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Rada ZZPPM  
 

16 września w sali konferencyjnej im. Jana Wyżykowskiego odbyło się trzecie  w tym roku 

spotkanie Rady ZZPPM.   

Zaproszenie na posiedzenie przyjęli wiceprezes zarządu MCZ ds. medycznych – Marek 

Ścieszka, wiceprezes zarządu MCZ ds. finansowych - Paweł Rostkowski, Zdzisław Lopko - 

dyrektor departamentu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych oraz Wojciech Chojnacki, 

dyrektor naczelny ds. produkcji. 

 

Rada miała kilka istotnych powodów do 

spotkania i dyskusji. Program obrad 

obejmował między innymi takie punkty jak: 

- Informacje o dotychczasowym oraz 

planowanym funkcjonowaniu MCZ w dobie 

zagrożeń epidemicznych  

- Omówienie wyników kontroli PIP 

uznających za bezprawne nałożenie na 

pracowników Polskiej Miedzi obowiązku 

informowania o miejscu przebywania podczas 

urlopu. 

- Ocena stanu realizacji porozumienia stron 

ZUZP dla Pracowników KGHM z dnia 26 

lutego 2020 roku dot. przeszeregowań oraz 

wzrostu wynagrodzeń pracowniczych 

- Rozpatrzenie wniosku Prezydium Rady 

ZZPPM w sprawie udzielenia rekomendacji 

dla przedstawiciela naszego związku 

ubiegającego się o funkcję reprezentanta 

pracowników Polskiej Miedzi w wyborach 

uzupełniających skład Rady Nadzorczej 

ZZPPM.  

 

Po prezentacji kandydatów 

(przewodniczącego ZZPPM ZG Rudna 

Leszka Hajdackiego oraz 

wiceprzewodniczącego ZZPPM Krzysztofa 

Łukę) oraz po przeprowadzonej dyskusji 

stosunkiem głosów 12 do 22 zebrani 

zdecydowali o poparciu kandydatury 

Krzysztofa Łuki w walce o mandat członka 

Rady Nadzorczej 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 osłabiające jego szanse wyborcze uznane zostaną za 

rażące złamanie zapisów Statutu ZZPPM.  



   

  

Koleżanki i Koledzy  

  

Każda rada nadzorcza 

by   mogła wypełniać 

swoje zadania, czyli 

kontrolować zarząd 

spółki, budować jej 

plany rozwojowe, 

mądrze reagować na 

wyzwania rynku oraz 

dobrze służyć firmie i całej załodze, musi mieć 

w swoim składzie odważną, kompetentną i 

niezależną opozycję. Tej roli nie spełnią 

ministerialni urzędnicy wspierani przez 

obecnie jedynie słuszny rządowy związek 

zawodowy Solidarność. Dzisiaj wyraźnie 

widać, że wspólnie tworzą monopolistyczną 

grupę, która czuje się coraz bardziej 

bezkarna. Wszyscy oni przecież pochodzą z 

tego samego politycznego nadania. 

Przykładów takich powiązań mamy wiele. 

Zarówno w wymiarze lokalnym jak i 

ogólnopolskim.  

14-15 października w, oddziałach KGHM i 

spółkach Grupy Kapitałowej przeprowadzone 

zostaną wybory uzupełniające do Rady 

Nadzorczej. 

Ten, który zdobędzie mandat zaufania, będzie 

zobowiązany do reprezentowania interesów 

tysięcy ludzi zatrudnionych w Polskiej Miedzi.  

Ważne jest wiec by był to sprawdzony działacz 

związkowy, który nigdy nie odpuszcza. Umie 

wyważyć interes załogi i dobro firmy. Wie, jak 

prowadzić merytoryczną dyskusję oraz nie boi 

się trudnych wyzwań. Nie dzieli, ale łączy.  

Zarówno skromny jak i znający swoją 

wartość.  

Rada ZZPPM głosami 2/3 jej członków 

zdecydowała, że wiceprzewodniczący ZPPM 

HMG Krzysztof Łuka spełnia te wymogi i 

będzie jedynym i najlepszym kandydatem 

naszego związku do walki o mandat 

przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej 

KGHM.  

