
W tym roku Polska Miedź 
obchodzi ważny jubile-
usz 60-lecia powołania 
do życia Kombinatu 

Górniczo-Hutniczego Miedzi. To wy-
darzenie stanowiło podwaliny do 
stworzenia firmy, którą znamy dziś. 
KGHM jednak nie był od początku 
spółką. Dopiero w 1991 roku KGHM 
przekształcił się z przedsiębiorstwa 
państwowego w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa – KGHM Pol-
ska Miedź S.A. 

Dzisiaj firma łączy kilkudziesięciolet-
nią tradycję z nowoczesnością. Wyko-
rzystuje najnowsze technologie. Jest 
rozpoznawalną marką na całym świe-
cie, dumą polskiego przemysłu. Jej 
wkład w rozwój polskiej gospodarki 
oraz regionu dolnośląskiego jest nie 
do przecenienia. Warto więc poznać 
historię budowy tej potęgi. 

gEnEZa lEgnIcko-
-GłOGOwsKIEGO 

OKRĘGU 
MIEDZIOwEGO

Poszukiwania rud miedzi na obsza-
rze monokliny przedsudeckiej zostały 
rozpoczęte przez Instytut Geologiczny 
w 1952 r. od zaprojektowania przez dr. 
inż. Jana Wyżykowskiego programu 
wierceń na linii Bolesławiec – Głogów. 

 Pierwsza seria wierceń na linii „Gro-
madka”, „Ruszowice” i „Gaiki” ze wzglę-
dów technicznych nie przyniosła sukce-

su. Pierwsze ślady miedzi uzyskano 
w 1955 r. w otworze badawczym Wscho-
wa I. Kolejne wiercenie Sieroszowice I sta-
ło się wierceniem odkrywczym. 

23 marca 1957 r. na głębokości 656 m 
napotkano warstwę margli miedziono-
śnych o miąższości 2,3 m i zawartości 
1,4% Cu.

W sierpniu 1957 r. w otworze wiert-
niczym S-19 w Lubinie potwierdzono 
występowanie bogatego siarczkowe-
go złoża rud miedzi. 

W 1957 r. przystąpiono do realizacji 
projektu badań geologicznych złoża rejo-

nu Lubin–Sieroszowice w dwóch etapach, 
w kategorii C2 (siatka wierceń 3 × 3 km) 
i w kategorii C1 (siatka 1,5 × 1,5 km, a na 
wychodniach złoża 1,1 × 1,1 km). 

W wyniku prac geologiczno-rozpo-
znawczych na obszarze złoża rud miedzi 
rejonu Lubina–Sieroszowic udokumen-
towano w kategorii C1 i C2 według stanu 
na 1 stycznia 1963 r. 1 403 467 000 ton 
rudy bilansowej o średniej miąższości 
3,45 m i zawartości 2,09% Cu i 29 362 000 
ton miedzi.
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Z okazji 8 Marca wszystkim Paniom Polskiej Miedzi składam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. 

Życzę, by uśmiech często gościł na Waszych twarzach i byście zawsze 
czuły się doceniane. To przecież dzięki Wam ten świat jest piękniejszy i lepszy!

Wszystkim koleżankom z ZZPPM życzę spełnienia marzeń i osiągnięcia 
wyznaczonych celów, tych szalonych i tych codziennych, zadowolenia z siebie, 

radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet 
i koledzy związkowcy to szczerze akcentowali! 

Ryszard Zbrzyzny  
Przewodniczący ZZPPM 
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My, GORSI
Szanowni decydenci, władze KGHM, 

koleżanki i koledzy z oddziałów KGHM! 
My, „gorsi” pracownicy grupy kapitało-
wej KGHM, spółek należących do 
Polskiej Miedzi, zwracamy Wam uwagę 
na sposób, w jaki nas traktujecie. Czy 
jesteśmy mniej wartościowymi pracow-
nikami, a nasz wkład w produkcję każdej 
tony miedzi jest mniej ważny od Waszej 
pracy? Trzymaliśmy kciuki podczas 
Waszych tegorocznych negocjacji 
płacowych. Cieszyliśmy się, kiedy dzięki 
ciężkiej pracy prawdziwych związkow-
ców podpisano 6-procentowy wzrost 
funduszu płac na rok 2021. Wam się te 
podwyżki po prostu należały. 

Teraz czas na nas. W naszych firmach, 
będących Waszą 100-procentową 
własnością, negocjujemy nasze 
podwyżki. I co słyszymy? 
Że spółek nie stać, że 
nasze budżety są na 
minusie, że właściciel, 
nadzór właścicielski, 
rekomenduje zerową 
stopę rewaloryzacji płac. 
Pytam, dlaczego? Nikt 
nie mówi, że to nasza, 
pracowników, wina, nie 
zarzuca się nam niekompetencji, 
lenistwa, niskiej wydajności. To w czym 
problem? Może w tym, że oddziały 
KGHM swoje braki finansowe przerzu-
cają na spółki? A może nie płacicie nam 
godziwie, nie pokrywacie naszych 
wszystkich kosztów? Mamy pracować 
charytatywnie? Dla Was, wielkiej 
Polskiej Miedzi? A może nasi pracodaw-
cy, zarządy firm, w których pracujemy, 
są niewydolni, nie wypełniają wszyst-
kich swoich powinności wobec 
właściciela? Raczej nie, to przecież Wy 
ich wybieracie, chyba nie robicie tego 
na swoją i naszą, pracowników, zgubę?

Gdzie są nasi przedstawiciele zasiada-
jący z namaszczenia pracowników 
w Radzie Nadzorczej? Nie widzą 
przepływów finansowych pomiędzy 
oddziałami a spółkami, nie potrafią 
liczyć? No tak, żeby to zrozumieć, trzeba 
mieć ciut lepsze od prawie średniego 
wykształcenie. Nie są to proste sprawy, 
nie tak łatwe jak comiesięczne spraw-
dzenie wpływów na własny rachunek 
bankowy.

Nie pytam kolegów pracowników 
oddziałów, czy nas poprą, czy zgadzają 
się z naszymi oczekiwaniami płacowy-
mi, przecież to jest „oczywista oczywi-
stość”. Każdy z nas, tak samo, chce 
godnej pracy i płacy.

Nikt mi nie udowodni, że wewnętrzna, 
stosowana w rozrachunkach pomiędzy 
„matką” a „córkami” ekonomia jest 
wolnorynkowa i zgodna z zasadami 
konkurencyjności. Może mają rację 
mówiący, że jest wręcz patologiczna? 
Współczuję prezesom naszych spółek, 
mam nadzieję, że zdają sobie sprawę 
z ciążącej nad nimi odpowiedzialności 
prawnej. Wszak za lat parę z innego 
nadania władze KGHM zaczną analizo-
wać podpisywane teraz umowy. Może 
dopatrzą się w nich niegospodarności, 
działania na szkodę spółki, którą teraz 
zarządzacie, drodzy prezesi? Jest stres? 
Warto dla tych kilkunastotysięcznych, 
comiesięcznych wypłat nie spać po 
nocach? Może się uda, a może to ja się 
mylę i wszystko w papierach macie OK? 

Nie liczę na odpowiedź, 
pytanie było retoryczne.

