
D aniel Obajtek – to 
nazwisko, które od 
kilku tygodni dzienni-
karze prasy, radia 

i telewizji odmieniają przez 
wszystkie przypadki. Jedni 
próbują oszacować wartość 
jego kilkunastu nieruchomości, 
inni analizują żenująco niski 
poziom jego kultury osobistej, 
etyki i moralności. 

Prezes Orlenu, były wójt 
niewielkiej gminy Pcim, stał się 
gwiazdą medialną, wokół której 
jest coraz więcej kontrowersji, 
podejrzeń i oskarżeń. Analitycy 
próbują znaleźć odpowiedź na 
pytanie, w jaki sposób ktoś, kto 
zarabiał 3 tys. na rękę w firmie 
wujów, a potem pracował tylko 
na państwowym, dorobił się 
kilkunastu nieruchomości 
wartych ciężkie miliony złotych. 
Jednocześnie niezależne media 
przypominają, że zaledwie kilka 
miesięcy temu Jarosław 
Kaczyński z okazji wręczenia 
Danielowi Obajtkowi nagrody 
Człowieka Roku Forum Ekono-
micznego 2020 stwierdził, że 
działalność Obajtka i samego 
Orlenu to element strategii, 
która ma pobudzić polską 
gospodarką, tak by zbudować 
– jak określił – „polską wersję 
państwa dobrobytu”.
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NASTĘPCA NIKODEMA DYZMY, JEGO POPLECZNICY 
ORAZ SPONSORZY Z POLSKĄ MIEDZIĄ W TLE

Szczęśliwych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
zdrowia, optymizmu i nadziei na lepsze jutro! 

Prezydium i Rada ZZPPM 

AFERY 
PREZESA 
Z PCIMIA
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Rozmowa z wiceprzewodniczącym ZZPPM, liderem naszego związku 
w Hucie Głogów, Krzysztofem Łuką 

Emocje po tegorocznych negocja-
cjach płacowych już trochę 
opadły, więc może to jest dobry 
czas, by na spokojnie ocenić ich 
przebieg. 

Uważam, że podpisane porozumie-
nie jest dość dobre, choć muszę 
stwierdzić, że mogłoby być jeszcze 
bardziej korzystne. W negocjacjach 
tego typu uczestniczę od kilkunastu 
lat. Mam więc już pewne doświad-
czenie i mogę porównać różne za-
chowania pracodawcy. Kiedy prezen-
tuje twardą postawę, a kiedy jest 
skłonny na ustępstwa. W tym roku 
od samego początku łatwo było wy-
czuć, że zarząd jest przychylnie na-
stawiony do wielu postulatów zgło-
szonych przez ZZPPM. Niestety, 
niektórzy koledzy z innych organizacji 
związkowych podczas rozmów sku-
tecznie nas blokowali. Po stronie 
pozytywnie załatwionych spraw trze-
ba zapisać nie tylko wzrost stawek 
płac zasadniczych o 5,2 proc., ale 
przede wszystkim wzrost płac ogółem 
o minimum 6 proc. Wyższe dodatki 
za pracę nocną liczone nie od X, ale 
od XII kategorii oraz przeszeregowa-
nia na poziomie minimum 15 proc. 
pracowników. Udało się też dopro-
wadzić do porozumienia w sprawie 
objęcia nagrodą z okazji Dnia Hutnika 
pracowników, których staż pracy 
w KGHM jest krótszy niż 5 lat. Wyraź-
nie chcę podkreślić, że ten temat 
początkowo był wręcz oprotestowa-
ny przez przedstawicieli Solidarności. 
Na szczęście sojusznika znaleźliśmy 
po stronie przewodniczącej Solidar-
ności 80 z Huty Miedzi Głogów i ja-
koś wspólnymi siłami dopięliśmy 
swego. W tym miejscu wypada jej 
gorąco podziękować za poparcie, 
jakiego nam udzieliła.  

Wynegocjowany 6-procentowy 
wzrost płac ogółem jest informa-
cją skrzętnie pomijaną w oficjal-
nych komunikatach niektórych 
związków zawodowych. Z czego 
to wynika? Przecież jest to 
bardzo korzystny zapis dla załogi, 
której stawki zasadnicze stano-

wią około jednej czwartej wyna-
grodzenia. 

 To można wytłumaczyć tylko na 
dwa sposoby. Albo niezrozumieniem 
istoty sprawy, albo zazdrością, że 
zarząd przystał na to korzystne dla 
pracowników rozwiązanie formuło-
wane tylko przez ZZPPM. Przecież 
jeśli wzrost stawek i przeszeregowa-
nia nie wypełnią postulowanego 
wzrostu płac ogółem, to pracodawca 
będzie zmuszony to jakoś uzupełnić. 
Przykładowo: poprzez specjalną na-
grodę lub dodatkowe przeszerego-
wania. Dla mnie to jest oczywiste. 
Ten mechanizm przecież zadziałał 
w ubiegłym roku i wszyscy dobrze 

na tym wyszli. Równie trudno jest 
zrozumieć, dlaczego postulat, od 
dawna już zgłaszany przez wszystkie 
organizacje działające w Hucie Mie-
dzi Głogów, dotyczący rozszerzenia 
tabeli naliczania dodatków stażo-
wych dla pracowników powierzchni 
został oprotestowany przez ZZ Pra-
cowników Dołowych z Rudnej. Tego 
nawet nie da się wytłumaczyć od-
wieczną rywalizacją górników z hut-
nikami, bowiem również w kopal-
niach pracują ludzie zatrudnieni na 
powierzchni. Również w ZWR, Zakła-

dzie Hydrotechnicznym czy 
też Centrali. Tak więc protest 

zgłoszony przez przewodniczą-
cego Piotra Trempałę zadziałał 

na niekorzyść wielu ludzi, w tym 
również pracujących na ZG Rudna. 
Podobnie było, gdy domagaliśmy 
się uznania, że system pracy 24/48 
jest podobną jak czterobrygadówka 
organizacją pracy i z tego tytułu lu-
dzie powinni otrzymywać dodatek 
specjalny w wysokości jednodnio-
wego wynagrodzenia po przepraco-
waniu miesiąca w tym uciążliwym 
systemie pracy. Sprawa dotyczy 
kilkudziesięciu strażaków, nie jest 
istotnym obciążeniem dla firmy 
i znowu z nieznanych mi przyczyn 
została zablokowana przez przewod-
niczącego ZZ pracowników Doło-
wych ZG Rudna. 

Może w ten sposób próbował 
zapunktować w oczach 
pracodawcy? 

Niech każdy sam oceni to zacho-
wanie. Podobnie jak postawę członka 
rady nadzorczej z wyboru załogi 
Józefa Czyczerskiego, który nie tylko 
w pewnym momencie argumento-
wał, że hutnicy nie mogą za bardzo 
zyskać, bo za bardzo zbliżą się do 
górników, ale jeszcze stopował nasze 
żądania, twierdząc, że będzie to zbyt 

duże obciążenie dla firmy. W pew-
nym momencie mówił tak, jak by to 
on piastował funkcję prezesa spółki. 
Związki zawodowe są od tego, by 
w imieniu załogi żądać jak najwięcej, 
a nie wzajemnie się blokować w tej 
walce. Natura związków z samej swej 
istoty jest roszczeniowa i uważam, że 
im częściej i mocniej będziemy cze-
goś się domagać, tym mamy większe 
szanse coś uzyskać. Oczywiście ja-
kieś kompromisy muszą być i ja to 
rozumiem. Jednak nie można do-
puszczać do tego, że zarząd jest 
skłonny coś dać, a koledzy na to nie 
wyrażają zgody tylko dlatego, że to 
nasza organizacja miała taki postulat 
a oni niestety nie. Nie słyszałem, by 
podobne sytuacje miały miejsce 
gdzieś poza Polską Miedzią. W tym 
zakresie jesteśmy ewenementem na 
skalę światową. 

