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Protoplasta miedziowego rodu
Tadeusz Zastawnik

Wiosną 1957 r. nad Polską, wy-
chodzącą z okowów stalinizmu,  
zaświeciło słońce. 23 marca w Sie-
roszowicach pod Głogowem, 
w miejscu wskazanym przez dra 
Jana Wyżykowskiego, wiertnicy  
natrafili na ponad 2-metrowej gru-
bości pokład rudy miedzi, a niespeł-
na 5 miesięcy później, 9 sierpnia, tę 
samą warstwę łupków miedziono-
śnych nawiercili w Lubinie. Ale na-
wet wśród geologów mało kto wie-
rzył, że odkrycie to będzie miało 

znaczenie. Jednak prace wiertniczo-
-geologiczne i dokumentacyjne pro-
wadzono. W 1959 r. J. Wyżykowski 
przedstawił opracowaną dokumen-
tację złoża Lubin-Sieroszowice. Pod 
nadzorem nestora polskiego górnic-
twa prof. Bolesława Krupińskiego 
z katedry projektowania kopalń 
AGH powstała koncepcja general-
nego zagospodarowania LGOM. 

Koleżanki i Koledzy! 
Drodzy Górnicy Polskiej Miedzi!

Z okazji naszego górniczego święta, Barbórki, pragnę złożyć 
Wam wyrazy szczerego uznania oraz najserdeczniejsze  
życzenia zdrowia, sukcesów zawodowych, stabilnej i bezpiecznej 
pracy, osobistej pomyślności oraz szczęścia na kolejny rok. 

Wasza praca i wysiłek są godne najwyższego szacunku.  
Ważne więc jest, by były one należycie doceniane.

Wasz zawód wymaga nie tylko ogromnej wiedzy 
i doświadczenia, ale również zdyscyplinowania, gotowości do 
poświęceń, odwagi i twardego charakteru. Tylko dzięki takiej 
postawie możecie każdego dnia sprostać największym 
wyzwaniom. Cechy te nabierają szczególnego znaczenia 
w dzisiejszych trudnych czasach epidemii i rozpoczynającego  
się światowego kryzysu. Życzę więc, by w nadchodzących 
miesiącach nie zabrakło Wam mądrości, jedności i siły. 
Wielokrotnie przekonaliśmy się, że taka postawa zawsze 
prowadziła nas do sukcesu i zwycięstwa. 

Wszystkiego najlepszego! Szczęść Boże! 
Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący ZZPPM

BARBÓRKA 2020 
W tym roku nie obchodzimy tradycyjnych górniczych akademii, karczm, combrów i biesiad. Z powodu panującego reżimu 

epidemicznego nie wolno nam się spotykać w szerszym gronie i świętować Barbórki. Proponujemy więc, by poświęcić chwilę 
i spokojnie przeczytać o początkach Polskiej Miedzi. Lektura pouczająca i skłaniająca do refleksji. 

60 LAT TEMU W LUBINIE
Fragmenty referatu wygłoszonego z okazji pierwszego Dnia 

Górnika w LGZM 3.12.1960 r. przez dyrektora Arkadiusza Tobolskiego. 

Koledzy Górnicy!!! 

Początki górnictwa polskiego są  
bardzo odległe. Kopalnie krzemieni 
w Krzemionkach Opatowskich istniały 
już przed około 15 tysiącami lat. Znane 
już były kopalnie miedzi 5 tysięcy lat 
temu. Właśnie tu, na Dolnym Śląsku, 
prastarej ziemi słowiańskiej, historia 
górnictwa jest bardzo stara i bogata.

 W walkach przeciwko najazdowi 
Tatarów w 1241 roku na Legnickim 

Polu brało udział 500 górników złoto-
ryjskich, 150 bolesławieckich oraz 150 
lwóweckich. Jeśli zważyć, że do wal-
ki stawał co piąty górnik, to w okolicy 
Złotoryi, Bolesławca i Lwówka trud-
niło się górnictwem ponad 4 tysiące 
ludzi. Świadczy to o tym, jak pilnie 
uprawiano górnictwo.

 
Dokończenie na str. 4 i 5 Dokończenie na str. 4 i 5
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ZZPPM ZH i ZZPPM HMG najlepszymi organizacjami 

DIAMENT – ZNACZY NIEZNISZCZALNY 
Kapituła Konkursu „Diamenty OPZZ” 

wyłoniła laureatów tegorocznej edycji. 
Zaszczytną statuetkę przyznano grupie 
liderów i organizacjom za wyróżniającą 
się postawę i działania na rzecz załóg 
pracowniczych. Nagrodzono również 
pracodawców wspierających szanują-
cych dialog społeczny. 

W tym szlachetnym gronie znalazły się 
aż dwie nasze organizacje: ZZPPM Huta 
Miedzi Głogów i ZZPPM Zakład Hydro-
techniczny. Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy! Jesteście najlepsi z najlepszych 
i jest to powód do prawdziwej dumy.

Przypominamy też, że w ubiegłorocz-
nej edycji „Diament OPZZ” wśród nagro-
dzonych znalazł się nie tylko przewodni-
czący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, ale 
również cała nasza organizacja. Tak do-
ceniono wyjątkowe dokonania naszego 
związku, jego wieloletnią walkę zarówno 
o godne płace, pakiety socjalne i warun-

ki pracy, jak i stałe dbanie o utrzymanie 
wysokiej pozycji KGHM na gospodarczej 
mapie świata.

W 2020 roku laureatami Konkursu 
„Diamenty OPZZ” zostali: 
W kategorii „Najlepszy 
związkowiec”:
�Stanisław Faber – przewodniczący Fe-

deracji ZZ Pracowników Ochrony Zdro-
wia i Pomocy Społecznej w Prudniku

�Bogdan Kaczmarek – przewodniczący 
Rady Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego 
Federacji ZZ Metalowców i Hutników

�Bożena Borys – przewodnicząca Mię-
dzyzakładowego Niezależnego Samo-
rządnego ZZ Grupy Azoty Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn SA

W kategorii „Najlepsza organizacja 
członkowska OPZZ zrzeszająca do 
500 członków”:
�ZZPPM Oddział Zakład Hydrotechnicz-

ny KGHM Polska Miedź SA, 

�Międzyzakładowy ZZ Pracowników 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzie-
rzynie-Koźlu

�ZZ „Metalowcy” WSK „PZL Świdnik”
W kategorii „Najlepsza organizacja 
członkowska OPZZ zrzeszająca 
powyżej 500 członków”:
�ZZPPM Oddział Huta Miedzi Głogów 

KGHM Polska Miedź SA
Kolegium ZZ Orlen-Energa
�Niezależny Samorządny ZZ Pracowni-

ków ArcelorMittal SA
W kategorii „Najlepszy 
pracodawca”:
�Robert Gałązkowski – dyrektor Lotni-

czego Pogotowia Ratunkowego, 
�Jacek Rutkowski – prezes Zarządu 

Amica Wronki SA
�Wacław Słaby – prezes Zarządu PSS 

„Społem” w Katowicach

 Kto łamie prawo i działa na szkodę ZZPPM, nie może być w jego szeregach. 
 Epidemia wymusza przedłużenie kadencji władz zakładowych zarządów. 

OBRADY RADY ZZPPM 
23 listopada br. odbyło się kolejne 

posiedzenie Rady ZZPPM. 
Organizacja spotkania dostosowana 

była do aktualnych wymogów epide-
miczno-sanitarnych. 20 członków Rady 
było na łączach internetowych, pozo-
stali byli podzieleni na grupy i zajmo-
wali kilka odrębnych pomieszczeń 
w Centrali ZZPPM w Lubinie.

Zarówno dyskusja, jak i możliwość gło- 
sowań jawnych i tajnych możliwe były 
dzięki profesjonalnej aplikacji do wideo- 
konferencji udostępnionej przez OPZZ. 

