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załoga żąda: 
godNego traktowaNia
▶ Wzrostu wskaźnika wynagrodzeń o 6%  
▶ Indywidualnych przeszeregowań  
▶ Nagrody z okazji 25-lecia Spółki  
▶ Dodatkowego odpisu na ZFŚS

STRAJK
w Spółce Energetyka

Właścicielu, Zarządzie KGHM!!!

?
CZY BĘDZIE

CZY ZAŁOGA „ENERGETYKI” MA W RAMACH 
SPORU ZBIOROWEGO ZASTRAJKOWAĆ:
▶ ▶  Przerwać procesy produkcyjne w hutach?
▶ ▶  Wstrzymać wydobycie w kopalniach?
▶ ▶  Zakręcić ciepłą wodę w kranach?
▶ ▶  Wcisnąć mały czerwony guzik?

ZAŁOGA SPÓŁKI ZADAJE PYTANIA:
▶ ▶   Dlaczego nie pokrywacie naszej Spółce opłat za emisję 

CO2 związanych ze spalaniem Waszego gazu gardzielowego?  
▶ ▶   Nie zauważacie, że zapewniamy pracownikom kopalń i hut 

bezpieczeństwo energetyczne?  
▶ ▶   Nie inwestujecie w nowe ekologiczne wytwarzanie dla Was, 

w naszej Spółce energii elektrycznej i cieplnej?  
▶ ▶   Dlaczego w naszej Radzie Nadzorczej zasiada Prezes firmy, 

z nami w wielu obszarach konkurującej?  
▶ ▶  Czy my mamy być etyczni, gdy Wy nie jesteście etyczni wobec nas?  Czy my mamy być etyczni, gdy Wy nie jesteście etyczni wobec nas?

godNego traktowaNia
Wzrostu wskaźnika wynagrodzeń o 6%  

Właścicielu, Zarządzie KGHM!!!

Dokończenie na str. 2
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Piece wygaszą, produkcję utrzymają 
– czyli w Legnicy cud mniemany

ZZPPM stawia pytania, prezes odsyła do Rady Nadzorczej, 
przedstawiciele załogi milczą, w efekcie hutnicy nadal nie wiedzą, 

jaka przyszłość ich czeka…

Informuję, iż o wszystkich działaniach 
związanych z bieżącą oraz przyszłą 
działalnością spółki strona społeczna 
jest informowana poprzez reprezenta-
cję załogi wybraną do Rady Nadzor-
czej KGHM Polska Miedź S.A.

 – Od takiego stwierdzenia pani 
dyrektor naczelna ds. zarządzania za-
sobami ludzkimi Magdalena Wróbel 
rozpoczęła pismo będące odpowie-
dzią na list skierowany do zarządu 
KGHM, w którym przewodniczący 
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny w kontek-
ście krążących pogłosek o planowa-
nym wygaszaniu pieców szybowych 
zadał pytania o przyszłość Huty 
Miedzi Legnica. W dalszej części 
dokumentu pani dyrektor stwierdzi-
ła, iż ograniczenie produkcji miedzi 
elektrolitycznej w HML nie jest roz-
ważane, a bieżące działania opera-
cyjne polegające na pracy oddziału 
w oparciu o jeden piec szybowy, 

 ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZZPPM POPIERAJĄ 
 SŁUSZNE ŻĄDANIA PRACOWNIKÓW ENERGETYKI. 

Koleżanki i Koledzy!
Pracownicy Energetyki! 
Całkowicie popieram płacowe postu-

laty strajkowe sformułowane przez 
ZZPPM Energetyka. Są one słuszne i do-
brze uzasadnione. Macie pełne prawo 
żądać szacunku dla Waszej pracy oraz 
wzrostu wynagrodzeń porównywalnego 
do podwyżek, jakie obowiązują w Od-
działach KGHM. Jesteście przecież czę-
ścią Polskiej Miedzi, koncernu o świato-
wym zasięgu. Macie też niekwestio-
nowany udział w wypracowanych zy-
skach KGHM i nie ma powodu, byście 
byli pomijani przy ich podziale. Bez Wa-
szego zaangażowania oraz dobrej i wy-
dajnej pracy górnicy nie wydobędą rudy, 
a hutnicy nie przetopią koncentratów. 
Stanie cały ciąg technologiczny. Czyżby 
zarząd Energetyki oraz władze KGHM nie 
rozumiały tych powiązań? Jeśli tak jest, 
to być może w trybie sporu zbiorowego 
i pod groźbą strajku uda się im te oczy-
wiste zależności wytłumaczyć.

Nie ma naszej zgody na to, by „spół-
ka matka”, chcąc poprawić swoje wy-
niki finansowe, wykorzystując pozycję 

dominującą, drenowała „spółki córki”. 
Jest to wyzysk, który na dłuższą metę 
hamuje harmonijny rozwój Grupy Ka-
pitałowej KGHM. 

By ukrócić takie szkodliwe praktyki z po-
ziomu Centrali ZZPPM, domagamy się 
między innymi wprowadzenia Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników wszystkich spółek 
KGHM, a w nim ustalenia jednolitych 
zasad corocznej waloryzacji płac na po-
ziomie nie niższym niż KGHM oraz usta-
lenia 7-procentowego odpisu na PPE.

Zaistniały w Energetyce spór zbioro-
wy potwierdza słuszność naszego po-
stulatu przyznania jednolitych praw 
pracowniczych wszystkim zatrudnio-
nym w Polskiej Miedzi. Zarówno zało-
gom oddziałów KGHM, jak i załogom 
spółek zależnych. 

Koleżanki i Koledzy! 
Nie jesteście w tej Waszej walce 

osamotnieni i możecie liczyć na wspar-
cie całej naszej struktury związkowej. 

Przewodniczący ZZPPM 
RYSZARD ZBRZYZNY 

Stanowisko Zarządu Energetyki 
Zarząd Energetyka Sp. z o.o., traktując Stronę Społeczną z peł-

nym poszanowaniem, po dokonanej wnikliwej analizie jej żądań, 
jest zmuszony uznać zgłoszone żądania Zakładowych Organi-
zacji Związkowych za niemożliwe do zrealizowania. W prezen-
towanym przez Zarząd stanowisku uwzględniona została także 
obecna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, związana z pan-
demią oraz ponoszone z tego tytułu przez Spółkę koszty.

