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Już niedługo, kolejny raz, obchodzić będziemy 
„Dzień Związkowca”. Nasze święto, ustano-
wione w 1997 roku przez Zebranie Delegatów 
ZZPPM dla upamiętnienia wydarzeń z 1992 
roku. Walki pracowników KGHM o utrzymanie 
polskości Polskiej Miedzi. Jej centralnym punk-
tem stał się strajk generalny, który rozpoczął 
się 20 lipca 1992 roku. 
W proteście tym pod wodzą Związku Zawodo-
wego Pracowników Przemysłu Miedziowego 
uczestniczyła niemal cała załoga, licząca  
wtedy 38 tys. osób – pracownicy kopalń, hut  
i zakładów zaplecza. Związkowcy należący do 
działających wtedy kilkunastu central związ-
kowych oraz niezrzeszeni. Od strajku odcięło 
się jedynie kierownictwo „Solidarności”, choć 
wielu szeregowych członków tej organizacji 
czynnie brało w nim udział. 

nasza walka 
i zwyciestwo!

strajk 1992
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„Przywołujemy historię naszego strajku, dlatego że jest  
to sposób na oddanie hołdu dziesiątkom tysięcy pracowników,  
którzy przed laty, w momencie próby, nie zawahali się stanąć 

w obronie całego naszego przemysłu miedziowego”
Zbliża się 29. rocznica pierwszego 
legendarnego w Polsce strajku 
w obronie polskości Polskiej Miedzi. 
To chyba dobry moment, by przypo-
mnieć, jak do niego doszło. W KGHM 
trwa bowiem pokoleniowa wymiana 
i dla wielu młodych pracowników 
tamte wydarzenia to odległa historia, 
która w ich mniemaniu nie ma 
bezpośredniego przełożenia na 
dzisiejszą rzeczywistość. 

Na strajk w 1992 roku powinniśmy 
patrzeć nie tylko w ujęciu historycznym, 
ale również w kontekście jego wpływu na 
dzisiejszą gospodarkę narodową. Proszę 
pamiętać, że był to pierwszy legalny 
i wówczas najdłuższy strajk w Polsce. 
Dzisiaj polski przemysł miedziowy to 
wiodąca branża, która zapewnia dziesiąt-
ki tysięcy dobrych i stabilnych miejsc 
pracy, kreuje miliardy złotych zysku i sta-
nowi liczącą się w świecie siłę ekonomicz-
ną. Śmiem twierdzić, że gdyby na począt-
ku lat 90. ubiegłego wieku doszło do 
sprzedania nas obcemu kapitałowi spe-
kulacyjnemu, dzisiaj KGHM w najlepszym 
przypadku byłby niewiele znaczącą firmą 
wydrenowaną i pozbawioną perspektyw 
rozwojowych. Być może w znacznym 
stopniu ograniczono by nas do przetopu 
obcych koncentratów, a resztę ciągu 
technologicznego zlikwidowano. W ten 
sposób pozbyto by się naszej konkurencji 
na światowych rynkach. Inaczej mówiąc, 
podzielilibyśmy los między innymi pol-
skiego przemysłu stoczniowego, farma-
ceutycznego czy też samochodowego. 
W okresie transformacji gospodarczej na 
naszych oczach bankrutowały takie firmy, 
jak Ursus i Polkolor. Pod młotek wysta-
wiono Wedel i  Hortex. Za symboliczną 
złotówkę sprzedawano wydawnictwa, 
huty, kopalnie, zakłady spożywcze i mle-
czarnie. Likwidowano PGR-y i zakłady 
mięsne. 
Większość starszego pokolenia 
doskonale pamięta tamten okres,  
ale dla młodzieży to zapewne zupełny 
kosmos.

Dlatego trzeba o tym mówić i wyciągać 
naukę na przyszłość. Często zadawaliśmy 
sobie pytanie: dlaczego raptem po trans-
formacji ustrojowej wszystko w Polsce 
stało się nieopłacalne. Prawicowy rząd 
działał pod dyktando Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego i nie brał pod 
uwagę społecznych skutków swych dzia-