DLA CZARNEJ OWCY NIE MA 
WŚRÓD NAS MIEJSCA 

Przewodniczący Ryszard Zbrzyzny 
rozpoczął obrady od omówienia prze-
biegu kampanii wyborczej do Rady 
Nadzorczej KGHM oraz wyrażenia oce-
ny zaangażowania poszczególnych za-
kładowych organizacji oraz ich liderów. 
Zdaniem przewodniczącego zdecydo-
wana większość naszych liderów wy-
kazała się ogromnym zaangażowaniem 
i poświęceniem w promocji demokra-
tycznie wyłonionego z naszych szere-
gów reprezentanta ZZPPM w wybo-
rach do Rady Nadzorczej KGHM 
Krzysztofa Łuki. Byli jednak też tacy, 

którzy nie zgrzeszyli aktywnością lub 
wręcz działali na niekorzyść naszego 
wspólnego kandydata. 

W tych nagannych przypadkach uzur-
patorstwo, dezinformacja i wykorzysta-
nie Związku, jego finansów i struktur 
organizacyjnych dla zaspokojenia wy-
bujałych ambicji było rażącym złama-
niem uchwały nr 44 Rady ZZPPM zobo-
wiązującej wszystkie zakładowe zarządy 
do aktywnego wspierania kolegi Krzysz-
tofa Łuki w walce o mandat przedstawi-
ciela załogi w Radzie Nadzorczej Polskiej 
Miedzi. 

Po przeprowadzonej dyskusji i wy-
mianie opinii Rada zdecydowała o usu-
nięciu z szeregów ZZPPM za rażące 
łamanie prawa (Statut i uchwały Rady 
ZZPPM) oraz zasad współżycia społecz-
nego przewodniczącego ZZPPM ZG 
Rudna. W ZZPPM nie było i nie będzie 
zgody na bezprawie i prywatę. 

Do czasu przeprowadzenia wyboru 
nowego lidera funkcję pełniącego obo-
wiązki przewodniczącego Zakładowego 
Zarządu ZZPPM w Z.G. Rudna powie-
rzono dotychczasowemu wiceprzewod-
niczącemu Pawłowi Urbaniakowi. 

Po podjęciu tej decyzji Rada ZZPPM 
zleciła Komisji Rewizyjnej ZZPPM prze-
prowadzenie audytu stanu majątku, 

środków finansowych, stanu członkow-
skiego oraz zgodności działań z podej-
mowanymi przez Zarząd ZZPPM Rudna 
uchwałami. 

MUSIMY SIĘ DOSTOSOWAĆ  
DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 

Obecnie obowiązujące ograniczenia 
i obostrzenia wynikające z wymogów 
sanitarno-epidemicznych utrudniają, 
a czasami wręcz uniemożliwiają, reali-
zację niektórych zadań statutowych 
związku. Tak jest w przypadku możliwo-
ści prawidłowego przeprowadzenia 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
w ramach kończącej się w najbliższych 
miesiącach VII kadencji zakładowych 
i centralnych władz ZZPPM. Dlatego też 
Rada ZZPPM podjęła uchwałę dotyczą-
cą przedłużenia obecnej kadencji władz 
statutowych ZZPPM we wszystkich 
strukturach o 4 miesiące. Taką możli-
wość dają przepisy Statutu ZZPPM. 
Jednocześnie powołana została Komi-
sja Statutowa do wypracowania pro-
pozycji takich zmian w Statucie ZZPPM, 
które umożliwiłyby sprawne funkcjono-
wanie Związku w sytuacji wprowadze-
nia przez rząd RP przepisów o stanach 
nadzwyczajnych. 

Z polecenia premiera Morawiec-
kiego spółki Skarbu Państwa dostały 
nakaz utworzenia do końca roku 
kolejnych szpitali polowych przezna-
czonych do leczenia chorych na 
Covid-19. Ma to być wyraz społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. 
Wśród wezwanych do tablicy jest 
oczywiście Polska Miedź. 

Szczegóły tej operacji nie są 
jeszcze znane. Rzekomo wszystko 
ma być doprecyzowane przez 
ministra aktywów państwowych 
Jacka Sasina. Jednak z niektórych 
przecieków można wnioskować,  
że spółki mają nie tylko dostarczyć 
pieniądze. Będą też musiały 
nadzorować budowę lub adaptację 
obiektów, zadbać o ich pełne 
wyposażenie oraz zatrudnić 
personel medyczny oraz pomocni-
czy. Z innych informacji jednak 
wynika, że za te sprawy odpowie-
dzialni mają być wojewodowie, 
a koszty poniesie Skarb Państwa. 
Jak będzie, życie pokaże, ale  
z kronikarskiego obowiązku przypo-
minamy, że do tej pory Poczta 
Polska nadal nie dostała z państwo-
wej kasy 70 mln złotych, które 
musiała wydać z polecenia rządu na 
przygotowania do korespondencyj-
nych wyborów prezydenckich.  

Rzeczniczka prasowa KGHM 
poinformowała, iż w sumie zaanga-
żowanie KGHM ma zaowocować 
ponad 230 łóżkami. Do tej matema-
tyki dodać trzeba prawie 60 już 
funkcjonujących, w pełni wyposażo-
nych miejsc covidowych w MCZ.

Tymczasowe szpitale Polska 
Miedź utworzy w Miedziowym 
Centrum Zdrowia w Lubinie, Specja-
listycznym Szpitalu im. Alfreda 
Sokołowskiego w Wałbrzychu  
i Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym w Legnicy. 

Szkoda, że przy wyborze tych 
lokalizacji nie pomyślano na 
przykład o pustym hotelu Interferii 
w Głogowie. Z pewnością obiekt 
ten lepiej się nadaje do przyjmo- 
wania chorych niż przerabiane  
i adaptowane pomieszczenia 
biurowe CUK czy też jakieś konte- 
nerowe prowizorki. 

NOWY ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI 

POLSKIEJ MIEDZI 
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Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym  
o stanie finansowym i perspektywach Polskiej Miedzi 

Podczas niedawnej prezentacji wyników 
finansowych za III kwartał tego roku 
prezes zarządu Polskiej Miedzi z dumą 
podkreślał, że pomimo pandemii, 
produkcja jest stabilna, a spółka 
zanotowała rekordowy poziom zysku 
operacyjnego. Skoro jest tak dobrze, to 
dlaczego ostatnia wypłata zaliczki za 
wypracowany zysk wyniosła zaledwie 
4%? Nigdy nagroda roczna nie była na 
tak niskim poziomie. O co w tym 
wszystkim chodzi? 

Tutaj zarząd posługuje się półprawda- 
mi. Chętnie mówi o zysku operacyjnym  
i EBIDTA, które faktycznie wzrosły. Jednak 
wynik ten świadczy o doskonałej pracy 
wszystkich pracowników, a nie zarządu 
firmy. Oznacza to, że wydobycie rudy oraz 
jej wzbogacanie i przetop były na przyzwo-
itym poziomie, a bezpośrednie koszty 
produkcji zostały utrzymane w ryzach. 
Inaczej mówiąc, zysk operacyjny jest wy-
nikiem kosztu sprzedaży pomniejszonego 
o koszt produkcji. W tej kategorii nie ma 
miejsca na takie pozycje, jak np. reklama, 
sponsoring, odsetki bankowe od coraz 
większych kredytów, analizy eksperckie czy 
też finansowanie budzących uzasadnione 
wątpliwości działań pozaprodukcyjnych. 
Te wydatki są brane pod uwagę, gdy wy-
liczamy zysk netto ogółem, a ten drama-
tycznie się obniżył w stosunku do analo-
gicznego okresu roku poprzedniego. Spadł 
z 1,666 mld zł za III kwartały 2019 r. do 
1,172 mld zł po III kwartałach 2020 r. Jest 
to 30% mniej! To oznacza, że nadal jeste-
śmy na równi pochyłej. Niestety, wypłata 
nagrody rocznej jest uzależniona właśnie 
od tej kategorii i dlatego zaliczki z tego ty-
tułu są tak niskie. Aż strach pomyśleć, co 
będzie przy rozliczeniu całego 2020 roku. 
Czyli za zakup nieatestowanych maseczek 
i wynajęcie do ich sprowadzenia najwięk-
szego na świecie samolotu transportowe-
go „Antonów” zapłaci załoga? 