Oceniając negocjacje, głównie 
mówimy o postawie górniczej 
Solidarności oraz ZZ Pracowników 
Dołowych ZG Rudna, a przecież 
w Polskiej Miedzi lista różnych 
związków zawodowych jest 
znacznie obszerniejsza. 

No właśnie. W trakcie naszych 
dyskusji czasami można było od-
nieść wrażenie, że wielu kolegów 
gdzieś zniknęło. Nie wypowiadali 
się, nie zgłaszali własnych postula-
tów. Skupili się jedynie na stawkach, 
przeszeregowaniach i nagrodzie 
z okazji jubileuszu 60-lecia. Zupełnie, 
jakby nie dostrzegali innych proble-
mów. Teraz modne jest słowo „mię-
kiszon” i sądzę, że w tym kontekście 
można je używać. Podobną postawę 
zaprezentowali wobec naszych po-
stulatów dotyczących spółek grupy 
kapitałowej. Mam tu na myśli wpro-
wadzenie wszędzie 7-procentowego 
odpisu na PPE oraz rozpoczęcie prac 
nad Ponadzakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy dla Pracowników 
spółek grupy kapitałowej KGHM. 
Wiadomo, że tych spraw nie załatwi 
się na jednym spotkaniu, ale im 
częściej i bardziej licznie związki 
będą ten temat poruszać, tym więk-

Miękiszony i bezobjawowi 
reprezentanci 

ZwiąZki 
Zawodowe  
są od tego,  
by w imieniu 
Załogi żądać 
jak najwięcej,  
a nie wZajemnie 
się blokować  
w tej walce.
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Będą płacić 
– łaski 

nie robią
24.03.2021 r. ogłoszono wynik 

finansowy KGHM Polska Miedź SA 
za 2020 r. Zysk netto osiągnął po-
ziom 1 797 mln zł, co oznacza, że 
zgodnie z załącznikiem nr 11 do 
ZUZP dla Prac. KGHM wskaźnik 
wysokości nagrody za wypraco-
wanie zysku wyniesie co najmniej 
14,5 proc. rocznego wynagrodze-
nia. Po odjęciu już wypłaconych 
w 2020 roku zaliczek na poczet tej 
nagrody wyrównanie wypłacane 
zostanie zgodnie z zapisami ZUZP 
w ciągu 14 dni po odbyciu Walne-
go Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
(winno to nastąpić do 30 czerwca) 
zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2020 rok. Wstępnie 
oszacować można, że rozliczenie 
tej nagrody za 2020 rok może 
osiągnąć dwukrotność miesięcz-
nego wynagrodzenia.  

Obrady Rady 
22 marca odbyło się posiedzenie Rady ZZPPM. 

Program obrad obejmował między innymi 
przyjęcie sprawozdania finansowego związku za 

2020 rok, rozpatrzenie propozycji ustalenia 
nowego terminu i zasad zakończenia bieżącej 

kadencji władz statutowych ZZPPM wszystkich 
szczebli oraz omówienie zasad udziału naszej 

organizacji w zbliżających się wyborach do Rady 
Nadzorczej i Zarządu KGHM.

Uczestnicy Rady jednogłośnie 
przyjęli przedstawione przez Pre-
zydium ZZPPM i przy pozytywnej 
opinii Komisji Rewizyjnej wykona-
nie budżetu oraz Sprawozdanie 
Finansowe za rok 2020. Również 
bez głosów przeciwnych zaakcep-
towano proponowane przez Pre-
zydium ZZPPM uchwały mówiące 
o zgodnym ze Statutem ZZPPM 
wydłużeniu obecnej kadencji. 
Ustalono, iż w związku z panującą 
pandemią oraz brakiem w tej sy-
tuacji możliwości bezpiecznego 
i sprawnego przeprowadzenia 
kampanii wyborczej kadencja 
władz ZZPPM na poziomie Centra-

li zostaje przedłużona do 30 czerw-
ca 2022 roku, natomiast na po- 
ziomie struktur zakładowych bę-
dzie ona trwała do 12 czerwca 
2022 roku. Rozpoczęcie kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej wy-
znaczono na 1 kwietnia przyszłe-
go roku. 

Na zakończenie posiedzenia na 
wniosek Zakładowego Zarządu 
Związku Zawodowego ‘83 działają-
cego w spółce Centrozłom S.A.  
we Wrocławiu przyjęto uchwałę 
o przyłączeniu tej organizacji do 
struktur ZZPPM. Mamy zatem ko-
lejną, 27 organizację zakładową 
ZZPPM w grupie kapitałowej KGHM. 

W kopalniach klimat tropikalny, a klimatyzacji brak 

Jak długo to potrwa? 
Na początku tego roku przewod-

niczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny 
wystąpił do Zarządu KGHM z pi-
smem, w którym poruszył wstydli-
wy dla władz Polskiej Miedzi temat 
słabej wentylacji w kopalniach i wy-
sokich temperatur, jakie panują na 
naszych oddziałach górniczych. 
W tym kontekście poprosił o przed-
stawienie informacji o stanie realiza-
cji planowanych na lata 2017–2020 
działań, których celem miało być 
doprowadzenie do poprawnych, 
dopuszczalnych prawem warunków 
wentylacyjno-klimatycznych. 

Kilka tygodni minęło i doczekali-
śmy się kilkustronicowej odpowie-
dzi. W nadesłanym dokumencie naj-
więcej miejsca poświęcono tłu- 
maczeniu, dlaczego jeszcze do tej 
pory nie poprawiono klimatu, jaki 
panuje na wielu obszarach wydo-
bywczych. Oszczędzimy naszym czy-
telnikom lawiny szczegółów tech-
nicznych, jakie przy tej okazji zostały 
zaprezentowane. W jednym przy-
padku usprawiedliwiano się trudny-

mi warunkami stropowymi, w innym 
za głównego winowajcę opóźnień 
uznano wodę lub też przedłużający 
się proces podpisywania porozumie-
nia z władzami lokalnymi w sprawie 
zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Nie 
omieszkano też podkreślić, iż pra-
cownicy nie tylko otrzymują zimną 
wodę, ale również zakupiono dla 
nich odzież termoaktywną. Piszemy 
o tym, by podtrzymać górniczą brać 
na duchu.