łań. W efekcie lawinowo rosło bezrobocie 
i obszar biedy obejmował coraz szersze 
kręgi ludzi. Straciliśmy poczucie bezpie-
czeństwa. Nasze Zagłębie Miedziowe nie 
było w tym wszystkim żadnym wyjąt-
kiem. Wynagrodzenia hutników i górni-
ków po opłaceniu rachunków nie wystar-
czały na zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb. Likwidowano wiele miejsc pra- 
cy, ograniczano świadczenia socjalne.  
Trzeba zaznaczyć, że działo się to pod 
ochronnym parasolem Solidarności,  
która wyznawała zasadę, że wszystko, co 
powstało za czasów komuny, musi być 
zniszczone. Tymczasem inflacja szalała 
i ceny podstawowych artykułów rosły 
z dnia na dzień. Natomiast wynagrodze-
nia tych, którzy mieli jeszcze pracę, w za-
sadzie stały w miejscu. 
Trudno się więc dziwić, że nastroje 
społeczne były na granicy wybuchu. 

Związki zawodowe, które były w opozy-
cji do Solidarności, w tym również ZZPPM, 
słały do rządu apele i ostrzeżenia, że sytu-
acja w każdej chwili może wymknąć się 
spod kontroli. Nasze pikiety i manifestacje 
ignorowano, a wielogodzinne rozmowy 
z rządem nie przynosiły widocznych efek-
tów. Podobnie było na szczeblu firmy. 
Władze KGHM najwyraźniej zajęte były 
przygotowaniami do planowanej prywaty-
zacji i nie podejmowały z załogą konstruk-

tywnego dialogu. Zgodnie z projektem 
forsowanym przez ówczesnego ministra 
przekształceń własnościowych Janusza 
Lewandowskiego – firma miała zostać 
sprywatyzowana z udziałem zagraniczne-
go inwestora z branży. W tej roli widziano 
amerykański koncern metalurgiczny Asar-
co lub australijski holding Western Mining. 
Pojawili się i tacy prywatyzatorzy, jak były 
minister przemysłu Andrzej Zawiślak i były 
wojewoda legnicki Andrzej Glapiński, któ-
rzy z pomocą angielskiego banku chcieli 
z KGHM wykroić i sprywatyzować najlep-
szy kąsek, jakim jest Kopalnia „Rudna” i Huta 
Miedzi „Głogów”.

Sprzedaż Polskiej Miedzi lub jej rozbicie 
na wiele podmiotów było więc coraz 
bardziej realne. W tej sytuacji konieczno-
ścią stała się konsolidacja rozdrobnione-
go branżowego ruchu związkowego Pol-
skiej Miedzi, tak by móc skutecznie 
przeciwstawić się tym szkodliwym pla-
nom. Jesienią 1991 roku 17 organizacji 
działających na terenie KGHM postano-
wiło utworzyć jednolity ogólnopolski 
związek. Tak powstał Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu Miedziowego, 
który został zarejestrowany w sądzie 
w Warszawie w grudniu tego samego 
roku. Z dumą dodam, że w wyniku gło-
sowania jednogłośnie powierzono mi 
funkcję przewodniczącego.

Z tego wynika, że organizacja miała 
zaledwie siedem miesięcy na umoc-
nienie struktur przed swoim chrztem 
bojowym, jakim był strajk w obronie 
polskości Polskiej Miedzi. 

Daliśmy jednak radę, choć nie ukry-
wam, że czasami musieliśmy w biegu 
dostosowywać się do aktualnej sytuacji. 
Najważniejsze jednak było to, że zyskali-
śmy osobowość prawną na szczeblu 
całego KGHM i z tego poziomu mogliśmy 
formułować nasze postulaty oraz prowa-
dzić negocjacje z zarządem firmy. Mieli-
śmy też świadomość, że nasze żądanie 
utrzymania przez skarb państwa pakietu 
kontrolnego akcji KGHM nie może być 
przedmiotem sporu zbiorowego. Nie jest 
to bowiem domena związków zawodo-
wych. Dlatego też sformułowaliśmy dłu-
gą listę postulatów płacowych i socjal-
nych i 27 marca 1992 roku wystąpiliśmy 
z tym dokumentem do ministra prze-
kształceń własnościowych, Rady Nadzor-
czej i Zarządu KGHM. Wszyscy jednak 
wiedzieli, że tak naprawdę nie chodziło 
o podwyżki, lecz o zachowanie KGHM we 
władaniu skarbu państwa.
Czyli w taki sposób rozpoczęliście 
spór zbiorowy, który w konsekwencji 
zakończył się zwycięskim strajkiem.