W sprawozdaniu finansowym te pozycje 
nie są wyszczególnione, ale należy się spo-
dziewać, że w ogólnym rozrachunku to 
właśnie będzie wkład pracowników Polskiej 
Miedzi w polityczno-propagandowe akcje 
prezesów KGHM. Dzięki doskonałej i pełnej 
poświęcenia pracy załogi Polskiej Miedzi 
zysk operacyjny jest wysoki, ale nieudolne 
i niekoniecznie odpowiedzialne zarządzanie 
spółką spowodowało istotne zmniejszenie 
zysku netto ogółem, a w końcowym rozli-
czeniu rachunek za te i inne błędy wysta-
wiany jest wszystkim zatrudnionym. 

Nie są to dobre wiadomości tak przecież 
wyczekiwane przez pracowników, 
zwłaszcza w okresie barbórkowego święta. 

Tak to jednak wygląda po odcedzeniu 
uprawianej propagandy od realnej rzeczy-
wistości. Dobrze, że jest wyższy procent 
miedzi w rudzie, ale niepokojąco spada nam 
całkowita ilość wydobytej rudy. Zapewne 
dlatego też Huta Legnica szykuje się do za-
mknięcia w przyszłym roku jednego z pie-
ców szybowych. Ile osób zakład będzie 
musiał zwolnić? Co z naszymi spółkami 
współpracującymi z Hutą? Jak to się przeło-
ży na ich kontrakty i zamówienia? Nic na ten 
temat nie wiemy. Czy przypadkiem działal-
ność legnickiej huty nie zostanie zreduko-
wana wyłącznie do przetopu złomów? 
Zwłaszcza że słyszałem o niemożliwości 
pełnego wykorzystania zdolności produk-
cyjnych Huty Głogów. O tym wszystkim się 
już nie mówi, bo to popsuje wizerunek firmy 
czy też może wzbudzić słuszny protest pra-
cowników. Polityka zamiatania problemów 
pod dywan daleko nas nie zaprowadzi. 
Rzeczywistość jest taka, że część hutnicza 
Polskiej Miedzi już ma problemy z niewystar-
czającą ilością wsadów. Będzie to narastać, 
bo część górnicza zamiast się rozwijać, w naj-
lepszym wypadku przeżywa stagnację, 
a perspektywy jej rozwoju są mgliste. 
W opublikowanym przez KGHM sprawoz-
daniu finansowym można znaleźć takie 
„kwiatki”, jak informacja o tym, że szyb 
GG-1 wciąż jest nieukończony, a budowa 
pozostałych szybów nadal nie wyszła z fazy 
planowania ich podstawowych założeń. 

Budowa tego szybu powinna już być 
dawno zakończona. A jest to dopiero przed-
sionek do eksploatacji „Głogowa Głębokie-
go”, gdzie należałoby wybudować jeszcze 
co najmniej dwa takie szyby, by można było 
sensownie eksploatować ten obszar górni-
czy. Przypominam, że inwestycja ta została 
rozpoczęta przez śp. Wiktora Błądka 15 lat 
temu. Ponadto budowa szybu GG-2 „Odra” 
nadal nie wyszła z fazy projektowej. Obec-
nie trwają zmiany dokumentacji związane 
z brakiem tytułu prawnego do dysponowa-
nia wyznaczoną nieruchomością na cele 
budowlane. Zakończenie tych prac nad 
zmianami planistycznymi przewidziano do-
piero na połowę lutego przyszłego roku. 
Budowa szybu Gaworzyce też jeszcze nie 
wyszła z gabinetów projektowych, gdyż 
wciąż trwa proces wyboru lokalizacji. Jak 
długo można uprawiać taką partyzantkę? 

Na obszarze koncesji Głogów dopiero 
zakończono drążenie otworu wiertniczego. 

O co w tym wszystkim chodzi? Uprawiana 
jest strategia pozorowanych działań, które 
chyba mają przysłonić trwającą stagnację 
inwestycyjną. Czy ktoś zdecydował, że 
Polska Miedź ma wydobyć całą rudę 
w obecnie eksploatowanych obszarach i na 
tym zakończyć swoją działalność? Jeśli tak, 
to, jest to perspektywa kilku, może kilkuna-
stu lat. Przecież nadal w martwym punkcie 
jest proces uzyskania nowych koncesji 
wydobywczych. A może nie są one już nam 
potrzebne?
Czyli obecnie eksploatowane obszary 
powoli się kończą, a nowe albo wciąż nie 
są udostępnione, albo nie mamy na nie 
koncesji. Jeśli tak jest, to zapewne w nie- 
długiej perspektywie czasowej w KGHM 
zacznie brakować pieniędzy na bieżącą 
działalność operacyjną i kolejne inwesty-
cje rozwojowe.

Mamy sygnały mogące świadczyć o tym, 
że tak już się dzieje. Przykładem są Interferie. 
Akcje tej spółki, będące aktywem Polskiej 
Miedzi, mają pójść pod młotek.
…czyli kasa pusta i trzeba zacząć 
zbierać gotówkę na opłacenie bieżą-
cych rachunków?

Tak to można interpretować. Oczywiście 
nikt z zarządu nie uznał za stosowne poroz-
mawiać o tym ze związkami zawodowymi, 
a przecież jest to z punktu widzenia pracow-
ników istotny temat i wypadałoby chyba ich 
poinformować o planach sprzedaży akcji. 
Zwykła przyzwoitość by tego wymagała. 

Kolejna sprawa to INOVA. Praktycznie od 
początku roku nie ma tam prezesa, trwa 
swoista personalna przewalanka. Spółka 
funkcjonuje na zasadach prowizorki i admi-
nistrowania bieżącej działalności. W zawie-
szeniu są jej nowe kontrakty i brak jest 

perspektyw na kolejny rok. Czemu to ma 
służyć? Czy taki stan zawieszenia nie obniża 
poziomu bezpieczeństwa pracy górników? 
Przecież INOVA to lampownie, stacje sej-
smiczne i system łączności w kopalniach. 
Czyżby właściciel, jakim jest KGHM, szyku-
jąc się do jakiejś reorganizacji, a może ko-
lejnej sprzedaży, doszedł do wniosku, że już 
powołanie prezesa zarządu INOVY jest 
zbędne, bo i tak spółka niedługo zostanie 
przejęta? Oczywiście to tylko spekulacja, bo 
i w tym przypadku dialog ze związkami za-
wodowymi praktycznie został zawieszony. 
Każdy jednak sam może ocenić, w jakim 
stopniu te domysły są uprawnione. 

Następnym przykładem jest Energetyka. 
Ta spółka też jest już od dawna dotknięta 
paraliżem decyzyjnym właściciela, czyli 
KGHM, i cierpi na chroniczny brak środków 
na inwestycje, zwłaszcza tych związanych 
z nowym, zielonym ładem energetycznym, 
o którym tak głośno. A przecież poziom i ja-
kość usług świadczonych przez Energetykę 
dla Polskiej Miedzi ma kluczowe znaczenie 
dla całej naszej produkcji. Spółka ta dla 
KGHM powinna być spółką kluczową, 
wręcz strategiczną.

