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Górnicza manifestacja w Warszawie  
Byliśmy, wspieraliśmy, protestowaliśmy 
2 października w Warszawie odbyła się manifestacja związkowców z OPZZ reprezentujących 

głównie sektory górnicze i energetyczne. Wśród protestujących można również było spotkać 

przedstawicieli takich branż jak hutnictwo, transport czy też przemysł maszynowy. Nie 

zabrakło też reprezentacji pracowników Polskiej Miedzi pod kierownictwem 

przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego.  

Demonstracja rozpoczęła się pod siedzibą 

Prawa i Sprawiedliwości a zakończyła pod 

Kancelarię Premiera.  Domagano się 

konstruktywnego dialogu społecznego 

i jednoznacznie sformułowanej polityki rządu 

dotyczącej sytuacji w górnictwie węglowym i 

energetyce z naciskiem na kwestie związane z 

wydobyciem węgla brunatnego.   

W petycji OPZZ zaadresowanej do premiera 

Morawieckiego oraz prezesa Kaczyńskiego 

napisano między innymi:  

-. Mamy prawo oczekiwać od polskiego rządu 

działań na rzecz stabilizacji branży górnictwa 

i energetyki oraz zapewnienia suwerenności i 

bezpieczeństwa energetycznego Polski. Brak 

wieloletniej strategii energetycznej 

uwzględniającej interesy Polski stanowi 

niebezpieczeństwo dla naszego kraju.  

Podobne przesłanie przemawiając na 

demonstracji wygłosił przewodniczący 

ZZPPM Ryszard Zbrzyzny.  Pokreślił, iż 

planowana przez rząd likwidacja polskich 

kopalni węglowych będzie miała bardzo 

negatywny skutek w wymiarze gospodarki 

całego kraju.  

- Wyższe opłaty za energię elektryczną 

zmniejszą naszą konkurencyjność na 

światowych rynkach, spowodują utratę setek 

tysięcy miejsc pracy. Własne surowce 

energetyczne to jest bezpieczeństwo 

energetyczne kraju które jest nie mniej ważne 

jak bezpieczeństwo naszych granic. Polski 

przemysł miedziowy w trzydziestu 

procentach kosztów to jest energia 

elektryczna. Każde wahnięcie w tym sektorze 

przełożą się bezpośrednio na 

konkurencyjność tego co my produkujemy, a 

więc miedzi, srebra i złota. To także przełoży 

się na setki tysięcy miejsc pracy w naszym 

regionie.  

Ryszard Zbrzyzny zwrócił też uwagę na 

fałszywą argumentację ekologiczną jaką rząd 

się posługuje uzasadniając konieczności 

odchodzenia od wydobywania węgla jako 

podstawowego źródła energetycznego Polski.   

- Kwestie klimatyczne i emisja CO 2 to 

wyłącznie pretekst.  W Polsce spalamy około 

100 mln ton węgla a w Chinach to jest 

wielkość około 5 miliardów ton.  Zestawmy 

te dwie wartości, jak się ma 100 mln do 5 

miliardów. Nawet gdybyśmy całkowicie 

zrezygnowali z węgla to i tak w ogólnym 

bilansie nie miałoby to żadnego znaczenia.  

 



   

Sen o światowej potędze KGHM rozpada się w pył 

Kilka dni temu japoński 

koncern Sumitomo 

poinformował, że 

zamierza sprzedać 45 

proc. swoich udziałów 

jakie posiada w spółce 

Sierra Gorda. Jest to 

wspólne przedsięwzięcie, 

którego właścicielami są 

KGHM International (55 

proc.) i spółki grupy 

Sumitomo (45 proc.). 

W opinii wielu 

niezależnych analityków plany Japończyków 

to wyraźny sygnał, iż nie widzą oni już szans 

na szybką poprawę efektywności chilijskiej 

kopalni i nadszedł czas na zwijanie tego 

biznesu i minimalizowanie strat.  

Jednak zarząd KGHM jest odmiennego 

zdania. Na łamach portalu Biznes Alert 

wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł 

Gruza bronił tej inwestycji  

– Jesteśmy zaangażowani w optymalizację 

Sierra Gordy. Ten proces przynosi od kilku 

lat rezultaty. Proces rozpoczęty przez 

Sumitomo nie zmienia naszego kierunku 

działania. Ten proces jest na wczesnym etapie 

i trudno komentować co dalej. My 

konsekwentnie robiąc swoje, mamy nadzieję 

na dobre rezultaty w 2020 roku i jeszcze 

lepsze w 2021 roku. – przekonywał 

wiceprezes.  

Dobra mina do złej gry  

Jak długo jeszcze będziemy słuchać o tym 

paśmie niekończących się sukcesów, do 

których ciągle trzeba dopłacać? Czy 

przypadkiem urzędowy optymizm 

prezentowany przez zarząd Polskiej Miedzi 

nie wynika z faktu, iż prezesi nie mają 

pomysłu co robić z ta deficytową inwestycją? 

Ciągle do niej dopłacają i stale przesuwają 

moment, kiedy rzekomo zacznie ona 

przynosić zyski. Tę grę pozorów prowadza 

również członkowie rady nadzorczej z 

wyboru załogi. Nie zadają pytań, nie 

domagają się odwiedzi i o od lat o problemie 

milczą jak zaklęci. Może wiec już najwyższa 

pora na zmianę tej ekipy i poszukanie jakiś 

bardziej odważnych reprezentantów? 

Kandydat ZZPPM, Krzysztof Łuka 

zapowiada, że jeśli zostanie wybrany będzie 

się domagał wyjaśnienia sprawy.  

- Już w sierpniu ubiegłego roku Najwyższa 

Izba Kontroli negatywnie oceniła zakup przez 

KGHM kanadyjskiej spółki Quadra wraz ze 

złożem miedzi Sierra Gorda w Chile. – mówi 

Krzysztof Łuka - Oceniono wówczas, że 

przeznaczenie na zakup i dofinansowanie 

spółki 13 miliardów złotych i kolejne wydatki 

wskazywały na to, iż realizacja tej inwestycji 

nie leżała w naszym interesie. Niestety jak do 

tej pory nic nie słyszałem by kogokolwiek 

pociągnięto z tego tytułu do 

odpowiedzialności. Sądzę, że rada nadzorcza 

KGHM jako organ powołany do dbania o 

interesy spółki powinien sprawę wnikliwie 

śledzić i domagać się jej całkowitego 

wyjaśnienia. Przecież te bezsensownie 

wydane miliardy złotych stanowią stratę, za 

którą płacą również pracownicy Polskiej 

Miedzi w postaci ograniczeń w 

wynagrodzeniach oraz znacznym 

niedoinwestowaniu krajowej części KGHM 

  

 



   

Ryby, relaks i zabawa  
W ramach VI Spartakiady ZZPPM 2 października na terenie stawów hodowlanych w Rogowie 

Legnickim rozegrane zostały zawody wędkarskie. Najlepszy wynik uzyskała drużyna ZZPPM HM 

Legnica. Drugie miejsce zdobyli koledzy z ZZPPM PeBeKa, a trzecia lokata przypadła 

reprezentacji ZZPPM KGHM Zanam. 

 

 


