do publicznej
wiadomości w Raporcie Rocznym KGHM za
2019 rok.
Przypominamy, iż wynika z nich, że Bogusław Szarek jako ślusarz mechanik dostaje

z ZG Polkowice-Sieroszowice 222 000 zł
(18 500 zł miesięcznie).
Natomiast elektromonter Józef Czyczerski
rocznie zarabia w ZG Rudna zaledwie
174 000 zł, co przekłada się na miesięczną
jego wypłatę w wysokości 14 500 zł.
Dodatkowo obaj panowie z tytułu reprezentowania interesów załogi w Radzie Nadzorczej KGHM pobierają ponad 120 000 zł rocznie, czyli miesięcznie dostają ponad 10 000 zł.

W sumie roczny dochód Bogusława Szarka wynosi 345 000 zł (222 000 zł z kopalni
+ 123 000 zł z Rady Nadzorczej). Daje to
miesięcznie ok. 30 000 zł – da się przeżyć,
a Józefa Czyczerskiego roczny dochód to
296 000 zł (174 000 z kopalni + 122 000
z Rady Nadzorczej) – nieco skromniej, ale
też da się przeżyć.
Dokończenie na str. 2 i 3
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Ryczy z bólu ranny łoś
Dokończenie ze str. 1

Czysta obłuda
i zakłamanie
Nawiązując do ostatnich wydań „Pryzmatu”, pytamy się panów Czyczerskiego
i Szarka – dlaczego czynicie odwet na
Zbrzyznym za to, że „Związkowiec” ośmielił się pokazać wasze wynagrodzenia, a nie
szukacie zemsty na tych, którzy jako
pierwsi wasze „skromne dochody” oficjalnie opublikowali, czyli zarządzie
KGHM?
Oczywiście tego nie robicie, bo to prezesi Polskiej Miedzi wam te księżycowe
wynagrodzenia za niewykonywaną pracę
przyznali. Czy właśnie to nie jest „ceną
waszego milczenia”, gdy dochodzi do
rozmów z zarządem KGHM na tak ważne
dla pracowników tematy, jak wysokość
stawek płac zasadniczych, poziom przeszeregowań, bezpieczeństwo miejsc pracy, zagrożenia klimatyczne w kopalniach
czy też poziom świadczeń socjalnych?
Czy przypadkiem przyznanie wam wynagrodzenia nieadekwatnego do waszego
wykształcenia oraz znacznie wykraczającego poza zapisy Układu
Zbiorowego Pracy nie jest
bezprawnym działaniem
pracodawcy? Ciekawe, co
na to by powiedział urząd
kontroli skarbowej, gdyby
się wnikliwie nad nimi pochylono? W naszej ocenie
wasze zarobki jako pracowników oddelegowanych do pracy związkowej
naliczane są niezgodnie
z ustawą o związkach zawodowych i mogą być
uznane jako nieuzasadnione koszty, jakie ponosi
wasz zakład pracy.
Przechodząc natomiast
z aspektu ekonomicznego na płaszczyznę moralną, wyraźnie widać, jak
bardzo daleko już odeszliście od idei
ruchu związkowego oraz głoszonych
sloganów, iż pracujecie na rzecz pracowników i podejmujecie działania zmierzające do poprawy warunków pracy i płacy
wszystkich zatrudnionych w Polskiej Miedzi. Najlepiej wychodzi to wam w stosunku do was samych. Niestety.
Jakoś nic nie słychać o tym, by przedstawiciele załogi w Radzie Nadzorczej
KGHM poruszali temat coraz gorszych
wyników finansowych i produkcyjnych
Polskiej Miedzi. Nie domagają się wyja-

śnień, dlaczego w spółce spadają zyski
i rosną koszty produkcji. Zysk skonsolidowany GK KGHM za I półrocze 2020
roku to tylko 9 mln zł, praktycznie to go
nie ma. Sierra Gorda to kolejna porażka
188 mln USD straty w tym półroczu przy
stracie 114 mln dolarów w analogicznym
okresie roku 2019. Co panowie zrobiliście
w tej sprawie?
W spółce matce KGHM Polska Miedź
S.A. też nie najlepiej się dzieje. Zysk za
I półrocze 2020 roku to tylko 747 mln zł,
gdy w analogicznym okresie 2019 roku
było 1 227 mld zł. Jest to spadek o prawie
40%. Co panowie na to? Gdzie trwonione
są efekty ciężkiej i niebezpiecznej pracy
naszych pracowników? Przestańcie
w końcu zasłaniać się jakąś tajemnicą!
Tutaj chodzi o miejsca pracy, a nie o wasze wygórowane za milczenie apanaże.
To zestawienie pokazuje, jak bardzo
jest zagrożona wypłata za wypracowany w 2020 roku zysk. Należy się spodziewać, że w ostatecznym podsumowaniu będzie ona znacznie ograniczona.
Panowie Szarek i Czyczerski nie proszą
prezesów KGHM o uzasadnienie coraz
wyższych wydatków przeznaczanych na

działania wizerunkowe, dziwny sponsoring oraz obsługę umów zawieranych
z licznymi firmami doradczymi. Nie dostrzegają faktur za zakup trefnych masek
i propagandowy wynajem największego
samolotu świata, gdzie jak donoszono,
przebiliśmy w zapłacie nawet Francuzów.
Nie interesuje ich wiele innych jeszcze
rzeczy, o czym napiszemy niebawem,
pytając dlaczego. Może rzeczywiście jest
to cena za apanaże i milczenie.
Dla nich najważniejsze jest znalezienie
„kija na Zbrzyznego”. Zapewne liczą, iż

w ten sposób go uciszą. Odwrócą też
uwagę załogi od własnej pazerności
i uprawianego bezprawia.