Przewodniczący ZZPPM Polkowi-
ce-Sieroszowice Kamil Buczek pyta-
ny o opinię stwierdził jednoznacz-
nie, że sytuacja jest już bardzo 
niebezpieczna i wymaga natychmia-
stowych działań naprawczych.  
– Obecnie warunki na dole są coraz 
cięższe, fedrujemy coraz głębiej, co 
wiąże się z coraz wyższą temperatu-
rą. Do tego wszystkiego dochodzi 
siarkowodór, więc zapewnienie od-
powiednich warunków klimatycz-
nych dla pracowników nie jest ła-
twe. Każda, choćby minimalna 

poprawa tych warunków, zwiększe-
nie komfortu pracy jest bardzo waż-
ne, przecież tu chodzi o zdrowie i ży-
cie pracowników – skomentował 
Kamil Buczek. 

sza szansa na pozytywne zała-
twienie. W styczniu i lutym, gdy 
mieliśmy naturalną szansę za-
cząć dyskusję z zarządem KGHM 
o problemach spółek, koledzy 
milczeli. Teraz, gdy zaczyna się 
kampania do Rady Nadzorczej, 
zaczynają zabiegać o głosy pra-
cowników zatrudnionych w gru-
pie kapitałowej, obiecując, że 
zajmą się sprawami pracowni-
ków spółek. Obawiam się, że po 
wyborach jak zwykle zapomną 
o temacie. Znowu będą „bezob-
jawowi”. 

Na zakończenie chciałam 
poruszyć wątek części hutni-
czej. Znowu mówi się o zamy-
kaniu jednego pieca w Hucie 
Legnica. Prawda to czy fałsz? 

Też o tym słyszałem, ale to tylko 
niesprawdzone pogłoski. Żadna 
oficjalna informacja do mnie nie 
dotarła. Sądzę więc, że trzeba 
będzie w najbliższym czasie wy-
stąpić do zarządu KGHM z pyta-
niem na ten temat. Przecież taki 
stan zawieszenia i niepewności 
powoduje złe nastroje wśród pra-
cowników i warto, by władze 
Polskiej Miedzi wreszcie zajęły 
jasne stanowisko w tej sprawie. 
Mówiąc o atmosferze w pracy, 
chcę jeszcze jeden temat poru-
szyć. Ostatnio daje się obserwo-
wać niepokojące zjawisko więk-
szej ilości konfliktów pomiędzy 
przełożonymi a ich podwładnymi. 
Są to relacje, które ze swej natury 
bywają trudne. Wymagają nie tylko 
kultury i inteligencji, ale również 
pewnego doświadczenia, które na-
bywa się dopiero z czasem. W przy-
padku gdy szefem jest ktoś młody, 
ambitny i bardzo szybko awanso-
wany, bywa, że ma skłonność do 
nadużywania swojej władzy. Na 
szczęście nie jest to zjawisko na-
gminne. Kiedyś kierownik to był 
ktoś z doświadczeniem i autoryte-
tem i był szanowany. Dzisiaj już nie 
zawsze tak jest. W to miejsce poja-
wia się zarządzanie poprzez strach. 
Trzeba to zjawisko dokładnie mo-
nitorować i interweniować w za-
rodku. Przecież każdy pracownik 
zasługuje na szacunek, docenienie 
i indywidualne podejście. 

Dziękuję za rozmowę i sądzę, 
że zarówno do tematu jakości 
relacji międzyludzkich  
w miejscu pracy, jak również 
współpracy pomiędzy związka-
mi zawodowymi będziemy 
jeszcze wracać wielokrotnie.
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Szanowni koledzy! 

W imieniu wielotysięcznej rzeszy pracowników Polskiej 
Miedzi w związku z dobiegającą końca kadencją Rady 
Nadzorczej KGHM zwracamy się do Was z prośbą o pu-
bliczne przedstawienie wyczerpującego sprawozdania z Wa-
szej pracy w tym organie. Jesteśmy przekonani, że macie 
się czym pochwalić i te znaczące osiągnięcia chcielibyśmy 
szeroko nagłośnić. 

Zarówno załogi poszczególnych oddziałów KGHM, jak 
i zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej chcieliby wiedzieć, 
co ich reprezentanci zrobili w celu ograniczenia bardzo wy-
sokich obciążeń corocznie nakładanych na Polską Miedź. 
Przypominają, iż likwidacja lub istotne ograniczenie podatku 
od kopalin były jedną z głównych obietnic wyborczych poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwości aktywnie wspieranych pod-
czas kampanii parlamentarnej przez NSZZ Solidarność. 
W związku tym padają pytania, jakie działania podejmowali 
przedstawiciele załogi w radzie nadzorczej KGHM, by wyeg-
zekwować te przedwyborcze deklaracje. Skierowanie pisma 
do premiera Morawieckiego z prośbą o zawieszenie pobiera-
nia podatku miedziowego na czas epidemii wydaje się decy-
zją o charakterze jedynie propagandowym i jest oceniane jako 
wysoce niewystarczające. Może jednak podejmowaliście ja-
kieś inne działania dające realne szanse na pozytywne roz-
wiązanie problemu? Chętnie byśmy się z nimi zapoznali. 

Poruszając temat finansów spółki prosimy też o informacje, 
co koledzy zrobili jako osoby nadzorujące prace zarządu 
KGHM w sprawie systematycznie narastającego zadłużenia 
Polskiej Miedzi. Czy podjęli próbę ograniczenia zbędnych,  
liczonych w setkach milionów złotych wydatków przeznacza-
nych przez prezesów na czysto propagandowe cele? Przykła-
dem niech będzie finansowanie zakupu chińskich maseczek 
bez wymaganych atestów i wynajem na ich przywóz za ko-
lejne miliony złotych największego samolotu świata. Handel 
sprzętem medycznym nie mieści się przecież w zakresie 
statutowej działalność Polskiej Miedzi i fakt ten może być przez 
akcjonariuszy uznany za działanie na szkodę spółki. Czy Rada 
Nadzorcza wyraziła na to zgodę, czy też była to samodzielna 
decyzja zarządu? 

Czy koledzy jako członkowie Rady Nadzorczej akceptują 
kolejny rok ze stratami kreowanymi przez KGHM Internatio-
nal? Czy rozmawiali na ten temat z zarządem KGHM? Jeśli 
tak, to chcielibyśmy poznać wyjaśnienia prezesów oraz ich 
plany wyjścia z tej inwestycyjnej wpadki. Prosimy też o infor-
mację, co zrobiła Rada Nadzorcza KGHM, by winni tych już 
liczonych w miliardach strat zostali wreszcie pociągnięci do 
odpowiedzialności karnej.

Jakie zostały podjęte przez kolegów działania mające na 
celu ograniczenia lawinowo narastającego zjawiska tworze-
nia wysokopłatnych, często całkowicie zbędnych, stanowisk 
dla nominatów niekompetentnych, ale pochodzących z po-
litycznego nadania przy jednoczesnym ograniczaniu zatrud-
nienia na stanowiskach robotniczych? Problem ten w Polskiej 

Miedzi ma już skalę prawdziwej epidemii. Tymczasem wy-
daje się, że zasady kształtowania prawidłowej polityki kadro-
wej firmy powinny być jednym z wiodących zagadnień 
będących w centrum zainteresowania przedstawicieli załogi 
w Radzie Nadzorczej spółki.