Na zakończenie chciałbym jednak odejść 
od tematów związanych z wynikami finan-
sowymi czy też strategią rozwoju. To są 
oczywiście bardzo ważne sprawy, ale rów-
nie istotne dla załogi są zagadnienia BHP, 
wypadki w pracy oraz możliwość pomocy 
wszystkim poszkodowanym w wyniku ta-
kich zdarzeń. Do Centrali ZZPPM zgłaszają 
się tacy i z ich opowieści wyłania się bardzo 
niepokojący obraz. Poszkodowany w wy-
padku oczywiście otrzymuje pomoc na 
miejscu zdarzenia i następnie zostaje prze-
kazany do właściwej placówki zdrowia. 
Niestety, na tym etapie zazwyczaj zaintere-
sowanie pracodawcy i jego służb BHP się 
kończy i człowiek jest pozostawiony sam 
sobie. 
Biorąc pod uwagę skalę obecnego 
paraliżu publicznej służby zdrowia, 
faktycznie można się obawiać, czy 
takiemu pracownikowi starczy sił, by 
pokonał wszystkie obostrzenia, restrykcje 
i możliwie szybko zdołał dojść do siebie. 

Może więc warto, by władze Polskiej 
Miedzi w trosce o zdrowie załogi przemy-
ślały ten problem i w oparciu o możliwości 
naszego MCZ wdrożyły jakieś procedury, 
w których służby BHP będą monitorować 
sytuację i pomagać ofiarom wypadków 
przy pracy również na etapie ich rekonwa-
lescencji.

POLITYKA DZIAŁAŃ POZOROWANYCH
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W styczniu 1960 r. Komitet Ekono-
miczny Rady Ministrów podjął decyzję 
o zagospodarowaniu złóż rud miedzi. 
Na deskach kreślarskich BPPMN „Bipro-
met” powstają projekty kopalń, począt-
kowo ZG „Lubin”, a trochę później 
„Polkowice”. Polska dowiaduje się, że 
złoże należy do największych na świe-
cie. Pod względem zasobów miedzi 
stawia to nasz kraj na szóstym miejscu 
w świecie. Poza miedzią, w rudzie są 
jeszcze srebro, złoto i inne metale. Ale 
rodzą się pytania, czy potrafimy to bo-
gactwo wykorzystać, czy damy radę 
zbudować tak głębokie kopalnie 
w szczerym polu, w terenie pozbawio-
nym podstawowej infrastruktury, bez 
tradycji górniczej, firm i ludzi.

Już we wrześniu 1957 r. w 5-tysięcz-
nej mieścinie, Lubinie, pojawiły się 
ekipy „Remu” (później PBMPC i BGH-
-RM): jedna grupa przystąpiła do przy-
gotowywania terenu pod przyszły szyb 
wschodni kopalni „Lubin”, a drugi ze-
spół zaczął robić wykopy i lać ławy 
fundamentowe pod pierwsze bloki 
mieszkalne osiedla awaryjnego u zbie-
gu ulic Kościuszki i Marii Curie-Skło-
dowskiej. Niebawem „nafciarze” z Piły 
rozpoczęli wiercić otwory mrożeniowe 
na pierwszym szybie LW. Szykowano 
front robót i mieszkania dla kadry i gór-
ników. Pierwsi górnicy, a było ich 10 
z kopalni „Lubichów” w starym zagłębiu 
miedzi, na czele z Arkadiuszem Tobol-
skim, przybyli na początku lutego 1960 r. 
Tworzyli zalążek inwestora, który miał 
się zająć organizacją budowy pierwszej 
kopalni „Lubin". Od 1 lipca 1960 r. roz-

począł swoją działalność generalny 
wykonawca robót górniczych – nowo 
utworzone Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń Rud Miedzi „Lubin”, którego 
szefem był Leon Głowicki.

Tak zaczynała się miedziana epopeja.
19 listopada 1960 r. około godz. 21 

górnicy: Jan Cyran, Mieczysław Choma, 
Bronisław Mysior, Józef Piotrowski, Mie-
czysław Wachel i Bronisław Wolanin, 
pod wodzą przodowego Juliana Adam-
kiewicza załadowali skałą płonną pierw-
szy kubeł. Chociaż specjaliści wiedzieli, 
że łatwo nie będzie udostępnić i eksplo-
atować tak trudno zalegające złoże, to 
nie spodziewali się, że przyjdzie im sto-
czyć aż tak dramatyczną walkę z siłami 
przyrody o miedziowy skarb – z silnie 
zawodnionym nakładem. 13 lipca 1961 r. 
do szybu, który osiągnął 470 metrów 
głębokości, wdarła się z ogromną siłą 
woda. Trzeba było przerwać roboty na 
dłuższy czas. Zresztą takich awarii, za-
równo na szybie LW, jak i LG było więcej.

W tych dramatycznych okoliczno-
ściach 1 sierpnia 1962 r. na dyrektora 
naczelnego KGHM w budowie zostaje 
powołany 40-letni, bezpartyjny, inż. 
Tadeusz Zastawnik, syn robotnika 
z huty cynku. Jako 17-latek poznał trud 
górniczej pracy, a później w tartaku, 
gdzie pracował przy przygotowywaniu 
stempli dla kopalni. Tu zetknął się także 
z robotą konspiracyjną w siatce AK. 
Ryzykując życie, dał świadectwo  
najgłębszego patriotyzmu, dlatego 
w swojej pracy na wszystkich stanowi-
skach, jakie przyszło mu później pełnić, 
oceniał ludzi po tym, jak pracują dla 
Ojczyzny, a nie po tym, co mówią i ja-
kie mają poglądy polityczne. Po woj-
nie, pracując nadal w kopalni, zdał 
maturę i zdobył uprawnienia budow-
lane. Jako pracownik Zjednoczenia 
Metali Nieżelaznych w Katowicach 
podczas podróży służbowych zetknął 
się z kopalniami „Lena” i „Konrad”na 
Dolnym Śląsku, by w końcu objąć tam 
kierownicze stanowiska i poznać 
tajniki górnictwa miedziowego 
starego zagłębia, które po kilku 
latach okazały się także przy-
datne w nowym zagłębiu 
miedziowym. Chociaż 
skala wyzwań była wie-
lokrotnie większa.

Tu wszystko ma być 
większe, szyby głębsze 
i obszerniejsze, wypo-

sażone w najnowocześniejszą technikę, 
wydajniejsze, podobnie chodniki, któ-
rymi mają się poruszać gigantycznej 
wielkości maszyny, inne systemy wy-
dobywcze. Nowoczesne zakłady wzbo-
gacania rudy z innymi technologiami 
mają wytrącać ze szlamu nie tylko 
miedź, ale i inne metale. Stara legnicka 
huta, wybudowana pod potrzeby 
„Leny” i „Konrada”, musi być zmoder-
nizowana pod lubiński koncentrat. 
A trzeba już myśleć o kolejnej hucie, bo 
w budowie znajduje się kopalnia „Po-
lkowice”. Na deskach kreślarskich jest 
już „Rudna”. Równolegle powstają za-
kłady mechaniczne, doświadczalny, 
projektowe, transportowe. Tysiące pro-
blemów do rozwiązania: od technicz-
nych i technologicznych po socjalno-
-bytowe. Pracownicy muszą gdzieś się 
wykąpać po szychcie, przebrać, zjeść, 
a później czymś dojechać, gdzieś za-
mieszkać, leczyć, uczyć się.