O sztuce
robienia ludziom
wody z mózgu,
czyli jakie „kije
na Zbrzyznego”
znaleziono
Z naruszeniem przepisów o RODO,
łamiąc zasady ludzkiej przyzwoitości
oraz często mijając się z prawdą lub
posługując się półprawdą na łamach
solidarnościowego „Pryzmatu”, przystąpiono do ataku.
W jednym z wydań wypomniano
Ryszardowi Zbrzyznemu, że do Sejmu
startował z list SLD, sugerując jednocześnie, że w ten sposób wspiera on kontrowersyjne prawa mniejszości seksualnych. Zgodnie z instrukcją naczelnego
propagandzisty kraju Jacka Kurskiego,
że „ciemny naród wszystko kupi”, dowodów na światopoglądowe zapatrywania Zbrzyznego nie przedstawiono,
ale wrażenie na czytelnikach próbowano
zrobić. Zwłaszcza tych mających problemy z samodzielnym myśleniem. Ludzi,
którzy kierują się powielanymi stereotypami i jak tresowane papugi powtarzają
bez zrozumienia treści wszelkiego kwaczenia, jakie usłyszą z ideologicznej tuby.
Na tej samej zasadzie powinniśmy
postawić pytanie, czy przypadkiem miedziowa Solidarność, jawnie agitująca za
politykami PiS, nie jest umaczana w pokrętne interesy obecnego rządu robione
przy zakupie lipnych maseczek i nieistniejących respiratorów. Zastanowić się,

czy przypadkiem nie
stanowią związkowego
przedłużenia ramienia
niemiłościwie panującej
nad nami jedynej słusznej partii. Ugrupowania,
które pod przykrywką
epidemii konsekwentne
doprowadza cały kraj do
gospodarczej ruiny, ekspresowo mnożąc dług
publiczny o setki miliardów złotych.
W kolejnym numerze
„Pryzmatu” pod lupę wzięto historię przeszeregowań Ryszarda Zbrzyznego. Wypomniano mu,
wykorzystując przy tym
Radę Nadzorczą KGHM,
że załatwił sobie stanowisko starszego
inspektora, ma 21. kategorię zaszeregowania i dzięki temu będzie mógł wziąć wyższą
odprawę. Szkoda, że nie zaznaczono, że
ponad 30 lat jest na urlopie bezpłatnym
i nie pobiera wynagrodzenia, w odróżnieniu od wysoko, jak się okazuje, płatnych
funkcjonariuszy NSZZ Solidarność, którzy
w tym okresie z KGHM pobrali wynagrodzeń na kwoty liczone w milionach złotych, skromnie licząc:

30 lat x 200 tys.
= 6 mln zł,
plus koszty
podatkowe
(na jedną osobę)
Kto zatem zabiera środki na wynagrodzenia, które można by było przeznaczyć
na podwyżki dla górników. Na pewno nie
Zbrzyzny.
Taka jest różnica między naszym liderem a liderami solidarności. Warto
także zauważyć, że Ryszard Zbrzyzny
ukończył na wyższych uczelniach dwa
fakultety i może się wykazać dyplomem magistra inżyniera górnika z Politechniki Wrocławskiej oraz magistra
ekonomii Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu.
Z taką wiedzą i doświadczeniem może
na równych, partnerskich zasadach prowadzić rozmowy o pracowniczych sprawach z dyrektorami, prezesami czy też
ministrami. Żaden mu kitu nie wciśnie
i każdy fałsz zostanie zdemaskowany. Nie
jest też od nich wszystkich zależny, gdyż
przez te 30 lat nie połasił się na judaszowe srebrniki, a przecież w tym okresie
wielokrotnie to mógł zrobić. Intratnych
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propozycji składano mu wiele. Nie przyjmował ich, gdyż to wiązało się z utratą
jego związkowej niezależności.
Wspomnieć też by wypadało, że to
dzięki Ryszardowi Zbrzyznemu pracownicy Polskiej Miedzi mogą korzystać
z Abonamentu Medycznego oraz przystąpić do Pracowniczego Programu
Emerytalnego czy też otrzymują pensję
wczasową.
Świadczeń, do których on sam nie
ma prawa, ponieważ z zakładu pracy nie
pobiera wynagrodzenia. Przeszedł na
bezpłatny urlop, by z pełnym oddaniem
kierować funkcjonowaniem ZZPPM,
a wcześniej pełnić przez 22 lata funkcję
posła na Sejm RP.
Dzięki takiemu rozwiązaniu jako związkowiec zawsze był i nadal jest całkowicie
niezależny od dyrekcji kopalni czy też
zarządu spółki. Nie jest uwikłany w żaden
konflikt interesów i może z otwartą przyłbicą upominać się o realizację oczekiwań załogi.

Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Polskiej Miedzi to też głównie
zasługa Ryszarda Zbrzyznego i ZZPPM.
To dzięki niemu dzisiaj załoga ma
gwarancję wzrostu wynagrodzeń, prawo do corocznej nagrody za wypracowany zysk czy też wypłaty wczasowego. Przypominamy, że wszystkie te
świadczenia były kiedyś postulatami

sporów zbiorowych prowadzonych
przez ZZPPM. Solidarność z reguły
przyjmowała rolę biernego obserwatora, a nawet adwersarza, i dopiero
gdy dochodziło do porozumienia
ZZPPM z zarządem KGHM ogłaszała
swój sukces. Zupełnie jak coś na pięć
liter przyczepi się do okrętu i krzyczy,
że płyniemy.