Jednak zanim do tego doszło, musie-
liśmy przejść całą prawem przewidzianą 
procedurę rokowań, mediacji oraz zor-
ganizować referendum strajkowe. Zna-
komita większość załogi wzięła w nim 
udział. Bardzo nam zależało, by wszyst-
ko odbyło się całkowicie legalnie i zgod-
nie z ustawowymi regulacjami. Nie 
ułatwiali nam tego liderzy miedziowej 
Solidarności, którzy wszelkimi sposoba-
mi starali się ochronić zarząd i rozmydlić 
narastający konflikt. Prowadzili z zarzą-
dem KGHM oraz ministrami Lewandow-
skim i Kuroniem niekończące się rozmo-
wy i rokowania. Ewidentnie grali na 
czas. Podpisywali separatystyczne po-
rozumienia i podejmowali próby rozbi-
cia jedności załogi gotowej bronić pol-
skości Polskiej Miedzi. Wręcz można 
było odnieść wrażenie, że liderzy Soli-
darności podjęli decyzję o przystąpieniu 
do Międzyzwiązkowego Międzyzakłado-
wego Komitetu Strajkowego tylko po 
to, by zachować twarz przed swoimi 
członkami oraz by wiedzieć, jakie są 
nasze plany i dzięki temu móc rozbijać 
całą akcję protestacyjną. Na szczęście 

 Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM 
Ryszardem Zbrzyznym
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nasza walka 
i zwycięstwo!

Jak to się 
zaczęło 

Bezpośrednią przyczyną był spór 
zbiorowy dotyczący płac, które w latach 
1989–1992 spadły w firmie realnie 
o około 40%. Wśród zgłaszanych postu-
latów było także żądanie zachowania 
praw pracowniczych. Ale był jeszcze 
jeden, główny, powód protestu załogi 
– ówczesny rząd planował sprzedać 
kontrolny pakiet akcji Polskiej Miedzi 
amerykańskiemu koncernowi miedzio-
wemu Asarco, firmie o potencjale 
mniejszym niż KGHM, i to za śmieszne 
pieniądze – 400 mln dol. Kwotę porów-
nywalną z półrocznym zyskiem naszej 
spółki.

od ignorancJi  
do prowokacJi 
Przez pierwszy tydzień na temat straj-

ku panowała kompletna cisza w me-
diach, które nie zauważały, że w jednej 
z największych polskich firm nie pracu-
je 30 tys. ludzi. Zupełnie jak za czasów 
komuny, którą przeciwnicy strajku tak 
gardzili. Negocjacje z zarządem nie 
posuwały spraw naprzód. Czasem mia-
ły wręcz groteskowy charakter. Podczas 
jednego ze spotkań Komitetu Strajko-
wego z zarządem Polskiej Miedzi pro-
testujący zagrali va banque i oświad-
czyli, że odstępują od większości 

zgłoszonych postulatów i oczekują 
tylko jednej złotówki podwyżki. Jednak 
zarząd firmy miał realizować jedno-
znacznie brzmiącą instrukcję – żadnych 
ustępstw! Trudno się więc dziwić, iż 
z każdym dniem strajku napięcie po 
obu stronach rosło. 

Władza próbowała na różne sposoby 
złamać ludzi. Tak upokorzyć, by skoń-
czyli strajk bez żadnego porozumienia, 
na kolanach. Były próby szantażu i za-
straszenia działaczy. Rozsiewano plotki, 
pomówienia i oszczerstwa na ich temat. 
Chciano podzielić i skłócić załogę. Jed-
nym mówiono o zwolnieniach dyscy-
plinarnych i odpowiedzialności karnej, 
innym w tajemnicy oferowano atrakcyj-
ne profity. 

Jednak pracownicy dzielnie trzymali 
się razem, działali racjonalnie i nie do-
puszczali do jakichkolwiek incydentów. 
Dzięki takiej postawie rosło dla nich coraz 
szersze poparcie społeczne.

W nocy poprzedzającej pikietę straj-
kujących na placu przed siedzibą za-
rządu do komitetu strajkowego przy-
szedł komendant powiatowy policji. 
– Panowie, żaden policjant nie dotknie 
żadnego górnika. Będziemy pilnowali, 
żeby nie doszło do żadnych zamieszek 
– zapewnił i dotrzymał słowa. Na pla-
cu przed budynkiem zarządu nigdy 
wcześniej ani później nie zebrało się 
tak wielu ludzi. Z zarządu nikt się nie 
pojawił.