Wiele pytań, wątpliwości i kontrowersji dotyczy niebezpiecz-
nie wydłużającego się okresu udostępniania do eksploatacji 
nowych obszarów wydobywczych. Opóźnienia w budowie 
nowych szybów wentylacyjnych skutkują istotnym obniże-
niem poziomu bezpieczeństwa pracy górników oraz drastycz-
nie pogarszają stan zdrowia ludzi pracujących w ekstremalnie 
wysokich temperaturach przy jednocześnie ograniczonej 
ilości tlenu oraz wysokiej wilgotności powietrza. Ostatnio 
odnotowane w ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice nagłe 
zgony pracowników, prawdopodobnie z powodu niewydol-
ności krążeniowej, zdają się potwierdzać to twierdzenie. 
Przecież byli to młodzi, zdrowi ludzie. Czy Rada Nadzorcza 
zamierza zająć się tym problemem teraz, czy też będzie czekać, 
aż liczba ofiar będzie znacząco większa?

Co z nowymi obszarami koncesyjnymi? Czy złożono wnio-
ski w tej sprawie i czy zostały one obowiązującymi wymoga-
mi prawa? Przypominamy, że koncesje na wydobycie miedzi 
w rejonie Bytomia Odrzańskiego zdaniem Ministerstw Śro-
dowiska nie były profesjonalnie przygotowane przez Polską 
Miedź. Dlatego też warto by dopilnować, by tego typu błędy 
już nigdy się nie powtórzyły.  

Hutnicy, zwłaszcza z legnickiego oddziału, niepokoją się 
o stabilność swoich miejsc pracy. Raportują o coraz mniejszej 
ilości koncentratu, jaki dostają do przetopu. Krążące pogłoski 
o planowanym wygaszeniu jednego z pieców, a jeszcze 
w bieżącym roku ostatniego działającego, nie poprawiają ich 
nastrojów. Czy koledzy mają dla nich jakieś dobre wieści w tym 
zakresie? 

W spółkach grupy kapitałowej podczas rozmów płacowych 
zazwyczaj blokadą przed pozytywnym zakończeniem nego-
cjacji jest instrukcja zarządu KGHM ograniczająca kierownic-
twu danej spółki fundusz wynagrodzeń. Czy sprawa ta była 
omawiana przez Radę Nadzorczą podczas zatwierdzania 
budżetu na bieżący rok i czy koledzy w imieniu pracowników 
Polskiej Miedzi wyrazili zgodę na to, by zyski KGHM w znacz-
nej mierze kreowane były kosztem nisko opłacanych ludzi 
zatrudnionych w spółkach gruby kapitałowej? 

Na zakończenie chcielibyśmy poznać zdanie kolegów na 
temat zgłoszonego przez ZZPPM postulatu o rozpoczęcie prac 
nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pra-
cowników spółek grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. 
Jako członkowie organu nadzorującego zarząd KGHM macie 
przecież szerokie pole do argumentacji za tym rozwiązaniem 
i mamy nadzieję, że to uprawnienie wykorzystacie zgodnie 
z oczekiwaniami pracowników. 

Proszę potraktować to pismo jako zaproszenie do szerokiej 
debaty nad przyszłością całej Polskiej Miedzi.  

Za prezydium ZZPPM 
RysZaRd ZbRZyZny 

List otwarty ZZPPM 
do  członków Rady nadzoRczej kGHM 

Polska Miedź sa z wyboRu załoGi 
józefa czyczerskiego, Przemysława darowskiego 

i bogusława szarka.

W PROcesie 
lecZeNia 
PacJeNta BieRZe 
udZiał Wiele 
RóżNycH GRuP 
ZaWOdOWycH 

❶ Bez diagnosty nie ma diagnozy, 
z fizjoterapeutą pacjent wraca do 
zdrowia szybciej.

❷ Diagnostyka i fizjoterapia to 
oszczędność, a nie koszt dla 
systemu. 70 proc. decyzji lekarskich 
opiera się na wynikach badań, 
operacja to początek zdrowia, 
fizjoterapia to powrót do 
normalnego życia.

❸ Jesteśmy tu dla pacjentów 
publicznej ochrony zdrowia, bez 
diagnosty nie ma diagnozy.

❹ Nie zmuszajcie nas, abyśmy 
przechodzili do prywatnej ochrony 
zdrowia. 

❺ Bez diagnosty to lekarz tylko 
zgaduje.

Pod takimi hasłami 17 marca  
przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia 
odbyła się pikieta, której celem  
było zwrócenie uwagi na problemy 
diagnostyków i fizjoterapeutów. 
Wśród manifestantów była też 
reprezentacja ZZPPM MCZ.  
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aFeRy PReZesa Z PciMia
Dokończenie ze str. 1

Problem jednak polega na tym, że 
to państwo dobrobytu ogranicza się 
do wybranej grupki znajomych króli-
ka lub też Pierwszego Kota RP. Skan-
dal wokół Daniela Obajtka odsłania 
bowiem kulisy budowania za pienią-
dze publiczne majątku elit. Przykła-
dowo: syn Beaty Szydło po odejściu 
ze stanu duchownego pod zmienio-
nym nazwiskiem znalazł zatrudnienie 
w firmie ERG Bieruń, której udziałow-
cem jest Daniel Obajtek. Warto do-
dać, że w ostatnich latach spółka 
dostała gigantyczne wsparcie pu-
bliczne. Być może jest to zupełny 
przypadek, niemniej jednak z doku-
mentów Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju wynika, że odkąd PiS 
doszło do władzy, spółka podpisała 
umowy na 29,7 miliona złotych dofi-
nansowania na badania związane z pro-
dukcją folii. Ciekawe, jakie rewelacyj-
ne rozwiązania za te pieniądze 
opracowano? 

tRZy GROsZe 
POlsKieJ MiedZi 

WaRte 410 tysiĘcy 
ZłOtycH 

W kontekście licznych afer Daniela 
Obajtka niestety pojawił się również 
wątek KGHM. Okazało się bowiem iż 
Fundacja Polskiej Miedzi przekazała 
410 tysięcy złotych na remont neo-
barokowego pałacu pod Borkowem 
Lęborskim na Pomorzu. Co prawda 
formalnie pieniądze te zostały przy-
znane Fundacji Pomocy i Więzi Pol-
skiej „Kresy RP”, której prezes Obaj-
tek użyczył wspomnianą nierucho-
mość. Oczywisty jest jednak fakt, iż 
przekazane środki znacznie podnio-
sły wartość samego obiektu stano-
wiącego istotny element majątku 
Daniela Obajtka, a nie Fundacji Po-
mocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”. 
Warto też dodać, iż niedawno dowie-
dzieliśmy się, iż umowa między 
Obajtkiem a fundacją „Kresy RP” 
została już rozwiązana. A dworek 
w ubiegłym roku dostała w użytko-
wanie Fundacja Integracji Przez Sport 
HANDICAP. Ciekawe, czy i ta Funda-
cja zostanie hojnie wspomożona pie-
niędzmi z KGHM?

Biorąc to wszystko pod uwagę, 
przewodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny poprosił więc zarząd KGHM 
o przedstawienie załodze uzasadnie-

nia, jakim kierowały się władze Pol-
skiej Miedzi, decydując o przyznaniu 
tego znaczącego dofinansowania tak 
majętnej osobie, jaką jest prezes 
Orlenu. Poprosił też o odpowiedź, 
jakiej liczbie pracowników Polskiej 
Miedzi i na jaką kwotę spółka udzie-
liła wsparcia finansowego w latach 
2018 i 2019. Ile osób spotkało się 
z całkowitą odmową wsparcia, a ile 
otrzymało tylko częściową dotację 
w stosunku do wnioskowanej kwoty. 
Poprosił też o przedstawienie skali 

pomocy finansowej udzielanej 
przez KGHM ludziom zmagającym 
się z chorobami onkologicznymi. 