A dyrektor Zastawnik ma na swojej 
głowie jeszcze trudniejsze problemy 
o strategicznym znaczeniu, dla dnia 
dzisiejszego i przyszłości firmy. Z wi-
zją, co najmniej na 50 lat do przodu. 
Od władz politycznych i państwowych 

PRL dostaje przyzwolenie na dobranie 
najbliższych współpracowników. Znaj-
dują się wśród nich partyjni i wielu 
bezpartyjnych, jednym z jego zastęp-
ców został człowiek, który w czasie 
wojny był w WIN, ale później skończył 
studia na AGH. Wszyscy byli fachow-
cami i zgodnie pracowali. A gdy do 
Lubina przyjeżdżał Jan Wyżykowski, 
po trudach dnia, w gabinecie Zastaw-
nika śpiewali „My pierwsza Brygada”. 
Marszałek Piłsudski był dla nich ido-
lem. KGHM działał na terenie kilku 
powiatów i włodarze polityczni jeden 
przez drugiego wysyłali do dyr. Za-
stawnika zaproszenia, a to na posie-
dzenie komitetu partyjnego, a to na 
sesje rady, ale szef KGHM i na to 
znalazł sposób. Aby mieć czas na 
rozwiązywanie problemów na najwyż-
szym szczeblu politycznym, dostał 
zgodę na powołanie tzw. ambasadora, 
który w jego imieniu objeżdżał powia-
towych wodzów, a że był nim stary 
komunista, reemigrant z Francji, trud-
no było się z nim porozumieć. Prawo 
do zaproszenia Zastawnika mieli tylko 
I sekretarze KW PZPR we Wrocławiu 
i Zielonej Górze. 

Dyrektor Zastawnik skoncentrował 
się na tworzeniu tzw. otuliny dla 
KGHM poprzez nawiązywanie współ-
pracy z wyższymi uczelniami technicz-
nymi, ekonomicznymi, humanistycz-
nymi i medycznym. Dużą wagę 
przywiązywał do rozbudowy zaplecza 
medycznego, socjalnego, szkolnictwa 
technicznego i zawodowego oraz 
bazy mieszkaniowej.

Budowa LGOM postępowała, ale 
głębione szyby „Lubina” ciągle trapi-
ły awarie wodne i nad inwestycją 
zaczęły się pojawiać czarne chmury. 
W 1964 r. kończyło się finansowanie 

Protoplasta miedziowego rodu
Tadeusz Zastawnik
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W XV i XVI wieku kopalnie olkuskie 
oraz kopalnie miedzi w Miedziance 
osiągnęły znaczny rozwój. Zawdzię-
czały to w dużym stopniu przywilejom 
nadawanym górnikom w celu zachę-
cania ich do osiedlania się na terenach 
górniczych dla poszukiwania, wydo-
bywania i topienia kruszców.

W XVI wieku otwarto do dziś ist-
niejącą kopalnię kruszcu ołowiu na 
Dolnym Śląsku. W tym czasie wyda-
ny został „Ordunek Górny”, pierwsze 
polskie prawo górnicze. XVIII i XIX 
wiek przynoszą ponowne ożywienie 
się górnictwa kruszcowego na Dol-
nym Śląsku. Jeden z dokumentów 
archiwum miasta Bolesławca dono-
si, że kupiec bolesławiecki Effmetr 
uzyskał w 1843 r. od Urzędu Górnic-
twa w Miedziance prawo wydoby-
wania złota i srebra na obszarze 
położonym w okolicach Bolesławca 
i Kraszowic. Ślady tego jednego 
z ostatnich zakładów górniczych 
ubiegłych wieków oglądać możemy 
w parku miasta Bolesławca.

Nowym zdarzeniem w historii ko-
palnictwa rud nieżelaznych określać 
będą kronikarze XX wieku na Dol-
nym Śląsku. Wprawdzie już w XIII 
wieku istniała Miedzianka, gdzie wy-
dobywano rudę miedzi zaniechaną 
kilka lat temu, jednak górnictwo 
miedziane na Dolnym Śląsku działa 
i rozwija się nadal. Stwierdzono bo-
wiem, że margle dolnego cechsztynu 
zawierają rudę miedzi. Niemcy hitle-
rowskie, przygotowując się do pod-
bicia świata, w 1938 r. budują kopal-
nię „Lena” w Wilkowie, która daje im 
w 1944 r. 2 tys. ton miedzi metalicz-
nej. Rok później (1939 r.) rozpoczy-
nają budowę kopalni „Konrad” i nie-
co później kopalni „Lubichów”. 

Sprawiedliwe zakończenie II wojny 
światowej sprawia, że kopalnie te 
wracają do prawowitego właściciela, 
Polski Ludowej – spadkobiercy ziemi 
piastowskiej – ziemi prasłowiańskiej. 

Od 1948 r. rozpoczyna się nowy 
rozdział historii kopalnictwa miedzio-
wego. Kopalnia „Lena” zostaje po 
odtopieniu uruchomiona. 

Od 1950 r. rozpoczyna się budowa 
dwukrotnie większej od „Leny” ko-

palni „Konrad”. Szyb Konrad II – 
mimo uprzedzeń – zostaje odtopiony 
i od czerwca 1953 r. wydobyta ruda 
dostarczana jest w coraz większych 
ilościach do przeróbki mechanicznej. 

W 1951 r. buduje się Upadową Gro-
dziec, w 1954 r. „Nowy Kościół” wdzie-
ra się do pokładów miedzianych. 

W 1955 r. buduje się szyby kopalni 
„Lubichów”. Nowym momentem 
o wielkim znaczeniu jest odkrycie 
nowych złóż miedzi. 

W 1957 r. polscy geolodzy stwier-
dzają nowe złoża miedzionośne 
w okolicach Sieroszowic-Lubina. Złoża 
bogatsze wielkością i zawartością mie-
dzi. Stwierdzona obecnie powierzch-
nia złoża wynosi około 180 km kw. 
Złoże to należy do największych w świe-
cie i jest największe w Europie. 

W obecnej chwili w dalszym ciągu 
prowadzi się wiercenia w rejonie 
Polkowic i Sieroszowic. 

(…)
Kopalnia „Lubin”, której budowa 

została już rozpoczęta, ma dostarczyć 
pierwszą produkcję miedzi w 1966 r. 
Wielkość produkcji założona jest na 
trzykrotnie większą od produkcji Za-
kładów Górniczych „Konrad” w Iwi-
nach (następną kopalnię przewiduje 
się zbudować na wydajność co naj-
mniej większą od wydajności tych 
zakładów). Należy dodać, że górnicy 
Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń 
Rud Miedzi Lubin z okazji 43. roczni-
cy Rewolucji Październikowej pod- 
jęli zobowiązania nieoszczędzania 
swojego wysiłku przy budowie szy-

bu i postanowili swoje osiągnięcia 
roku utrwalić przez zamurowanie 
w obudowie szybu dokumentu 
stwierdzającego roczny postęp zgłę-
bienia szybów. 

W związku z projektowanym wzra-
stającym wydobyciem rud miedzi 
Huta w Legnicy nie będzie w stanie 
przerabiać rudy miedzi z eksploatacji 
przyszłych kopalń. Projektuje się za-
tem zbudowanie nowej huty miedzi, 
w nowym zagłębiu, o większej pro-
dukcji niż produkcja huty w Legnicy.

W związku z zamierzeniami budo-
wy nowego zagłębia miedzi zaszczyt-
nego awansu doznaje miasto Lubin 
i powiat lubiński. Dla zabezpieczenia 
właściwych warunków socjalno-by-
towych i mieszkaniowych przewi-
dziana jest rozbudowa Lubina do 
wielkości 30-tysięcznego miasta. 
Dotychczas mało znane miasto Lubin 
z małego miasteczka powiatowego 
urasta do miejscowości o wielkim 
znaczeniu gospodarczym. Podobnej 
przemianie ulegnie również powiat 
lubiński i część powiatu głogowskie-
go województwa zielonogórskiego. 
Wsie i osiedla mało znane z nazwy 
już obecnie zyskują na rozgłosie i do-
znają przeobrażenia gospodarczego. 
Z okolicy dotychczas czysto rolniczej 
przeobrażać się będzie ten rejon w oko-
lice wybitnie przemysłowo-rolnicze.

Realizacja tych projektów spo- 
woduje duży napływ sił roboczych  
i inteligencji pracującej. W związku 
z tym zmieni się również skład so-
cjalny naszego społeczeństwa i za-
bezpieczony będzie jego dalszy roz-
wój. Odkrycie nowych złóż miedzi 
w tutejszym rejonie i postanowiona 
przez Partię i Rząd budowa nowego 
zagłębia miedziowego nakreśla 
nowe wielkie zadania nie tylko dla 
samych budowniczych zagłębia, lecz 
również i dla administracji terenowej 
wszystkich szczebli.