Na tym etapie spełnienie oczekiwań Zakładowych Organizacji 
Związkowych wobec rosnących od początku roku w sposób 
wykładniczy cen emisji CO2 spowodowałoby wzrost wydatków 
na wynagrodzenia i inne związane z tym świadczenia na pozio-
mie blisko 9 mln zł, a więc przekraczającym istotnie możliwości 
finansowe Spółki.

Priorytetem dla Zarządu Energetyka Sp. z o.o. jest natomiast 
utrzymanie miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń dla pracowników.

Z tego też względu, działając w dobrej wierze i w poszanowa-
niu naszych partnerów społecznych, mając na uwadze kryterium 
adekwatności socjalnej, w tym możliwości finansowe praco-
dawcy, jego kondycję ekonomiczną oraz perspektywy dalszego 
rozwoju Spółki, a także niewspółmierność zgłoszonych żądań, 
liczymy na zrozumienie oraz poważny i konstruktywny dialog. 

Stanowisko ZZPPM Energetyka 
Trudna sytuacja Spółki spowodowana jest przede wszystkim 

niegodziwym traktowaniem nas przez właściciela. Oddziały 
KGHM kolejny rok przerzucają na nasze barki swoje problemy 
finansowe. Drodzy Koledzy z oddziałów KGHM, Wy swoje pod-
wyżki w tym roku już otrzymujecie. One Wam się należały. Czy 
myślicie, że my jesteśmy „gorszy sort”? 

Nie ma naszej zgody na pokrywanie opłat za emisję CO2 
kosztem naszych wynagrodzeń.

czy Będzie strajk 
w spółce eNergetyka?

STRAJK
SPÓR ZBIOROWY

Informuję, iż o wszystkich działaniach 
związanych z bieżącą oraz przyszłą 
działalnością spółki strona społeczna 
jest informowana poprzez reprezenta-
cję załogi wybraną do Rady Nadzor-

 – Od takiego stwierdzenia pani 
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My nie chcemy jałmużny, jedynie uczciwego, 
rynkowego traktowania.

Rozmowa z Dariuszem Miką, przewodniczącym ZZPPM Energetyka
Darku, przewodniczącym ZZPPM 
w Spółce Energetyka jesteś drugą 
kadencję, jednak nie miałam jak dotąd 
okazji przeprowadzić z Tobą wywiadu.

 Czas szybko leci, to już dziewiąty rok, jak 
przewodniczę naszej organizacji w Energety-
ce. Zapewne nic u nas ciekawego się nie 
działo, to i powodu do wywiadu nie było. 
Radziliśmy sobie bez rozgłosu. A nasze kon-
takty i współpraca są praktycznie codzienne. 
Czytelnicy „Związkowca” zapewne z mojej 
pisaniny w nim mogą mnie i moje poglądy 
kojarzyć. Osobą reklamującą swój wizerunek 
raczej nie jestem i jak dotąd nikomu to nie 
przeszkadzało. Gdyby nie ostatnie wydanie 
„Związkowca Express” z krzykliwym napisem 
STRAJK, pozostałoby tak dalej.
Właśnie, strajk… Jest aż tak źle, że 
może dojść do tak drastycznej 
sytuacji?

Tak, tegoroczne negocjacje płacowe 
w naszej Spółce zakończyły się zerowym 

wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. Zarząd 
Spółki zakomunikował nam, że Spółka jest 
w trudnej sytuacji finansowej, perspektywy 
na ten rok nie rokują optymistycznie, nasza 
strata będzie się tylko powiększać. Zarząd 
nie może na nasze wynagrodzenia wydat-
ków zwiększyć. Właściciel, czyli KGHM, 
poprzez Nadzór Właścicielski wydał takie 
rekomendacje. Jedynym rozwiązaniem stro-
ny związkowej było wejście w spór zbioro-
wy. A jak wiesz, takowy może zakończyć się 
legalnym strajkiem.
Energetyka, spółka z grupy kapitało-
wej, jest pod kreską? Jak to możliwe?

Właśnie, jak? My pracujemy wydajnie, nikt 
nam nie zarzuca leserstwa. Załoga się kurczy 
i starzeje, nowych obowiązków przybywa, 
a efekty pracy uchodzą kominem, i to do-
słownie kominem. Pogrąża nas polityka de-
karbonizacji przemysłu. Większość produko-
wanej przez nas energii elektrycznej i cieplnej 
pochodzi z węgla, czyli jest „czarna”. A za taką 
trzeba płacić. Każda tona wyemitowanego 
CO2 to 40, 50 albo i więcej euro karnej opła-
ty. Pesymistyczne prognozy mówią nawet 
o 70 euro na koniec roku. A to już dziesiątki 
milionów na minus w budżecie firmy. Nawet 
rozumiem postawę Zarządu Spółki, prezesi 
zbytniego pola manewru nie mają. „Danie” 
w tej sytuacji nam podwyżek to działalność 
na szkodę spółki. Czy dostatecznie dobrze 
i przekonująco informują KGHM o proble-
mach, nie wiem. Nie mogę tego zweryfiko-
wać. Ufam, że tak.

Nie rozumiem natomiast postawy właści-
ciela, głównego konsumenta naszych pro-
duktów. Z jednej strony chce mieć zagwaran-
towane bezpieczeństwo dostaw ciepła, 
zimna i prądu, a z drugiej uważa, że opłaty za 
emisję z produkowanych dla niego mediów 
mają zapłacić pracownicy Energetyki. Udaje, 
że nie rozumie, gdzie jest problem. Może 
trzeba zastrajkować, „coś” wyłączyć, poka-
zać, że bez nas KGHM funkcjonować nie 
może. Drastycznym przykładem nieuczciwo-
ści, tak, nieuczciwości, mogę to uczciwie 
powiedzieć, jest nierekompensowanie nam 
przez HML opłat za emisję CO2 ze spalanego 
w naszych kotłach parowych gazu gardzie-
lowego. Gaz ten jest odpadem przy produk-
cji miedzi w piecu szybowym. Spalając ten 
gaz, mnożymy stratę. Może trzeba zaprzestać 
odbierania go z huty? Niech właściciel robi 
z nim, co chce, może podczas walnego 
zgromadzenia rozdawać go w workach in-
westorom. Dywidenda nie śmierdzi, a ten gaz 
bardzo. Kwota, jaką powinna zapłacić nam 

HML, w zupełności zaspakaja nasze roszcze-
nia płacowe na ten rok.
Co na to Zarząd Spółki?