W odpowiedzi otrzymał pismo z in-
formacją, iż Fundacja KGHM Polska 
Miedź jest odrębnym od KGHM pod-
miotem i wszystkie pytania powinny 
tam być kierowane. Formalnie 
stwierdzenie to jest całkowicie praw-
dziwe. Trudno jednak jest nam uwie-
rzyć, by główny fundator, jakim jest 
KGHM Polska Miedź, wpłacając co-
rocznie darowizny przekraczające 

20 mln złotych, nie kontrolował dys-
trybucji tych pieniędzy. Oczywiście 
zgodnie z sugestią wystosujemy ko-
lejne pismo, tym razem adresowane 
do władz Fundacji. Uważamy bo-
wiem, że pieniądze, jakimi dysponu-
je Fundacja Polska Miedź, zostały 
wypracowane przez pracowników 
całej Grupy Kapitałowej KGHM, mają 
więc oni pełne prawo poznać szcze-
góły dystrybucji tych środków. 

Z OstatNieJ 
cHWili 

 Na dzień przed skierowaniem do 
drukarni naszego „Związkowca” do 
Centrali ZZPPM wpłynęło pismo 
z Fundacji Polskiej Miedzi. Napisano 
w nim, iż „W latach 2019-2020 o wspar-
cie finansowe zwróciło się 254 obec-
nych lub byłych pracowników Spółki 
KGHM oraz Spółek z Grupy Kapitało-
wej. Zarząd Fundacji (…), przyznał 167 
darowizn ww. pracownikom na łączną 
kwotę 1215539,18 PLN” . To oznacza, 
że średnio ludzie dostali wsparcie 
na poziomie 7200 złotych, a z odmo-
wą pomocy spotkało się 87 osób. 
Ciekawie wygląda to zestawienie na tle 
410 tysięcy złotych przekazanych na 
pałac Daniela Obajtka. 

Przykładowe, dające wiele do myślenia dotacje przyznane 
w latach 2019 i 2020 przez Fundację Polska Miedź 

Fundacja Red is Bad w Warszawie 
Dofinansowanie organizacji II etapu projektu mię-
dzypokoleniowego Sztafeta Pokoleń  

200 000 zł 
 
Tomasz Rożek Komunikacja w Gierałkowicach  
Sfinansowanie 15 000 egzemplarzy książki „Akade-
miasuperbohaterów.pl”  

200 000 zł 
 
Stowarzyszenie dla Dobra Publicznego w Świdnicy 
Sfinansowanie budowy pomnika śp. Lecha Kaczyń-
skiego w Tbilisi (Gruzja) 

201 000 zł
 
Fundacja „LUX VERITATIS” w Warszawie 
Dofinansowanie badań naukowych dotyczących 
postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny 
światowej na potrzeby budowy Parku Pamięci 
Narodowej w Toruniu.   

200 000 zł
 

Fundacja Chińsko-Polskiej  Wymiany Gospodarczej  
i Kulturalnej w Warszawie  
Dofinansowanie renowacji Pawilonu i Altany Chiń-
skiej wraz z otoczeniem na terenie Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie.  

165 000 zł 
 
Instalnet Sp. z o.o. w Warszawie – Electric 
Sfinansowanie projektu pod nazwą „Pomnika Rapa Nui✶ 
w Warszawie (Rapa Nui Memorial in Warsaw)”.  

195 000 zł
 

✶ Rapa-Nui – rdzenna ludność 
wyspy wielkanocnej, odłam 
Polinezyjczyków. ich liczebność 
wynosi około 2 tysięcy osób. 
Posługują się językiem rapanui 
z rodziny polinezyjskiej; 
Przodkowie Rapa-nui przybyli na 

wyspę wielkanocną około V wieku n.e. wytworem ich kultury były 
między innymi wysokie na 1–15 m kamienne posągi, zwane moai, 
oraz pismo rongorongo o niewyjaśnionym pochodzeniu.
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Podczas marcowego posiedzenia  członkowie Zarządu ZZPPM 
Energetyka  podjęli decyzję o wsparciu Hani kwotą 1000 zło-
tych. Nie bądźcie obojętni i też dołączcie do grupy darczyńców!  

cZłOWieK ORKiestRa, 
cZyli dyReKtOR i PReZes 

W JedNeJ OsOBie 
Pan Henryk Pawliczek to osoba o wielu talentach 

i umiejętnościach z zakresu zarządzania. doświadczony 
menedżer aktywnie podejmujący nowe wyzwania.

W Centrali KGHM piastuje bardzo odpowie-
dzialne stanowisko dyrektora naczelnego ds. 
administracji i zakupów. To jednak dopiero 
część jego aktywności zawodowej. W Mercus 
Logistyka jest bowiem prezesem zarządu 
i dba o właściwe zabezpieczenie towarów 
i usług na rzecz oddziałów i spółek GK KGHM 
Polska Miedź SA. Takie połączenie dwóch 
stanowisk oznacza, że w praktyce pan Henryk 
Pawliczek sam ze sobą negocjuje warunki 
umów i zawiera kontrakty. Trudno jednak 
dociec, czy bardziej zabiega o zysk Mercusa, 
czy też stoi po stronie KGHM. Zapewne wy-
grywa ten pracodawca, który więcej płaci. 
A może w tej sprawie rozstrzyga rzut monetą?

Konflikt interesów jest złożonym zjawi-
skiem społecznym i etycznym, stąd też 
niezwykle trudno poddaje się regulacji 
prawnej. Według unijnej dyrektywy obej-
muje on co najmniej każdą sytuację, w któ-
rej członkowie personelu instytucji zama-
wiającej biorący udział w prowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia lub 
mogący wpłynąć na wynik tego postępo-
wania mają, bezpośrednio lub pośrednio, 
interes finansowy, ekonomiczny lub inny 
interes osobisty, który postrzegać można 
jako zagrażający ich bezstronności i nieza-
leżności w związku z postępowaniem o udzie-
lenie zamówienia.

iNFORMacJa
dla członków Związku Zawodowego Pracowników 

Przemysłu Miedziowego w Z.G. Rudna
Informujemy, że z nieznanych nam przyczyn i w nieznanych nam okolicznościach  

osoba pełniąca obowiązki przewodniczącego naszej organizacji związkowej (ZZPPM)  
w Z.G. Rudna porzuciła organizację, wprowadzając jednocześnie w błąd zarówno służby 
Pracodawcy, jak i samego Pracodawcę, a przede wszystkim członków naszego Związku.  

Przepraszamy wszystkich członków ZZPPM w Z.G. Rudna za zaistniałą sytuację.  
Podejmiemy wszelkie możliwe działania, by przywrócić normalność. 

Przejściowo, do wyłonienia nowych władz zakładowych ZZPPM w Z.G. Rudna spra-
wami Waszymi zajmować się będzie bezpośrednio Prezydium Rady ZZPPM w Lubinie. 
Zapraszamy wszystkich naszych członków uprzejmie do bezpośredniego kontaktu, 
kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę e-mail.