Nas, pracowników 
spółek zależnych, jest 
kilkanaście tysięcy. Od 
czasu wydzielenia nas ze 
struktur KGHM nasze 
wynagrodzenia w stosunku 
do pracowników oddziałów 
z roku na rok są coraz 

niższe. Czy tak powinno być? Czy i tu są 
lepsi i gorsi? Czy przysłowiowa pani 
Zosia z kadr w jednej ze spółek jest 
gorsza, mniej kompetentna od koleżanki 
w ZG. Niby nie, a pomiędzy ich pobora-
mi jest przepaść. Czy tak nie jest, 
popatrzmy na PiT-y. No tak, Zarząd 
KGHM dba o swoje załogi, pracowników 
oddziałów. Chce mieć spokój społeczny 
u siebie. Nie lubi sporów zbiorowych, 
strajków, medialnego hałasu. Załogi 
spółek są relatywnie małe. Kto je usłyszy, 
pochyli się nad ich losem, można więc 
udawać, że się ich nie widzi. Może więc 
pora się zjednoczyć, zacząć mówić 
wspólnym głosem. Dopominać o to,  
co się i nam po prostu należy. KGHM, 
zamiast wydawać na nietrafione 
inwestycje, reklamy i sponsoring, może 
zacznie się poprawnie rozliczać  
z podmiotami działającymi na rzecz 
globalnej Polskiej Miedzi. Nasze proble-
my, marne miliony, to kropla w morzu 
przepływów finansowych KGHM. 

A może się mylę, w spółkach jest 
fantastycznie, budżety są zaplanowane 
z dużym zyskiem. Fundusze płac 
wzrosną wzorem tych z kopalń  
i hut o minimum 6%. Będą nagrody  
i premie? Czego i sobie, i Wam, drodzy 
„spółkowicze”, gorąco życzę! 

Jak ja chcę się mylić! 

OkIeM analItyka

Ponadzakładowy  
Układ Zbiorowy Pracy

Wśród postulatów zgłoszonych na 
początku roku przez ZZPPM do Za-
rządu KGHM zalazły się dwa punkty 
dotyczące pracowników zatrudnio-
nych w całej Grupie Kapitałowej 
Polskiej Miedzi. Dotyczą one ujedno-
licenia w wysokości odpisu na PPE 
na poziomie 7 proc. oraz  podjęcia 
prac zmierzających do opracowania 
Ponadzakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy dla Pracowników spółek 
GK KGHM. W opinii wielu liderów 
naszego związku jest to bardzo dobra 
i oczekiwana przez pracowników 
inicjatywa. Podkreślają, iż jej realiza-
cja zakończyłaby praktyki gorszego 
traktowania ludzi zatrudnionych 
w spółkach w porównaniu z zatrud-
nionymi w głównym ciągu technolo-
gicznym. 

Przewodnicząca ZZPPM Nitroerg 
Lucyna Stajniak zwraca uwagę, iż cała 
Grupa Kapitałowa pracuje na końco-
wy wynik finansowy prezentowany 
przez KGHM. Z tego powodu wszy-
scy powinni mieć zagwarantowane 
w Ponadzakładowym Układzie Zbio-
rowym Pracy takie same uprawnienia 
pracownicze. 

Przewodniczący ZZPPM KGHM 
Metraco, Andrzej Starzyński  wska-

zuje na fakt, że dzięki jednolitym 
w całej Polskiej Miedzi zapisom 
układowym coroczne negocjacje 
płacowe mogłyby być bardziej efek-
tywne i za każdym razem nie zaczy-
nałyby się od zera...

– Analizując wiele już odbytych 
rokowań, pomysł ustalenia zasad 
wzrostu wynagrodzeń dla spółek 
Grupy Kapitałowej jest  bardzo do-
brym rozwiązaniem. Daje to bo-
wiem pracownikom nadzieję, że ich 
pensje nie będą uzależnione od ka-
prysu pracodawcy lub poleceń Za-
rządu KGHM. Kolejnym przykładem 
są różne wysokości odpisów na 
PPE. Nie widzę powodu, aby pra-
cownicy spółek GK mieli niższe 
składki od pracowników KGHM – 
mówi przewodniczący. 

Podobną opinię ma też Dorota Zie-
lonko, przewodnicząca ZZPPM PMT. 

– Uważam, że wprowadzenie w Pol-
skiej Miedzi Ponadzakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy podniosłoby 
poziom dialogu społecznego oraz 
zlikwidowało wciąż istniejące nierów-
ności w traktowaniu poszczególnych 
grup zawodowych. Jest to powód 
wielu niezdrowych rywalizacji i sztucz-
nie tworzonych podziałów.   

Trudne rozmowy  
w czasach pandemii

Aktualnie w Spółce GK – KGHM 
CUPRUM CBR prowadzone są ro- 
kowania dotyczące zmian w ZUZP.  
10 lutego odbyło się spotkanie stron 
układu w trybie zdalnym ze względu 
na panująca sytuację. ZZPPM Cuprum 
reprezentowała cała Komisja Zakłado-
wa, a także przewodniczący ZZPPM 
– Ryszard Zbrzyzny. Podczas spotka-
nia omówione zostały propozycje 
zmian Zarządu Spółki do części załącz-
ników układu. Ponaddwugodzinna 
dyskusja miała charakter merytorycz-
ny i zarząd spółki przychylił się do 
części zgłoszonych zmian przez stronę 
społeczną, a także obiecał przeanali-
zować zgłoszone przez ZZPPM Cu-
prum i przewodniczącego Ryszarda 
Zbrzyznego propozycje dotyczące 
m.in. zapisu odnoszącego się do co-
rocznej rewaloryzacji wynagrodzeń 
w spółce, a także dodatkowego odpi-
su na ZFŚS, którego jako jedna z nie-

licznych spółek w GK do tej pory nie 
miała. Oczekujemy również, zgodnie 
z deklaracją, od  zarządu spółki nowej 
propozycji zapisu dotyczącego oceny 
możliwości finansowej spółki. Prze-
wodniczący Ryszard Zbrzyzny zwrócił 
uwagę na kwestię oceny możliwości 
finansowej spółki, podkreślając, iż nie 
powinna być to jednostronna ocena 
zarządu, tylko ocena kumulatywna 
stron Układu. Wskazał, iż warto zasta-
nowić się nad doprecyzowaniem tego 
zapisu poprzez uwzględnienie w nim 
roli strony społecznej.

Kolejne spotkanie zaplanowane zo-
stało na 10 marca bieżącego roku. 
Omawiane na nim będą dokumenty 
dotyczące płac zasadniczych, pre-
miowania czy dodatków funkcyjnych.  
Mamy nadzieję, że rozmowy i ustale-
nia odnoszące się do tak ważnych dla 
pracowników kwestii będą satysfak-
cjonowały wszystkie strony układu.
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Oprócz kwiatków i czekoladek chcemy również 
równouprawnienia i szacunku 

Rozmowa z wiceprzewodniczącą OPZZ, 
przewodniczącą ZZPP MCZ Barbarą Popielarz 

Zbliża się 8 Marca i w związku 
z tym już tradycyjnie rozpoczyna 
się cykl życzeń oraz okoliczno-
ściowych wystąpień wygłasza-
nych przez polityków i pracodaw-
ców, w których podkreślana  
jest rola kobiet w społeczeństwie. 
Mówią, iż Polki są dzielne  
i potrafią łączyć pracę zawodową  
z obowiązkami rodzicielskimi  
i rodzinnymi. 