Epilog 
Protest zakończył się po 32 dniach zwy-

cięstwem załogi. Strajk przeciwko bezpo-
średniej sprzedaży Polskiej Miedzi firmie 
Asarco przyniósł żądany efekt. Wszystko 
odbyło się bez użycia siły i agresji. Nie tylko 
utrzymano w rękach skarbu państwa mie-
dziowy koncern, ale też sporządzono układ 
zbiorowy pracy, który regulował wiele 
kwestii zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Trzynaście lat później życie dopisało 
zakończenie historii strajku w obronie 
polskości Polskiej Miedzi. Serwisy infor-
macyjne podały wiadomość, że zarząd 
Asarco złożył w amerykańskim sądzie 
wniosek o ochronę upadłościową. Uza-
sadnienie wniosku motywowano wysoki-
mi kosztami ponoszonymi na ochronę 
środowiska oraz fiaskiem rozmów z pra-
cownikami w sprawie zakończenia konflik-
tu – w Asarco ponad pięć tygodni trwał 
strajk załogi. Przed zgłoszeniem wniosku 
koncern wykorzystywał zaledwie ok. 30% 
swoich mocy produkcyjnych. Firmie nie 
pomogło nawet to, że w 1999 r. kupił ją 
światowy potentat w branży miedziowej, 
Grupo Mexico, który zapłacił za nią 2 mld 
dol., kupując także (według Bloomberga) 
zadłużenie wynoszące 1 mld dol. 

Tak więc gdyby przed laty Polska Miedź 
weszła w struktury Asarco, już dawno 
spółka byłaby niewypłacalna, ludzie stra-
ciliby pracę, a Zagłębie Miedziowe stałoby 
się Zagłębiem Bezrobocia. 

byli w tym mało skuteczni. Ludzie szyb-
ko zorientowali się w tych zamiarach 
i w tamtym czasie wielu członków Soli-
darności opuściło szeregi tej organiza-
cji. Mówili, że nie chcą należeć do 
związku, który bardziej reprezentuje in-
teresy pracodawcy niż załogi. Padały 
propozycje wywiezienia aktywistów 
Solidarności na taczkach poza zakład 
pracy. Niektórzy z nich, w obawie przed 
gniewem swoich własnych członków 
zgromadzonych w cechowni musieli 
salwować się ucieczką. Pamiętam, jak 
Władysław Grodzki pierwszą falę ludz-
kiego oburzenia przeczekał zamknięty 
w toalecie. W połowie strajku Bogdan 
Nuciński i Antoni Blicharski w obawie 
przed samosądem zabarykadowali się 
w swoim biurze na ZG Lubin. 
Faktycznie miedziowa Solidarność 
w tamtym czasie musiała wiele 
stracić na swoim wizerunku związku 
walczącego o dobrze pojęte interesy 
pracownicze. 

To wstydliwa karta w dziejach tej orga-
nizacji. Pewnie dlatego dzisiaj stara się 
ona fałszować historię i kreować na 
prawdziwych obrońców polskości Pol-
skiej Miedzi. Z każdym rokiem idzie im 
to coraz łatwiej. Przecież wielu uczestni-
ków tego strajku jest na emeryturze lub 
też już odeszli z tego świata i nie mogą 
dać świadectwa, jak to naprawdę było. 
Natomiast młode pokolenie poddawane 
oficjalnej propagandzie nie dąży do po-
znania prawdy, ale bezkrytycznie akcep-
tuje podawaną im narrację. Dlatego też  
każdego roku na różne sposoby stara- 
my się mówić o tamtych wydarzeniach.  
Pokazujemy też ich skutki, które mają  
odzwierciedlenie również w dzisiejszej  
rzeczywistości. Jednym z nich jest wy-
pracowany po strajku ZUZP. Chyba naj-
bardziej korzystny dla pracowników 
Układ, jaki w Polsce obowiązuje. 

Przywołujemy historię naszego straj-
ku również dlatego, że jest to sposób  
na oddanie hołdu dziesiątkom tysięcy 
pracowników, którzy przed laty, w mo-
mencie próby, nie zawahali się stanąć 
w obronie całego naszego przemy- 
słu miedziowego. Branży, która dzisiaj  
kreuje miliardy złotych zysku i stano- 
wi liczącą się w świecie siłę ekono- 
miczną i gospodarczą.  