Można by powiedzieć obrazowo: „wije się”. 
Jest między młotem a kowadłem. Pracodaw-
ca każe mu sobie radzić samemu. Pracodaw-
cą dla naszego Zarządu jest KGHM poprzez 
nadzór właścicielski. I mamy kwadraturę koła. 
Sytuacja patowa. Jedynym rozwiązaniem dla 
nas, załogi, jest pokazanie siły, zmuszenie 
właściciela do rewizji swoich poglądów i sta-
nowiska. Zrozumienia, że opłaty za emisję to 
jego problem, jako odbiorcy końcowego. Czy 
gdy w domu korzystasz z prądu, to mówisz 
dostawcy: spadaj, ja w swoim budżecie na 
ten miesiąc zaplanowałam tylko tyle na ener-
gię co w zeszłym, twój problem, skąd weź-
miesz na rosnące koszty. Odetnie ci prąd i tyle, 
świeczkę sobie kupisz. 
Czyli spór zbiorowy trwa? Na jakim 
jesteście etapie?

Powinniśmy być już po spisaniu protokołu 
rozbieżności i wybierać mediatora. Jednak 
Zarząd Spółki wykazał się dobrą wolą. Do-
staniemy w czerwcu wraz z dodatkiem 
urlopowym 1500 zł brutto jednorazowego 
świadczenia socjalnego. Wypełnia to jedno 
z naszych czterech żądań. Pozostaje jeszcze 
do wynegocjowania wzrost stawek dla 
wszystkich, indywidualne przeszeregowania 
i jednorazowa nagroda z okazji 25-lecia ist-
nienia naszej firmy. Niczego nadzwyczajnego 
powyżej możliwości Spółki nie oczekujemy. 
Ćwierćwiecze to piękny jubileusz. Dziękuję 
Zarządowi KGHM za takie nas w tym roku 
potraktowanie. My nie chcemy jałmużny, 
jedynie uczciwego, rynkowego traktowania.

 Prowadzimy tę rozmowę w piątek 28 
maja. Na poniedziałek 31 maja został wyzna-

czony termin kolejnego spotkania z Zarzą-
dem spółki. Będzie to rozmowa ostatniej 
szansy, która zakończy się spisaniem po-
rozumienia lub protokołu rozbieżności. 
Może w tak zwanym międzyczasie uda się 
Zarządowi Spółki wynegocjować nowe, 
rekompensujące nasze straty, umowy z od-
działami KGHM. Jak głosi KGHM-owska 
propaganda, zyski Polska Miedź ma rekor-
dowe. Nie może więc mówić, że nie ma 
pieniędzy. Jeszcze raz podkreślę, my nie 
chcemy darowizny, jedynie uczciwego roz-
liczania się z naszą firmą.

Dziwi mnie faryzejska postawa właściciela.
Czyli postawa, w której KGHM 
pokazuje się z lepszej strony i jedno-
cześnie pomniejsza udział spółek.

Dokładnie tak. Zarząd Polskiej Miedzi cieszy 
się ze wzrostu cen miedzi i srebra. Jednak 
czy wie, czemu to zawdzięcza? Jestem prze-
konany, że rosnący popyt na te surowce 
spowodowany jest w dużej mierze, właśnie 
wysokimi karami za emisje CO2. Rosnąca 
ilość paneli fotowoltaicznych, wiatraków, 
samochodów elektrycznych powoduje 
wzrost popytu na miedź, co przy stałej poda-
ży podnosi cenę. A do produkcji miedzi po-
trzebna jest energia, a ta w większości jest 
nie ekologiczna. Koszt, jaki ponosi KGHM na 
nasze produkty, to promil jego zysków. 

Jedynym rozsądnym krokiem, jaki powi-
nien teraz zrobić KGHM, to ucieczka do 
przodu. Silne dofinansowanie Energetyki 
jako własnego źródła energii. Wykorzystanie 
dziejowej okazji. Za kilka miesięcy, rok czy 
dwa będzie za późno. Otoczenie zewnętrzne 
wykorzysta ten czas, zainwestuje. A później 
będzie dyktować swoje warunki odbiorcom, 
nawet potężnemu KGHM.
Czy masz jakiś apel, prośbę do załogi 
Energetyki?

Tak, proszę, wytrwajcie, zaufajcie naszym 
negocjatorom. Procedura sporu jest skom-
plikowana, musi trwać. Nie możemy nic robić 
niezgodnie z prawem. Jeżeli się z Zarządem 
Spółki nie porozumiemy, poprosimy was 
w referendum o decyzję, czy mamy odpu-
ścić, czy staniecie razem z nami w proteście. 
Niczym przeciętny pracownik nie ryzykuje. 
Nic stracić nie może, bo niczego do stracenia 
na stole negocjacyjnym nie ma. 1500 zł, 
które niebawem dostaniemy, jest wynikiem 
prowadzonych rozmów. Wierzę, że razem 
wygramy w tym sporze. Wygramy dla finan-
sowego dobra nas, naszych rodzin, ale i dla 
przyszłości Spółki. Uświadomimy właścicie-
lowi, że KGHM to też i my. 

jeden piec złomowy są działaniami opty-
malizacyjnymi mającymi za zadanie po-
prawić wynik finansowy KGHM.

Jestem wdzięczny pani dyrektor, że 
przy okazji prezentowania planów, jakie 
zarząd KGHM ma w stosunku do HML, 
zwróciła uwagę na rolę, jaką mają do 
spełnienia przedstawiciele załogi w Ra-
dzie Nadzorczej – komentuje przewodni-
czący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. Ubole-
wam jednak nad faktem, że w praktyce 
działają oni jak głuchy telefon, czyli nie 
przekazują pracownikom istotnych infor-
macji dotyczących bieżącego i przyszłe-
go funkcjonowania Polskiej Miedzi. Szko-
da to wielka, bo bardzo bym chciał 
zrozumieć, w jaki sposób zarząd spółki 
planuje utrzymać dotychczasowy poziom 
produkcji miedzi z własnych koncentra-
tów przy jednoczesnym ograniczeniu 
mocy produkcyjnych o połowę. To zakra-
wa na prawdziwy cud, pani dyrektor nie 
rozwinęła tego wątku. Domyślam się 
jednak, że szczegóły tej genialnej strategii 
były prezentowane Radzie Nadzorczej 
KGHM i zyskały akceptację tego gre-
mium. Najwyższa już chyba pora upu-
blicznić szczegóły przyjętych założeń.

