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mamy nagranie, które odsłania
kulisy negoCjaCji płaCowyCh
w polskiej miedzi!!!
posłuChaj kto walCzy
o pieniĄdze dla ludzi,
a kto tylko udaje!!!
zapraszamy na faCebooka
zwiĄzkowieC zzppm

oddzielamy
ziarno od plew
wejdź na Facebook związkowiec zzPPM i posłuchaj, kto
faktycznie walczy o pieniądze dla ludzi, a kto tylko udaje.

Sprawdź, jak milczący potrafią być
niektórzy liderzy związkowi, gdy nadchodzi czas walki o wynagrodzenia
pracownicze i jak perfidnie atakują
Ryszarda Zbrzyznego. Człowieka, który rzeczywiście odważnie i merytorycznie występuje w interesie załogi
KGHM oraz pracowników spółek zależnych.
Wideospotkanie stron ZUZP, które
odbyło się 25 stycznia, poświęcone
było negocjacjom płacowym. Trwało
około 1,5 godziny. Prawie 30 procent
tego czasu to wypowiedzi przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego, szczegółowo i merytorycznie uzasadniającego konieczność i zasadność
realizacji postulatów ZZPPM.
Około 40 minut spotkania poświęcono na wysłuchanie informacji pracodawcy o poziomie wynagrodzeń,
zatrudnienia oraz stanie bezpieczeń-

stwa epidemicznego w KGHM w 2020
roku. W tym czasie podsumowano też
stan realizacji ubiegłorocznego porozumienia płacowego.
Kilkanaście minut zajęło omówienie
kwestii technicznych i organizacyjnych trwającej wideokonferencji oraz
trybu procedowania w dalszych turach negocjacyjnych.
Wystąpienia pozostałych uczestników wideokonferencji (między innymi liderów związkowych Solidarności
i ZZ Dołowych) zajęły nie więcej niż
kilka minut i w większości zawężone
były do kilku enigmatycznych zdań
niewiele wnoszących do ogólnego
przebiegu dyskusji.
Ze względu na ochronę danych
osobowych w nagraniu prezentujemy
jedynie obszerne fragmenty wystąpienia przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego. Nic jednak nie stoi na

przeszkodzie, byśmy udostępnili całość nagrania, jeśli pozostali uczestnicy spotkania wyrażą na to zgodę.
Szczególnie prosimy o to pana
Piotra Trempałę, który w trakcie
spotkania mówi jedno, później w komunikacie wypisuje drugie, a na
koniec sam nie wie, jakie jest jego
stanowisko w omawianej podczas
spotkania kwestii. Zapewne jego
„wybitny” doradca z podległego mu
związku w swoim słowotoku jak
zawsze wyraził się niejednoznacznie, a p. Piotr Tempała, znany jako
wyjątkowy „wzrokowiec”, nie zdołał
wyłapać tego braku logiki w rozumowaniu i swobodnie poszybował
w opary absurdu.
Nadszedł czas powiedzieć – sprawdzam!!!
Wejdź na Facebooka Związkowiec
ZZPPM i posłuchaj nagrania.

Czego oCzekujemy
w 2021 roku
i kto naprawdę
reprezentuje
INTERESY
praCowników?
Rozmowa z przewodniczącym
ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym
25 stycznia w KGHM rozpoczęły się
nareszcie długo oczekiwane negocjacje
płacowe. Pracownicy w tym roku wyjątkowo niecierpliwie dopytują się, jakie są
szanse na podniesienie wynagrodzeń
ponad minimum zapisane w ZUZP i chcą
wiedzieć, jaka będzie pula indywidualnych przeszeregowań.
Trudno się dziwić tej silnej presji ze
strony załogi na podniesienie płac. Nie
wiem jednak, czy nasi prezesi mają świadomość, że to dopiero początek. Napięcia
te będą bowiem narastać wraz ze znacznym wzrostem cen w sklepach i innych
kosztów utrzymania. Kryzys ekonomiczny
już puka do naszych drzwi i jeśli wszyscy
mamy mu skutecznie stawić czoła, to
szczególnie teraz dialog w Polskiej Miedzi musi spełniać najwyższe standardy.
Dokończenie na str. 2-3
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Czego oczekujemy w 2021 roku
i kto naprawdę reprezentuje
interesy pracowników?
Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokończenie ze str. 1
Tymczasem właśnie w tym roku zarząd
KGHM, zamiast skupić się na szybkim i skutecznym rozładowywaniu napięć społecznych, postanowił grać na zwłokę. Jest to
oczywiście moje subiektywne wrażenie, ale
wiele wskazuje na to, że znajduje ono potwierdzenie w faktach. Na pierwszym spotkaniu stron ZUZP pracodawca nie zaprezentował nam żadnej propozycji wyjściowej
w sprawie nowych wysokości składników
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
na 2021 rok. Ograniczono się jedynie do
wysłuchania naszych oczekiwań. Warto
zaznaczyć, że nasze postulaty na kilka dni
przed spotkaniem zostały w formie pisemnej złożone do zarządu spółki.
Pracodawca miał więc sporo czasu
na ich analizę i sformułowanie swojej
kontrpropozycji w oparciu o zakładane
plany budżetowe.
To prawda, ale niestety, nic takiego nie
miało miejsca. Nie zostaliśmy taką bierną
postawą przedstawicieli Zarządu KGHM
zaskoczeni. Takie scenariusze już przerabialiśmy, choćby w roku ubiegłym, gdzie
porozumienie zawarliśmy dopiero 26 lutego, 2 dni przed końcem terminu wpisanym
w ZUZP.
Przypomnijmy, z jakimi wyjściowymi
postulatami ZZPPM przystąpił do
negocjacji.
Oczekujemy wzrostu stawek zasadniczych o minimum 6 proc. oraz wzrostu
płacy ogółem też o ten procent. Jest to
wskaźnik zbliżony do poziomu wzrostu płac
w sferze przedsiębiorstw w IV kwartale
2020 roku (5,38 proc.). Postulujemy też, by
indywidualne przeszeregowania ustalone
były na poziomie wykonu roku ubiegłego,
czyli objęły minimum 20 proc. załogi.
Czy nie są to nadmierne lub nierealistyczne żądania?
Nie sądzę. Oceniam, że ich koszt nie jest
w stanie przekroczyć poniesionych przez
KGHM wydatków związanych z populistycznym zakupem i transportem trefnych
i nienadających się do użytku maseczek
sprowadzonych z Chin. Rozmawiając
o wzroście płac, trzeba też pamiętać, iż
przez cały ubiegły rok ludzie pracowali
bardzo wydajnie. Pomimo wielu utrudnień
i obostrzeń epidemicznych zdołaliśmy
utrzymać ciągłość produkcji i wykonać
większość założonych planów. Uważamy,