To oczywiście miłe i prawdziwe 
stwierdzenia. Faktycznie, jesteśmy 
dzielne i pracowite. Jednak od polity-
ków oczekujemy nie słów, ale takich 
czynów, które faktycznie przyczynią się 
do rozwiązania wielu istotnych dla nas 
spraw. To bardzo ważne zwłaszcza te-
raz, w dobie epidemii, gdy wiele kobiet 
musi się mierzyć z takimi problemami, 
jak przejście na pracę zdalną, zmniej-
szenie etatu czy bezpłatne urlopy lub 
wręcz zwolnienia. Natomiast od praco-
dawców oczekujemy, by bardziej ak-
tywnie i skutecznie zwalczali wszelkie 
przejawy dyskryminacji, mobbingu  
czy molestowania w miejscu pracy. To  
są najczęstsze przyczyny odejścia 
z pracy i najczęściej dotykają kobiet. 
Także kobiety są częściej narażone na 
utratę miejsca pracy w pierwszej kolej-
ności. Sytuacja wywołana epidemią te 
negatywne zjawiska jeszcze potęguje.
Wydaje się, że skutki COVID-19 
dotykają ludzi bez względu na płeć.

To prawda, choroba nie wybiera, 
jednak kryzys ekonomiczny spowodo-
wany przez liczne obostrzenia sanitarne 
w większym stopniu dotyka kobiet niż 
mężczyzn. Przecież większość za-
mykanych sektorów jest sfeminizo-
wana. Mam tu na myśli chociażby 
branżę gastronomiczną, fryzjersko-
-kosmetyczną, turystyczną czy też 
hotelarską. W tych obszarach panie 
stanowią ponad 70 procent. Rów-
nież kobiety stanowią większość 
pracowników sektora opieki zdro-
wotnej, pomocy społecznej i edu-
kacji. Są więc najbardziej narażone 
na zakażenie koronawirusem. 

Do tych problemów wynikają-
cych z sytuacji epidemicznej do-
chodzą też wciąż nierozwiązane 
sprawy niższych wynagrodzeń 

kobiet i trudniejszego awansu zawodo-
wego. Komisja Kobiet OPZZ podczas 
obrad często te tematy porusza i ape-
luje o wprowadzenie systemowych 
rozwiązań w celu ograniczenia wszyst-
kich tych negatywnych zjawisk. Od 
dawna mówimy, iż system wsparcia dla 
kobiet powinien opierać się przede 
wszystkim na ograniczeniu różnic 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, 
uelastycznieniu formy pracy dla kobiet 
łączących pracę zarobkową z opieką 
nad dziećmi, jak również wyrównaniem 
szans w awansie zawodowym kobiet 
i mężczyzn. 
Faktycznie, nie są to nowe postu-
laty, jakie OPZZ formułuje. Słyszy-
my o nich już od wielu lat. 

Jednak w czasach zarazy nabierają 
one szczególnego znaczenia. Inaczej 
mówiąc, koronawirus pokazał, jak 
dotychczas nierozwiązane problemy 
potrafią się potęgować pod wpły-
wem kryzysu. 
Komisja Kobiet OPZZ postuluje  
też konieczność wprowadzenia  
w Polsce odpłatnej pracy opie- 
kuńczej. Co kryje się pod tym 
pojęciem? 

Często się mówi, że kobieta „siedzi 
w domu z dzieckiem”, zamiast praco-
wać. Tymczasem ona faktycznie nie-
zwykle rzadko „siedzi”, ale wykonuje 
ciężką i kosztowną pracę. Łatwo to 
przeliczyć, próbując wynająć na po-
dobną ilość godzin opiekunkę, kuchar-
kę, pielęgniarkę i sprzątaczkę. Wy-
szedłby z tego spory rachunek do 
zapłacenia. Powstają więc pytania: Ile 

jest warte ugotowanie obiadu, umycie 
okien czy wyprasowanie koszuli? Ile 
jest warta opieka nad niepełnospraw-
nym seniorem rodziny i jak wycenić 
odrabianie lekcji z dzieckiem? 
Wystarczy, że kobiety przestałyby 
sprzątać, gotować, opiekować się 
dziećmi i osobami starszymi, a 
nawet wystarczyłoby, aby kobiety 
przestały planować pracę innych 
domowników czy też członków 
rodziny, by zauważyć jej brak. 
Praca ta jest jednak niewidzialna 
z perspektywy domowego budże-
tu. Czy to faktycznie oznacza, że 
nie generuje dochodu? 

Według analityków wartość nieod-
płatnej pracy kobiet szacowana jest 
na 30 procent  PKB. To pokazuje, jak 
duży wkład wnosimy każdego dnia do 
gospodarki. Tymczasem kobieta, któ-

ra wykonuje nieodpłatną pracę w domu, 
nie może liczyć z tego tytułu na eme-
ryturę, a gdy zachoruje – nie otrzymu-
je środków finansowych. Uważamy, 
że to trzeba zmienić. W tym kontek-
ście OPZZ od lat wspiera kobiety, 
walcząc choćby o systemowe ogra-
niczenie różnic w emeryturach.
Rozmawiając o sytuacji kobiet 
w czasie epidemii, nie sposób 
pominąć problemu narastającej 
przemocy domowej.

Faktycznie, zjawisko to występowa-
ło również w ubiegłych latach, ale 
wydaje się, że nie miało ono aż tak 
szerokiego zasięgu jak teraz. Mówi się 
wręcz o narastającej fali tej patologii. 
Z naszych informacji wynika, iż w Pol-
sce już co trzecia kobieta doświadcza 
przemocy. Takie są długofalowe skut-
ki zamknięcia całych rodzin w do-
mach bez jasnej perspektywy zakoń-
czenia tego obłędu. Do tego dochodzi 
ciągłe poczucie zagrożenia, niepew-
ność jutra i lęk przed utratą pracy. 
Narasta więc agresja i łatwiej o uza-
leżnienie od alkoholu lub narkotyków. 
W efekcie rośnie ilość rozwodów, 
depresji i załamań nerwowych. 
Czyżby obecny kryzys miał płeć? 

Każdy kryzys działa trochę jak szkło 
powiększające. Uwypukla wszystkie 
słabe strony, dotychczas nierozwiąza-
ne problemy i przypudrowane konflik-
ty.  Epidemia Covid w pierwszej kolej-
ności pokazała słabość państwa, które 
w sposób niewystarczający pomaga  
wszystkim tym, którzy w nim najbar-
dziej ucierpieli.

Wiele osób straciło pracę, wiele  
ma obniżone wynagrodzenia, mają 
utrudniony dostęp do służby zdro-
wia. Dużą grupę stanowią tu ko- 
biety. Dodatkowo system wsparcia 
zarówno finansowego, psycho- 
logicznego, jak i zabezpieczenia 
zdrowotnego pozostawia dużo do 
życzenia. 

Ponieważ zaczęłyśmy naszą roz-
mowę od tematu Dnia Kobiet, chcia-
łabym z tej okazji życzyć wszystkim 
koleżankom dużo zdrowia i siły. By 
w dobrej kondycji fizycznej i psy-
chicznej przetrwały te trudne chwile, 
z jakimi się wszyscy zmagamy.  
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Obszar złożowy położony jest mię-
dzy Legnicą a Głogowem. Ma on 
kształt wieloboku wydłużonego w kie-
runku NW-SE, długości 30–35 km, 
szerokości 7–10 km. Jego powierzch-
nia wynosi ok. 300 km. Złoże rud 
miedzi obszaru Lubin–Sieroszowice 
należy do złóż typu pokładowego. 
Mineralizacja miedziowa obejmuje 
grubą serię skał: wapieni, dolomitów 
i łupków dolnego cechsztynu, a także 
piaskowce czerwonego spągowca. 
Intensywność mineralizacji miedzią 
zarówno w profilach pionowych, jak 
i rozprzestrzenianiu powierzchnio-
wym jest zmienna. Z punktu widzenia 
gospodarczego za złoże uważa się 
tylko tę część serii miedzionośnej, 
która spełnia obowiązujące kryteria 
bilansowości. 