Zadania te, wymagające wielkiego 
wysiłku organizacyjnego, będą przez 
nas z honorem wykonane. Pomoże 
nam w tym świadomość celu, do 
którego dążymy.

Z archiwum domowego wydobył  
i do druku in extenso podał 
Jan Paździora.  

przedsięwzięcia, w Biurze Politycz-
nym górę zaczęli brać zwolennicy 
postawienia krzyżyka na miedzi jako 
ryzykownym interesie i przeznacze-
nia środków na rozwój przemysłu 
konsumpcyjnego. 

W tej dramatycznej sytuacji dyr. 
Zastawnik udał się na rozmowę z sa-
mym Władysławem Gomułką, prze-
konując go, że budowa KGHM przy-
niesie dopływ dolarowych zysków, 
awarie wodne w „Lubinie” są przej-
ściowe, zaś kopalnia „Polkowice” nie 
stwarza żadnych problemów. Gomuł-
ka zawierzył Zastawnikowi, a Polska 
na tym zyskała. Zastawnik przedstawił 
decydentom swój model struktury 
organizacyjnej przyszłego przedsię-
biorstwa wielozakładowego z tzw. 
czapką w postaci zarządu. Model na-
wiązywał do organizacji miedziowych 
koncernów na Zachodzie, ale sprzecz-
ny był ze strukturą kombinatów w kra-
jach socjalistycznych. Autorytet i ar-
gumenty Zastawnika i tym razem 
zwyciężyły. Wygrał także z pomysłem 
utopienia KGHM w strukturze tzw. 
wielkiej organizacji gospodarczej, for-
sowanej w pierwszych latach epoki 
gierkowskiej. 

Tadeusz Zastawnik uratował KGHM 
przed ruiną, gdy na spotkaniu kadry 
kierowniczej z I sekretarzem KC PZPR 
Edwardem Gierkiem publicznie sprze-
ciwił się pomysłowi zwiększenia rocz-
nej produkcji miedzi do 1 mln ton. 
Prezentując strategię KGHM na następ-
ne dziesięciolecia Polskiej Miedzi, 
oświadczył, że w trosce o racjonalne 
gospodarowanie złożem docelowa 
produkcja miedzi nie powinna przekro-
czyć 500 tys. ton rocznie. Życie po-
twierdziło, że miał rację. Gdyby zwy-
ciężyło widzimisię Gierka, dziś nie 
byłoby już złoża do wybierania, region 
byłby zniszczony ekologicznie i wstrzą-
sami, z potężnym bezrobociem. Jed-
nym słowem: pomiedziowe pobojo- 
wisko. Za swoją odwagę Tadeusz Za-
stawnik zapłacił stanowiskiem, został 
odwołany po 13 latach wiernej służby 
KGHM i Ojczyźnie. W końcowych la-
tach 80. objął stanowisko dyrektora 
„Cuprum”, przekazując swoje bogate 
doświadczenie następcom.

Patrząc z perspektywy lat, śmiało 
można powiedzieć, że niczym Mojżesz 
przeprowadził KGHM przez najtrudniej-
sze, pionierskie lata, zbudował mocne 
fundamenty firmy, która po przeobra-
żeniach dokonanych już przez następ-
ców, stała się polską wizytówką na 
świecie. Jest On swoistym protoplastą 
wielopokoleniowej rodziny Polskiej 
Miedzi, o którym nigdy nie możemy 
zapomnieć. Bez Niego i jemu podob-
nych nie byłoby KGHM.

60 LAT TEMU W LUBINIE
Fragmenty referatu wygłoszonego z okazji 

pierwszego Dnia Górnika w LGZM 3.12.1960 r.  
przez dyrektora Arkadiusza Tobolskiego. 
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SPOŁECZNA  
INSPEKCJA PRACY

Co to jest? Jakie korzyści mają pracownicy z dobrze funkcjonującej w ich firmie 
Społecznej Inspekcji Pracy? Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?  

Jakie ma prawa? Jakie obowiązki? I jak powinna przebiegać współpraca pomiędzy 
behapowcem i społecznym inspektorem pracy?

Społeczna Inspekcja Pracy to nie tylko 
władza i prawo do kontroli, ale przede 
wszystkim służba pełniona przez osoby 
wysokiego zaufania publicznego. Ludzi 
cieszących się autorytetem i szacunkiem 
załogi. Ich działalność ma na celu zarów-
no monitorowanie zapewnienia przez 
zakład bezpiecznych warunków pracy, 
jak i ochronę praw pracowników. Za- 
równo tych wynikających z przepisów 
prawa pracy, jak i postanowień układów 
zbiorowych oraz regulaminów pracy, 
w szczególności w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, uprawnień pracow-
ników związanych z rodzicielstwem, 
młodocianych i osób niepełnospraw-
nych, urlopów i czasu pracy, świadczeń 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 

Podkreślić należy, że inspektor re-
prezentuje interesy wszystkich zatrud-
nionych, niezależnie od tego, czy są 
oni członkami związków zawodowych, 
czy też nie. 

ORGANIZACJA  
SPOŁECZNEJ INSPEKCJI 
PRACY 

Pisząc o organizacji SIP, nie sposób 
nie rozpocząć od wskazania roli związ-
ków zawodowych w jej funkcjonowa-
niu. Z jednej strony w ustawie o związ-
kach zawodowych  wyraźnie zapisano, 
że do zakresu działania zakładowej 
organizacji związkowej należy kiero-
wanie działalnością Społecznej In-
spekcji Pracy i współdziałanie z Pań-
stwową Inspekcją Pracy (art. 26 pkt 4 
ustawy). Z drugiej strony z ustawy SIP 
wynika, że Społeczna Inspekcja Pracy 
reprezentuje interesy wszystkich pra-
cowników w zakładach pracy i jest 
kierowana przez zakładowe organiza-
cje związkowe. 

Wpływ związków zawodowych na 
SIP jest wielopłaszczyznowy. Po pierw-
sze, decydują one o strukturze inspek-
cji u danego pracodawcy. Najogólniej 
rzecz biorąc, Społeczną Inspekcję Pra-
cy w zakładzie pracy tworzą: 

1. zakładowy społeczny inspektor 
pracy – dla całego zakładu pracy;
2. oddziałowi (wydziałowi) społeczni 
inspektorzy pracy – dla poszczegól-
nych oddziałów (wydziałów); 
3. grupowi społeczni inspektorzy pra-
cy – dla komórek organizacyjnych 
oddziałów (wydziałów), jednakże 
związkom zawodowym przysługuje 

prawo do dostosowania tej struktury 
do potrzeb wynikających ze struktury 
zakładu pracy. 

Innymi słowy, to organizacje związ-
kowe decydują o potrzebie istnienia 
oddziałowych i grupowych społecz-
nych inspektorów pracy, a także ich 
liczbie. Związki zawodowe jako organ 
powołujący powinny mieć też pełną 
wiedzę na temat działalności, planów, 
zadań oraz harmonogramu zakładowe-
go SIP.

KTO MOŻE ZOSTAĆ 
SPOŁECZNYM  
INSPEKTOREM PRACY? 

Odpowiedź jest prosta – każdy pra-
cownik zakładu, który:
�należy do związku zawodowego,
�nie zajmuje stanowiska kierownika 

zakładu,
�nie zajmuje stanowiska kierownicze-

go podlegającego bezpośrednio kie-
rownikowi zakładu.
Związki zawodowe mogą postano-

wić, że społecznym inspektorem pracy 

może być też osoba, która nie należy 
do związków zawodowych.