że taka postawa powinna zostać doceniona przez władze Polskiej Miedzi w formie
istotnego wzrostu wynagrodzeń. Nie tylko
samego ciągu technologicznego, ale również w spółkach zależnych.
Prezes Marcin Chludziński w niedawnym wywiadzie udzielonym portalowi
„Trybuny Górniczej” potwierdził, że
z podsumowania wyników za trzy
kwartały 2020 roku wynika, iż spośród
15 największych światowych producentów miedzi w czasie pandemii jedynie
3 podniosło poziom produkcji. Polska
Miedź jest w tym gronie. Zapewnił też,
że obserwowany jest od dłuższego
czasu wzrost cen tych surowców na
światowych rynkach. Rosnące ceny
miedzi, srebra i złota dają pewność
stabilizacji finansowej KGHM.
Tym bardziej więc niezrozumiała jest
postawa zarządu odkładająca w czasie
szybkie wypracowanie porozumienia płacowego z twórcami tego dobrego wyniku,
czyli z pracownikami Polskiej Miedzi. Przypominam też, że wciąż nierozwiązany jest
też postulat zmiany załącznika nr 11 naszego ZUZP. Chodzi mam o to, by nadal
funkcjonujący podatek miedziowy przestał
mieć negatywny wpływ na wymiar rocznej
nagrody z tytułu wypracowanego zysku.
O skali problemu niech świadczy fakt, iż
poziom tej nagrody w ostatnich latach
stopniał z 24 proc. do ok. 13 proc. rocznego wynagrodzenia. Łatwo wyliczyć, że jest
to ubytek około 150 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jest zatem o co
się upominać.
Tymczasem ta sprawa jest już kolejny
rok odsuwana przez prezesów na
drugi plan.
Tak dalej być nie może. Czy musi dojść
do jakichś ostrych protestów albo znacznego spadku wydajności pracy, zanim
zarząd zacznie wreszcie poważnie na ten
temat rozmawiać? Przecież obecna sytuacja jest swoistego rodzaju złamaniem
pewnej umowy pomiędzy władzami
KGHM a pracownikami spółki. Zakładała
ona, że za dobrą i wydajną pracę, która
przekłada się na wysoki zysk firmy, ludzie
będą dostawać stosownie wysoką nagrodę roczną. Podpisując przed laty porozumienie z zarządem KGHM w tej sprawie,
nie mogliśmy przewidzieć, że głównym
beneficjentem wypracowanego zysku bę-

dzie Skarb Państwa pobierający gigantyczny podatek od kopalin. Jeszcze raz powtarzam, koszt tej daniny nie może mieć
przełożenia na wysokość wynagrodzeń
pracowniczych, a tak się teraz dzieje.
Jakie jeszcze postulaty związek zgłosił
do tegorocznych negocjacji?
Nadal dopominamy się rozwiązania problemu około 80 strażaków z JRGH. Pracują oni w systemie podobnym do czterobrygadowego i naszym zdaniem powinni
z tego tytułu otrzymywać co miesiąc
specjalny dodatek w wysokości jednodniowego wynagrodzenia obliczanego jak
za urlop wypoczynkowy zgodnie z paragrafem 34 ZUZP. W skali KGHM byłby to
niewielki koszt, a dla naszych strażaków
stanowiłoby to istotną gratyfikację wypłacaną za pracę w bardzo uciążliwym systemie. Chcę jasno i precyzyjnie podkreślić,
iż świadczenie po prostu należy się naszym strażakom i konsekwentnie w ich
imieniu będziemy się tego domagać
z mocy prawa układowego.
To chyba wstyd, że od kilku lat
zarząd spółki nie potrafi lub nie chce
rozwiązać tej sprawy i spokojnie
patrzy, jak coraz więcej młodych
pracowników z powodów finansowych rezygnuje z pracy w KGHM.
Nie rozumiem takiego postępowania.
Kolejnym przykładem skostniałej polityki
kadrowej jest utrzymywanie fikcyjnej stanowiskowej tabeli zaszeregowań. Od lat
w Polskiej Miedzi nikt nie jest zatrudniony
na pierwszych sześciu kategoriach, a na
siódmej kategorii jest tylko jedna osoba.
Wnosimy więc, by skończyć z tą biurokra-

tyczną fikcją i ustalić, że zaszeregowania
minimalne na każdej kategorii jest nie
niższe niż na poziomie ósmej kategorii oraz
by maksymalne kategorie były automatycznie przesunięte w górę o dwa poziomy. Otworzyłoby to możliwość awansu
dla znacznej liczby wieloletnich pracowników oraz wzmocniło motywacyjny charakter całego systemu. Podtrzymujemy też
nasz wcześniejszy postulat wprowadzenia
nowej, rozszerzonej tabeli naliczania dodatków stażowych dla pracowników zatrudnionych na powierzchni. To ważna
sprawa, zwłaszcza dla dużej części ciągu
technologicznego. W tym pracowników
hut, ZWR i Zakładu Hydrotechnicznego.
Oddziałów, w których coraz bardziej borykamy się z brakiem nowych, dobrych fachowców wielu specjalizacji.
Wszystkie te postulaty dotyczą załogi
głównego ciągu technologicznego.
Jednak górnicy i hutnicy niewiele
zdziałają bez wsparcia spółek zależnych. Czy pracownicy tam zatrudnieni
mają niezależnie walczyć o swoje, czy
też dostaną wsparcie z poziomu
Centrali ZZPPM?
Z formalnego punktu widzenia adresatem ich postulatów są zarządy poszczególnych spółek, ale przecież dobrze wiemy,
że wszelkie kluczowe decyzje zapadają na
poziomie władz KGHM. Dlatego też wnosimy o podjęcie działań zmierzających
w kierunku ujednolicenia prawa układowego we wszystkich spółkach grupy kapitałowej Polskiej Miedzi. Mam świadomość,
że wypracowanie takiego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego będzie procesem czasochłonnym i nie uda się tego
załatwić w kilka dni. Niemniej jednak kiedyś trzeba zacząć te prace. Zwłaszcza że
będą one zgodne z kierunkiem szykowanych przez Sejm zmian legislacyjnych
w zakresie wprowadzenia prawa holdingowego do Kodeksu spółek handlowych.
Kolejną sprawą istotną dla załóg firm
zależnych jest nasz postulat ujednolicenia
w całej Grupie Kapitałowej KGHM odpisu
na Pracowniczy Program Emerytalny do
maksymalnego poziomu 7 proc.
W ten sposób zakończyłyby się ciągłe
przepychanki z zarządami oraz praktyka
nierównego traktowania ludzi zatrudnionych w Polskiej Miedzi. Wszyscy oni pracują na sukces KGHM i mają prawo
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oczekiwać takich samych uprawnień, jakie
mają zatrudnieni w głównym ciągu technologicznym. W kontekście ich zabezpieczenia emerytalnego jest to szczególnie
istotne w czasie, gdy widzimy, jak powszechny system ubezpieczeń społecznych chwieje się w posadach i staje się
coraz bardziej niewydolny.
Wszystkie wymienione oczekiwania
i postulaty ZZPPM pokazują, że
związek stawia wysoko poprzeczkę.
Nie odpuszcza istotnych dla pracowników problemów i uparcie domaga się
ich rozwiązania.
Zawsze kierowaliśmy się konsekwencją
w realizacji przyjętych ustaleń. Tak było
w przypadku PPE dla pracowników Oddziałów i Spółek grupy kapitałowej KGHM,
Abonamentu Medycznego czy też innych
licznych negocjacji płacowych. Kropla
drąży skałę i w ostatecznym rozrachunku
daje to pozytywne rezultaty. Jednak by
dobrze wynegocjować nasze postulaty,
konieczne będzie nie tylko wypracowanie
jednolitego stanowiska z pozostałymi organizacjami związkowymi, ale również
wyraźne wsparcie ze strony całej załogi.
Na poparcie załogi w walce o podniesienie płac z pewnością można liczyć.
Gorzej jednak sprawa wygląda, jeśli
popatrzymy na postawę niektórych
związków zawodowych. Ich wręcz histeryczna reakcja na komunikat wydany
przez ZZPPM po pierwszym spotkaniu
stron ZUZP świadczy chyba o tym,
że ich liderzy być może postanowili
reprezentować stronę pracodawcy.
Faktycznie, takie można odnieść wrażenie. Trudno bowiem inaczej interpretować
stawiany nam zarzut, że działamy na szkodę
pracowników, bo ośmielamy się postulować podniesienie stawek o 6 proc. i oczekujemy 20 proc. przeszeregowań, podczas
gdy przykładowo Solidarność pod wodzą
Józefa Czyczerskiego i ZZPD z Piotrem
Trempałą na czele postulują podniesienie
stawek o 5,5 proc. i chcą przeszeregowań
jedynie dla 15 proc. załogi. Jednocześnie
nie chcą poprzeć naszego postulatu 6-proc.
wzrostu nie tylko stawek zasadniczych, ale
również płacy ogółem. Nie chcą rozszerzenia o dwie kategorie wzwyż tabeli zaszeregowań pracowniczych. Nie chcą też poprzeć jeszcze kilku naszych postulatów
zawartych w oficjalnym wystąpieniu do
zarządu KGHM. Wydaje się, że po zsumowaniu tego wszystkiego wyraźnie widać,
kogo tak naprawdę reprezentują ci panowie. Jestem przekonany, że pracownicy
Polskiej Miedzi nie będą mieli problemu
z właściwą oceną zaistniałej sytuacji. Pragnę
też zaznaczyć, że nie doszło jeszcze do
dyskusji w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska, więc zarzut o burzeniu
przez ZZPPM jedności związkowej wydaje
się czystą demagogią i próbą zapunktowania u pracodawcy.