NARODZINY KOMBINATU  
GÓRNICZO-HUTNICZEGO  

MIEDZI 

W okresie prac geologicznych i po-
szukiwawczo-wiertniczych na terenie 
dzisiejszego Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego inwestorem 
zastępczym były Zakłady Górnicze 
„Lubichów”. 

1 stycznia 1960 r. na terenie złoża 
w Lubinie Zarządzeniem Ministra Prze-
mysłu Ciężkiego nr 272 z 28 XII 1959 r. 
utworzono przedsiębiorstwo państwo-
we pod nazwą Zakłady Górnicze  
„Lubin” w budowie. Zadaniem nowo 
utworzonej jednostki było opracowa-
nie założeń i wstępnego projektu bu-
dowy pierwszego zakładu górniczego 
i pierwszych szybów. 

Jednocześnie podjęto działania 
zmierzające do uruchomienia infra-
struktury umożliwiającej zagospoda-
rowanie placów budowy oraz budo-
wę osiedla mieszkaniowego dla 
pierwszych załóg górniczych.

Następnie Zarządzeniem nr 70/60 Mini-
stra Przemysłu Ciężkiego z 27.04.1960 r. 
w sprawie zmiany nazwy, siedziby 
i przedmiotu działania przedsiębior-
stwa państwowego pod nazwą PBKR 
w Bolesławcu powołano Przedsię-
biorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi 
w Lubinie. 

1 lipca 1960 r. wyznaczono PeBeKa 
na generalnego wykonawcę robót 
górniczych w LGOM. 

19 listopada 1960 r. przystąpiono 
do głębienia pierwszego szybu L-III 
dla kopalni „Lubin”. 

W związku z rozmachem prowadzo-
nych prac minister przemysłu ciężkie-
go Zarządzeniem nr 52 z 5 kwietnia 
1961 r. dokonał zmian organizacyj-
nych, przekształcając 1 maja 1961 r. 
przedsiębiorstwo ZG „Lubin” w bu-
dowie w Kombinat Górniczo-Hutni-

czy Miedzi w budowie, gdzie w par. 
1 pkt 1 zapisano >Nazwę przedsię-
biorstwa państwowego „Zakłady 
Górnicze „Lubin” w budowie” zmienia 
się na: „Kombinat Górniczo-Hutniczy 
Miedzi w budowie”< z zachowaniem 
ciągłości organizacyjno-prawnej.

Zadaniem kombinatu stała się bu-
dowa kopalń, zakładów przeróbki 
mechanicznej i hutniczej, przygoto-
wanie ich do eksploatacji, budowa 
zakładów pomocniczych oraz zaple-
cza socjalnego. 

Zasadniczym momentem w rozwo-
ju tworzącego się Nowego Zagłębia 
była Uchwała nr 9/62 RM z 11 stycz-
nia 1962 r. w sprawie zagospodaro-
wania Legnicko-Głogowskiego Okrę-
gu Miedziowego i zabezpieczenia 
realizacji inwestycji w tym okręgu 
w latach 1961–1965, która ustaliła 
program budowy trzech kopalń mie-
dzi („Lubin”, „Polkowice” i „Rudna”), 
rozbudowy Huty Miedzi „Legnica”, 
budowy Zakładów Mechanicznych 
„Legmet” w Legnicy oraz Zakładu 
Doświadczalnego KGHM.   

Z dniem 1 stycznia 1969 r. włączono 
w strukturę organizacyjną KGHM ko-
palnie Starego Zagłębia Miedziowego 
„Konrad” i „Lenę”, równocześnie Za-
rządzeniem MPC NR 53/Org/68 doko-
nano kolejnej zmiany nazwy z KGHM 
w budowie na Kombinat Górniczo-
-Hutniczy Miedzi w Lubinie. 

1 lipca 1970 r. zarządzeniem ministra 
przemysłu ciężkiego włączono do kom-
binatu Hutę Miedzi „Legnica”, Zakłady 
Mechaniczne „Legmet” oraz ZBiPM „Cu-
prum” we Wrocławiu. Na usytuowanie 

w strukturze organizacyjnej KGHM wcho-
dzących w jego skład jednostek organi-
zacyjnych wpływ ma Decyzja nr 70/70 
Prezydium Rządu z 24 czerwca 1970 r. – 
w związku z dokonanymi przekształcenia-
mi – wyrażono zgodę na pozostawienie 
w kombinacie wyodrębnionego zarządu. 

W ślad za tą decyzją,w zatwierdzo-
nym przez ministra przemysłu cięż-
kiego pierwszym statucie KGHM 
(obowiązującym od 1 lipca 1970 r., 
dotychczas kombinat działał bowiem 
na podstawie aktu erekcyjnego obo-
wiązującego od 1 stycznia 1960 r.) 
ustalono, że KGHM jest przedsiębior-
stwem państwowym, a wchodzące 
w skład KGHM zakłady działają we-
dług zasad pełnego wewnętrznego 
rozrachunku gospodarczego.  

W istniejącej ówcześnie strukturze 
organizacyjnej KGHM wyodrębniono 
trzy grupy zakładów: 

zakłady górnicze: „Lubin”, „Po-
lkowice”, „Rudna”, „Sieroszowice” 
i „Konrad”;

huty miedzi: „Legnica”, „Głogów” 
i „Cedynia”; 

zakłady zaplecza: ZBK, ZRG, 
ZBGH, ZREM, ZM „Legmet”, ZANAM, 
ZUG „Lena”, Zakład Transportu, Za-
kład Doświadczalny ZBiPM „Cuprum” 
i FPN „Elpena”. 

Zakłady zaplecza górniczo-hutni-
czego, zakłady usługowe oraz zakła-
dy badawczo-wdrożeniowe, które 
poprzez silne związki kooperacyjne 
świadczyły usługi na rzecz jednostek 
produkcyjnych, zajmowały się pro-
dukcją niezbędnych wyrobów, części 
zamiennych oraz świadczeniem 

usług o charakterze komplementar-
nym.  

Tak w pierwszej dekadzie swojego 
istnienia kształtował się ustrój gospodar-
czy i model wielozakładowego Przedsię-
biorstwa Państwowego Kombinatu Gór-
niczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. 

Stan ten trwał do 12 września 1991 
roku, kiedy to nastąpił proces komer-
cjalizacji i Kombinat został przekształ-
cony w Jednoosobową Spółkę Skarbu 
Państwa pod nazwą KGHM Polska 
Miedź S.A. Nazwa ta pozostaje do dziś. 

10 lipca 1997 następuje upublicz-
nienie na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. W dniu gieł-
dowego debiutu kurs akcji KGHM 
wyniósł 23,50 zł. Wówczas pamięta-
no także o pracownikach, którzy 
uzyskali nieodpłatnie 30 mln akcji, 
tj.15% ogółu walorów KGHM. Dzisiaj 
pakiet ten wyceniony przez rynek 
osiągnął wartość 5,7 mld (tak, chodzi 
tutaj o miliardy) złotych. Warto też 
przypomnieć, że działo się to pod 
rządami koalicji SLD-PSL. Czy w dzi-
siejszych czasach byłoby to możli-

Dokończenie ze str. 1

60 rocZnIca  
POlsKIEj MIEDZI



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

marzec 2021 5

EnErgEtyka 25 lat,  
TO jUż BYłO – QUO vADIs?