Poniżej publikujemy pismo pani dyrek-
tor naczelnej ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi Magdaleny Wróbel.
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Nie ma Naszej zgody 
Na klimatyczNą fikcję 

Silne zapylenie, duża wilgotność, niska 
zawartość tlenu oraz wysoka temperatu-
ra powietrza przy jednoczesnej słabej 
wentylacji wyrobisk – to warunki klima-
tyczne, w jakich codziennie musi praco-
wać większość górników Polskiej Miedzi. 
Choć w dokumentacjach parametry kli-
matyczne poszczególnych rejonów wy-
dobywczych w KGHM odpowiadają nor-
mom BHP, to tajemnicą poliszynela jest 
to, że pomiary są tak dokonywane, by 
uzyskane wyniki nie miały negatywnego 
wpływu na pracę kopalni i zaplanowaną 

produkcję. Zgodność odnotowanej tem-
peratury z rzeczywistością nie jest wyma-
gana. Ważne, by papiery się zgadzały. 

W efekcie takiej polityki zaczynamy 
coraz częściej słyszeć o wypadkach w pra-
cy spowodowanych niewydolnością ser-
ca i układu oddechowego górników. Za-
słabnięcia i omdlenia w kopalniach często 
młodych i pozornie zdrowych pracowni-
ków to już właściwie norma, na którą 
prawie nikt nie zwraca uwagi. 

ZZPPM na takie rozwiązania nie wyraża 
zgody. Maksymalizacja wydobycia i zysk 
nie mogą być kreowane kosztem górni-
czego zdrowia i życia. Klimat w wyrobi-
skach powinien być poprawiony nie za 
pomocą teoretycznych manipulacji po-
miarowych, ale poprzez zwiększenie ilości 
szybów kopalnianych oraz ograniczenia 
wydobycia w dni wolne i przeznaczenie 
tego czasu na przewietrzenie i wychłodze-
nie wyrobisk.

We wszystkich kopalniach Polskiej Mie-
dzi powinny być stosowane zasady mó-
wiące o tym, że:
 temperatura powietrza w miejscu 

pracy nie powinna przekraczać 28°C przy 
wykonywaniu pomiaru termometrem 
suchym, a intensywność chłodzenia nie 
powinna być mniejsza niż 11 katastopni 
wilgotnych (Kw);
 w przypadku gdy temperatura po-

wietrza mierzona termometrem suchym 
w miejscu pracy jest większa niż 28°C, 
a nie przekracza 33°C, lub intensywność 
chłodzenia jest mniejsza od 11 katastop-
ni wilgotnych, stosuje się odpowiednie 
rozwiązania techniczne dla obniżenia 
temperatury powietrza lub ogranicza się 
czas pracy do 6 godzin (liczony łącznie ze 
zjazdem i wyjazdem dla pracowników 
przebywających całą zmianę roboczą 
w miejscu pracy, gdzie parametry klima-
tyczne są przekroczone); 

 w przypadku gdy temperatura prze-
kracza 33°C, wydobycie musi zostać 
wstrzymane.

– Zasady te są jasno i precyzyjnie zapi-
sane w ZUZP i nigdy nasz związek jako 
strona układowa nie wyraził zgody na 
jakiekolwiek zmiany w tym zakresie – wy-
jaśnia przewodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny. – Nie przyjmujemy też do wia-
domości tłumaczeń, że ich rygorystyczne 
przestrzeganie spowoduje wyłączenie 
wielu obszarów wydobywczych. Takie 
stawianie sprawy to zwykły szantaż na 
ludziach zmuszanych do pracy w tak 
ekstremalnych i niebezpiecznych dla 
zdrowia warunkach. Ubolewam, że więk-
szość pozostałych organizacji związko-
wych działających w KGHM temat ten 
pomija milczeniem. Zupełnie, jakby nie 
reprezentowali pracowników, ale wypeł-
niali wolę dyrektorów kopalń. 

W KGHM, zgodnie z deklaracjami 
prezesa Marcina Chludzińskiego złożony-
mi premierowi Mateuszowi Morawiec-
kiemu, trwa akcja szczepień przeciwko 
Covid-19. We wszystkich zakładach 
głównego ciągu technologicznego oraz 
w spółkach Grupy Kapitałowej praco-
dawcy koordynują i ułatwiają sprawny 
przebieg całego procesu. Prowadzą listy 
chętnych do szczepień, informują  
o wyznaczonych terminach i usprawiedli-
wiają ludziom nieobecność, jeśli termin 
ten przypadnie w godzinach pracy. 

Bez 
przymusu 

Do tej pory nie zgłoszono przypadków 
wywierania presji skłaniającej ludzi do przy-
jęcia preparatu lub dyskryminacji tych, 
którzy nie chcą poddać się tej procedurze 
medycznej. Jest jednak jeden wyjątek – ra-
townicy górniczy. W kwietniu pod groźbą 
odsunięcia ich od udziału w szkoleniach 
specjalistycznych, dyżurach GPR oraz ak-
cjach profilaktycznych i ratowniczych zosta-
li de facto zmuszeni do zaszczepienia się. 
Stanowisko naszego związku jednoznacznie 

potępiające taką praktykę pracodawcy zo-
stało zawarte w Oświadczeniu ZZPPM  
z 27 kwietnia br. i mamy nadzieję, że nie 
będzie już potrzeby wracania do tej żenują-
cej historii. Szczepienia mają być całkowicie 
dobrowolne i żadna forma przymusu nie 
będzie przez nas akceptowana. 

 Bez 
odpowiedzialNości 

Kolejną szczepionkową kontrowersją jest 
pytanie o to, kto i na jakich zasadach ma 
ponosić odpowiedzialność za ewentualne 
niepożądane efekty coraz bardziej po-
wszechnego aplikowania ludziom szczepio-
nek przeciw Covid-19. 

Zasady dotyczące odpowiedzialności za 
działania niepożądane oraz długotrwałe 
skutki uboczne miały być ustalone w usta-
wie o tzw. Funduszu Kompensacyjnym za-

powiedzianym przez rząd na początku stycz-
nia bieżącego roku. Jednak do tej pory 
ustawa nie weszła w życie i nic nie zapowia-
da, by to się wkrótce miało zmienić. Najwy-
raźniej rząd gra na zwłokę i nerwowo szuka 
pieniędzy na łatanie coraz większej dziury 
budżetowej. 