W czasie gdy ważyły się losy Polskiej
Miedzi, podczas pamiętnego strajku
w obronie jej polskości w 1992 roku my
staliśmy po stronie strajkujących przez
32 dni pracowników, a solidarnościowi
liderzy (ci sami co dzisiaj) stali po stronie
sprzedawczyków i ówczesnych odpowiedników wcześniejszego ZOMO. Taka
właśnie jest różnica między nami.

My pokazujemy i pytamy, czytelnicy
niech sami wyciągają wnioski
Czym można uzasadnić wypłatę
222 tys. zł w roku 2019 dla ślusarza
– mechanika w ZG Polkowice-Sieroszowice?
Nie jest to zapłata za pracę w Radzie Nadzorczej, ale oddelegowanie
do pełnienia funkcji w NSZZ „S”.
Za pracę w Radzie Nadzorczej to
kolejnych ponad 123 tys. zł. Razem

okrągła sumka około 345 tys. zł na
rok; na miesiąc to tylko ok. 30 tys.
– da się przeżyć???
Jeśli w tej kopalni ślusarze pobierają takie apanaże, to załodze gratulujemy serdecznie wspaniałego dyrektora. Jeśli jednak tak nie jest, to
ich solidarnościowy reprezentant
winien z tych apanaży niezwłocznie

zrezygnować i przeprosić za to ewidentne nadużycie.
Na koniec radzimy Pryzmatowym
pisarzom, żeby nie wybierali nam
przewodniczącego i nie ustalali sposobu jego wynagradzania. Zajmijcie
się swoimi liderami, którym daleko
do standardów, jakie obowiązują w naszej organizacji związkowej.

PIP potwierdza:

Zarząd KGHM łamie prawo pracy, regulamin pracy, ustawę
o związkach zawodowych oraz narusza przepisy RODO i nie spieszy
się z wyrażeniem skruchy oraz korektą błędnych działań.
Tak można podsumować wyniki kontroli przeprowadzonej w KGHM przez Państwową Inspekcję Pracy oraz reakcję prezesów Polskiej Miedzi.
Do kontroli doszło w wyniku skargi
złożonej przez ZZPPM w sprawie zarządzenia nr PZ/21/2020 Prezesa Zarządu KGHM
Polska Miedź S.A. Marcina Chludzińskiego
nakładającego na pracowników obowiązek informowania pracodawcy o planowanym miejscu urlopu.
– Nie mogliśmy się zgodzić, by pod
pretekstem pandemii w Polskiej Miedzi
naruszane były podstawowe prawa pracowników do zachowania prywatności
i godności oraz niszczone zasady dialogu
społecznego i prawa związkowe – komentuje przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Cieszę się, że Państwowa Inspekcja
Pracy przyznała nam rację, zdyscyplinowała zarząd KGHM i uruchomiła procedurę
przywracania w spółce praworządności.
Przypominamy, że 3 lipca ZZPPM złożył
do Państwowej Inspekcji pracy skargę
o naruszenie przez Zarząd KGHM prawa
pracy i ustawy o związkach zawodowych.
Komentując korzystne dla nas wyniki
kontroli PIP, przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny podkreśla, że w kontekście
epidemii nie jest przeciwnikiem podejmowanych przez Polską Miedź działań profilaktycznych. Muszą one jednak być racjonalne oraz adekwatne do zagrożenia.

Natomiast mieszanie propagandy i polityki do akcji rzekomo podnoszących nasze
bezpieczeństwo zdrowotne jest kosztownym nadużyciem i hipokryzją.
W wyniku kontroli inspektor PIP stwierdził
między innymi, iż zarządzenie prezesa KGHM
dotyczące pracowniczych urlopów wypoczynkowych bez uzgodnienia czy też
konsultacji ze związkami zawodowymi jest naruszeniem zarówno Kodeksu pracy, jak i Regulaminu pracy.
Ponadto wymaganie od pracownika
podawania pracodawcy informacji
o miejscu spędzania urlopu wypoczynkowego jest naruszeniem zapisów o ochronie danych osobowych.
Zaznaczono też, iż związki zawodowe stojące na straży interesów pracowniczych mogą wystąpić do
Sądu Pracy o uchylenie zarządzenia
prezesa KGHM jako niezgodnego
z przepisami.
Po otrzymaniu od PIP pokontrolnej dokumentacji przewodniczący ZZPPM Ryszard
Zbrzyzny 12 sierpnia wystosował do zarządu KGHM pismo, w którym zażądał wycofania z obiegu prawnego kuriozalnego zarządzenia PZ/21/2020. Wezwał też władze
spółki do natychmiastowego przystąpienia
do rozmów ze związkami zawodowymi na
temat procedur mających faktycznie, a nie
tylko wizerunkowo, poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w Polskiej Miedzi.