Energetyka, spółka z grupy kapita-
łowej KGHM – właśnie mija jej okrą-
głe 25 lat istnienia. Historię powsta-
nia, rolę w strukturach KGHM, 
bieżącą działalność i obszar funkcjo-
nowania każdy znajdzie na stronie 
www. Nie o tym chcę pisać. 25 lat to 
w dzisiejszym świecie epoka, a może 
nawet milenium. Zwłaszcza w bran-
ży energetycznej przez te ćwierćwie-
cze zmieniło się prawie wszystko. 
Czy spółka podąża za zmieniającym 
się rynkiem? Czy właściciel i główny 
odbiorca produktów stara się swoją 
własność modernizować, dostoso-
wywać do potrzeb własnych i rynku? 
W moim przekonaniu nie. Widać to 
po kondycji spółki. O perspektywach 
na przyszłość nie wspomnę? Jaka 
perspektywa? Nic takiego nie ma. 
No, może tylko górnolotne, ogólni-
kowe strategie. Zapewne prąd, cie-
pło, wodę i inne produkty tej firmy 
można by na rynku zewnętrznym 
kupić taniej. Zadać więc należy sobie 
pytanie, po co Polskiej Miedzi spółka 
Energetyka?

W moim przekonaniu jedynym uza-
sadnieniem dla „trzymania” tej spółki 
jest BEZPIECZEŃSTWO. Po pierwsze, 
bezpieczeństwo życia górników. Po 
drugie, bezpieczeństwo podtrzyma-
nia kluczowych procesów technolo-
gicznych. Czy te czynniki można wy-
cenić? Zapewne tak, dziś wszystko 
ma cenę. Ale ludzkie życie póki co jest 
jeszcze ponoć bezcenne. Po co nam 

wojsko, utrzymanie armii, budżet pań-
stwa kosztuje rocznie dziesiątki, a może 
i setki miliardów złotych. Wojna nam 
dziś nie grozi, można by te pieniądze 
przeznaczać na inne szlachetniejsze 
cele. Ale czy znajdzie się choć jeden 
odważny przywódca zdolny pozbawić 
nas obrony przed zewnętrznym na-
jeźdźcą? Nie znam takiego przykładu 
w historii. Zawsze jakiś sposób obro-
ny każde państwo miało i ma, a tanie 
to nie jest.

Ale wróćmy do Energetyki. Moim 
zdaniem nadszedł czas na zrewido-
wanie misji i wizji działania tej spół-
ki. Dziś nie może ona konkurować 
ceną. Zwłaszcza w czasach szaleją-
cych opłat za prawo do emisji CO2 
i nagonki na energię z węgla i gazu. 
A jak wszyscy wiemy, zielona ener-
gia stabilnego w awaryjnej sytuacji 
zasilania nie zapewni. W nocy i przy 
bezwietrznej pogodzie „ekoprądu” 
nie wytworzymy. Musimy mieć re-
zerwę, a taką zapewnia tylko gaz 
i węgiel. Utrzymanie rezerwowego 
zasilania musi kosztować. 

Energetyka po to była tworzona, 
może należy wrócić do korzeni i po-
stawić w 100% na zapewnienie spół-
ce matce bezpieczeństwa. Zagrożeń 
jest wiele, blackout może nadejść 
w każdej chwili. Wybuchy plam sło-
necznych, terroryzm, atak militarny 
– to grozi nam w każdym momencie. 
I co się stanie, gdy krajowy system 
energetyczny padnie? Co z górnika-

mi znajdującymi się kilometr pod 
ziemią? Wyjdą z lampką czołową po 
drabinach? Co z nagle zatrzymanym 
procesem technologicznym np. w hu-
cie? Straty niewyliczalne, odtworze-
nie majątku potrwa lata, życia pra-
cownikom nic nie zwróci. 

Jasne, trzeba tę zmianę strategii, 
oczekiwań, jakie nakłada się na 
spółkę, głęboko przemyśleć. Za-
pewnić niezbędne fundusze na in-
westycje. Zrobić to optymalnie, 
czyli najlepiej, najtaniej, najszybciej 
i najbezpieczniej, jak można. Ale 
przede wszystkim zrozumieć, że 
trzeba. Bo może już jutro obudzimy 
się i powiemy „trzeba było”. Tylko 
będzie za późno. Gdzie będziemy 
szukać winnych. Czy będzie miał kto 
ich szukać? I tu postawię kropkę, nie 
od tego jako związkowiec jestem. 
Drodzy decydenci! Zarabiacie kilka-
naście, a może i kilkadziesiąt razy 
więcej niż ja. Więc weźcie się do 
roboty, dajcie nam, pracownikom, 
bezpieczeństwo i godną płacę za 
nasz codzienny wysiłek, z którego 
tak chętnie czerpiecie.

Drodzy Energetycy,  
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!  

Przede wszystkim kolejnych 
jubileuszy.

Przewodniczący  
ZZPPM Energetyka 

DArIuSZ MIKA

we? Pewnie nie, nawet podatku mie-
dziowego od ponad 6 lat nie potrafią 
(nie chcą) zlikwidować pomimo 
przedwyborczych zapowiedzi.

 Po prawie 24 latach od giełdowe-
go debiutu notowania akcji KGHM 
oscylują około kwoty 190 zł. Łatwo 
policzyć, że w tym okresie kapitaliza-
cja KGHM przekroczyła wskaźnik 
800%. Oznacza to, że wartość KGHM 
rosła każdego roku o1/3, tj. 33%.

Niech wartość ta będzie miarą 
postępu, którego autorami są pra-
cownicy Polskiej Miedzi.  

POCZET DYREKTORÓw 
I PREZEsÓw POlsKIEj 

MIEDZI 

 Kombinatem Górniczo-Hutniczym 
Miedzi w Lubinie kierowali kolejno: 
Arkadiusz Tobolski (1960-1961), Sta-
nisław Lasek (1961-1962), Tadeusz 
Zastawnik (1962-1975), Tadeusz Ba-
bisz (1975-1978), Włodzimierz Woź-
niczko (1978-1981), Janusz Macieje-
wicz (1981-1984), Mirosław Pawlak 
(1984-1990), Bogusław Kostka (tym-
czasowy kierownik, 1990) i Jan Sa-
decki (1990-1991).  

Z kolei spółka KGHM Polska Miedź 
S.A. zarządzana była kolejno przez 
następujących prezesów zarządów: 
Jan Sadecki (1991-1992); Paweł Ofman 
(1992); Piotr Kaczyński (1992-1993); 
Krzysztof Sędzikowski (1993-1995); 
Stanisław Siewierski (1995-1999); Ma-
rian Krzemiński (1999-2001); Stanisław 
Speczik (2001-2004); Wiktor Błądek 
(2004-2005); Marek Szczerbiak (2005- 
-2006); Krzysztof Skóra (2006-2008); 
p.o. prezesa Ireneusz Reszczyński 
(2008); Mirosław Krutin (2008-2009); 
Herbert Wirth (2009-2016); Krzysztof 
Skóra (2016); Radosław Domagalski-
-Łabędzki (2016-2018); p.o. prezesa 
Rafał Pawełczak; Marcin Chludziński 
(2018 – nadal).