Nasz telefon: (76)8461030;  
e-mail: centrala.zzppm@gmail.com 

Koledzy z ZZPPM energetyka  
apelują o pomoc dla 

Hanny Błąd 
Hania urodziła się siłami natury w ciężkiej zamartwicy, zawinięta trzy 

razy pępowiną wokół szyi oraz z zespołem aspiracji smółki. Cudem 
uratowana po przyjściu na świat z pojedynczymi uderzeniami serca, nie 
oddychała sama, dostała 1 pkt w skali Apgar. Haneczka pierwsze tygodnie 
życia spędziła na OIOM bez jakiejkolwiek możliwości kontaktu z rodzica-
mi, gdzie została poddana m.in. 72-godzinnej hipotermii.

Nasza mała wojowniczka wygrała walkę o życie, natomiast z powodu 
powikłań po ciężkim niedotlenieniu, które zniszczyło nieodwracalnie 
znaczną część mózgu, nie udało się uniknąć poważnych problemów 
rozwojowych. Hania cierpi na encefalopatię niedotlenieniowo-niedo-
krwienną, małogłowie, wzmożone napięcie mięśniowe oraz korowe 
zaburzenia widzenia (CVI). Z badań EEG wynika, że jest również zagro-
żona padaczką.

Hania potrzebuje regularnej, kosztownej, wielotorowej rehabilitacji. 
Dzięki zapewnieniu jej tego co niezbędne, możemy pomóc jej w rozwo-
ju, na tyle, na ile pozwala jej uszkodzony mózg i inne ograniczenia. 
Każdy dzień Hani to przede wszystkim rehabilitacja. Vojta, NDT Bobath, 
terapia wzroku, neurologopeda, osteopata oraz wizyty specjalistyczne 
to nasza codzienność. Hania wymaga stałej opieki m.in. pediatry, neu-
rologa, neurologopedy, ortopedy, tyflopedagoda, okulisty, gastroente-
rologa, fizjoterapeutów.

Zebrane fundusze pozwolą nam pokryć koszty na rehabilitację, terapie, 
turnusy rehabilitacyjne, a w przyszłości potrzebny sprzęt medyczny.

Przekaż darowiznę przelewem
Pamiętaj! Dokonując darowizny, możesz odliczyć ją od podatku, wy-

starczy potwierdzenie przelewu. Wszystkie przekazane przez Ciebie 
środki trafiają do Podopiecznego, nasza Fundacja nie pobiera żadnych 
opłat ani prowizji. 

Dla przelewów krajowych:
Fundacja "Serca dla Maluszka"

ul. Kowalska 89 m.1
43-300 Bielsko-Biała

Bank Millennium S.A.
85 1160 2202 0000 0001 9214 1142 

W tytule przelewu prosimy wpisać:
1759 Hanna Błąd 

Przekaż 1% podatku
W rozliczeniu PIT wpisz numer KRS Fundacji 

„Serca dla Maluszka”: 0000387207,
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy „1759 Hanna Błąd”

W PRZededNiu  
WyBORóW

W Zakładzie Hydrotechnicznym Zakładowy 
Zarząd ZZPPM poinformował, iż rozpoczyna 
przygotowania do wyborów na Społecznych 
Inspektorów Pracy w Zakładzie Hydrotech-
nicznym. W skierowanym do załogi komuni-
kacie podkreślono rolę tej społecznej służby 
nadzoru, która zapewnia zarówno załodze, jak 
i firmie zachowanie bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz ochronę ważnych 
dla życia i zdrowia ludzi uprawnień pracow-
niczych.  Podkreślono też, iż pogląd ten 
w pełni popiera dyrekcja zakładu, która wie-
lokrotnie podczas spotkań wyrażała chęć 
partnerskiej współpracy w tym zakresie.

Ze względu na ostatnie zmiany w sche-
macie organizacyjnym zakładu Komisja 

Wyborcza w pierwszej kolejności zajęła się 
dostosowaniem całej procedury do nowej 
struktury.    

W komunikacie zapewniono też pracow-
ników, że zarówno kampania wyborcza, jak 
i sam proces głosowania zostaną przepro-
wadzone z zachowaniem wszystkich wymo-
gów sanitarnych oraz w pełnej współpracy 
z pracodawcą i służbami BHP.

– Apeluję do pracowników o zaintereso-
wanie i aktywny udział. W naszym wspól-
nym interesie jest to, by w służbach SIP 
znalazły się osoby wiarygodne, cieszące się 
powszechnym zaufaniem i poważnie trak-
tujące swoją funkcję – komentuje lider 
ZZPPM ZH Waldemar Dziarmaga.  



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

marzec 2021 7

W obecnych czasach wszy- 
stkie firmy funkcjonują  
w ciągłym napięciu. Pre-
sja zewnętrzna w postaci 

obecnej pandemii wpływa na pogor-
szenie relacji między pracownikami, 
równocześnie wzmacniając presję 
w relacji przełożony – pracownik. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
zaistniały kryzys w obszarze zdrowia 
będzie w sposób znaczący wpływał na 
gospodarkę, a co za tym idzie na za-
trudnienie i poczucie bezpieczeństwa 
z tym związane. 

Przemoc 
niejedno ma 

imię 
Pracownikom coraz ciężej koncen-

trować się na pracy, gdy ich sytuacja 
zawodowa w przyszłości staje się 
być coraz bardziej niepewna. Warun-
ki, w których każdy wykonujący pra-
cę musi funkcjonować w okoliczno-
ściach pandemii, są bardzo złożone. 
Pamiętajmy, że brak bezpieczeństwa 
i strach o zdrowie własne oraz naj-
bliższych jest potęgowany przez nie-
pewność ekonomiczną. To stanow-
czo za duże obciążenie dla każdego 
z nas. 

W konsekwencji przemoc ekono-
miczna w obecnych czasach może 
charakteryzować się zwolnieniami 
pracowników, generowaniem wzmo-
żonej konkurencji w poszczególnych 
branżach, a także posłuszeństwem, 
uległością, groźbami, zastraszaniem 
czy odczłowieczaniem.

Przemoc na rynku pracy doprowadzi 
pracownika do jawnej alienacji. Prze-
widuje się, że strach przed utratą 
pracy będzie prowadzić do coraz 
większej przemocy i znęcania się psy-
chicznego pomiędzy pracownikami. 

Patologiczne zachowania będą na 
porządku dziennym – rutyna, warun-
ki pracy, relacje między pracownika-
mi, obowiązki, wymagania będą ge-
nerować odpowiedzi w postaci 
destrukcyjnych i złośliwych działań, 

w których wygrywać zaczną ci stosu-
jący najbardziej podstępne metody. 

Mobbing 
– co to jest 

Prześladowanie psychiczne lub mob-
bing w miejscu pracy zdefiniujemy jako 
działania lub zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi. Natomiast aby można 
było mówić o zjawisku mobbingu, 
działanie musi być długotrwałe, więc 
pojedynczy incydent, nawet będący 
wyjątkowo nieprzyjemny, nie może 
zostać uznany za mobbing. Oczywiście 
nie chodzi o powtarzalność jednego 
typu zachowania przemocowego, to 
właśnie różnorodne zachowania świad-
czą o „uporczywości” zjawiska.