Powtórzę raz jeszcze, ta potęga KGHM 
nie wzięła się znikąd, ale została wypraco-
wana w naszym regionie przez kilka po-
koleń górników, hutników oraz fachow-
ców wielu służb serwisowych. Mieli 
w tym swój udział również liczni naukow-
cy i kadra zarządzająca dbająca o sprawne 
funkcjonowanie firmy. Warto też pamię-
tać, kto przed laty stał po przeciwnej 
stronie barykady. Wspierał zachodni kapi-
tał spekulacyjny i dążył do unicestwienia 
Polskiej Miedzi jako dobra narodowego. 
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spotkaniE stron zUzp 
informacja o wypłacie nagrody jubileuszowej z okazji 60-lecia polskiej Miedzi  

w wysokości 2 tys. zł brutto, prezentacja wskaźników ilustrujących poziom zatrudnienia  
i wynagrodzeń w kgHM za 5 miesięcy br., plan wczasów profilaktyczno-leczniczych od września  

do końca 2021 roku, propozycja zmian w zapisach zUzp dotyczących świadczeń socjalnych  
oraz omówienie realizacji w polskiej Miedzi programu szczepień pracowników przeciwko coVid 19. 

To podstawowe tematy poruszone 
przez pracodawcę 29 czerwca podczas 
rutynowego, wynikającego z przepisów 
ZUZP dla pracowników KGHM spotka-
nia strony związkowej z przedstawicie-
lami zarządu KGHM. 

– Z satysfakcją odnotowałem fakt, iż 
zarząd KGHM zdecydował się wreszcie 
na przyznanie załodze specjalnej nagrody 
jubileuszowej z okazji 60-lecia KGHM i na 
dodatek datę tej wypłaty wyznaczył na  
20 lipca – komentuje przewodniczący 
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Jest to bo-
wiem rocznica rozpoczęcia pierwszego 
w naszej powojennej historii legalnego 
strajku w obronie polskości Polskiej Mie-
dzi. Odbieram to jako symboliczne uho-
norowanie wszystkich uczestników tam-
tego protestu, którym, w imieniu ZZPPM, 
miałem zaszczyt przewodzić. To pozytyw-
ne i wizerunkowe wrażenie psuje jednak 
fakt, iż równolegle władze KGHM zamie-
rzają w tym roku ograniczyć do 320 ilość 
wczasów profilaktyczno-leczniczych. Jest 
to uprawnienie pracownicze wpisane do 
ZUZP i corocznie powinno być realizowa-
ne na poziomie 445 skierowań. Zwracam 
też uwagę, iż w 2020 r. z powodu ograni-
czeń epidemicznych zostało ono zawie-
szone, ale środki na ten cel nie zasiliły 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sądzę 
wiec, że najwyższa wreszcie pora, by 
rzeczowo o tym problemie podyskuto-
wać i znaleźć jakieś satysfakcjonujące 
pracowników rozwiązanie. 

warto 
rozMawiać 

Oprócz konieczności dokładnego roz-
liczenia środków przeznaczanych na 
wczasy profilaktyczno-lecznicze ZZPPM 
ponownie zgłosił pod dyskusję stron 
ZUZP następujące tematy. 

 ustalenie, że system pracy 24/48 jest 
podobną jak czterobrygadówka organi-
zacją pracy, gdzie przysługuje także do-
datek specjalny w wysokości jednodnio-
wego wynagrodzenia (sprawa dotyczy 84 
strażaków z JRGH),

 rozszerzenie o min. 2 kat. wzwyż ta-
beli zaszeregowań na wszystkich stano-
wiskach (zał. nr 1 do ZUZP),

 rozszerzenie tabeli naliczania dodat-
ków stażowych dla pracowników zatrud-
nionych na powierzchni,

 ujednolicenie w GK KGHM wysoko-
ści odpisu na PPE na poziomie 7%,

 rozpoczęcie prac nad objęciem pra-
cowników wszystkich spółek Grupy Ka-
pitałowej KGHM jednolitym Ponadzakła-
dowym Układem Zbiorowym Pracy. 

różnE związki, 
różnE poglądy 
Zazwyczaj podczas większości roz-

mów o problemach i oczekiwaniach 
pracowniczych linia podziału prze- 
biega pomiędzy związkami zawodo- 

wymi a stroną pracodawcy. Jednak  
w przypadku dyskusji o ewentualnym  
przyznaniu strażakom Polskiej Miedzi  
dodatku specjalnego w wysokości 
jednodniowego wynagrodzenia z tytu-
łu uciążliwego systemu organizacji 
pracy sprzeciw zgłosił Józef Czyczerski 
z NSZZ Solidarność. Inaczej mówiąc, 
zarząd KGHM skłonny był zrealizować 
ten postulat i wpisać stosowny aneks 
do ZUZP, ale wobec braku jednolitego 
stanowiska strony związkowej do po-
rozumienia nie doszło. 