KOMPETENCJE 

Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą 
społeczną pełnioną przez pracowników, 
a mającą na celu zapewnienie przez 
zakład pracy bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz ochronę 
uprawnień pracowniczych. Służba ta 
powinna reprezentować interesy i chro-
nić wszystkich pracowników zakładu 
pracy. Aby mogła realizować wskazane 
zadania, Społeczna Inspekcja Pracy zo-
stała uprawniona do kontroli przestrze-
gania przepisów BHP w zakładzie pracy.

Społeczny inspektor pracy powinien 
znać zagadnienia, które należą do 

obowiązków SIP.
Szczegóły dotyczące wyma-

gań dla kandydatów do Spo-
łecznej Inspekcji Pracy określają 

wewnętrzne regulaminy wyborów 
SIP określone przez zakładowe organi-
zacje związkowe.

Pracodawca ma obowiązek założyć 
zakładową księgę zaleceń i uwag do 
zapisów społecznych inspektorów 
pracy.

Zapisy zawarte w księgach zaleceń 
i uwag są traktowane jako nakaz dla 
pracodawcy i mają moc dokumentów 
urzędowych w postępowaniu przed 
organami państwowymi.

WYBORY SPOŁECZNEJ 
INSPEKCJI PRACY 

Wybory SIP są organizowane przez 
związki zawodowe. Udział w wyborach 
mogą wziąć wszyscy pracownicy za-
kładu. Społecznych inspektorów pracy 
wybiera się na okres 4 lat. Co ważne, 
społeczny inspektor pracy nie może 
zostać zwolniony. Nie można też zmie-
nić mu warunków pracy i płacy na jego 
niekorzyść. Ta ochrona trwa przez całą 
kadencję i jeszcze rok od dnia jej za-
kończenia (art. 13 ust. 1 ustawy o Spo-
łecznej Inspekcji Pracy).

KADENCYJNOŚĆ

Przepisy ustawy z 24 czerwca 1983 r. 
o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 
35, poz. 163, z późn. zm.) informują 
wyraźnie, w jakim trybie i na jakich 
zasadach wybierani są społeczni in-
spektorzy pracy.

Społecznych inspektorów pracy wy-
biera się na okres 4 lat (art. 6 ust. 2 
ustawy z 24 czerwca 1983 r. o Społecznej 
Inspekcji Pracy). Z upływem tego okresu 
następuje utrata statusu społecznego 
inspektora pracy. Po upływie kadencji 
pracownicy mogą przeprowadzić nowe 
wybory społecznego inspektora pracy. 
Do czasu jednak wyboru nowego SIP 
dotychczasowy nie pełni tych obowiąz-
ków. Upływ kadencji oznacza jednocze-
śnie koniec sprawowania funkcji spo-
łecznego inspektora pracy. 

Sądy badały sprawy, w których spo-
łeczny inspektor pracy po wygaśnięciu 
kadencji, gdy nie odbyły się w zakła-
dzie wybory, mógł pełnić swoją funk-
cję, oraz mógł wykonywać wszystkie 
czynności określone ustawą o SIP. Jed-
nakże warunkowo działalność ta odby-
wała się za zgodą pracowników, praco-
dawcy i wszystkich organizacji zwią- 
zkowych działających w zakładzie pracy.

W Polsce od 20 marca 2020 r. do 
odwołania ogłoszono stan epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, jednakże żadne przepisy 
ani rozporządzenia nie wprowadziły 
w zakresie wyborów społecznego in-
spektora pracy szczególnych rozwią-
zań na czas trwania epidemii.

Przepisy Ustawy o Społecznej Inspekcji 
Pracy nie dają zatem możliwości przedłu-
żenia kadencji społecznego inspektora 
pracy bez uprzedniego przeprowadzenia 
wyborów, uwzględniając nadzwyczajne 
środki bezpieczeństwa lub udzielenia 
zgody przez działające w zakładzie pracy 
organizacje związkowe. 

Dlatego tak ważna jest współpraca 
ponad wszelkie podziały związków za-
wodowych działających na rzecz pra-
cowników w zakładzie.

SIP
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Jeśli żyjesz w strachu, pamiętaj – 
nie jesteś sam. Coraz więcej donie-
sień z badań wskazuje, że aktualnie 
co czwarta badana osoba odczuwa 
wysoki poziom lęku związany z oba-
wą przed zarażeniem się COVID-19. 
Dodatkowo lęk ten jest potęgowany 
przez strach o bliskich. To, co czuje-
my w obliczu realnego zagrożenia, 
jest czymś normalnym. Jest to nasz 
mechanizm obronny, specyficzna 
forma strategii radzenia sobie z wy-
jątkową przecież sytuacją, więc skąd 
mamy wiedzieć, kiedy zostaje prze-
kroczona granica obaw i lęków? 
I kiedy to, co czujemy, wymknęło się 
spod naszej kontroli i zaczyna nas 
obezwładniać?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na 
pytania, które sobie zadaje wielu z nas, 
i które pozwolą Ci zweryfikować, czy 
Twój strach i niepokój w obawie 
przed wirusem wymyka się spod 
Twojej kontroli.

Czy Twój strach jest niepropor-
cjonalny do rzeczywistego niebezpie-
czeństwa – np. zakładasz rękawiczki 
i chodzisz w masce, spacerując sa-
motnie po lesie?

Czy Twój strach i niepokój trwa 
już od kilku tygodni, a może miesięcy, 
a jego odczuwanie nie maleje?

Czy nie możesz przestać martwić 
się koronawirusem?

Czy świadomie unikasz innych 
ludzi, wyjścia z domu, zakupów, nawet 
jeśli są one „w miarę” bezpieczne?

Czy spędzasz czas, przeglądając 
dostępne artykuły w Internecie w po-
szukiwaniu symptomów zakażenia?

Czy obsesyjnie czyścisz, myjesz 
i odkażasz nie tylko ręce, ale również 
niemalże codziennie klamki i inne po-
wierzchnie, z którymi masz kontakt?

Pamiętaj, że wymienione powyżej 
zachowania i reakcje same w sobie 
nie stanowią problemu i są czymś 
naturalnym. Natomiast jeśli występu-
ją razem, są trwałe i zaczynają wpły-
wać na Twoje dotychczasowe życie, 
dominując w Twoich myślach i zacho-
waniach, może warto zastanowić się, 
czy powinieneś coś „z tym” zrobić.

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, 
które pomogą Ci zmienić nastawienie 
i obniżyć poziom lęku.

1. Zmień swoją „dietę informacyj-
ną” – spędzanie czasu na oglądaniu 
i czytaniu niepokojących statystyk, 
smutnych czy dramatycznych historii 
związanych z COVID-19 nie pomogą, 
a tylko zwiększą Twój niepokój. Spró-
buj skoncentrować się na pozytyw-
nych historiach, np. osób, które wy-
zdrowiały, informacjach i działaniach 
pomagających przezwyciężyć zaka-
żenie. W ten sposób Twój umysł 
„uwolni się” od części lęków. 

2. Wracaj do swoich poprzednich 
aktywności powoli, we własnym 
tempie. Zacznij od metody małych 
kroków: wykonując jedną czynność 
naraz, tak byś czuł się przez cały czas 
bezpiecznie, jednocześnie powoli bu-
dując swoją pewność siebie. Na 
przykład zrób zakupy w sklepie, kiedy 
jest w nim niewielu klientów. 

3. Przekieruj swój niepokój na 
konkretne działanie – skoncentruj się 
na tym, na co masz wpływ i co mo-
żesz kontrolować. Podejmuj aktywne 
działania, aby zadbać o swoją kondy-
cję i zdrowie psychicznie. Odpowied-
nia długość i jakość snu, codzienna 
aktywność, np. spacer w otoczeniu, 
które lubisz i dobrze wspominasz z cza-
sów przed „koroną”, ale także relaks 

i zabawa (planszówka, rodzinne ka-
raoke, wspólne gotowanie) czy nasze 
relacje społeczne, choćby rozmowa 
przez telefon ze znajomymi. To 
wszystko ma ogromy wpływ na nasz 
dobrostan.