Ustawodawca nie określił dokładnie, 
ile czasu powinno minąć, aby dane dzia-
łanie polegające na uporczywym i długo-
trwałym nękaniu lub zastraszaniu pra-
cownika, wywołujące u niego zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej, powo-
dujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go 
lub wyeliminowanie z zespołu współpra-
cowników (Art. 943. §2, Kodeksu pracy) 
podlegało mobbingowi. Pomimo że 
w dalszym ciągu tak trudno jest udowod-
nić to zjawisko, wiemy, że w różnych 
organizacjach zjawisko to występuje, a na-
wet postępuje. Dodatkowo psycholo-
giczno-pracowniczy wpływ kwarantanny 
w obliczu obecnej pandemii Covid-19 
może być niedoszacowany, a skutki będą 
dotyczyć populacji odczuwającej strach, 
przerażenie czy beznadziejność. 

Skutki uboczne 
zarazy 

Mamy świadomość, że rok 2020 przy-
niósł pracodawcom ogromne wyzwania. 
W pierwszych miesiącach pandemii naj-
pilniejsze było dostosowanie się do po-
trzeby reorganizacji prac. Natomiast nikt 
nie zwolnił pracodawców z innych obo-
wiązków wynikających z Kodeksu pracy, 
takich jak przeciwdziałanie mobbingowi 
i przestrzeganie zasady równego trakto-
wania w zatrudnieniu. Czy zmiany wpro-

wadzone w związku z pandemią stały się 
remedium na mobbing i dyskryminację? 
Na początku pandemii wielu pracodaw-
ców skorzystało z możliwości organizacji 
pracy zdalnej (tam, gdzie było to możliwe), 
jak również wprowadzono wszelkiego 
rodzaju obostrzenia higieniczne. Po pierw-
szej „fali” powrotów do „stacjonarnego” 
trybu pracy w miesiącach letnich znów 
widzimy, że coraz więcej osób pracuje 
w domu. Wydawać by się mogło, że brak 
fizycznego kontaktu między pracownikami 
czy też znaczne ograniczenie ich kontak-
tów osobistych automatycznie doprowa-
dziłoby do niemal całkowitej eliminacji 
zjawiska mobbingu czy dyskryminacji. 
Jest to niestety błędne założenie. Podczas 
pracy zdalnej pracownicy pozostają w kon-
takcie, chociaż nie jest to kontakt fizyczny. 
Rozmawiają przez telefon, uczestniczą 
w wideokonferencjach, wymieniają e-ma-
ile i korzystają z aplikacji. Każde z tych 
narzędzi może stać się narzędziem mob-
bingu – i co gorsze, są one trudne do 
nadzorowania. Dodatkowo, identyfikując 
nowe obszary lub wyzwania związane 
z przeciwdziałaniem mobbingowi, nie spo-
sób nie zacząć od jednej z głównych 
kwestii związanych z pandemią – infekcji 
SARS-COV-2 wśród pracowników. Sam 
stan zdrowia pracownika może prowadzić 
do dyskryminacji. Pracodawca ma obo-
wiązek zapewnić taką organizację pracy, 
aby osoba zarażona i powracająca do 
pracy nie była stygmatyzowana w wyniku 
choroby. Innym przykładem potencjalnej 
dyskryminacji lub (w pewnych okoliczno-
ściach) mobbingu może być ciągłe dele-
gowanie tylko jednego pracownika do 
pracy stacjonarnej. Podobny problem 

może pojawić się w zakresie obciążenia 
pracą, np. osoby samotne, które nie mają 
rodziny, mogą otrzymać więcej zadań do 
wykonania podczas pracy zdalnej niż oso-
by, które muszą łączyć pracę zdalną z obo-
wiązkami rodzinnymi. W obu powyższych 
sytuacjach pracodawca może mieć dobre 
intencje lub dopuszczać się pozytywnej 
dyskryminacji, ale uprzywilejowanie jednej 
grupy względem drugiej wymaga obiek-
tywnego uzasadnienia, zawsze wynikają-
cego ze stanu faktycznego danej sprawy. 
Wyzwania związane z przeciwdziałaniem 
mobbingowi i dyskryminacji dotyczą rów-
nież zacierania granic prywatności pra-
cownika lub oddzielenia czasu prywatne-
go od czasu pracy. Takie zachowanie może 
obejmować ciągłe wysyłanie e-maili 
i SMS-ów lub dzwonienie do pracownika 
po zakończeniu jego pracy lub w skrajnych 
przypadkach wymaganie natychmiasto-
wej odpowiedzi przełożonemu niezależnie 
od pory dnia. Powszechne wykorzystanie 
pracy zdalnej podczas pandemii nie 
zmniejszyło równocześnie potrzeby prze-
ciwdziałania mobbingowi i nierównemu 
traktowaniu w miejscu pracy. Obowiązki 
te nadal obowiązują, a zmieniające się 
okoliczności wymagają od pracodawców 
„nowego spojrzenia” na tę kwestię. Brak 
lub ograniczony kontakt fizyczny między 
pracownikami spowodował zmianę form, 
jakie mogą przybierać mobbing i dyskry-
minacja, oraz stworzył nowe przestrzenie 
ich ekspresji. Z tego powodu pracodawcy 
powinni zapoznać się z tymi nowymi lub 
wcześniej marginalnymi formami dyskry-
minacji i mobbingu.
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N iedługo być może będziemy 
już wiedzieli, kto poniesie 
koszty 13. i 14. emerytury. 

Są obawy, że w znacznym stopniu 
zapłacą za to nadal aktywni zawodo-
wo emeryci.

Niedawno poinformowani zostali-
śmy przez Biuletyn Informacji Pu-
blicznej Kancelarii Rady Ministrów 
o tym, że Rada Ministrów przyjęła 
„projekt ustawy o zmianie ustawy  
o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw”  
(nr projektu UD 175). Projekt ten pod-
lega konsultacjom społecznym oraz 
konsultacjom na poziomie resorto-
wym, co już ma miejsce. Założono 
także, że etap ten zakończy się z koń-
cem I kw. br. przyjęciem przez Radę 
Ministrów ostatecznej treści tego 
dokumentu i przekazaniem do pro-
cedowania przez Sejm i Senat. Czy 
uwzględniona zostanie krytyczna 
opinia organizacji związkowych zrze-
szonych w OPZZ do tego szkodliwe-

go projektu ustawy – przekonamy się 
niebawem. 

Nie są nam znane stanowiska innych 
central związkowych w tej sprawie. 
Mamy nadzieję, że będą podobne.

cZeGO dOtycZą 
PROPONOWaNe PRZeZ 

RZąd RP ZMiaNy?

Otóż oprócz tych, które mają po-
prawić funkcjonowanie ZUS oraz 
jego gospodarkę finansową – z czym 
można by się zgodzić, próbuje się 
przemycić szkodliwą dla pracowni-
ków zmianę polegającą na wykreśle-
niu z cytowanej na wstępie ustawy 
art. 110 i 110a oraz niekorzystną 
modyfikację art. 113. W praktyce 
skutkuje to odebraniem prawa do 
ponownego przeliczania podstawy 
wymiaru świadczeń obliczanych na 
podstawie art. 15 zmienianej ustawy 
emerytalnej oraz odebraniem prawa 
do ponownego ustalania wysokości 

emerytury dla osób kontynuujących 
zatrudnienie.