Komunikat

Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego
W dniu 25 stycznia 2021 roku rozpoczęły się doroczne negocjacje nowych wysokości składników wynagrodzeń
i świadczeń pracowniczych określonych w ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
Działając w imieniu ZZPPM jako strony ZUZP, potwierdziliśmy konieczność realizacji zestawu naszych
postulatów przesłanych wcześniej do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., w tym m.in.:

● wzrostu z dniem 1.01.2021 stawek płac zasadniczych

o 6% oraz wzrostu płacy ogółem też o 6%,
● dokonania w 2021 roku indywidualnych przeszeregowań na poziomie roku 2020, tj. min. 20%,
● ustalenia, że system pracy 24/48 jest podobną jak
czterobrygadówka organizacją pracy, gdzie przysługuje
także dodatek specjalny w wysokości jednodniowego
wynagrodzenia,
● rozszerzenia o min. 2 kat. wzwyż tabeli zaszeregowań
na wszystkich stanowiskach (zał. Nr 1 do ZUZP),
● rozszerzenia tabeli naliczania dodatków stażowych
dla pracowników zatrudnionych na powierzchni,
● ujednolicenia w GK KGHM wysokości odpisu na PPE
na poziomie 7%.

Przedstawiciele Zarządu KGHM niestety nie przedstawili
żadnej propozycji rozwiązań z zakresu tematycznego
rozpoczętych negocjacji, co mogłoby dobrze rokować
dla ewentualnego porozumienia się.
Mając powyższe na względzie, rozmowy na tym etapie
musiały zostać przerwane.
Termin wznowienia negocjacji nastąpić ma bez zbędnej
zwłoki. Przedstawiciele Zarządu KGHM zobowiązali się
do przedstawienia wówczas swoich propozycji i odniosą
się do naszych postulatów.
Liczymy tutaj na rozwiązania nie gorsze, niż miało to
miejsce w 2020 roku.
Za ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny

Oświadczenie
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego
Odnosząc się do histerycznej i niemerytorycznej reakcji przedstawicieli
niektórych organizacji związkowych
na nasz KOMUNIKAT z negocjacji,
które rozpoczęły się 25 stycznia br.,
z przedstawicielami Zarządu KGHM
w sprawie ustalenia nowych na 2021
rok wysokości niektórych składników
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych określonych w ZUZP, oświadczamy, co następuje:
Nie ponosimy odpowiedzialności za to,
że ktoś nie potrafi czytać ze zrozumieniem i nie rozumie znaczenia oraz zasadniczej różnicy w słowach powszechnie
stosowanych w języku polskim.
„Przerwanie rozmów” i zapowiedź ich
szybkiego wznowienia to nie to samo, co
„zerwanie rozmów”, co nie miało miejsca
w dniu 25.01.2021 r. Być może komuś, na
pewno nie nam, na tym bardzo zależało.
My wychodzimy z założenia, że dopóki
walczymy, mamy szansę na zwycięstwo.
Podobnie było w roku poprzednim, gdy
wynegocjowaliśmy korzystne porozumienie. Tak też było w przypadku PPE dla
pracowników oddziałów i spółek KGHM
oraz w innych inspirowanych przez nasz
Związek zdarzeniach i korzystnych dla
pracowników regulacjach. Mamy tutaj
wiele sukcesów.
Najpierw trzeba potrafić poprawnie
wyartykułować jakiekolwiek swoje stanowisko, jeśli w ogóle je się ma (na piśmie
lub słownie na spotkaniu), by móc zarzucać naszej organizacji i jej liderowi, że
głosząc na piśmie i prezentując na spotkaniu postulaty płacowe, łamiemy jakieś
mityczne wspólne stanowisko związków
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zawodowych. Jeśli, jak należy rozumieć
Waszą postawę, wspólnym stanowiskiem
ma być milczenie i oczekiwanie na jakąkolwiek propozycję ze strony Zarządu
KGHM, to oświadczamy, że nie ma i nie
będzie z naszej strony takiego wspólnego
stanowiska.
Podtrzymujemy tutaj wszystkie nasze
postulaty zgłoszone na piśmie do Zarządu KGHM i zaktualizowane w Komunikacie z 25.01.2021 r. (patrz: www.zzppm.pl).
Nieobecni na tym spotkaniu, bądź
obecni teoretycznie poprzez aktywację łącza internetowego bez wizji i często fonii, winni poważnie zastanowić się
nad tym, co czynią i kogo lub co reprezentują. Na pewno nie chodzi tutaj o interesy pracownicze. Nie pomoże tutaj
zaklinanie rzeczywistości poprzez gremialny atak skierowany na nasz Związek i jego lidera. Rzeczywistości nie da
się zakłamać. Jeżeli swoją bierność i bylejakość chcecie przykryć bezczelnym
atakiem, to oświadczamy, że nie zmienicie tym zachowaniem naszej postawy
w negocjacjach prowadzonych na rzecz
pracowników naszej firmy. Jeśli zamierzacie wspomagać tutaj pracodawcę, to
przynajmniej miejcie odwagę nazwać
to zachowanie po imieniu. Jeśli cokolwiek, przy Waszym zaślepieniu, jesteście jeszcze w stanie zrozumieć, to
zacytujemy tutaj naszego wieszcza:
„Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”.
Przy tym pozostaniemy.
Apelujemy do Was i Zarządu KGHM
o uruchomienie transmisji „na żywo” z naszych kolejnych negocjacji. Nie obronią się
wówczas Wasze bzdurne zaczepki ani nie
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będzie potrzeby rozsyłania bzdurnych protokołów przez nikogo nieprzyjętych i niepodpisanych. Mamy przecież TV KGHM
i inne środki elektronicznego przekazu wizji
i fonii. Nie obronią się tutaj w żaden sposób
Wasze kłamstewka dezawuujące naszą
aktywną i merytoryczną rolę w każdych
negocjacjach. Pewnie tego nie zrobicie,
okazałoby się przecież wówczas, że „król
jest nagi”. Wielu z Was od lat nie odezwało
się na tych spotkaniach, wykazując „bardzo
aktywną bierność”. A szkoda.
Apelujemy do Was, nie pomagajcie
Zarządowi KGHM, bo nie taka powinna
być Wasza rola, on poradzi sobie bez
Waszej wasalskiej postawy. My nie zamierzamy oddać pola walkowerem i będziemy konsekwentni w artykułowaniu naszych słusznych postulatów, także bez
Waszego wsparcia.
Postawa Solidarności jakoś nas nie zaskakuje, od dawna przecież są aktywną
przybudówką PiS i wykazują przy tym
coraz większą progresję i agresję. Zastanawia jednak postawa kilku „związkowych
liderów”, których dopuszczono do podpisania oszczerczego i kłamliwego komunikatu – czyżby liczyli na to, że przy tej
okazji podbiją swój osobisty bębenek???
Dajcie spokój, nie przystoi!!!
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
Wiceprzewodniczący ZZPPM
Andrzej Kurek
Wiceprzewodniczący ZZPPM
Krzysztof Łuka
Wiceprzewodniczący ZZPPM
Dariusz Mika
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Globalne ocieplenie klimatu
jest faktem – w kopalniach
Polskiej Miedzi
Wiele lat zaniechań i zaniedbań inwestycyjnych związanych z poprawą klimatu w wyrobiskach górniczych doprowadziło dzisiaj do dramatycznej
sytuacji. Widzimy wyraźnie, że ciągłe
manipulowanie technikami pomiaru
temperatury nic nie zmienia. To tylko
maskowanie problemu. Upał i brak
powietrza jest faktem i o tym powinniśmy poważnie rozmawiać. W wielu
obszarach w zasadzie eksploatacja
powinna być już wstrzymana. Zwalanie
wszystkiego na dużą ich głębokość
i wysoką temperaturę górotworu jest
nadmiernym uproszczeniem sprawy.
Prawda jest taka, że już dawno powinny być uruchomione minimum trzy
szyby kopalniane. Niektórzy mówią
nawet o pięciu. Bez tego nie ma nawet
co myśleć o uruchomieniu Głogowa
Głębokiego, a to stawia pod wielkim
znakiem zapytania perspektywę dalszego rozwoju Polskiej Miedzi.
Pismo ZZPPM skierowane do zarządu
KGHM jest wyrazem tych obaw. Padają
w nim pytania o bezpieczeństwo pracy
w kopalniach Polskiej Miedzi oraz poruszane są problemy braku realizacji
strategii rozwojowej.
O tych sprawach musimy głośno
mówić i nie dawać się sprowadzać
w dyskusji na poboczne wątki. Jeśli