PODsUMOwANIE 
I REflEKsjA 

pierwsze 30 lat (1961-1991) Wie-
lozakładowe Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe Kombinat Górniczo-Hutniczy 
Miedzi w Lubinie zarządzane jest w su-
mie przez 9 dyrektorów generalnych,

przez kolejnych 30 lat (1991- 
-2021) Spółką KGHM Polska Miedź 
S.A. w sumie kieruje 17 prezesów 
kolejnych zarządów. 

Trudno sobie wyobrazić, jak pod 
tym względem będzie wyglądało za-
rządzanie Polską Miedzią przez na-
stępnych 30 lat, jeśli spółka ta dotrwa 
do tego czasu...

Czy Polska Miedź będzie mieć 
własną monetę?

Z okazji zbliżających się obchodów 60-lecia funkcjo-
nowania Polskiej Miedzi ZZPPM wystąpił do zarządu 
KGHM z propozycją emisji dla pracowników całej 
Grupy Kapitałowej okolicznościowej srebrnej monety-
-medalu. W piśmie skierowanym na ręce prezesa 
Marcina Chludzińskiego przewodniczący ZZPPM Ry-
szard Zbrzyzny napisał:

 „Dla godnego upamiętnienia tej doniosłej rocznicy 
proponujemy, by Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przy 
wydatnym wsparciu członków Rady Nadzorczej (szcze-
gólnie pochodzących z wyboru załogi) wyemitował li-
mitowaną 1- lub 2-uncjową monetę lub okolicznościo-
wy medal wykonany ze srebra wyprodukowanego 
przez załogi Polskiej Miedzi z własnych zasobów. W ten 

sposób Zarząd KGHM, przekazując taki prezent pra-
cownikom Grupy Kapitałowej KGHM, mógłby godnie 
podziękować im za lata ciężkiej i niebezpiecznej pracy 
na rzecz rozwoju i świetności Zagłębia Miedziowego”.

– Uważam, iż ten skromny, symboliczny gest mógł-
by przejść do historii firmy jako wyjątkowy sposób 
docenienia pracowników. Ludzi, którzy zwłaszcza 
w dzisiejszych, trudnych czasach wykazują się znako-
mitą samodyscypliną, mobilizacją i odpowiedzialno-
ścią za przyszłość naszej 60-latki. Ponadto wzmocniłby 
wizerunek spółki jako firmy budującej poprawne rela-
cje społeczne i dbającej o zachowanie i przekazanie 
przyszłym pokoleniom swych najlepszych tradycji   
– komentuje Ryszard Zbrzyzny. 
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ZZPPM na 
MIĘDZYNARODOwEj ARENIE 

19 lutego zakończyło 
się dwudniowe semi-
narium „Razem dla 
sprawnej reprezentacji 
interesów pracowni-
ków z branży wydo-
bywczej”. jest to  
projekt UE, którego 
gospodarzem jest 
ZZPPM. seminarium 
odbyło się w trybie 
wideokonferencji, 
w której wzięli udział 
przedstawiciele związ-
ków zawodowych 
z serbii, Macedonii, 
Hiszpanii, Bułgarii, 
litwy i Rumunii. wio-
dącymi tematami pre-
zentacji i wystąpień 
były problemy na ryn-
ku pracy wynikające 
z procesów dekarboni-
zacji, automatyzacji 
i globalizacji. 

Realizacja całego projektu przewi-
dziana jest do końca roku. W zależno-
ści od sytuacji epidemicznej kolejne 
spotkania odbywać się będą podczas 
sesji wyjazdowych lub w trybie onli-
ne. Po wymianie doświadczeń, prze-
myśleń i analiz uczestnicy przygoto-
wują skonsolidowany raport, którego 
głównym celem będzie zwiększenie 
zaangażowania pracowników w pro-
cesy decyzyjne związane z ewolucją 
rynku pracy. 

Podczas seminarium wiceprzewod-
niczący ZZPPM Dariusz Mika nakreślił 

między innymi obecnie funkcjonujące 
zasady partycypacji pracowniczej w pol-
skim sektorze wydobywczym, dokonał 
oceny obowiązującego w tym zakresie 
prawa oraz przedstawił oczekiwane 
przez związki zawodowe propozycje 
dodatkowych regulacji koniecznych do 
prawidłowego przeprowadzenia trans-
formacji w sektorze wydobywczym.

W drugiej części swojego wystą-
pienia Dariusz Mika omówił wpływ 
zmian klimatycznych, dekarbonizacji 
oraz strategii EU na polski sektor 
wydobywczy.

– Węgiel stał się w UE „chłopcem 
do bicia” i jest często niesprawiedli-
wie posądzany o całe zanieczyszcze-
nie powietrza. Tymczasem z tego 
surowca korzysta wiele dziedzin, 
począwszy od hutnictwa, w tym 
hutnictwa miedzi (węgiel koksowy), 
przez energetykę, po przemysł che-
miczny czy farmaceutyczny. Potrze-
bujemy zatem nowego podejścia do 
węgla jako surowca i pójścia w kie-
runku karbochemii oraz innych tzw. 
czystych technologii węglowych. 
Bez wątpienia budowa przerobu 

smoły czy też zgazowania na potrze-
by przemysłu chemicznego zwięk-
szyłaby efektywność ekonomiczną 
całej branży. Wiele obecnie mówi się 
o „węglowej histerii” w UE i realizo-
wanej konsekwentnie polityce de-
karbonizacji – mówił wiceprzewod-
niczący. 

W końcowej części wystąpienia 
zawarł ocenę działań rządu w proce-
sie dekarbonizacji polskiego prze-
mysłu. 

– Aby zamykanie kopalń nie pocią-
gnęło za sobą szeregu negatywnych 
konsekwencji natury gospodarczej, 
trzeba spełnić wiele czynników ze-
wnętrznych. W 2019 roku zużyto 
w Polsce około 36 milionów ton węgla, 
a zgodnie z prognozami, w 2040 roku 
ma to być już tylko 12 mln ton.

Niestety, kolejne polskie rządy nie 
radzą sobie z wytyczeniem spójnej 
strategii restrukturyzacji przemysłu 
wydobywczego. Nie prowadzą ze 
stroną społeczną uczciwego dialogu. 
Krótkoterminowe cele polityczne 
przesłaniają i przesuwają w czasie 
ostateczne decyzje co do kształtu ładu 
energetycznego do i po roku 2050.

Dobre wieści z INOVY 
Po serii spotkań i rozmów z zarzą-

dem INOVY udało nam się wyne-
gocjować dla pracowników spółki 
kilka istotnych wcześniej zgłasza-
nych postulatów płacowych. Wśród 
nich znalazły się między innymi 
takie ustalenia, jak: 

Podwyższenie odpraw emery-
talnych, rentowych i pośmiertnych,

Przyznanie podwyżek dla wszyst- 
kich pracowników do ich stawek 
osobistego zaszeregowania. 

Wprowadzenie i zapisanie do 
ZUZP dodatku stażowego oraz do-
datku za zjazdy pod ziemię dla 
pracowników dołowych. W ten 
sposób zakończyła się nasza kilku-
letnia walka o te uprawnienia.