Możliwe scenariusze dalszych prac 
nad tym projektem ustawy:

1. WeRsJa OPtyMistycZNa  
– Rząd w wyniku negatywnych opinii 
związków zawodowych zrzeszonych 
w OPZZ i być może innych organizacji 
społecznych i zawodowych odstąpi  
od zmian dotyczących art. 110, 110a 
i 113 ustawy z 17.12.1998 r. o eme-
ryturach i rentach z FUS i będzie po 
sprawie.

2. WeRsJa PesyMistycZNa – 
Rząd utrzyma wszystkie proponowane 
zmiany do ustawy i przekaże ją na po-
czątku II kwartału br. do Sejmu. Machi-
na legislacyjna rusza i przy dużej deter-
minacji rządzącego PiS Sejm ten 
szkodliwy projekt ustawy może uchwa-
lić jeszcze przed wakacjami. Senat ma 
30 dni na zajęcie swojego stanowiska. 
Summa summarum ustawa ta po szyb-

kim podpisaniu przez prezydenta może 
wejść w życie w III kw. br. Wersja ta  
ma szansę upaść w przypadku, gdyby  
w Sejmie zabrakło większości. Być 
może Gowin czy też Ziobro zechcą 
dobrze przysłużyć się pracownikom.

3. WeRsJa suPeRPesyMisty- 
cZNa – przyśpieszenie procesu legi-
slacyjnego poprzez złożenie tego 
projektu ustawy do laski marszałkow-
skiej przez grupę minimum 15 po-
słów PiS, omijając przy tym procesy 
konsultacyjne. Mamy nadzieję, że 
jest to wyłącznie teoretycznie możli-
wy scenariusz.

Informujemy, że na bieżąco moni-
torujemy przebieg prac nad tym 
projektem ustawy. Poszukujemy so-
juszników tak w parlamencie, jak i poza 
nim do skutecznego zablokowania 
szkodliwych regulacji emerytalnych.

Będziemy na bieżąco informowali 
o zdarzeniach towarzyszących tej 
sprawie.

Czy emeryci dostaną po kieszeni? 

Rząd szykuje zmiany
RyszaRd

zbRzyzny
Przewodniczący

zzPPM

okiem analityka

J uż za niedługo, o ile pandemia 
planów nie pokrzyżuje, wybierać 
będziemy naszych, czyli pracow-

ników, przedstawicieli do najważniejsze-
go w KGHM organu kontrolnego. Ciała, 
które sprawuje ogólny nadzór nad dzia-
łalnością spółki i poczynaniami zarządu. 
Ocenia coroczne sprawozdania finanso-
we z działalności oraz akceptuje, lub nie, 
wnioski zarządu dotyczące podziału zy-
sku lub pokrycia straty, a także składa 
walnemu zgromadzeniu wspólników 
pisemne sprawozdania z wyników tej 
oceny. Rada Nadzorcza i jej poszczegól-
ni członkowie mają bezwzględne prawo 
wglądu we wszystkie dokumenty spółki. 
Mogą żądać sprawozdań, analiz i wyja-
śnień oraz dokonywać rewizji majątku 
spółki. Niczego jej zarząd w tym zakresie 
zabronić nie może.
W świetle obowiązującej ustawy  
z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, 

poz. 1397 ze zm.) członkami Rady Nad-
zorczej są także przedstawiciele pracow-
ników. My, załogi oddziałów i spółek 
Polskiej Miedzi, takie prawo mamy. Co 
trzy lata wybieramy swoich trzech repre-
zentantów. Czy z tego przywileju korzy-
stamy, czy chętnie do wyborczych urn 
idziemy, czy rozsądnie, z korzyścią dla nas 
samych wybieramy? Tu polemizować 
możemy. Popatrzmy na odpowiedzial-
ność, jaka na członkach Rady Nadzorczej 
spoczywa. Zapewne każdy przyzna, że 
jest olbrzymia. Czy zatem wybierać po-
winniśmy tego, kogo lubimy, znamy 
z nazwiska, funkcji, sympatii politycznej? 
Czy raczej osobę godną naszego zaufa-
nia, spełniającą rygorystyczne wymaga-
nia etyczne, mającą minimalną, niezbęd-
ną wiedzę. Osobę chętną do poszerzania 
swojej wiedzy? Czy osoby bez nawet 
skromnego wykształcenia ekonomiczne-
go są w stanie zrozumieć zawiłe finan-
sowe zestawienia? Być partnerem dla 
zawodowych wyjadaczy rynku kapitało-
wego? Patrząc na obecnych przedstawi-
cieli załogi uważam, że należy to w koń-

cu zmienić. I tu z naprawdę poważną 
ofertą wychodzi nasz związek, ZZPPM. 
Proponujemy Wam, wyborcom, trzech 
naprawdę wykwalifikowanych, doświad-
czonych, a przede wszystkim chętnych 
do poszerzania swoich kompetencji kan-
dydatów. 
Gdzie zatem niezbędną do zasiadania 
w RN wiedzę zdobyć można, zapewne 
wielu z nas zapytać może. Studia MBA, 
czyli Master of Business Administration, 
to chyba najlepszy wybór. Kiedyś bardzo 
elitarny i drogi kierunek, dziś już po-
wszechny i dostępny dla każdego prze-
ciętnie zarabiającego. Z ofertą takich 
studiów w ostatnim czasie nawet legnic-
ka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
wyszła. Od stycznia można i tam ten tytuł 
zawodowy zdobyć. Ktoś powie, lokalna 
szkoła wyższa z prestiżem raczej w ogól-
nopolskich rankingach przeciętnym. Ale 
ma jedną niezaprzeczalną zaletę, jest tu, 
na miejscu, studiuje na niej lokalna kadra 
kierownicza. Daje więc możliwość pozna-
nia, nawiązania osobistych kontaktów 
z osobami znanymi na lokalnym rynku 

zawodowym. Networking, czyli sieć za-
wodowych kontaktów, to dziś podstawa 
w biznesowej działalności. Nie oszukujmy 
się, bez tego dziś w biznesie istnieć nie 
można. A takie kontakty, będąc członkiem 
RN, są niezbędne. Chociażby po to, aby 
zapytać się, poradzić, zasięgnąć opinii. 
Jeden z naszych kandydatów takie wy-
kształcenie od wielu lat ma. Pozostali 
dwaj najpewniej o ile dostaną nasze 
wsparcie w wyborach, również zdobędą 
takie formalne wykształcenie. Bo wiedzę 
merytoryczną, co to KGHM jest, już mają, 
ich etyka zawodowa, morale, również jest 
bez zarzutów. Dlatego proszę, podejdźmy 
do nadchodzących wyborów pragma-
tycznie. Nie słuchajmy politycznych fana-
tyków. Wybierzmy takich, co nie zapo-
mną, kto ich i po co wybrał. Bo jak 
dotychczasowa praktyka pokazuje, nasi 
przedstawiciele przypominają sobie 
o nas, swoim elektoracie, raz na trzy lata, 
przy okazji kolejnych kampanii wybor-
czych. Pora to zmienić, zaufać „swoim”, 
nie pracodawcy, przedstawicielom.
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Rada nadzorcza – cóż to jest?