4. Postaraj się mniej koncentro-
wać na własnym ciele, nie doszukuj 
się objawów choroby. Oczywiście nie 
ignoruj ewidentnych sygnałów 
świadczących o chorobie, ale nie 
skupiaj się na tych symptomach, na 
które w czasie bez pandemii nie 
zwróciłbyś żadnej uwagi, ponieważ 
właśnie to będzie powodowało coraz 
większy niepokój. Niepokojące dole-
gliwości skonsultuj z lekarzem. 

5. Staraj się myśleć logicznie i ra-
cjonalnie o ryzyku, zdając sobie 
równocześnie sprawę z konsekwen-
cji wynikających z zarażenia, uwzględ-
niając nasz i naszych najbliższych 
aktualny stan zdrowia.

6. Jeśli czujesz, że sytuacja Cię 
przerasta, szukaj pomocy u profe-
sjonalistów, nie doktora Google'a!

Na koniec warto zapytać – czy ist-
nieje uniwersalna recepta na pora-
dzenie sobie ze strachem i lękiem 
w czasach pandemii?

Pamiętajmy, że każdy z nas ma swo-
je sposoby na radzenie sobie w sytu-
acjach trudnych. Przypomnij sobie, co 
we wcześniejszych trudnych sytu-
acjach pomogło Ci rozwiązać problem 
czy sobie poradzić. Czy to była rozmo-
wa z kimś bliskim, a może zwiększona 
aktywność fizyczna i zamiast 6 tys. 
kroków warto zrobić 10 tys.? 

Najważniejsze, aby Twoje strategie 
nie były destrukcyjne – żeby nie od-
reagowywać swojego lęku na bli-
skich, a też nie zamykać się w sobie 
lub popadać w negatywizm i sięgać 
po alkohol lub inne używki? Warto 
myśleć pozytywnie, szanując i dbając 
o swoje życie, także innych. Zacho-
wujmy się racjonalnie, biorąc odpo-
wiedzialność jedynie za to, na co 
mamy realny wpływ. 

Psycholog Natalia Bartosz
Przewodnicząca ZZPPM Cuprum 

 PRZYKŁADOWE KONTAKTY, GDZIE MOŻNA 
SZUKAĆ PROFESJONALNEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ 

Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa  
https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej 
http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej 
https://www.wtts.edu.pl/pomoc-w-czasie-pandemii-koronawirusa-covid19/

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego 
Tel. 800 70 2222,  https://liniawsparcia.pl/

O życiu „pod napięciem”, czyli 
o lęku w czasie pandemii

Z cyklu 
NA 

ZWIĄZKOWEJ 
„KOZETCE”



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

LISTOPAD 20208

Poprawa dialogu społecznego i współ- 
pracy trójstronnej w Polsce pomiędzy 
związkami zawodowymi, organizacjami 
pracodawców i władzami publicznymi 
to główny cel prowadzonego przez 
ZZPPM projektu szkoleniowego. Pod 
patronatem Innovation Norway, opera-
tora programu finansowanego przez 
Królestwo Norwegii, związkowcy z gru-
py kapitałowej KGHM zapoznają się 
z dobrymi praktykami norweskimi doty-
czącymi prawidłowej polityki społecz-
nej, jaką rząd i pracodawcy prowadzą 
z organizacjami pracowniczymi.

Fundusze Norweskie to bezzwrotna 
forma pomocy zagranicznej przyznawa-
nej przez Norwegię nowym państwom 
członkowskim UE od 2004 r. Program ma 
przyczynić się do lepszego radzenia so-
bie przez państwa-beneficjentów z wy-
zwaniami związanymi z bezrobociem 
oraz z zapewnieniem warunków dla 
godnej pracy i płacy. W zamian za po-
moc finansową Norwegia może korzy-
stać z dostępu do rynku wewnętrznego 
UE, mimo że nie jest jej członkiem. 

Polska, pomimo przystąpienia do UE, 
implementacji unijnych dyrektyw dotyczą-
cych współudziału pracowników w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem, w którym pra-
cują, nadal nie radzi sobie z prawidłowym, 
bezkonfliktowym dialogiem społecznym. 
Brak jest wymiany informacji, konsultacji, 
negocjacji, wspólnego podejmowania de-
cyzji przez polskich partnerów społecz-
nych. Podczas gdy, co szczególnie pod-
kreśla przewodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny, to właśnie dialog społeczny 
może rozwiązać ważne problemy gospo-
darcze i społeczne oraz pomóc rządowi 
i sektorowi prywatnemu lepiej się zrozu-
mieć, zarówno pomiędzy sobą, jak i przed-
stawicielami pracowników.

A szukać daleko nie trzeba, kilkugodzin-
ny rejs promem lub samolotem i jesteśmy 
w innej rzeczywistości. Norwegia jest dla 
nas, Polaków, niedoścignionym wzorem. 
Dialog społeczny ma tam długoletnią 
tradycję, rozwijał się w symbiozie z rewo-
lucją przemysłową. I to może dlatego jest 
krajem o wyższym dochodzie i stopie ży-
ciowej swoich mieszkańców.

Przykład trzeba brać od najlepszych, 
zwłaszcza gdy za możliwość czerpania 
z ich wzorców, uczenia się, to oni płacą. 
ZZPPM jako jeden z nielicznych w zagłę-
biu miedziowym otrzymał na ten cel od 
Królestwa Norwegii grant szkoleniowy. 
Na pierwszym, czerwcowym semina-
rium spotkała się 30-osobowa grupa li-
derów związkowych z norweskim i pol-
skimi ekspertami. Omówiono aspekty 
prawne, teorię i praktyczne doświadcze-
nia. Polscy eksperci dr Sabina Klimek 
i Wojciech Trocewicz przygotowali raport 
„Poprawa dialogu społecznego i współ-
pracy w Polsce”. Kolejne spotkanie pla-
nowane jest jeszcze na ten rok. Z przy-
czyn epidemicznych odbywać się będzie 
w sposób hybrydowy. Część uczestni-
ków wraz z ekspertami, w zgodzie z ob-
ostrzeniami sanitarnymi spotka się sta-
cjonarnie. Pozostali z własnych lokalizacji 
łączyć się będą poprzez specjalnie przy-
gotowaną platformę internetową.

Dla potrzeb badawczych projektu 
wśród przedstawicieli ZZPPM prze- 
prowadzono anonimowe badania. Od-

powiedzi udzieliło 26 osób, członków  
związku. Zdaniem respondentów dialog 
społeczny jest bardzo ważnym elemen-
tem debaty publicznej. Aż 65,4% osób 
wskazało, że zdecydowanie zgadza się 
z tym stwierdzeniem. Co podkreśla do-
niosłość dialogu społecznego, jednocze-
śnie respondenci jednoznacznie odpo-
wiedzieli, że ich zdaniem bez dialogu 
społecznego nie można wypracować 
skutecznych rozwiązań systemowych. 
Zdaniem ankietowanych sukces gospo-
darczy naszego kraju w dużej mierze 
zależy od skutecznego dialogu społecz-
nego oraz jego prawidłowego rozwoju. 
To jednoznacznie pokazuje, że przedsta-
wiciele związków zawodowych są świa-
domi znaczenia, jakie dla ich organizacji 
ma porozumienie, dialog i rozmowy 
prowadzące do rozwiązań ważnych dla 
środowiska gospodarczego. 

Każdy zainteresowany może na bieżąco 
śledzić przebieg prac prowadzonych w ra-
mach projektu na przygotowanej do tego 
celu stronie http://www.zzppm-poprawa-
-dialogu-spolecznego.pl.

PSB Mrówka
Polkowice

Restauracja McDonald's

A
rnikow
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Ogrodowa

Aquapark Polkowice

Wspólnie z Norwegami