eksploatowane, ogromne maszyny
wydzielające ciepło i spaliny nie mogą
przecież pracować na okrągło. Musi
być czas na porządne przewietrzanie
i wychłodzenie wyrobisk. To są podstawowe sprawy, o których władze
KGHM, wpatrzone w tabelki i wykresy,
wydają się zapominać.
Oczekujemy szybkiej reakcji i konkretnych odpowiedzi.

Zarząd KGHM
Polska Miedź S.A.
10 stycznia 2017 roku (pismo
DG/6/2017) otrzymaliśmy od ówczesnego Dyrektora Naczelnego ds. górnictwa materiał zatytułowany „Zakres
działań związanych z utrzymaniem
prawidłowych warunków wentylacyjno-klimatycznych w latach 2017–2020
w zakładach górniczych „Lubin”, „Rudna” i „Polkowice-Sieroszowice”.

dzisiaj nie podjęte zostaną zdecydowane działania naprawcze, jutro będziemy
debatować nad trybem wygaszania
produkcji. Oprócz nowych szybów
wentylacyjnych konieczna jest zmiana
systemu pracy. Często już mocno wy-

W dokumencie tym pojawiła się
informacja o przewidywanym zakresie
robót inwestycyjnych, planowanych
zakupach oraz szeregu innych działań,
których celem miałoby być utrzymanie prawidłowych warunków wentylacyjno-klimatycznych dla prowadzo-

Zakład Hydrotechniczny

Kiedy wybory społecznych
inspektorów pracy?
W listopadzie ubiegłego roku w Zakładzie Hydrotechnicznym zakończyła się kadencja społecznych inspektorów pracy. Ze względu jednak na
epidemiczne ograniczenia sanitarne
do tej pory nie przeprowadzono nowych wyborów.
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
inspektora pracy szczególnych rozwiązań na czas trwania epidemii.

Przepisy Ustawy o Społecznej
Inspekcji Pracy nie dają zatem
możliwości przedłużenia kadencji
SIP bez uprzedniego przeprowadzenia wyborów, uwzględniając
nadzwyczajne środki bezpieczeństwa lub udzieleniu zgody przez
działające w zakładzie pracy organizacje związkowe.
Dlatego tak ważna jest współpraca
ponad wszelkie podziały Związków
Zawodowych działających na rzecz
pracowników w Zakładzie.
14 stycznia Zarząd ZZPPM ZH wystosował więc pismo skierowane do

Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”, w którym zawarta została
propozycja rozpoczęcia procedury
przygotowań do wyborów SIP w Zakładzie Hydrotechnicznym. Zaproponowano w nim, by w pierwszej kolejności zostały przeprowadzone
wybory brygadowych SIP, a w późniejszym czasie, po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią, dokonano wyborów na oddziałowych
i zakładowego społecznego inspektora pracy.
Mamy nadzieję na szybką i konstruktywną odpowiedź.