– Zawsze wychodzę z założenia, że
przed wejściem na drogę sporów sądowych warto spróbować wypracować
jakąś rozsądną płaszczyznę porozumienia. Na tej zasadzie oparty jest przecież
prawdziwy dialog społeczny, który powinien być podstawą budowania part-

nerskich relacji pomiędzy załogą a pracodawcą. Jest to również element
kształtowania wizerunku spółki w oczach
zarówno jej akcjonariuszy, jak i partnerów handlowych. Zapowiadam jednak,
iż nie będzie z naszej strony zgody
na ingerowanie pracodawcy w prywatne życie pracowników i ograniczanie
ich konstytucyjnych swobód. Nawet
w okresie zagrożenia pandemią nie
wolno ludzi traktować jak niewolników
– komentuje Ryszard Zbrzyzny.

Zarząd KGHM nie potrafił lub nie chciał
docenić tego koncyliacyjnego podejścia
ZZPPM do problemu nielegalnego kontrolowania ludzi przez pracodawcę poza
zakładem pracy. 20 sierpnia w piśmie
skierowanym do ZZPPM poinformowani
zostaliśmy, iż: spółka ma 30 dni na dokonanie wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym PIP działań, w tym analizy zapisów
zarządzenia celem dostosowania do przepisów obowiązujących w polskim obrocie prawnym.
To oznacza, iż prezesi, wykorzystując każdy pretekst, zamierzają prowadzić grę na czas i tak
długo, jak tylko będzie możliwe,
chcą prowadzić inwigilację załogi. Teraz chcą wiedzieć, gdzie
każdy pracownik spędzał urlop,
ale jutro być może będzie się trzeba
spowiadać z tego, kto z kim spędza noce
i jak intensywny jest ich przebieg.
Nie można wykluczyć, że jest to celowo
obrana taktyka odwracania ludzkiej uwagi
od coraz gorszych wyników finansowych
prezentowanych przez spółkę. Już niedługo będą one miały bardzo negatywny
wpływ na wysokość wynagrodzeń każdego pracownika. Wtedy skupienie ludzkich
emocji na pobocznych tematach będzie
miało dla prezesów kluczowe znaczenie.
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CUPRUM

– ta szlachetna nazwa zobowiązuje
Niskie wynagrodzenia, brak jasnej polityki płacowej dającej załodze nie tylko
motywację do pracy, ale choćby pewność
utrzymania poziomu rzeczywistych wynagrodzeń poprzez coroczną waloryzację
ich stawek niwelującą inflację oraz ciągnący się miesiącami spór o wypłatę premii
rocznej – te tematy od bardzo dawna
przewijają się w pismach naszych kolegów z ZZPPM działających w Cuprum
kierowanych do zarządu spółki. W odpowiedzi zazwyczaj padają słowa o konieczności dokonania pogłębionych wyliczeń
i analiz lub wyjaśnienia, które przeczą
wcześniej przekazywanym informacjom.
Czysta gra na czas. Niewiele z tego wynika, ale pracodawca w ten sposób tworzy
pozory zaangażowania i troski o załogę.
Jednak w ostatnich pismach zaczęły się
już pojawiać bardzo niepokojące wątki
świadczące o bardzo „złej sytuacji spółki”.
Prezesi mówią w nich o możliwej „zapaści
finansowej”, jeśli firma zdecydowałaby

się na wypłatę wypracowanej przez załogę spółki premii za 2019 rok w wysokości,
jaka została wynegocjowana ze związkami zawodowymi. Podobnie dramatyczne
skutki finansowe wywołałaby decyzja
o podniesieniu o 2% odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny (z 3,5 do
5,5%). Zarząd Cuprum wspomina też
o niższej, niż zakładano, realizacji przez
spółkę założonych planów finansowych
oraz o braku stabilności finansowej.
Wszystkie te stwierdzenia prowokują
do pytania: co się dzieje? Czyżby Centrum
Badawczo-Rozwojowe – KGHM Cuprum,
firma, która od samego początku uczestniczyła w budowie LGOM i projektowała
znaczną część obiektów i instalacji przemysłowych KGHM Polska Miedź S.A.,
z wieloletnią tradycją i dorobkiem stała na
krawędzi bankructwa i była już niepotrzebna spółce matce? Przecież jest to
miejsce, w którym tworzy się znaczna
część intelektualnego potencjału Polskiej

Miedzi! Sytuacja w spółce wskazuje na
brak wizji właściciela w odniesieniu do
tego podmiotu, brak właściwego nadzoru
ze strony właściciela oraz gospodarza
w samym podmiocie!
– Jesteśmy bardzo zaniepokojeni obrazem firmy, jaki prezentują nam prezesi
– mówi Natalia Bartosz, przewodnicząca.
– Boimy się o stabilność miejsc pracy
i wynagrodzeń. Poprosiliśmy więc
o udzielenie precyzyjnej informacji o sytuacji ekonomicznej firmy, planowanych
działaniach związanych z zatrudnieniem
i polityką kadrową. Chcemy też wiedzieć,
jakie działania zarząd zamierza podjąć,
by poprawić wszystkie sygnalizowane
i bardzo niepokojące parametry ekonomiczne. Nie możemy się zgodzić na
szukanie oszczędności w kieszeniach
pracowników. To nie jest sposób na zarządzanie naszym przedsiębiorstwem,
ale recepta na klęskę. Wielu ludzi od
dawna nie miało waloryzacji wynagro-

dzeń. Część wysoko wykwalifikowanych
pracowników już odeszła ze spółki, a kolejni rozważają taką decyzję. Spółka,
która jeszcze kilka lat temu dawała pracownikom poczucie godnego zatrudnienia i możliwości rozwoju, dryfuje obecnie kierowana raz to przez jednego, raz
innego kapitana z nadania. Oczekujemy
więc między innymi rzetelnego i partnerskiego podejścia właściciela do naszego
postulatu 6-procentowego podniesienia
stawek wynagrodzenia dla wszystkich
zatrudnionych w spółce, rzetelnego rozliczenia premii za 2019 rok, którą wypracowaliśmy, a ktoś najwyraźniej przejadł,
oraz jej utrzymania w roku bieżącym.
W piśmie ZZPPM skierowanym do
zarządu spółki obok listy postulatów
płacowych znalazły się też pytania:

❶

 akie podwyżki i premie zostały
J
wypłacone pracownikom spółki

Wieści z Huty Cedynia
Natychmiastowe odblokowanie przeszeregowań, dodatkowy
dzień urlopu dla ludzi pracujących w szkodliwych warunkach
oraz wypłata świadczenia z funduszu socjalnego na wypoczynek
rodzinny organizowany we własnym zakresie – to najważniejsze
oczekiwania pracowników Huty Miedzi Cedynia zgłaszanych
za pośrednictwem naszego związku do dyrekcji zakładu.
– W lutym na poziomie zarządu
KGHM oraz central związkowych zostało podpisane porozumienie, na mocy
którego w 2020 roku w każdym zakładzie Polskiej Miedzi przeszeregowane
zostanie minimum 15% załogi – wyjaśnia Ryszard Sabaj pełniący obowiązki
przewodniczącego ZZPPM HMC. –
Spodziewaliśmy się więc, że w naszym
zakładzie, wzorem lat ubiegłych, najwięcej uzgodnionych przeszeregowań
zostanie dokonanych w okolicach Dnia
Hutnika. Niestety, tak się nie stało. Przeszeregowania są wstrzymane rzekomo
z powodu pandemii. Wyższe stawki do
tej pory otrzymali jedynie pracownicy
awansowani z powodu zastąpienia
kogoś odchodzącego na emeryturę.
Szacuję, że ten naturalny ruch dotyczy
zaledwie około 3% załogi. Co z pozostałymi, rzetelnie wypełniającymi swoje obowiązki? Jak długo mają być
uwięzieni na dotychczasowych staw-

kach? Czy muszą czekać na awans do
końca roku? Tak nie powinno być.
Ryszard Sabaj podkreśla, iż załoga,
pomimo wielu utrudnień spowodowanych trwającą epidemią Covid 19,
wszystkie zadania produkcyjne wykonuje z nadwyżką. Blokada przeszeregowań zaczyna więc działać na ludzi silnie
demotywująco. Podważa też autorytet
prezesów i zaufanie do zarządu spółki,
który odgórnymi decyzjami blokuje
racjonalną politykę kadrową prowadzoną przez poszczególnych dyrektorów.
– Sądzę, że gdy prowadzić będziemy
negocjacje na kolejny rok, koniecznie
będzie trzeba zawrzeć w treści wypracowanego porozumienia zapisy dotyczące terminu rozpoczęcia procedury
przeszeregowań oraz ich konkretną
liczbę. Algorytm awansów powinien
również uwzględniać staż pracy pracownika, jego miejsce w całym ciągu
technologicznym oraz datę poprzed-

niego przeszeregowania. Jesteśmy
w KGHM na tle trzech wielkich kopalń
i dwóch potężnych hut niewielkim zakładem, ale nasz produkt końcowy jest
wysoko przetworzony i przynosi Polskiej Miedzi istotny dochód. Oczekujemy więc sprawiedliwego i poważnego
traktowania naszej załogi.
Nierówne traktowanie pracowników HM Cedynia w porównaniu z innymi zakładami KGHM ma swoje
odzwierciedlenie przy przydzielaniu
pracownikom urlopów wypoczynkowych. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników KGHM
jest zapis mówiący o tym, iż pracujący w szkodliwych dla zdrowia warunkach mają prawo do dodatkowego
dnia wolnego. Niestety, w Regulaminie Pracy obowiązującym w HM Cedynia zapis o tym ponadkodeksowym
uprawnieniu nie został uwzględniony.
Chyba już najwyższa pora na dopro-

wadzenie do zgodności tych dwóch
ważnych dokumentów.
– 10 sierpnia wystąpiliśmy do dyrekcji z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów,
których celem będzie aktualizacja naszego Regulaminu pracy. Liczę na
szybką i konstruktywną odpowiedź
w tej sprawie. Nie może bowiem być
tak, że pracownicy naszej huty co do
długości urlopu wypoczynkowego są
gorzej traktowani niż ich koledzy z innych zakładów KGHM. Mam też nadzieję, że nasz wniosek o dodatkowe
wypłaty z funduszu socjalnego na dofinansowanie wczasów rodzinnych
zostanie rozpatrzony pozytywnie – wyjaśnia Ryszard Sabaj.
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❷
❸

❹
❺

w latach 2019 i 2020 w podziale na
grupy pracownicze?
Ilu pracowników zatrudniono
w spółce w określonych grupach
pracowniczych i z jakim wynagrodzeniem?
Jakich grup pracowniczych
dotyczyła dotychczasowa podwyżka wynagrodzeń? Ilu pracowników
ją otrzymało i w jakiej kwocie?
Czy zarząd zaplanował w bieżącym budżecie waloryzację płac
pracowników i na jakim poziomie?
Jak realizowany jest plan przychodów spółki w roku bieżącym
w poszczególnych segmentach
w stosunku do planów?