–  Cieszę się bardzo, że doszło do 
porozumienia z zarządem spółki – 
mówi przewodnicząca ZZPPM 
INOVA, Bożena Tabiś. – Przyznane 
pracownikom podwyżki, dodatki 
i podniesienie odpraw emerytal-
nych odbieram jako wyraz uznania 
i podziękowania całej załodze za jej 
wkład pracy i zaangażowanie. 
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N iezależnie od tego, czy zosta-
niesz poddany kwarantannie 
z powodu podejrzenia zakaże-
nia wirusem SARS-COV-2, czy 

należysz do kategorii wysokiego ryzyka lub 
pozostajesz w domu, aby zapobiec roz-
przestrzenianiu się infekcji, możesz nie być 
przygotowany na uczucie samotności 
i izolacji, które się z tym wiąże i w jakimś 
momencie najprawdopodobniej zacznie ci 
doskwierać. To normalne, że czujemy się 
zestresowani, gdy przez większość czasu 
przebywamy w domu, bez możliwości 
wyjścia i w poczuciu, że nie możemy się 
zobaczyć z bliskimi. Dodatkowo stres po-
tęguje jeszcze obawa i lęk przed zachoro-
waniem. Jaki jest najlepszy sposób na 
przetrwanie tego trudnego okresu izolacji? 
Istnieje wiele strategii, które można zasto-
sować, aby zadbać o swoje samopoczucie 
i  zdrowie psychiczne w najlepszy możliwy 
sposób w niełatwej przecież i obciążającej 
psychicznie sytuacji. Jeśli w tej chwili nie 
jesteś w stanie pójść na spacer, pojechać 
na wycieczkę, nie możesz spotkać się bli-
skimi osobami, to zastanówmy się, co 
zatem możesz zrobić? Poniżej znajdziesz 
kilka pomysłów i propozycji, jak radzić 
sobie z poczuciem samotności w czasie 
izolacji wymuszonej pandemią.

✔Trzymaj się  
rozkładu dnia!

Nawet jeśli jesteś odizolowany w domu, 
staraj się  zaplanować swój czas – opracuj 
harmonogram działań, tak by wypełnić 
czas.  Mówiąc krótko – zacznij każdy dzień 
od planu i staraj się go realizować.

✔Bądź na Bieżąco
Śledź, co się dzieje na świecie. Nato-

miast koniecznie pamiętaj, że oglądanie 
zbyt wielu wiadomości, czytanie zbyt 
wielu artykułów i „spożywanie” zbyt 
dużej ilości informacji może obciążać 
twój układ nerwowy i tym samy szkodzić 
zdrowiu. Upewnij się też, że korzystasz 
z witryn/programów, które zawierają 
rzeczowe i sprawdzone informacje.

✔PozosTań akTywny
Czasami zapominamy, że nasze zdro-

wie fizyczne i psychiczne są ze sobą 
powiązane – w zdrowym ciele zdrowy 
duch, ale zdrowy duch dodaje sił fizycz-

nych. Jeśli większość czasu spędzasz 
w izolacji, nie wykonując żadnych ćwi-
czeń, będzie to miało szkodliwy wpływ 
na twoją zdolność radzenia sobie psy-
chicznie. Dlatego znajdź w sieci ćwicze-
nia odpowiednie dla siebie i poświęć na 
nie przynajmniej 15 minut każdego dnia. 
Sam zobaczysz, jak pozytywnie wpływa-
ją na samopoczucie psychiczne i nastrój.

✔zróB coś, co ma  
dla cieBie znaczenie

Czynnikiem przyczyniającym się do 
poczucia samotności może być utrata 
poczucia sensu. Jeśli zauważysz, że czu-
jesz się nie tylko znudzony, ale także jak-
byś oddalał się od siebie –  może być to 
symptom utraty sensu i pustki spowodo-
wanej tak trudną do zniesienia zmianą. 
Tylko ty wiesz, co nada twojemu życiu 
sens, ale poniżej znajduje się kilka pomy-
słów, od których możesz zacząć:

 Zapisz się na kurs online i pracuj 
codziennie.

 Utwórz drzewo genealogiczne swo-
jej rodziny za pomocą stron genealogicz-
nych.

 Zostań wolontariuszem, choćby 
zdalnie!

✔łącz się z innymi
Być może najlepszą rzeczą, jaką możesz 

zrobić, aby walczyć z samotnością, jest 
kontaktowanie się z innymi w nietradycyj-
ny sposób. Czy potrafisz wymyślić jakieś 
nieszablonowe sposoby pozostawania 
w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną? Jeśli 

czujesz się komfortowo, korzystając z tech-
nologii, możesz pozostać w kontakcie na 
wiele sposobów. Jeśli wolisz bardziej 
tradycyjne sposoby komunikowania się, 
korzystaj z nich. Nie musisz korzystać 
wyłącznie ze Skype’a czy Facetime, mo-
żesz napisać list lub wysłać własnoręcznie 
wykonaną pocztówkę (jeśli nie wycho-
dzisz na pocztę, zrób jej zdjęcie i wyślij 
pocztą elektroniczną). Możesz również 
dołączyć do grup tematycznych czy być 
aktywny na forach internetowych, rozma-
wiając z ludźmi z całego świata o podob-
nych zainteresowaniach czy hobby.

✔znajdź źródła małych 
Przyjemności

Znalezienie sposobów na zapewnienie 
sobie komfortu nawet wtedy, gdy czujesz 
się samotny, może pomóc poprawić twoje 
zdrowie psychiczne. Długa kąpiel, filmowy 
seans, gotowanie czy zabawa ze zwierza-
kiem mogą sprawić, że poczujesz się zre-
laksowany i zadowolony z minionego dnia. 

✔sTwórz coś
Jest powód, dla którego artyści lubią 

dać się porwać swojej pracy. Wyrażanie 
siebie za pomocą kreatywnych środków 
może być terapeutyczne, niezależnie od 
tego, czy obejmuje malowanie, pisanie, 
taniec itp. Możesz zacząć od napisania 
wniosku do mikrograntów, załóż blog, 
możesz również rozpocząć bardziej arty-
styczne hobby – makramy, kaligrafia. 
A może limeryki lub haiku? Dobrym 
pomysłem są również domowe porząd-
ki i stworzenie „nowej” przestrzeni 
w domu. Przypomnij sobie, co sprawiało 
ci przyjemność w dzieciństwie, wróć do 
tych aktywności, a przekonasz się, że 
sklejanie modeli nadal sprawia frajdę.

✔odwróć uwagę  
od samoTności

Innym sposobem na poprawę zdrowia 
psychicznego jest znalezienie zdrowych 
form rozrywki. Może to przybrać formę 
czytania, oglądania programów, słuchania 
muzyki lub znajdowania innych zajęć, które 
cię interesują. Może podejmiesz się prze-
czytania  ponownie niektórych ze swoich 
ulubionych książek z dzieciństwa. A może 
wolisz oglądać TED na YouTube? Wybierz 
się na wirtualną wycieczkę: wiele muzeów 
oferuje cyfrowy dostęp do swoich zbiorów, 
w tym np. paryski Luwr czy nowojorskie 
Muzeum Guggenheima. Oglądaj filmy do-
kumentalne na tematy, którymi chciałeś się 
zająć, a zawsze brakowało ci czasu. Słuchaj 
podcastów na tematy, które lubisz. Posłu-
chaj swoich ulubionych piosenek z czasów, 
gdy byłeś nastolatkiem.