nych robót górniczych w warunkach
zagrożenia klimatycznego. Informacja
ta uzupełniona była o harmonogram
realizacyjny oraz zestawienie planowanych kosztów przewidzianych na
lata 2017–2020.
Rok 2020 mamy już za sobą, a tym
samym warto byłoby dokonać stosownego podsumowania i oceny stanu
realizacji tego bardzo ambitnego i kosztownego czteroletniego planu, którego
celem miała być istotna poprawa warunków wentylacyjno-klimatycznych
w naszych kopalniach.
Czy rzeczywiście zakładane cele zostały zrealizowane? Górnicy zgodnie
twierdzą, że jakoś nie zauważają, by
warunki, w jakich przyszło im pracować,
uległy jakiejkolwiek poprawie. Nadal
narzekają na panujące w wyrobiskach
wysokie temperatury, ogromną wilgotność i zbyt skąpe ich przewietrzanie.
W zakresie robót inwestycyjnych planowano m.in. zakończenie do IV kw.
2020 roku budowy szybu GG-1 oraz
budowę szybu „ODRA” z terminem
zakończenia w 2025 roku. Są to kluczowe inwestycje dla dalszego funkcjonowania w poprawnych warunkach
wentylacyjno-klimatycznych naszych
kopalń. Czy plany te mają szansę na
terminową realizację? Czy szyb GG-1
z całą infrastrukturą, połączenia chodnikami wentylacyjnymi i upadowymi oddany został lub niebawem zostanie do
pełnej eksploatacji? Czy szyb „ODRA”
będzie wyłącznie w sferze naszych marzeń i kolejnych lat oczekiwań? Czy
może rok 2025, jak planowano, będzie
tym rokiem, w którym szyb ten stanie
się faktem? (realistycznie oceniając,
wydaje się to być bardzo mało prawdopodobne lub wręcz nierealne).
Zwracamy się zatem o przedstawienie informacji o stanie realizacji planowanych na lata 2017–2020 działań,
których celem miało być doprowadzenie do poprawnych, dopuszczalnych
prawem warunków wentylacyjno-klimatycznych dla prowadzenia robót
górniczych w naszych kopalniach oraz
jakie działania w tym zakresie przyjęto
na kolejne lata?
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
Wiceprzewodniczący ZZPPM
Ryszard Kurek
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Ciepła woda w kranie nie zastąpi firmie
mądrej strategii opracowanej na trudny czas

Problemy
w WPEC Legnica

Podsumowania i bilanse za 2020 rok
w wielu zakładach nie napawają optymizmem. Często słychać o złej sytuacji
finansowej, braku realnych planów
inwestycyjnych czy też o niespójnej
polityce kadrowej. Wśród pracowników mnożą się pytania i obawy.
Wyrazem takich nastrojów jest pismo związków zawodowych działają-

cych w WPEC Legnica skierowane do
zarządu spółki. Trzeba jednak mieć
świadomość, iż głównym adresatem
tego dokumentu jest zarząd KGHM.
Poniżej publikujemy jego obszerne
fragmenty, a pełna jego treść zostanie opublikowana na naszej stronie
www.zzppm.pl oraz na Facebooku –
Związkowiec ZZPPM.

KM NSZZ ,,Solidarność” WPEC w Legnicy S.A.
ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego WPEC w Legnicy S.A.
ZZIiT przy WPEC w Legnicy S.A.
OPZZ Konfederacja Pracy przy WPEC w Legnicy S.A.
Rada Pracowników WPEC w Legnicy S.A.
Rada Nadzorcza
WPEC w Legnicy S.A.
ul. Poznańska 48
59-220 Legnica

W związku z brakiem opracowanej strategii dla Grupy Kapitałowej Energetyka
Sp. z o.o., która regulowałaby wzajemne relacje pomiędzy podmiotami oraz
określałaby role spółek w realizacji przyjętej strategii całej Grupy Kapitałowej
KGHM, Zakładowe Organizacje Związkowe są zaniepokojone sposobami
wzajemnych rozliczeń pomiędzy Naszą Spółką a Energetyką Sp. z o.o., które
spychają WPEC Legnicy S.A. w kierunku zapaści finansowej.
Od pierwszych dni po prywatyzacji większość decyzji właścicielskich w
stosunku do Spółki WPEC w Legnicy S.A. budziła kontrowersje i gorące emocje
wśród pracowników. Prywatyzacja miała na celu wzmocnienie Spółki i jej
rozwój, a stała się jej dodatkowym obciążeniem.
Wypłacenie premii prywatyzacyjnej (1,9 mln zł) i realizowanie pakietu
inwestycyjnego na kwotę 39 mln zł wynikającego z podpisanej umowy prywatyzacyjnej odbywało się wyłącznie ze środków Naszej Spółki.
Spowodowało to, że na przestrzeni kilku lat Spółka ,,pozbyła się” nadwyżek
środków obrotowych, które na dzień prywatyzacji wynosiły ok. 54 mln zł.
Kolejne decyzje właścicielskie powodujące ponoszenie kosztów przez WPEC w
Legnicy S.A., na które Spółka nie ma wpływu, to przesunięcie miejsca rozliczania
się za dostawy ciepła w Lubinie skutkujące ponoszeniem przez WPEC w Legnicy
S.A. wszystkich kosztów związanych ze stratami ciepła w całym systemie ciepłowniczym miasta Lubina, jak też konieczność odkupienia od Spółki Energetyka
wyeksploatowanych sieci ciepłowniczych wymagających pilnych nakładów
finansowych liczonych w milionach (modernizacji płaszcza zewnętrznego celem
ograniczenia bardzo dużych strat – proces do chwili obecnej niezakończony). (…)
Systematyczny wzrost ceny ciepła kupowanego od Spółki ,,Energetyka”
powoduje utrzymywanie się marży ujemnej dla WPEC na sprzedaży ciepła
odbiorcy końcowemu. Cena zakupu ciepła jest narzucana naszej Spółce,
a Urząd Regulacji Energetyki nie pozwala na podniesienie taryfy i pokrycie
wciąż rosnących kosztów zakupu ciepła.
Czy takie powinny być standardy wzajemnych relacji biznesowych w Grupie
Kapitałowej?
Cena zakupu ciepła oraz kalkulacja taryf obu Spółek powinny zapewniać
porównywalny poziom pokrycia kosztów i czerpania korzyści służących rozwojowi oraz utrzymania na właściwym poziomie infrastruktury produkcyjnej.
Aby zapewnić właściwe relacje biznesowe w Grupie Kapitałowej, należałoby
takie uwarunkowania zawrzeć w strategii, nad którą prace zostały jednak wstrzymane w 2019 roku.

Czwarta władza
Siła mediów, przez wielu niedoceniana, przez innych przeceniana, ale
jej znaczenia nikt nie może kwestionować. Widać to chociażby po
stosunku do telewizji publicznej.
Wielu z nas uważa ją za najbardziej
wiarygodne źródło informacji o kraju
i świecie. Inni nazywają ją reżimową
i tendencyjną. Ja zaś uważam, że dla
całościowego zrozumienia bieżącej
sytuacji politycznej należy posłuchać,
pooglądać i poczytać wszelkie
dostępne publikatory. Po to mamy
rozum, aby samemu wyciągnąć
wnioski i ocenić.
Nikt z nas przed pierwszą turą
tegorocznych negocjacji płacowych
w KGHM nie przypuszczał, że
wzbudzą one aż tak duże emocje.
Jak zawsze pierwsze
rozmowy zakończyły
się niczym. Strony
poznały swoje oczekiwania i możliwości,
pracodawca ponarzekał na sytuację geopolityczną i niepewność
rynkową, zaś strona
społeczna prześcigała
się w artykułowaniu
oczekiwań płacowych. Można by
powiedzieć norma, sytuacja znana
od lat. To czemu o tym piszę?
Awantura wybuchła parę godzin
później, nasza Centrala tradycyjnie
wydała komunikat o przebiegu negocjacji. Mogę z całą stanowczością
napisać, że był rzetelny i zgodny
z rzeczywistością. Natomiast nie
spodobał się on naszym „kolegom”
z innych organizacji związkowych.
Podczas spotkania niewiele mówili,
o merytorycznej stronie ich wypowiedzi przez wzgląd na kulturę nie
wspomnę. Litość wobec słabszych,
mniejszości i inteligentnych inaczej
mieć trzeba. Wszelkie swoje defekty
i braki przerzucili na ZZPPM i naszego przewodniczącego Ryszarda
Zbrzyznego. W bełkotliwym tekściku
grafomańsko opisali swoją chorą
wizję rzeczywistości. Prawo im tego
niestety nie zabrania. Jakimś
dziwnym trafem przyłączyły się do
tego lamentu oficjalne media KGHM.
I tu załapali „ZONK-a”. Dwa dni
później przedstawiliśmy załodze
dowody. Fragmenty nagrania ze
spotkania. Ze względu na możliwość
naruszenia praw osobistych pozosta-