– Sądzę, że po otrzymaniu kompletnej
informacji nadejdzie czas na rozpoczęcie
partnerskich rozmów zarządu z naszym
związkiem opartych na rzetelnych danych.
Mam nadzieję na konstruktywną postawę
prezesów Cuprum, a także właściciela oraz
zrozumienie, iż w takiej firmie jak nasza
podstawą funkcjonowania na rynku jest
wiedza i doświadczenie pracowników.
Jeśli się im nie zapewni godziwych warunków pracy i płacy, będą szukać swojego
miejsca gdzie indziej i biorąc pod uwagę
ich kompetencje, nie będą z tym mieli
większego problemu. Spółka technologiczna Cuprum, jak pokazuje dotychczasowe
doświadczenie, jest potrzebna KGHM,
przed którym stoi wiele wyzwań technicznych i organizacyjnych – mówi przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny.

Dobre
informacje
z KGHM Zanam
W KGHM Zanam na mocy
podpisanego przez związki zawodowe i zarząd spółki protokołu
dodatkowego do ZUZP wprowadzono wyższe dodatki za pracę
pod ziemią. Od 1 lipca, niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego, za każdy dzień przepracowany pod ziemią (minimum
4 godziny) naliczany będzie dodatek w wysokości 40 zł.
– Cieszę się bardzo, iż doszło
do porozumienia, w efekcie którego wzrosną zarobki znacznej
części naszej załogi. Mam też
nadzieję, iż do końca 2021 roku
dodatek wzrośnie do 50 zł. Przy
obecnie obserwowanej inflacji
każdy grosz ma znaczenie – komentuje przewodniczący ZZPPM
KGHM Zanam Dariusz Skwarek.

Do Rządzących
i organizacji Pracodawców
Apel o 21 postulatów pracowniczych OPZZ
Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się ciężko. Realizacja oczekiwań
społecznych jest nieustannie odsuwana w czasie – z kadencji na
kadencję kolejnych ekip rządowych. Co więcej, wciąż nie doczekaliśmy się realizacji wielu postulatów, będących w centrum uwagi
już podczas sierpniowego przełomu w 1980 roku, jak choćby:
zagwarantowania prawa do strajku dla wszystkich pracujących,
zagwarantowania wzrostu płac równolegle do wzrostu cen
i spadku wartości pieniądza,
wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej,
wprowadzenia emerytury ze względu na staż pracy,
poprawienia warunków pracy i ochrony zdrowia,
zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci,
dostępności mieszkań.
Te i inne postulaty dotyczyły praw i wolności konstytucyjnych,
pracowniczych i związkowych, ograniczenia przywilejów władzy oraz
poprawy warunków socjalno-bytowych społeczeństwa. Część z nich
siłą rzeczy straciła na ważności, część, naszym zdaniem, jest w 2020
roku wciąż aktualna. Naszym obowiązkiem jest dopisać także nowe
postulaty, których realizacji oczekuje dzisiaj społeczeństwo!
Czas zatem na nowe otwarcie i przypomnienie najważniejszych
postulatów i oczekiwań pracowników. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat formułuje te oczekiwania.
Każdy, kto się z nimi zgadza, powinien wejść na stronę OPZZ
i podpisać petycję do rządu RP, w której zawarte są nasze pracownicze żądania.

Nie bądźcie bierni. Przeczytajcie listę 21 postulatów OPZZ. Pomyślcie, czy nie odzwierciedlają one Waszych oczekiwań, i jeśli się z nimi zgadzacie, podpiszcie petycję. To ważne, by było nas jak najwięcej. Liczy się każde poparcie.

21 postulatów OPZZ

1. Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach w oparciu o negocjacje ze
związkami zawodowymi.
2. Gwarancja systemowego wzrostu
płac dla zatrudnionych w instytucjach
publicznych.
3. Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany,
bez wliczania do niej dodatków.
4. Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym
(kobiety po 35 latach, a mężczyźni po
40 latach) wcześniejszego przejścia na
emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych.
5. Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia. Zatrudnienie
tylko na podstawie stosunku pracy.
6. Sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu.

7. Wyższe zasiłki dla bezrobotnych –
co najmniej 50% ostatniego wynagrodzenia.
8. Poprawa dostępności do ochrony
zdrowia.
9. Dostępność mieszkań.
10. Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.
11. 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne
niedziele dla pracujących w niedziele.
12. Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy.
13. Usprawnienie procedury sporu
zbiorowego i zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych.
14. Prawo związków zawodowych do
prowadzenia sporu zbiorowego
i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki
pracy w danym przedsiębiorstwie.
15. Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy.

16. Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
17. Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzenie udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach
nadzorczych.
18. Skrócenie czasu postępowań
w sądach pracy.
19. Prawo do odliczania od podatku
składki związkowej.
20. Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków
zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań pracowników, oraz
do prowadzenia polityki informacyjnej
na terenie zakładu pracy.
21. Dobór kadry kierowniczej w spółkach skarbu państwa oraz instytucjach publicznych na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.