Bez
odszkodowań

Ubezpieczenie grupowe PZU, jakim obję-
ci są pracownicy Polskiej Miedzi, nie prze-
widuje z wypłaty żadnych odszkodowań 
z tytułu komplikacji poszczepiennych. War-
to więc może, by zarząd Polskiej Miedzi, 
wykorzystując swoją silną pozycję, podjął 
negocjacje z PZU celem wykupienia dla 
załogi dodatkowego ubezpieczenia na wy-
padek komplikacji lub zgonu w wyniku 
szczepień przeciw Covid-19. W ten sposób 
prezesi udowodniliby, że kierują firmą od-
powiedzialną społecznie i aktywnie wspie-
rającą zarówno rząd, jak i mieszkańców 
naszego regionu. Przyczyniliby się też do 
podniesienia wiarygodności Narodowego 
Programu Szczepień i innym pracodawcom 
dali dobry przykład do naśladowania. 

Do 13 maja podano łącznie  
14 mln 705 tys. 512 dawek 

szczepionek przeciw 
Covid-19. W pełni zaszczepionych 

osób jest obecnie 
w Polsce 4 mln 30 tys. 995.  

Z raportu dotyczącego niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych  

z 11 maja 2021 r. wynika, że do tej 
pory dolegliwości zgłosiło  
7 tys. 913 zaszczepionych.  

W przypadku 6 tys. 692 osób 
odczyny poszczepienne miały 

charakter łagodny – było to np. 
zaczerwienienie, 

bolesność w miejscu wkłucia czy 
opuchlizna ręki. Pozostałe 1 tys. 

221 to poważne lub ciężkie 
reakcje organizmu, w tym też 

przypadki zakrzepicy oraz zgony.
Źródło: www.medonet.pl/

doBrowolNe, 
profesjoNalNe i uBezpieczoNe 

szczepieNia 
w polskiej 

miedzi

?!



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

czerwiec 2021 5

w oBroNie kwB turów
OPZZ domaga się od rządu, zarządu PGE GiEK oraz całej Grupy PGE natychmiastowych 

i zdecydowanych działań w obronie miejsc pracy w kopalni i elektrowni Turów. 
26 maja we Wrocławiu pojawili się 

związkowcy z OPZZ, Sierpnia 80, Fo-
rum Związków Zawodowych oraz So-
lidarności. Protest jest odpowiedzią na 
postanowienie Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, który po roz-
patrzeniu skargi Czech, wezwał do 
natychmiastowego wstrzymania wydo-
bycia węgla w Turowie. 

Barbara Popielarz, wiceprzewodni-
cząca OPZZ, w swoim wystąpieniu 
podkreśliła, że decyzja TSUE całkowi-
cie pomija znaczenie kopalni dla pol-
skiego systemu bezpieczeństwa ener-
getycznego oraz sytuacji tysięcy 
pracowników kopalni Turów, elektrow-
ni Turów oraz setek firm kooperujących 
z tymi przedsiębiorstwami. – Okazuje 
się, że można jedną decyzją, w ciągu 
jednego dnia wstrzymać funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa, co dla kopalni 
i elektrowni Turów oznacza tak napraw-
dę ich likwidację – mówiła Popielarz. 
W trakcie manifestacji wznoszone jest 
m.in. hasło „Ręce precz od Turowa”, 
przed wejściem do Biura PE wysypano 
worek węgla brunatnego. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych z zaskoczeniem 
przyjęło dzisiejszą decyzję Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na-
kazującą natychmiastowe wstrzymanie 
wydobycia węgla w kopalni Turów. 
Decyzja TSUE całkowicie pomija zna-
czenie kopalni dla polskiego systemu 

bezpieczeństwa energetycznego oraz 
sytuacji tysięcy pracowników kopalni 
Turów, elektrowni Turów oraz setek 
firm kooperujących z tymi przedsię-
biorstwami. 

Od wielu lat jesteśmy zapewniani, że 
tzw. zielona transformacja będzie spra-
wiedliwa, że nie będzie powtórki z lat 
90. z zamykaniem zakładów pracy 
i wyrzucaniem z dnia na dzień tysięcy 

pracowników na bruk. OPZZ podkre-
ślało, że w trakcie tzw. zielonej trans-
formacji każde miejsce pracy ma zna-
czenie, a proces zmian należy prze- 
prowadzać rozważnie, tak aby nie po-
wodował kosztów społecznych. 

W całej tej aferze jest też i wątek 
Polskiej Miedzi. Dostawcą energii elek-
trycznej do KGHM jest właśnie elek-
trownia Turów. Jesteśmy jednym z naj-

większych odbiorców w kraju i jakie- 
kolwiek ograniczenia w dostawach lub 
cenach mogą mieć istotny wpływ na 
naszą produkcję. W naszym więc do-
brze pojętym interesie jest wsparcie 
kolegów z Turowa. Najbliższa okazja 
będzie 9 czerwca w Warszawie, gdzie 
OPZZ planuje akcję protestacyjną. 
Może więc warto wybrać się do stolicy 
na mały spacer?

RZetelnie PRaCoWali na sukCes  
– teRaZ CZekają na nagRoDę

KGHM ZANAM S.A., największa spółka grupy kapitałowej Polskiej Miedzi, po 
podsumowaniu wyników finansowych za 2020 rok wykazała rekordowy zysk 
netto, wynoszący ponad 20,5 mln zł. W ujęciu rok do roku wzrósł on o ponad 
100 proc. Z poziomu 702 do niemal 749 mln zł zwiększyły się także przychody. 
Zysk został więc podwojony przy procentowo nieznacznym wzroście przycho-
dów. Zarząd spółki podkreśla, iż świadczy to o podniesieniu wydajności produk-
cji oraz o znacznej poprawie efektywności funkcjonowania całej firmy. W tym 
kontekście strona związkowa wskazuje na istotną rolę całej załogi, która pomimo 
wielu utrudnień wynikających z obostrzeń epidemicznych, stanęła na wysokości 
zadania i konsekwentnie realizowała wszystkie wyznaczane jej zadania. 