łych uczestników musieliśmy
powycinać ich wypowiedzi. Ale
usilnie prosimy, aby udzielili nam
zgody na publikację całego nagrania,
my się nie mamy czego obawiać.
Co niektórzy zarzucają, że jakość
nagrania jest słaba, że powinniśmy
zainwestować w sprzęt, martwią się
o nasze finanse. Drodzy adwersarze,
nagranie nie było robione dla celów
publikacji. Spotkanie nagrywała
zwykłym dyktafonem wbudowanym
w telefon komórkowy nasza pani
Redaktor. Robi tak często, dla
własnych potrzeb redakcyjnych. To
Wy (czemu ja to piszę z dużej litery)
zmusiliście nas swoją arogancją do
sięgnięcia po ten materiał. Zapewne
w swojej błogiej nieświadomości
tego nie przewidzieliście. A powinniście,
Wasz nadzwyczaj
elokwentny doradca
(ciekawe, przez kogo
opłacany) powinien to
przewidzieć, wszak
przez lat wiele miał
możliwość poznać nas
i nasze zwyczaje od
kuchni. Drenując nas
od wewnątrz, przez lata próbował
zniszczyć nasze media. Szczególnie
nienawidzi tę właśnie gazetę, którą
teraz czytacie.
To dzięki temu, że posiadamy jak
na nasze możliwości silne media,
udało nam się przedstawić prawdziwy obraz negocjacji. Nawet przedstawicielka KGHM musiała wycofać
się ze swoich dziwnych komunikatów opublikowanych w wewnętrznych mediach firmowych. Niestety,
dialog społeczny, współpraca
międzyzwiązkowa zostały naruszone.
Osobiste animozje i niezdrowe
ambicje co niektórych pseudoliderów działają niekorzystnie, nie na ich
osobistą sytuację, ale na obraz
związków jako całości. Czy jest to
korzystne dla załogi? Sami oceńcie.
Tak jak w pierwszym akapicie napisałem, po to mamy rozum, aby wiedzę
czerpać z wszelkich dostępnych
mediów, a wnioski wyciągać nie
z plotek, ale z rzetelnych źródeł
informacji. Nie kierujmy się emocjami, ale zdrowym rozsądkiem i tym,
co nam rozum podpowiada.

okiem analityka
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OPZZ w natarciu
● Nadzór partnerów społecznych

nad Funduszami Pracy
i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
● Sprawiedliwe i progresywne podatki
● Prawo do odliczania od podatku składki związkowej
to jedne z wielu istotnych postulatów OPZZ
skierowanych pod adresem rządzącej koalicji.
Czy są to nadmierne oczekiwania,
czy też wezwanie rządu do działań
zgodnych z prawem oraz realizacji
składanych społeczeństwu wcześniejszych deklaracji? Czy faktycznie czas
pandemii jest odpowiednim momentem na formułowanie związkowych
postulatów?
Tego typu pytań i wątpliwości można wiele postawić, ale jedno wiadomo
– strategia przyklaskiwania władzy i pomijania w dyskusji ważnych dla pracowników spraw nie poprawi ich sytuacji.
– Wobec nadchodzącego kryzysu
gospodarczego musimy przywołać rząd
do zaprzestania uprawiania polityki propagandowych sukcesów i skupienia się
na rozwiązywaniu narastających problemów na rynku pracy – wyjaśnia przewodniczący ZZPPM, członek prezydium
OPZZ, Ryszard Zbrzyzny. – Fundusze
Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstały z myślą
o ochronie świadczeń pracowniczych
oraz minimalizacji bezrobocia. Długotrwałe zamrożenie gospodarki z pewnością pogorszy sytuację. Musimy więc
być na to przygotowani i mieć jasny
plan działań ochronnych. Dlatego uważamy, iż w sprawie np. Funduszu Pracy
nie rząd, ale organizacje pracodawców
i centrale związkowe powinny mieć
decydujący głos w określaniu celów i wysokości wydatków oraz świadczeń. Powiększające się z powodu kryzysu gospodarczego rozwarstwienie społeczne
też wymaga efektywnej polityki podatkowej nakierowanej na ochronę najuboższych. Tymczasem wciąż mamy do
czynienia z niesprawiedliwym i odbiegającym od europejskich standardów
systemem fiskalnym. W większość
państw Unii jest progresywny klin podatkowy powodujący, że osoby nisko

zarabiające płacą mniejsze daniny od
zarabiających wysoko. W Polsce mamy
do czynienia z odwrotną sytuacją: regresywny system bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż wysokich.
To trzeba zmienić. Również nasz postulat o wprowadzenie prawa do odliczania
od podatku składki związkowej podyktowany jest myślą o konieczności
wzmocnienia dialogu społecznego,
którego rola zawsze rośnie w trudnych
dla gospodarki czasach. Jeśli bowiem
przyjdzie nam walczyć z kryzysem, to
dobrze funkcjonująca płaszczyzna porozumienia pomiędzy organizacjami
pracodawców i pracobiorców będzie
niezbędna. W przeciwnym razie czeka
nas czas niepokojów społecznych i chaosu o skali, której władza nie będzie
w stanie opanować.

Czym jest Fundusz Pracy?
Jest to swoiste ubezpieczenie ludzi na
wypadek bezrobocia. Zgodnie z ustawowymi regulacjami środki Funduszu pochodzą z odpisów od wynagrodzeń nas
wszystkich i każdego roku zbiera się
z tego ładna kwota. Tylko w 2019 roku
wpływy wyniosły prawie 13 mld zł. Czy
faktycznie zostały one przeznaczone na
świadczenia dla bezrobotnych oraz
umożliwianie im zdobywania nowych
kompetencji? Tyle teoria. W praktyce za
nasze pieniądze rząd odgrywa rolę dobrego wujka i jeszcze każe społeczeństwu dziękować za swoją szczodrość.
Tylko w 2019 roku ze środków zgromadzonych w Funduszu były finansowane rządowe pomysły legislacyjne, m.in.
w zakresie:
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 (wydatki na ten cel
wyniosły 163 414 tys. zł)

świadczenia integracyjnego (wydatki
na ten cel wyniosły 54 763 tys. zł)
udzielenia Funduszowi Solidarnościowemu pożyczki (4 mld zł)
W 2020 roku rząd postanowił, iż
z pieniędzy Funduszu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej sfinansowane zostaną:
świadczenia postojowego dla osób
zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych
jednorazowe pożyczki w wysokości
do 5000 zł na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcom
oraz organizacjom pozarządowym.