– Trudno zrozumieć taka postawę – 
komentuje Ryszard Zbrzyzny. – Jak 
związkowiec może działać na szkodę 
pracowników, których przecież repre-
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Porozumienie w Energetyce
podpisaniem porozumienia zakończył się trwający od kilku miesięcy spór zbiorowy  

w spółce Energetyka. od 1 lipca wszystkim pracownikom pensja zasadnicza wzrośnie o 120 zł.  
również w lipcu każdy zatrudniony otrzyma jednorazową pomoc socjalną w wysokości 500 zł brutto.

Jak wyjaśnia przewodniczący ZZPPM 
Energetyka Dariusz Mika, uzgodnienia 
te nie spełniają nawet minimalnych 
oczekiwań załogi. Równocześnie pod-
kreśla, iż biorąc pod uwagę trudną sy-
tuację ekonomiczną spółki, nie było 
innego dobrego wyjścia godzącego 
interesy pracowników ze stanem finan-
sów firmy. Jednak na dalszą uległość 
załogi w tej sprawie zarząd Energetyki 
już nie powinien liczyć. 

– To jest ostatni rok, w którym zgodzi-
liśmy się na tak drastycznie niski wskaź-
nik wzrostu wynagrodzeń – mówi Da-
riusz Mika. – Za pół roku rozpoczniemy 
kolejne negocjacje płacowe na 2022 r. 
i jeśli zakończą się one niezgodnie z ocze-
kiwaniami załogi, szybko przejdziemy do 
sporu zbiorowego. Będziemy agresyw-
nie, ale zgodnie z prawem, walczyć 
o godne wynagrodzenia. Nie wyrazimy 
zgody na dalsze drenowanie naszych 

przychodów. Wzrost opłat za prawo do 
emisji CO2 to nie nasz, załogi, problem, 
tylko głównego odbiorcy naszych usług, 
jednocześnie właściciela spółki. Już dziś 
zwracamy na to uwagę, zarówno nasze-
mu pracodawcy, jak i właścicielowi Ener-
getyki. Nie tylko oddziały KGHM przyczy-
niają się do dobrych wyników Polskiej 
Miedzi. My, pracownicy spółek, mamy 
też w tym ogromny udział. Oczekujemy 
adekwatnego traktowania.

Stawiamy na współpracę i dialog 

zakład HydrotEcHniczny  
po wyboracH 

1 czerwca w Zakładzie Hydrotechnicz-
nym zakończono trwającą od marca 
procedurę wyboru na nową kadencję 
Społecznych Inspektorów Pracy szczebla 
brygadowego i oddziałowego. Jest to 
23-osobowa grupa ludzi mających wśród 
załogi opinie szczególnie godnych zaufa-
nia, rzetelnych i wiarygodnych. Z tego też 
grona, w drodze tajnego głosowania, 
wyłoniono Zakładowego Inspektora Pra-
cy. Został nim Marek Michalik. W po-
przedniej kadencji sprawdził się już jako 
oddziałowy inspektor. Jest człowiekiem 
życzliwym, cieszącym się niekwestiono-
wanym autorytetem. Kompetentny, zna-
jący specyfikę funkcjonowania zakładu, 
mający wieloletnie doświadczenie zawo-
dowe. Aktywny działacz naszego związku, 
obecnie zatrudniony jako spawacz na 
oddziale RU.

Marek Michalik, pytany o najważniejsze 
cele, jakie z zakresu BHP chce zrealizo-
wać, w pierwszej kolejności wskazuje na 
konieczność usprawnienia komunikacji 
całej społecznej inspekcji pracy funkcjo-
nującej w Zakładzie Hydrotechnicznym. 