– Uważamy, że doskonały wynik za 2020 rok był możliwy do osiągnięcia 
przede wszystkim dzięki zdyscyplinowaniu i odpowiedzialności pracowników 
– mówi przewodniczący ZZPPM KGHM ZANAM S.A. Dariusz Skwarek. – Dlate-
go też wraz z kolegami ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych 
i Utrzymania Ruchu wystąpiliśmy do zarządu spółki z wnioskiem o przyznanie 
pracownikom w uznaniu osiągniętych wyników jednorazowej półrocznej 
nagrody. Liczymy na to, że władze spółki pozytywnie odniosą się do tego 
naszego postulatu.
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P oprawa dialogu społecznego 
i współpracy trójstronnej w Pol-
sce pomiędzy związkami zawo-
dowymi, organizacjami praco-

dawców i władzami publicznymi to 
główny cel prowadzonego przez Zwią-
zek Zawodowy Pracowników Przemysłu 
Miedziowego projektu szkoleniowego. 
Pod patronatem Innovation Norway, 
operatora programu, finansowanego 
przez Królestwo Norwegii, związkowcy 
z grupy kapitałowej KGHM zapoznają się 
z dobrymi praktykami norweskimi, doty-
czącymi prawidłowej, wręcz wzorcowej 
polityki społecznej, jaką rząd i pracodaw-
cy norwescy prowadzą z organizacjami 
pracowniczymi.

Norweski Mechanizm Finansowy, tzw. 
Fundusze Norweskie, to bezzwrotna for-
ma pomocy zagranicznej przyznawanej 
przez Norwegię nowym państwom 
członkowskim UE od roku 2004. Pro-
gram ma przyczynić się do lepszego 
radzenia sobie przez państwa-benefi-
cjentów z wyzwaniami związanymi z bez-
robociem oraz z zapewnieniem warun-
ków dla godnej pracy i płacy. W zamian 
za pomoc finansową Norwegia może 
korzystać z dostępu do rynku wewnętrz-
nego UE, mimo że nie jest jej członkiem. 

Polska, pomimo przystąpienia do UE, 
implementacji unijnych dyrektyw doty-
czących współudziału pracowników 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
w którym pracują, nadal nie radzi sobie 
z prawidłowym, bezkonfliktowym dialo-
giem społecznym. Zauważalny jest brak 
wymiany informacji, konsultacji, nego-
cjacji, wspólnego podejmowania decy-
zji przez polskich partnerów społecz-
nych. Podczas gdy, co szczególnie 
podkreśla przewodniczący ZZPPM Ry-
szard Zbrzyzny, to właśnie dialog spo-
łeczny może rozwiązać ważne problemy 
gospodarcze i społeczne oraz pomóc 
rządowi i sektorowi prywatnemu lepiej 
się zrozumieć, zarówno pomiędzy sobą, 
jak i przedstawicielami pracowników.

A szukać daleko nie trzeba. Kilkugo-
dzinny rejs promem lub samolotem i je-
steśmy w innej rzeczywistości. Norwe-
gia mimo tego, że jest królestwem, 
teoretycznie bardziej w naszym przeko-

Oczekujemy 
równego 

traktowania 
10 maja Katarzyna Kobylińska,  
p.o. przewodniczącej ZZPPM MCZ, 
wystąpiła do zarządu MCZ  
z wnioskiem o zawarcie protokołu 
dodatkowego do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy porząd-
kującego zasady wypłaty świad-
czeń pielęgniarkom zatrudnionym 
w Miedziowym Centrum Zdrowia. 

– Chcemy dokonać takich  
zmian, by wszystkie świadczenia 
finansowe wypłacane pielęgniar-
kom oraz dodatki za ich pracę 
w niedziele, święta i porę nocną 
były jednakowej wysokości, bez 
względu na miejsce wykonywanej 
pracy – wyjaśnia Katarzyna 
Kobylińska. – Praktyka, z jaką 
mamy obecnie do czynienia, 
oparta jest na nierównym trakto-
waniu w zależności od tego, czy 
praca jest świadczona przez 
pielęgniarkę w szpitalu, czy też 
w punktach medycznych zlokalizo-
wanych na szybach głównych, czy 
też szybach bocznych kopalni. 
Naszym zdaniem jest to nierówne 
traktowanie załogi. Wywołuje 
wiele niepotrzebnych napięć oraz 
nieporozumień. W konsekwencji 
odbija się to na ogólnej atmosfe-
rze pracy oraz rodzi poczucie 
krzywdy i niesprawiedliwości. 
Mam nadzieję, że zarząd po 
dokładnym przeanalizowaniu 
naszego wniosku poprze naszą 
inicjatywę. Sądzę też, że nadeszła 
pora na przedstawienie stronie 
związkowej szczegółowej sytuacji 
finansowej spółki, tak by można 
było w odpowiedzialny sposób 
sformułować w nadchodzących 
miesiącach nasze ogólne oczeki-
wania płacowe.  

naniu, łasym na zawłaszczanie sobie 
praw obywatelskich krajem, dla nas, 
Polaków, jest niedoścignionym wzorem. 
Dialog społeczny ma tam długoletnią 
tradycję, rozwijał się w symbiozie z re-
wolucją przemysłową. I to może dlatego 
zarówno Norwegia, jak i państwa tzw. 
starej demokracji są krajami o wyższym 
dochodzie i stopie życiowej swoich 
mieszkańców. 

Przykład trzeba brać od najlepszych, 
zwłaszcza gdy za możliwość czerpania 
z ich wzorców, uczenia się, to oni płacą. 
ZZPPM jako jeden z nielicznych w zagłę-
biu miedziowym otrzymał na ten cel od 
Królestwa Norwegii grant szkoleniowy. 
Na pierwszym seminarium, które odby-
ło się w czerwcu ubiegłego roku, spo-
tkała się 30-osobowa grupa liderów 
związkowych z norweskimi i polskimi 
ekspertami. Omówiono wówczas aspek-
ty prawne, teorię i praktyczne doświad-
czenia. Polscy eksperci dr Sabina Klimek 

i Wojciech Trocewicz przygotowali 
40-stronnicowy raport „Poprawa dialo-
gu społecznego i współpracy w Polsce”. 