Czym jest Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych?
Są to kolejne pieniądze pochodzące
z odpisów od wynagrodzeń. I mają
stanowić zabezpieczenie pracownika
przed utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością jego pracodawcy. Wypłacone ludziom świadczenia podlegają zwrotowi na rzecz FGŚP
z majątku masy upadłościowej przedsiębiorstwa. Dysponentem środków
FGŚP jest minister pracy i powinien on
stać na straży prawidłowego zarządzania zgromadzonym majątkiem.
Tyle teoria. Praktyka jednak w znacznym stopniu odbiega od ustawowych
regulacji, bowiem pieniądze Funduszu
często przeznaczane są na cele niezwiązane z jego podstawowymi zadaniami.
Przykładowo: w 2019 roku z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rząd pokrył m.in.:


koszty związane ze specjalizacją oraz
realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w kwocie ponad
1 942 864 zł

refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, w tym składek
na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 932 zł.
Niech każdy sam sobie odpowie na
pytanie, czy szkolenie lekarzy lub składki
na ZUS mają coś wspólnego z gwarancją wypłaty wynagrodzenia pracownika,
którego firma zbankrutowała.

Jakich zmian podatkowych
oczekujemy?
Polski system podatkowy promuje
niskie opodatkowanie dochodów korporacyjnych oraz bardziej obciąża osoby
o niskich dochodach niż wysokich.
W przypadku umów cywilnoprawnych
praktycznie nie ma różnicy w efektywnym obciążeniu podatkiem niskich i wysokich dochodów, dodatkowo ich opodatkowanie jest wyraźnie niższe niż
umów o pracę. Taki stan rzeczy zachęca
do zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. W przypadku
własnej działalności gospodarczej wysokie dochody są znacząco niżej opodatkowane niż umowa o pracę. Skłania to
pracodawców i pracowników do fikcyjnego samozatrudnienia.
Nie mamy wątpliwości, iż przyjęcie
przez rząd proponowanych przez OPZZ
rozwiązań pomoże ograniczyć lawinowo
narastające rozwarstwienia społeczne,
poprawi sytuację materialną wielu pracowników oraz wzmocni pozycję związków zawodowych w zakładach pracy.
Zyskają więc wszystkie strony dialogu
społecznego.
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Z cyklu
NA
ZWIĄZKOWEJ
„KOZETCE”

C

zy dzieciństwo i dorastanie
w cieniu globalnej pandemii
odciśnie na zawsze swoje piętno na najmłodszym pokoleniu?
Decyzja związana z zamknięciem szkół
jest aktualnie jedną z najbardziej dostrzeganych i namacalnych konsekwencji
funkcjonowania z wirusem Covid-19.
Według UNESCO wpłynęło to na edukację 1,6 miliarda uczniów w 190 krajach,
to oznacza, że problem dotyczy 90 proc.
dzieci w wieku szkolnym z całego świata. Taka sytuacja w połączeniu z innymi
stresami, np. związanym z życiem w izolacji i brakiem kontaktu z rówieśnikami,
może nieść ze sobą poważne konsekwencje – przynajmniej w przypadku
jeśli nie wszystkich, to większości dzieci
– począwszy od problemów w rozwoju
poznawczym, aż do deficytów w sferze
emocjonalnej i społecznej. Dla części
młodych ludzi w najbardziej krytycznych
okresach dojrzewania może nawet
zwiększać ryzyko problemów, a nawet
chorób psychicznych. Dodatkowo badacze z całego świata podkreślają, że najbardziej ucierpią najbiedniejsze dzieci ze
względu na brak środków na „nadrabianie zaległości”, gdy minie zagrożenie
pandemią. Niektórzy eksperci posuwają
się nawet do opisania tego zjawiska jako
„nadchodzącego kryzysu społecznego”.
Dlatego warto się zastanowić, jakie
mogą być konsekwencje.

Konsekwencje
dla rozwoju
intelektualnego
dziecka
Wcześniejsze analizy oparte na krótkoterminowym zamknięciu szkół (spowodowanych np. złą pogodą) wskazywały,
że skutki takiej przerwy były widoczne
najbardziej wśród najmłodszych klas,
a każdy stracony dzień powodował, że
0,57 proc. mniej dzieci osiągało oczekiwane oceny z czytania i matematyki.
Krótkotrwałe przerwy są niekorzystne
dla edukacji, jednak w czasie obecnego
kryzysu należy wziąć pod uwagę nie
tylko krótszy czas samej nauki (szczególnie w przypadku najmłodszych uczniów).

Nie tylko praca jest ważna
2020 – świat w dobie pandemii.
Czym grozi naszym dzieciom?
Poważniejszym problemem jest to, że
kiedy szkoły są zamknięte przez dłuższy
czas, wiele dzieci zacznie zapominać to,
co już wie – następuje regres, który będzie znacznie trudniejszy do naprawienia. Wcześniejsze badania wskazywały,
że przerwa letnia (wakacje) wpływa na
wiedzę szczególnie w przypadku przedmiotów ścisłych takich jak matematyka.
Obecnie mamy do czynienia z bezprecedensową ilością czasu „poza szkołą”,
co oznacza, że nie możemy po prostu
ekstrapolować z wcześniejszych danych
– kiedy jeszcze nie było edukacji zdalnej
w szkołach. Natomiast biorąc pod uwagę, że czas poświęcony nauce wydaje
się kształtować iloraz inteligencji dorosłych, może to mieć poważne, trwające
całe życie skutki dla zdolności poznawczych. To, na co naukowcy zwracają
uwagę, to przede wszystkim niepokój,
czy edukacja na odległość może zapobiec niekorzystnym konsekwencjom.
Obawy dotyczące przede wszystkim
tego, że zaangażowanie podczas lekcji
z rówieśnikami oraz skupienie się na
nauce jest o wiele łatwiejsze, gdy dziecko znajduje się w klasie. Dodatkowo brak
zajęć takich jak muzyka, plastyka czy
wycieczki do muzeum lub zoo powodują brak efektu wzmacniania nabytej wiedzy, a także utracone szanse na poszerzenie swojej wiedzy ogólnej i rozumienie
świata. Dodatkowo musimy pamiętać,
że edukacja w domu opiera się na dobrym komputerze i niezawodnym połączeniu internetowym, spokojnym i ergo-

nomicznym miejscu do nauki, co
w przypadku niekorzystnej sytuacji socjoekonomicznej rodziny może być trudnym warunkiem do spełnienia. Taka
sama sytuacja dotyczy dzieci, które mają
problemy z „dobrym” łączem internetowym ze względu na lokalizację zamieszkania. Uwarunkowania takie przez wiele
miesięcy spowodują pogłębianie nierówności pomiędzy dziećmi pochodzącymi z różnych warstw społecznych.