✔Plany na Przyszłość
Chociaż może się wydawać, że izolacja 

będzie „trwać wiecznie”, nadejdzie czas, 
gdy wrócisz do swoich zwykłych zajęć. 
Jednym ze sposobów, aby czuć się teraz 
mniej samotnym, jest planowanie przy-
szłości lub robienie rzeczy, które pomo-
gą ci skupić się właśnie na niej. Stwórz 
listę wszystkich rzeczy, które chcesz 
zrobić, zaplanuj zabawne wydarzenie na 
czas, gdy będzie już „normalnie”.

✔wsPieraj innych
Czasami oferowanie pomocy innym, 

którzy czują się samotni, może sprawić, 
że poczujesz się mniej samotny. Za-
dzwoń, wyślij SMS-a, wyślij list lub sko-
mentuj czyjś post w mediach społeczno-
ściowych. Wspieraj i zachęcaj.

Przewodnicząca ZZPPM Cuprum
Psycholog Natalia BartosZ

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/

Jak w trudnych czasach 
zachować równowagę

Z cyklu 
NA 

ZWIĄZKOWEJ 
„KOZETCE”

Pamiętaj 
Wyniki badań naukowych 
potwierdzają, że izolacja 

społeczna i samotność wiąże się 
ze złym zdrowiem psychicznym  

i fizycznym.

Podczas izolacji używanie 
„nietradycyjnych” sposobów 
pozostawania w kontakcie  

z innymi ludźmi jest najważniej-
szą rzeczą, jaką możesz zrobić, 

aby walczyć z samotnością.

Istnieje wiele kreatywnych 
sposobów radzenia sobie  

z samotnością i urozmaicenia 
codziennej rutyny.
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T akie hasło znalazło się na 
ogromnym banerze, który 
Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych wywiesiło 
w Warszawie  niedaleko Pałacu Na-
miestnikowskiego, siedziby prezydenta 
Andrzeja Dudy. W ten sposób OPZZ 
chce przypomnieć o jego zobowiąza-
niach wyborczych, wśród których 
wprowadzenie emerytur stażowych 
było jednym z najważniejszych. Zabie-
gając o głosy obywateli, podpisał na-
wet deklarację programową, zgodnie 
z którą kobiety miałyby być uprawnione 
do emerytury po przepracowaniu  
35 lat, a mężczyźni po 40 latach. Pod-
czas jednego z wieców wyborczych  
Andrzej Duda powiedział: „W obecnym 
systemie emerytalnym tylko niektóre 
grupy zawodowe mogą przejść na 
wcześniejszą emeryturę – na przykład 
strażacy czy wojskowi. Emerytury sta-
żowe 2021 zakładają więc, że kryterium 
przyznania świadczenia będzie staż 
pracy, a nie wiek ubezpieczonego pra-
cownika”. Stanowisko to podtrzymał 
w swoim orędziu, jakie wygłosił zaraz 
po zaprzysiężeniu przed Zgromadze-
niem Narodowym.  Powiedział wów-
czas: „Nie udawałem w kampanii wy-
borczej kogoś innego niż jestem 
i zapewniam, że tak zostanie. Dotrzy-
mam moich zobowiązań”.

Dla porządku dodać trzeba, że po-
dobne deklaracje Andrzej Duda składał 
też pięć lat temu, gdy po raz pierwszy 
ubiegał się o rząd prezydenta. Do dnia 

dzisiejszego praktycznie nic jednak 
w tej sprawie nie zrobił. Trudno bo-
wiem poważnie traktować enigmatycz-
ne wyjaśnienia, iż w Kancelarii Prezy-
denta trwają analizy różnych projektów 
wprowadzenia emerytur stażowych, 
jednak aktualnie prioryte-
tem jest walka z COVID-19.

OPZZ od 2010 roku nieprzerwanie 
walczy o emerytury stażowe. Wielo-
krotnie ta inicjatywa była prezentowa-
na w Sejmie. Organizowane były kon-
ferencje prasowe, debaty publiczne 
i manifestacje. Pisano apele do kolej-
nych premierów, ministrów i parla-
mentarzystów. Pod obywatelskim pro-
jektem ustawy podpisało się ponad 
700 tysięcy osób. Sprawa była przed-

miotem licznych dyskusji na forum 
Rady Dialogu Społecznego.  Tłuma-
czono, iż ludzie starzeją się w sposób 
indywidualny. Zależy to też od stanu 
zdrowia oraz rodzaju wykonywanej 
pracy. Czynniki te wpływają na wydol-

ność organizmu i utrudniają 
im aktywność zawodową. 
Długoletni staż pracy i opłaca-
nie ubezpieczeń społecznych 
powoduje, że osoby te wy-

pracowują odpowiedni kapitał 
emerytalny, który pozwoli na 

uzyskanie emerytury bez dopłat 
z budżetu państwa. Podkreślano, że 
emerytury stażowe to ważny element 
budowania bezpieczeństwa socjalne-
go i ludzie z długim stażem, uczciwie 
pracujący całe życie będą się mogli 
czuć bezpiecznie, mając świadomość 
tego, że u schyłku kariery zawodowej 
z powodu złego stanu zdrowia lub 
spadku wydolności organizmu nie po-
zostaną bez środków do życia.

Wszystko to jednak było rzucaniem 
grochu o ścianę. Za każdym razem 
władza ze zrozumieniem słuchała, ki-
wała głową i projekt odkładała ad acta, 
tłumacząc, iż ZUS ma trudną sytuację 
i w systemie brakuje pieniędzy. Teraz 
do tej wymówki dochodzi jeszcze ko-
nieczność walki z zarazą. Dziwnym 
jednak trafem to wszystko nie przeszka-
dza rządowi w twórczej kontynuacji 
populistycznego rozdawnictwa pienię-
dzy czy też szalonego zamrażania wie-
lu dziedzin gospodarki. 

emerytury 
stażowe to 
ważny element 
budowania 
bezpieczeństwa 
socjalnego.

Prezydencie RP  
–  dotrzymaj danego słowa

RyszaRd
zbRzyzny
Przewodniczący

zzPPM

Możliwość 
skorzystania 
z prawa do 
emerytury  
ze względu  
na staż pracy 
ma długą 
historię. 
A całość problemu rozpoczę-
ła się w momencie wprowa-
dzenia reformy emerytalnej 
w 1998 r. i przejścia z syste-
mu zdefiniowanego świad-
czenia na system zdefinio-
wanej składki. 

To wtedy zmieniono sposób 
wyliczania emerytur. Wpro-
wadzono metodę, według 
której – ile sobie uskładasz, 
podzielone przez dalszy 
przewidywany okres przeży-
cia – będzie stanowiło twoją 
emeryturę. 

Wtedy też okazało się, że 
bez wpłat na fundusz emery-
talny wiek emerytalny jest 
kwestią drugo- czy trzecio-
planową. Można pracować 
i 100 lat, ale jeśli się nie 
odprowadza składek, to nie 
ma szans nawet na minimal-
ną emeryturę. 

W Polsce wiele osób rozpo-
czyna pracę zawodową 
bardzo wcześnie. Właściwie 
już nawet piętnastolatki 
w szkole zawodowej w ra- 
mach zajęć warsztatowych 
pracują jak dorośli pracowni-
cy. Wiele osób nie poprzesta-
je na jednej umowie o pracę, 
ale zatrudnionych jest często 
na dwóch etatach. Takie 
osoby powinny mieć prawo 
do emerytury stażowej – 
w starym systemie emerytal-
nym nawet staż był ustalany 
(tzw. lata składkowe i nie- 
składkowe) i uwzględniany 
w wymiarze emerytury.