Kolejna sesja szkoleniowa, po rocznej 
przerwie spowodowanej ograniczenia-
mi epidemicznymi, zorganizowana zo-
stała pod koniec maja br. Tym razem 
wiodącym tematem szkolenia były za-
sady prowadzenia negocjacji Ponadza-
kładowych Zbiorowych Układów Pracy 
oraz korzyści, jakie przynosi zarówno 
pracodawcom, jak i pracownikom wpro-
wadzenie takich dokumentów do obie-
gu prawnego przedsiębiorstwa. Biorąc 
pod uwagę postulat ZZPPM opracowa-
nia w Polskiej Miedzi jednolitego ZUZP 
dla pracowników spółek grupy kapitało-
wej, zdobyta przez liderów naszego 
związku wiedza dotycząca tych zagad-
nień nabiera szczególnego znaczenia 
i być może już niedługo będzie w prak-
tyce podczas negocjacji z zarządem 
KGHM wdrażana w życie. 

poprawa dialogu 
społeczNego 
Na norweską modłę  

– uczymy się od mistrzów 



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

czerwiec 2021 7

L udzie są sprytni, potrafią dotrzeć 
na Marsa. Nie zrobiliby tego, 
gdyby nie odpowiednie wykorzy-
stanie mózgu. Niestety, na pozio-

mie instynktu natura skazuje nasz gatunek 
na konformizm i homogeniczność. Nasze 
mózgi są tak zaprogramowane, że wiara 
często ma pierwszeństwo przed rozumem, 
a konformizm nad indywidualnym osą-
dem. Potwierdzają to sprytne eksperymen-
ty z zakresu psychologii społecznej i neu-
ronauki poznawczej. O dziwo, techniki 
neuroobrazowania mogą nawet zidentyfi-
kować części mózgu odpowiedzialne za 
takie właśnie zachowania. Nasz gatunek 
zawsze potrzebował i potrzebuje nadal 
współpracy i silnego instynktu grupowego 
– w rzeczywistości potrzebujemy go bar-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej. Niestety, 
zagrożenia wynikające z takiego mechani-
zmu są olbrzymie i niejednokrotnie mieli-
śmy z nimi do czynienia na przestrzeni 
wieków – „stado” jest łatwo manipulowa-
ne przez przywódców politycznych i de-
magogów. Ale dlaczego myślący ludzie 
ślepo wierzą w przywódców lub ideologię? 
Jak to się dzieje, że skądinąd rozsądni lu-
dzie stają się niezdolni do uchwycenia 
otaczającej ich rzeczywistości? Winowaj-
ca: po raz kolejny – nasz mózg. Wciąż 
ewoluujący i wciąż prymitywny, łatwo 
poświęca racjonalne wnioski oparte na 
dowodach na rzecz pierwotnych. I tak w dal-
szym ciągu konformizm przeważa nad in-
dywidualną oceną. W 1951 r. destrukcyjny 
wpływ konformizmu na ludzki osąd został 

zbadany w prostym, ale genialnym ekspe-
rymencie. Psycholog społeczny Solomon 
Asch zebrał ochotników, których popro-
szono o ocenę długości linii poprzez po-
równanie jej z trzema próbnymi liniami.

 Prawdziwa odpowiedź była oczywista 
i jasna jak słońce. Wszyscy biorący udział 
w badaniu, zapytani indywidualnie o odpo-
wiedź, w 100% wskazywali poprawny od-
cinek. Ale Asch potajemnie umieścił wśród 
badanych swoich współpracowników – 
aktorów, którym polecono wprowadzać 
w błąd resztę grupy, wybierając niewłaści-
wą odpowiedź. Współpracownicy Ascha 
zdezorientowali prawdziwych badanych, 
wprowadzając w błąd i wybierając na fo-
rum grupy niepoprawną odpowiedź. W kon-
sekwencji uczestnicy udzielali właściwych 
odpowiedzi tylko w 63,2% prób. Badanie 
ujawniło znaczne indywidualne zróżnico-
wanie – około 5% osób zawsze dostoso-
wywało się do opinii grupy, a 25% osób za 
każdym razem trzymało się własnej oceny. 
Pozostali uczestnicy poddawali się konfor-
mizmowi przynajmniej w części prób. 
Wyniki innego ciekawego eksperymentu 
autorstwa naukowców, prof. Jensa Krause 
i Johna Dyera, opublikowano na łamach 
„Animal Behaviour Journal”. Badacze prze-

prowadzili serię prób, w których ochotni-
kom wydano polecenie poruszania się po 
dużej sali bez rozmawiania z sobą. Podob-
nie jak w eksperymencie Ascha, po jakimś 
czasie kilku wybranym uczestnikom bada-
nia, bez wiedzy innych badanych, przeka-
zano bardziej szczegółowe instrukcje, po 
jakim torze poruszać się na terenie sali. 
Naukowcy odkryli, że podobnie jak owce 
podążające za trzodą, ludzie podążają ślepo 
za jedną lub dwiema osobami, które wyda-
ją się wiedzieć, dokąd zmierzają. Jak się 
później okazało, wielu z uczestników eks-
perymentu nie zdawało sobie sprawy, że 
„za kimś chodzą”. Opublikowane wyniki 
pokazały, że wystarczy 5% „poinformowa-
nych osób/osób wskazujących drogę”, aby 
wpłynąć na kierunek poruszania się grupy 
liczącej około 200 osób. Aż 95%, nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy, podąża za tymi, 
którzy wyznaczają kierunek. Nie jest łatwo 
oprzeć się konformizmowi. Nasze pragnie-
nie, aby jakoś dopasować się do otaczają-
cego nas świata ze wszystkimi zrachowa-

niami i postawami jest bardzo silne. Cenimy 
akceptację społeczną, dążymy do asymila-
cji i boimy się odrzucenia naszych poglą-
dów. W rzeczywistości im mniejsza mniej-
szość, tym bardziej waha się przed 
wyrażeniem przeciwnej opinii. Natomiast 
musimy pamiętać, że w pewnym momen-
cie powinniśmy zaufać własnym oczom 
i odmówić podążania za tłumem. To wła-
śnie takie zachowanie będzie generować 
ludzki postęp. Jeśli jesteś otwarty na fakty 
i argumenty, które naruszają twoje obecne 
przekonania, ale racjonalne dowody mogą 
sprawić, że je zmienisz, to również możesz 
przejść na „drugą stronę”.

Opisane zasady i reguły dotyczą bardzo 
wielu różnych wyborów i decyzji, jakie 
wszyscy podejmujemy. Między innymi w ży-
ciu zawodowym, związkowym czy też poli-
tycznym. Mającymi zarówno wymiar ogól-
nopolski, jak i lokalny lub środowiskowy. 