Zdrowie
psychiczne
Chociaż rozwój intelektualny dziecka
wydaje się najbardziej oczywistą sferą
„cierpiącą” na pandemii, to nie jest to
jedyny obszar, na który wpływa obecny
stan. Nauczyciele są często pierwszymi
osobami, które zauważają pogarszający
się stan zdrowia psychicznego swoich
uczniów. Równolegle wsparcie ze strony
psychologów i psychiatrów jest utrudnione, a udzielane zdalnie, jest dalekie
od ideału. Smutną prawdą jest również
to, że przemoc domowa „kwitnie” w dobie pandemii, co jest związane po pierwsze ze specyfiką funkcjonowania w stresie i napięciu w czasie izolacji, a po
drugie trudniej jest zauważyć problem,
który w wielu przypadkach był szybko
identyfikowany właśnie przez nauczycieli w szkołach. Okres dojrzewania uważany jest za krytyczny dla rozwoju i leczenia
problemów ze zdrowiem psychicznym

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/

– a jeśli te problemy nie są leczone,
mogą być znacznie trudniejsze do naprawienia w późniejszym życiu. Nie możemy zapominać o szerszych konsekwencjach – lęk przed dorastaniem w czasie
globalnej pandemii i strach o członków
rodziny. Pamiętajmy, że dzieci są bardzo
wyczulone na emocje swoich rodziców
czy rodzeństwa. Będą odczuwały niepokój i funkcjonowały w napięciu niezależnie od tego, czy chodzi o pandemię
i strach przez chorobą, utratę pracy czy
frustrację związaną z izolacją. Warto zadać sobie pytanie, czy w całej tej trudnej
sytuacji również rodzice, rodziny otrzymały wystarczającą wiedzę na temat
poruszanych wyżej problemów i sposobów radzenia sobie z nimi. „Dzieci są
teraz ekspertami w dziedzinie transmisji
wirusów, ale nie uczy się ich, jak mogą
o tym rozmawiać i radzić sobie z tak
trudnymi rzeczami”.
Na tym etapie funkcjonowania w nowych realiach nie wiemy również, w jaki
sposób izolacja i dystans społeczny
wpływają na rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych. Brak jest również badań, które umożliwiłyby predykcję tego, co może się stać w przyszłości.
Musimy pamiętać jednak, że dzieci są
bardzo wrażliwe na cały otaczający je
świat i chroniczne narażenie na stresory
we wczesnym okresie życia będzie miało wpływ na ich rozwój, stan emocjonalny i zdrowie psychiczne.
Niestety, nie ma łatwych rozwiązań dla
trudnych problemów. W dłuższej perspektywie szkoły będą musiały uważnie
przyjrzeć się dzieciom, które najbardziej
ucierpiały w wyniku kryzysu i rozważyć
specjalne środki, które mogą pomóc
odrobić zaległości w edukacji.
Rodzice i opiekunowie powinni prowadzić ze swoimi dziećmi otwarte
i szczere rozmowy na temat emocji, jakie
wszyscy w rodzinie odczuwają w wyniku
pandemii. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom rodziców, nauczycieli, psychologów i polityków możemy mieć większą
pewność, że dzieci mogą wyjść z tego
kryzysu gotowe do radzenia sobie i funkcjonowania w świecie po Covid-19.
Przewodnicząca
ZZPPM KGHM Cuprum
Psycholog Natalia Bartosz
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Czy Polska istnieje tylko
teoretycznie?

C

zas karnawału do niedawna kojarzył się nam z okresem balów,
spotkań towarzyskich i wesołych
zabaw. Żegnaliśmy stary rok i z nadzieją
rozpoczynaliśmy nowy. To jednak jest już
historia. Widzimy, że na naszych oczach
wszystko się wali w posadach. Słynne już
powiedzenie Bartłomieja Sienkiewicza, byłego ministra rządu Donalda Tuska, wypowiedziane przed laty podczas knajpianej libacji, iż „Polska istnieje tylko teoretycznie”,
zostało przez polityków Prawa i Sprawiedliwości twórczo rozwinięte. Dzięki nim żyjemy
teraz w kraju zbudowanym z dykty i kartonu,
w którym tumiwisizm rządu, cynizm i całkowity brak odpowiedzialności ministrów za
podejmowane decyzje przerażają. Coraz
więcej istotnych funkcji państwa jest wygaszanych lub celowo likwidowanych.
Trudno się więc dziwić, że w takiej atmosferze nie mamy chęci na beztroską zabawę
i szampańskie toasty. Popadamy w depresję
i coraz trudniej jest nam opędzić się od

czarnych myśli. Czujemy się zagrożeni i niepewni jutra. Widzimy przecież coraz więcej
obszarów życia społecznego, w których
ujawnia się ostra niewydolność państwa.
W gruzach leży służba zdrowia i ubezpieczenia społeczne. Cynicznie rozmontowywany
jest system edukacji. Kultura i sztuka redukowana do prymitywnej amatorszczyzny nie
rozwija ludzkiej wrażliwości na piękno. Gwałcona jest Konstytucja RP i liczne akty prawne niższego szczebla, natomiast polska armia sprowadzona została do wydmuszki,
która nas przed niczym nie obroni, ale jedynie może być używana jako dekoracja wojskowych parad. Skarb państwa zadłużony
po uszy świeci pustkami, a gospodarka narodowa konsekwentnie szykowana jest do
likwidacji. Na dodatek za to wszystko nadal
musimy płacić coraz więcej różnych podatków, opłat skarbowych i innych danin fiskalnych. Inaczej mówiąc, musimy państwu
płacić coraz więcej, a w zamian za to dostajemy coraz mniej.

Aquapark Polkowice

PSB Mrówka
Polkowice

Arnikowa

Restauracja McDonald's

Ogr
odo
wa

Wszystko to oczywiście dzieje się pod pretekstem walki z epidemią. Widzimy jednak,
że rząd Tadeusza Morawieckiego tańczącego pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego
jest nieprzygotowany, działa chaotycznie
i całkowicie nie radzi sobie z wyzwaniami,
jakie niesie życie. Obawiam się więc, że
zaordynowana przez tę ekipę terapia być
może się uda, ale pacjent tego niestety nie
przeżyje. Jak długo bowiem można w bezpieczny i efektywny sposób leczyć ludzi
przez telefon? Ile jeszcze można wydrukować pustych pieniędzy bez nakręcania hiperinflacji? Jakie szkody psychiczne, rozwojowe i edukacyjne przyniesie młodemu
pokoleniu lansowana e-szkoła? Nie wiem,
czy to wszystko zdołamy kiedyś naprawić.
A jeśli nawet to się nam jakimś cudem uda,
to jakim kosztem? Już teraz rośnie liczba
dzieci i młodzieży wymagających pomocy
psychologa lub psychiatry. Statystyki samobójstw ostro pikują w górę. Rośnie liczba
ludzi uzależnionych od alkoholu i narkoty-

Ryszard
Zbrzyzny
Przewodniczący
ZZPPM
ków. Małżeństwa się rozpadają, a agresja
i złość zaczyna dominować ludzkie relacje.
By to wszystko przetrwać i powrócić do
normalności, musimy otworzyć oczy i postawić na budowanie ludzkiej solidarności. Nie możemy dłużej dawać przyzwolenia na funkcjonowanie wśród nas
sygnalistów, prowokatorów i oszustów.
Trzeba skończyć z fałszem, prymitywną
rywalizacją i sztucznymi podziałami. Nie
może być naszej zgody na rządowe kłamstwa, manipulacje i budowanie epidemii
strachu. Bez tego czas beztroskich zabaw
i radosnych karnawałów bezpowrotnie już
odejdzie do historii.
Jeśli będziemy silni jednością, rzetelnością
i uczciwością, to zdołamy pokonać każdego
wirusa. Nawet tego, który szaleje po ministerialnych gabinetach. Zacznijmy od działań w obrębie naszego najbliższego otoczenia. W pracy, na osiedlu, wśród kolegów
i koleżanek. Szybko nadejdzie czas na poszerzanie horyzontów.