Jestem przekonany, że była słuszna i 

dalekowzroczna decyzja.  To nasza inwestycja 

w przyszłość. Wzywam więc wszystkich 

członków i sympatyków ZZPPM do pracy na 

rzecz wyboru Krzysztofa Łuki do organu 

kontrolnego  Polskiej Miedzi.  

Proszę o podpisy na jego listach poparcia. 

Mam też nadzieję, że w dniach 14-15 

października zmienia się one na Wasze głosy, 

które dadzą mu mandat członka Rady 

Nadzorczej KGHM reprezentującego całą 

załogę Polskiej Miedzi. Hutników, górników, 

przeróbkarzy, pracowników administracji 

oraz różne inne grupy zawodowe pracujących 

w spółkach zależnych.  

 W tych wyborach ważne jest przecież, byśmy 

potrafili zaprezentować się jako jednolita 

organizacja odporna na próby rozbijania czy 

skłócania. 

 Tylka tak możemy pokazać naszą siłę  

 

 To nasz wspólny dobrze pojęty interes.  

 

Przewodniczący ZZPPM  

Ryszard Zbrzyzny  



   

  

Płace i pożegnanie Wielkiego Brata 

Przebieg Rady ZZPPM potwierdził 

skuteczność wyznawanej przez związek 

zasady- zawsze trzeba walczyć o interesy 

pracowników i bronić ich praw. 

W lutym zarząd KGHM zobowiązał się do 

przeszeregowania minimum 15 proc. załogi i 

zapewnienie wzrostu średniej płacy ogółem 

na poziomie nie niższym niż 6 proc. Jednak 

do sierpnia, z informacji jakie napływały do 

Centrali ZZPPM wynikało, iż realizacja tych 

uzgodnień może 

być zagrożona. 

 Przewodniczący 

ZZPPM Ryszard 

Zbrzyzny wystąpił 

więc z pismem do 

zarządu KGHM o zwiększenie puli 

przeszeregowań tak by uzgodnienia płacowe 

zostały zrealizowane. 

 Dyrektor Zdzisław Lopko poinformował, iż z 

wyliczeń i analiz wynika, że wskaźnik 

przeszeregowań na koniec września powinien 

osiągnąć 15 proc. a do końca października 

wzrośnie do 20 proc. Dyrektor zapewnił też, 

że uzgodniony sześcioprocentowy wzrost płac 

ogółem zostanie zrealizowany.  

Kolejną dobrą wiadomością była informacja 

dyr. Chojnackiego, zapowiadająca odwołanie 

zakwestionowanego przez PIP zarządzenie 

prezesa nakazujące pracownikom meldowania 

miejsca pobytu podczas urlopu.  

Zdrowie 

Wiceprezes MCZ Marek Ścieszka podkreślił, 

iż Abonament Medyczny to świadczenie 

wywalczone głównie przez nasz związek. 

Przyznał, że również naszą zasługą jest 

monitorowanie jego funkcjonowania oraz 

wywieranie nacisku na jego rozwój. 

Zapowiedział kontynuowanie prac 

wrażających „Pakiet Plus”. Poinformował   o 

trwającej modernizacji i reorganizacji 

oddziałów szpitala MCZ.  

Wiceprezes 

MCZ Paweł 

Rostkowski 

omówił stan 

realizacji 

programu 

szczepień 

przeciwko grypie.  Podkreślił, iż w pierwszej 

kolejności szczepienia będą one dostępne dla 

służby zdrowia oraz posiadaczy Abonamentu 

Medycznego.   

W wystąpieniach obu członków zarządu MCZ 

przewijał się też wątek oceny stanu 

przygotowania do funkcjonowania w 

warunkach spodziewanej na jesieni drugiej 

fali zakażeń.  W tym celu uruchomiono 

dodatkowe punkty pobrań wymazów w 

Lubinie, Głogowie i Legnicy Nadal 

prowadzony jest w poszczególnych zakładach 

codzienny monitoring temperatury 

pracowników.

 