– Działamy na bardzo rozległym ob-
szarze i z poziomu firmy trudno jest, by 
jedna osoba mogła skontrolować 
wszystkie, często odległe miejsca. Tym-
czasem każde ogniwo jest ważne, może 
mieć istotny wpływ na funkcjonowanie 
całości. To również kwestia bezpieczeń-
stwa pracowników. Zawsze lepiej wcze-
śniej zapobiegać wypadkom i awariom 
niż później niwelować ich skutki. Jest to 
zarówno kwestia ludzkiego życia i zdro-
wia, jak i płynnego funkcjonowania 
ciągu technologicznego. Dobrze to ro-

zumie dyrekcja, która stawia na beza-
waryjne i bezwypadkowe funkcjonowa-
nie zakładu. Dlatego też w służbach SIP 
widzi swojego partnera, a nie przeciw-
nika. To pozytywne nastawienie powin-
niśmy wykorzystać do maksimum z po-
żytkiem dla załogi i firmy. Dialog 
i współpraca przyniosą nam wszystkim 
więcej korzyści niż dotychczasowa de-
strukcja i wzniecanie konfliktów. Sądzę, 
że ten pogląd podziela większość pra-
cowników. Świadczy o tym ich wysoka 
frekwencja wyborcza. Pomimo różnych 
ograniczeń i niedogodności związanych 
ze stanem epidemicznym w głosowaniu 
wzięło udział ponad 66 procent załogi. 

To doskonały wynik. Dziękuję też 
wszystkim, którzy wsparli moją kandy-
daturę i zapewniam, że nie zawiodę ich 
zaufania.

Słowa podziękowania dla załogi wy-
raża też lider ZZPPM ZH Waldemar 
Dziarmaga, który od samego początku 
był bardzo aktywny przy organizacji 
wyborów. 

– Pragnę wyrazić moje uznanie wszyst-
kim tym pracownikom, którzy nie przed-
łożyli przynależności związkowej ponad 
dobro zakładu i pomimo różnych naci-
sków potrafili kandydować i podejść do 
wyborów w sposób odpowiedzialny  
– mówi Waldemar Dziarmaga.

zentuje przed pracodawcą? Taka po-
stawa to wstyd i hańba zarówno dla 
niego, jak i całej jego organizacji. 
Jeśli dzisiaj Solidarność neguje pra-
wa strażaków z JRGH do dodatku, to 
kogo weźmie jutro na tapetę? Może 
całą załogę Polskiej Miedzi? 

coVid  
nas dziEli 

Różnice w poglądach i posta-
wach pomiędzy przedstawicielami 
poszczególnych związków zawo-
dowych zarysowały się również 
podczas dyskusji poświęconej re-
alizacji programu szczepień prze-
ciwko Covid 19. Po apelu preze- 
sa KGHM Marcina Chludzińskiego 
o pomoc w zwiększeniu frek- 
wencji prowadzonej akcji liderzy 
niektórych organizacji rozpoczęli 
debatę nie nad tym, iż szczepienia 
powinny być całkowicie dobrowol-
ne i pracodawcy nie wolno w tym 
zakresie wywierać na pracowni-
ków żadnej presji. Zgodnie z wolą 
prezesa zaczęto się zastanawiać 
nad tym, w jaki sposób skutecznie 
zbudować system zachęt dla za-
szczepionych i restrykcji wobec 
przeciwników. Między innymi za-
proponowano uruchomienie dla 
zaszczepionych loterii z nagrodami 
oraz zwolnienia ich z obowiązku 
noszenia maseczek. 

Stanowisko ZZPPM w tej spra-
wie jest jednoznaczne – każdy, kto 
jest przekonany o celowości i sku-
teczności szczepień warunkowo 
dopuszczonych do stosowania, 
powinien mieć możliwość je do-
stać. Jednak zawsze musi to być 
indywidualna i głęboko przemyśla-
na decyzja podejmowana w opar-
ciu o własne przekonania. Wolna 
od nacisków czy też przymusu. Nie 
można też w tej sprawie stosować 
segregacji sanitarnej. Związek 
oczekuje też od pracodawcy, iż 
obecnie prowadzoną promocję 
szczepień zastąpi akcją uświada-
miającą ludzi, że jest to ekspery-
mentalna procedura medyczna 
będącą wciąż na etapie badań kli-
nicznych, a jej długofalowe skutki 
na ludzki organizm są jeszcze nie-
znane. Na dodatek nadal nie okre-
ślono, kto będzie ponosił odpowie-
dzialność w przypadku wystąpienia 
ewentualnych komplikacji poszcze-
piennych. Producenci oraz medycy 
są z tego zwolnieni, a firmy ubez-
pieczeniowe odmawiają wypłaty 
świadczeń. Czy KGHM jest gotowy 
wziąć na siebie ciężar wszystkich 
kosztów odszkodowawczych? 
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rośniEMy w siłę 
w ostatnim czasie nasze szeregi powiększyły się o ponadstuosobową 
grupę koleżanek i kolegów zatrudnionych w centrozłom wrocław sa 

są to członkowie dotychczasowego branżowego związku 
zawodowego ’83, który na początku roku podjął decyzję 

o przyłączeniu ich organizacji do struktur zzppM. władze naszej 
organizacji wyraziły na to zgodę i po spełnieniu wszelkich 

formalnoprawnych wymogów utworzono zzppM centrozłom. 