6

Z WI Ą Z KO WI EC .

sierpień 2020

ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Historię warto znać
Czy wiesz, że na początku lat
90. ubiegłego wieku rząd Polski
szykował się do sprzedaży
KGHM za symboliczną kwotę
400 mln dolarów amerykańskiemu koncernowi Asarco? Była to
wówczas równowartość naszej
kwartalnej produkcji.
Tak zachodni banksterzy przy
udziale elit polskiej władzy szykowali się do przejęcia znacznej
części polskiego majątku narodowego funkcjonującego w oparciu
o bogate złoża rud miedzi. Czy nie
przypomina wam to czegoś?
Od początku przemian ustrojowych
skutków liberalnej polityki i celowego
psucia gospodarki ludzie doświadczali na każdym kroku. Na ich oczach
upadał polski przemysł spożywczy,
chemiczny i maszynowy. Na początku
lat 90. prowadzona pod zachodnie
dyktando terapia szokowa gospodarki

z tamtych transakcji można by określić
jako wrogie przejęcia najlepszych polskich firm przy cichej akceptacji lub
wręcz współudziale ówczesnej elity
rządzącej.
Na taki szwindel załoga Polskiej Miedzi nie mogła się zgodzić. Ludzie doskonale wiedzieli, że jeśli chcą zacho-

zbierała swoje żniwo. Każdego
dnia prasa donosiła o prywatyzacji kolejnego zakładu, fabryki
czy kopalni. Dużo z tych operacji
nie przeprowadzano poprzez
giełdę papierów wartościowych,
ale poprzez bezpośrednią sprzedaż różnym podejrzanym kapitałom spekulacyjnym. Dzisiaj wiele

Aquapark Polkowice

PSB Mrówka
Polkowice

Arnikowa

Restauracja McDonald's

Ogr
odo
wa

wać swoje miejsca pracy dla siebie
i przyszłych pokoleń, muszą podjąć
walkę o polskość firmy. Jej kulminacyjnym elementem był trzydziestodniowy
strajk, który rozpoczął się 20 lipca 1992
roku. Głównym motorem tego protestu był Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, na czele
którego stał Ryszard Zbrzyzny.
Więcej o przebiegu strajku w obronie polskości Polskiej Miedzi, licznych
próbach przejęcia spółki przez obcy
kapitał i konsekwentnym rozmywaniu
udziału skarbu państwa w akcjonariacie KGHM można się dowiedzieć,
odwiedzając stronę www.zzppm.pl.
W zakładce „Nasza historia” znajdziecie zarówno film oparty na dokumentalnych nagraniach obrazujących
przebieg strajku, jak i elektroniczne
wydania dwóch tomów Monografii
ZZPPM obejmujących okres od 1992
do końca 2016 roku.
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VI Spartakiada
ZZPPM

ZZPPM ZWR z wynikiem 284 punktów na pierwszym miejscu, ZZPPM HML z dorobkiem 218
punktów na drugim miejscu i ZZPPM ZG Rudna
na trzecim miejscu z 170 punktami.
Po kilkumiesięcznej przerwie Spartakiada ZZPPM
została wznowiona. 29 sierpnia w Złotoryi pod
czujnym okiem profesjonalnych sędziów odbyło
się strzelanie z kbks. W zawodach udział wzięło
11 drużyn i po emocjonującym współzawodnictwie
uzyskano następujące wyniki:

Klasyfikacja drużynowa
Miejsce Drużyna	Zdobyte	Punkty do
		ZZPPM
punkty klasyfikacji
				 generalnej
1	ZWR	
2	HM „Legnica”
3	ZG „Rudna”
4	CENTRALA KGHM
5	PeBeKa
6	HM „Głogów”
7	KGHM Zanam
8	ZG „Lubin”
9	Zakład Hydrotechniczny
10	Energetyka
11
MCZ	

234
218
170
160
153
144
142
105
84
75
71

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Klasyfikacja indywidualna
1. Krzysztof Widak
ZWR	
2. Jarosław Stolarski	HM „Legnica”
3. Robert Kłapouszczak	HM „Legnica”

80 pkt
75 pkt
72 pkt

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie

zaprasza na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, w sezonie
2020/2021, skierowane do pacjentów oraz zakładów pracy.
Cena szczepienia wynosi:
45,00 zł
dla pacjenta zaadoptowanego do lekarza „MCZ” S.A.
oraz pracowników skierowanych przez zakłady pracy
49,00 zł
brutto dla pozostałych osób po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie „MCZ”
Jednostkowa cena usługi obejmuje koszt:
Kwalifikację do szczepienia wraz z wydaniem zaświadczenia o stanie zdrowia.
Wykonanie iniekcji.

Szczepienia są realizowane w następujących obiektach:
Przychodnia Lekarska „MCZ” w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 74 /budynek D-11/, tel. 76/ 84 60 274,
Przychodnia Lekarska „MCZ” w Legnicy, ul. Okrzei 14A, tel. 76/ 74 39 506,
Przychodnia Lekarska „MCZ” w Głogowie, ul. Sportowa 1B, tel. 76/ 72 76 785,
Przychodnia Lekarska „MCZ” w Rudnej, ul. Polna 3, tel. 76/ 74 63 642,
Przychodnia Lekarska „MCZ” w Chobieni, ul. Parkowej 1, tel. 76/ 84 39 529.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