Psycholog Natalia Bartosz
Przewodnicząca zzPPM Cuprum

Rzecz o owczym pędzieZ cyklu 
NA 

ZWIĄZKOWEJ 
„KOZETCE”

 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/

Zanęcali i łapali
ZZPPM w Hucie Miedzi Legnica w dniu 29.05.2021 w Rogowie 
Legnickim zorganizowało zawody wędkarskie.
W zawodach zajęli poszczególne miejsca:
1 miejsce – Mariusz Derda – 23,950 kg
2 miejsce – Mirosław Klimko – 13,940 kg
3 miejsce – Mateusz Marcinek – 13,030 kg.
Wielką niespodziankę sprawiła Agnieszka Grzybek, która  
z wynikiem 9.090 kg zajęła 4 miejsce pokonując 21 mężczyzn.
Nagrody zwycięzcom wręczali: wiceprzewodniczący ZZPPM Dariusz 
Sędzikowski, przewodniczący ZZPPM HML Sebastian Szczukiewicz 
oraz Dariusz Skwarek przewodniczący ZZPPM ZANAM S.A., nasz 
kandydat w niedawnych wyborach do Rady Nadzorczej.
W zawodach na zaproszenie klegow z HML uczestniczyli koledzy 
z ZZPPM z O/ZWR i ZANAM S.A.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okazałe nagrody.
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„Przyszłość jest w miedzi” – pod 
takim hasłem, z okazji jubileuszu 
60-lecia powstania firmy, KGHM pro-
wadzi kampanię reklamową. Muszę 
przyznać, że została opracowana 
z wielkim rozmachem. Obejmuje nie 
tylko standardowe reklamy zamiesz-
czane w prasie, radiu i telewizji, ale 
również opiera się na licznych spon-
soringach i wydarzeniach medial-
nych. Niektóre z nich są godne po-
chwały. Film prezentujący dokonania 
Jana Wyżykowskiego jest tego do-
brym przykładem. Uważam bowiem, 
że zawsze warto kultywować historię 
narodzin Polskiej Miedzi, pokazywać 
jej imponujący rozwój i promować 
ludzi, którzy się do tego przyczynili. 
Również program „Dolina Miedzio-
wa”, którego celem ma być wsparcie 
innowacji w spółce oraz rozwój start-
-upów, czyli przedsiębiorstw rozpo-
czynających swoją aktywność w tej 
dziedzinie, może przynieść wiele 
korzyści dla KGHM. Oczywiście pod 

warunkiem rzetelnego, pozbawione-
go kolesiostwa podejścia Polskiej 
Miedzi do planowanych działań. 

Są jednak takie akcje, które stawia-
ją pod znakiem zapytania ich cel 
i sens oraz ogólny koszt podejmo-
wanych działań reklamowych. 
Śmiem wątpić, czy emisja jednego 
z odcinków „Familiady” z udziałem 
pracowników KGHM faktycznie pod-
niosła rangę naszej firmy. Uważam, 
że przyczyniła się jedynie do popra-
wienia budżetu TVP. Czy ozdobienie  
100 mkw. budynku KGHM ZANAM 

jedynym na świecie artystycznym 
muralem namalowanym płynną 
miedzią przyczyni się do polepszenia 
wizerunku firmy, wzmocni jej więzi 
z załogą, rozszerzy grono partnerów 
biznesowych lub podniesie wydaj-
ność produkcji? 

Swoistym jednak rekordem mega-
lomanii zarządu KGHM była decyzja 
o zamieszczeniu olbrzymich bilbor-
dów reklamowych na Time Square. 
Samym centrum Manhattanu Nowe-
go Jorku. Każdego dnia przez to 
miejsce przechodzi ponad 300 tysię-
cy ludzi. To powoduje, że jest to 
chyba najdroższa powierzchnia re-
klamowa na świecie. Doskonała  
do promowania produktów zalicza-
nych do kategorii powszechnej kon-
sumpcji o światowym zasięgu. 
Kosmetyków, proszków 

do prania, produktów spożywczych, 
napojów czy też samochodów lub 
producentów odzieży. Jestem prze-
konany, że promocja Polskiej Miedzi 
w tym miejscu nie wpłynie w żaden 
sposób na wzrost wartości naszej 
firmy i jej produktów, czyli miedzi, 

srebra i złota. Wręcz może mieć 
negatywny wpływ na ocenę spółki 
przez jej inwestorów i partnerów 
handlowych. 

W tak rozbudowanym i kosztow-
nym planie jubileuszowych obcho-
dów Polskiej Miedzi nie uwzględnio-
no natomiast bardzo istotnego 
elementu, jakim jest docenienie 
wkładu pracowników w funkcjono-
wanie i rozwój firmy. Oceniając wy-
datki reklamowe, łatwo się domy-

śleć, że zwyczajnie zabrakło dla 
nich środków na wypłatę ja-
kiejś okolicznościowej premii 
lub nagrody. Zapewne z tego 
też samego powodu zarząd 

KGHM milczeniem zbył inicja-
tywę ZZPPM, by oprócz oczeki-

wanej gratyfikacji finansowej Pra-
cownicy Polskiej Miedzi zostali 

uhonorowani pamiątkową okolicz-
nościową monetą (medalem) z ro-
dzimego, osobiście wyprodukowa-
nego srebra o wadze ok. 2 uncji (ok. 
60 gramów). 

Sądzę, że przedstawiciele załogi 
w Radzie Nadzorczej KGHM popro-
szą zarząd KGHM o wyjaśnienie tej 
sprawy oraz skrupulatnie sprawdzą 
wszystkie wydatki KGHM związane 
z kampanią reklamową „Przyszłość 
jest w miedzi”. Być może dzięki temu 
dowiemy się o czyjej przyszłości jest 
w niej mowa. 

Jestem przekonany, że promocJa 
Polskiej Miedzi w NowyM jorku Nie 
wpłynie w żaden sposób na wzrost 
wartości naszeJ firmy i JeJ produktów, 
czyli miedzi, srebra i złota.

Czy pieniądze na nagrody dla pracowników
wydano w Nowym Jorku?

RyszaRd
zbRzyzny
Przewodniczący
zzPPM

Reaktywujemy VI Sportową  
Spartakiadę Sportową ZZPPM zawie- 
szoną w ubiegłym roku z powodu 
ograniczeń epidemicznych.

Do tej pory rozegrane zostały  
trzy konkurencje: kręgle, strzelec-
two i wędkarstwo. Teraz przyszła 
pora na łucznictwo. Zawody 
odbędą się 12 czerwca w Karczowi-
skach. Dla odświeżenia pamięci 
zamieszczamy tabelę punktową. 
Pilnie śledzić będziemy przebieg 
dalszej rywalizacji. Zobaczymy,  
czy Huta Miedzi Legnica utrzyma 
prowadzenie, czy odda palmę 
pierwszeństwa innej drużynie.

Znowu będziemy walczyć o medale i puchary 
Związkowiec

ZagłębiaMiedziowego” 
Gazeta związku zawodowego Pracowników 
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