27 sierpnia w siedzibie centrali naszego związku
odbyło się zebranie zarządu ZZPPM Energetyka.
Szczególnym punktem tego posiedzenia było
wręczenie przez przewodniczącego ZZPPM
Ryszarda Zbrzyznego odchodzącemu
na emeryturę Sławomirowi Hekselowi złotej
odznaki Zasłużony dla ZZPPM.
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„Za króla Sasa jedz,
pij i popuszczaj pasa”
T

o szlacheckie przysłowie pokazuje
beztroskę i dobrobyt czasów, gdy
w Rzeczypospolitej panował August III Sas. Przeszedł on do historii jako
„ludzki pan”, bo w trakcie jego rządów
twierdzono, iż kraj przeżywa okres rozkwitu i dobrobytu. Była to jednak czysta iluzja.
Zaledwie 9 lat po jego śmierci nastąpił
I rozbiór Polski? Poprzedzał go stan całkowitej anarchii. Powszechnie wtedy sprzedawano i kupowano wszystko i wszystkich: publiczne godności, urzędy, wyroki
sądowe, szlachtę, duchownych, stopnie
oficerskie, a czego nie spieniężono, o to
grano w karty. W taki to hulaszczy sposób
doprowadziliśmy do 120-letniego okresu
utraty państwowości i wolności. „Kolos na
glinianych nogach” z hukiem padł na kolana przed obcymi mocarstwami.
Niestety, wiele wskazuje na to, że historia zatacza koło. Znowu jako kraj zamiast zaciskać pasa żyjemy ponad stan.
Z jednej strony mamy czas kupowania
wszystkiego i wszystkich, a z drugiej
przechodzimy okres załamania gospodarczego. Zagrożenie epidemiologiczne
nie może tu być jakąkolwiek wymówką
lub usprawiedliwieniem. To jedynie zasłona dymna tuszująca przekręty i nieudolność obecnej władzy.
Media głównego nurtu kilkadziesiąt razy dziennie przypominają nam, że premier Morawiecki
i jego ministrowie panują nad finansami publicznymi i dzięki temu stać nas na programy 500+,
300+, Mieszkanie+ oraz dodatkowe emerytury
i bezpłatne leki dla seniorów. Ta władza to nie
tylko „ludzki pan”, ale też ma gest.
Pewnie dlatego niedawno pojawiła się informacja, iż rząd niedawno zmuszony był przyjąć projekt nowelizacji budżetu na 2020 rok. Wynika
z niego, że deficyt sektora finansów publicznych

wyniesie 109,3 mld zł, wobec wcześniej zakładanego zerowego deficytu. Przewiduje się, iż w 2020
roku dochody budżetu państwa będą niższe od
zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 rok
o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł,
co oznacza wzrost o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 rok.
To jednak nie koniec złych wiadomości. Ze stuprocentową pewnością można przyjąć, że na prawie 110 mld zł deficytu się nie skończy. Wiele bo-
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wiem zobowiązań poupychanych jest po
takich jednostkach sektora publicznego,
które nie są ujęte w polskiej definicji deficytu i długu. Na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego, ZUS czy Polski Fundusz
Rozwoju. Do tego dodać też trzeba wymuszanie przez obecną władzę zadłużenia
samorządów lokalnych oraz spółek skarbu
państwa. Oznacza to, że zadłużenie Polski
faktycznie jest o ładne kilkaset miliardów
złotych wyższe. Co gorsza, rząd nie ma
żadnego pomysłu, jak obronną ręką z tego
galimatiasu wyjść.
Z pewnością czeka nas nie tylko kolejne
podnoszenie różnych podatków i danin,
ale również wysoka inflacja. To wszystko
jednak może okazać się niewystarczające
na pokrycie narastających zobowiązań.
Prawo i Sprawiedliwość ma przecież rozmach i ułańską fantazję w szastaniu pieniędzmi. Przypomnę tylko 70 mln zł wydane przez ministra Sasina na majowe
niewybory czy też zakup nieistniejących
respiratorów za minimum 200 mln zł.
Gdy przed kilku laty Grecja znalazła się
w podobnej sytuacji, zdecydowała się
na swoistego rodzaju dobrowolny rozbiór części swojego terytorium. Pod
młotek poszły wówczas wyspy na Morzu
Śródziemnym. Szły jak ciepłe bułeczki.
Między innymi sześć z nich za 8,5 mld dolarów
zakupił emir Kataru, szejk Hamad as-Sani.
Co Polska może wystawić na licytację? Wyspę
Wolin, Półwysep Helski i Mierzeję Wiślaną? Puszczę Białowieską i Park Tatrzański? Może znajdą się
chętni na Wawel, Wilanów i zbiory Czartoryskich?
Na liście być może znajdą się też udziały Polskiej
Miedzi, Orlenu, PKP Cargo czy też Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Wszystko jest prawdopodobne,
bo Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego ogranicza tylko wyobraźnia.

Budujemy międzynarodowy front
W Sofii rozpoczęliśmy dyskusję na temat ważnych problemów
stojących przed branżą wydobywczą.
„Razem dla sprawnej reprezentacji
interesów pracowników firm z branży
wydobywczej” – to tytuł kolejnego projektu finansowanego przez Unię Europejską, którego liderem jest ZZPPM.
Naszymi partnerami są: SSMS – metal, Serbia, Konfederacja Pracodawców
z Macedonii, CSIT – hiszpańska administracja publiczna, FNSM – bułgarski
sektor górniczy. Organizacje stowarzyszone to: SSERI – przemysł wydobyw-

czy – Macedonia, Litewskie zjednoczenie związków zawodowych metalowców
oraz FNME – organizacja reprezentująca
rumuński sektor górniczy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania pracowników
w procesy decyzyjne związane ze zmianami w polityce firmy spowodowanymi
obecnymi zmianami rynku pracy, takimi
jak automatyzacja, dekarbonizacja, globalizacja i zmiany klimatu.