Do związku należy jedna trzecia 
350-osobowej załogi. Przewodniczącym 
zarządu jest Jacek Butwicki. Pytany o po-
wody, jakie legły u podstaw decyzji 
o przyłączeniu się do struktur ZZPPM, 
mówi on o dobrej opinii, jaką cieszy się 
nasza organizacja oraz wskazuje na ko-
nieczność łączenia sił związkowych. 

– Ludzie postrzegają ZZPPM jako 
skuteczny i aktywnie działający na rzecz 
pracowników. Mam tu na myśli nie 
tylko historyczne dokonania, ale rów-
nież bieżącą aktywność. Niezależnie od 
trendów politycznych zawsze stoi po 
stronie załogi. To ważne, zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach, gdy coraz czę-
ściej spotykamy się z próbami ograni-
czenia naszych uprawnień pracowni-
czych i związkowych. Już teraz jest 
trudno utrzymać jakiś godny poziom 
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 
Jednak obawiam się, że wraz z pogłę-
bianiem się kryzysu gospodarczego 
będzie jeszcze gorzej. Patrząc tylko 
z perspektywy naszej spółki, widzimy, 
jak w dialogu społecznym strona pra-
codawcy na różne sposoby próbuje nas 
zmarginalizować. Bywa, że nie waha się 
działać na granicy prawa lub wręcz je 
naruszać, co potwierdziła Państwowa 
Inspekcja Pracy. Musimy więc się bro-
nić i im nas będzie więcej i będziemy 
bardziej zintegrowani, tym nasza sku-
teczność będzie większa. 

Norweskie szkolenia 

Uczymy się od najlepszych 
Jak rozwijać dialog społeczny w Polsce oraz budować prawdziwy wizerunek 

związków zawodowych – to wiodące tematy, jakim poświęcone było seminarium 
szkoleniowe ZZPPM. Odbyło się ono w Szklarskiej Porębie w dniach 16–18.06 pod 
patronatem Innovation Norway, operatora programu finansowanego przez Królestwo 
Norwegii. Wzięła w nim udział ponad 30-osobowa grupa liderów naszego związku. 
W trakcie seminarium dowiedzieliśmy się między innymi, jak w Norwegii zorgani-
zowany jest nadzór nad bezpieczeństwem pracy i jak tam wygląda dotrzymywanie 
umów społecznych. Omówiono też reguły obowiązujące partnerów dialogu spo-
łecznego. Był też czas na dyskusję, jak skutecznie prezentować załodze dokonania 
związku zawodowego oraz w jaki sposób kształtować wizerunek organizacji.

Czytelników chcących więcej dowiedzieć się o przebiegu całego projektu finan-
sowanego przez Królestwo Norwegii zapraszamy na naszą stronę internetową  
www.zzppm.pl 

Związkowiec
ZagłębiaMiedziowego” 

Gazeta Związku Zawodowego pracowników 
przemysłu Miedziowego, 

issn 2080-9905 
egzemplarz bezpłatny

Redakcja: 59-300 lubin, ul. M. skłodowskiej 66 
tel. (76) 84 61 030
RedaktoR nacZelna: 

Magdalena Źróbek  
– nona105@wp.pl

Rysunki: Grzegorz Rożek 
– grzegorz.rozek@co.pl 

WydaWca: 
Związek Zawodowy Pracowników 

Przemysłu Miedziowego 
www.zzppm.pl

Uroczysty  
akcent  

szkolenia
16 czerwca w Szklarskiej Porębie 

przewodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny odznaczył medalem „Zasłu-
żony dla ZZPPM” odchodzącego na 
emeryturę Artura Dawydzika. Wielolet-
niego członka zarządu ZZPPM Nitroerg 
oraz Zakładowego Społecznego In-
spektora Pracy.

Serdecznie gratulujemy koledze wy-
różnienia i życzymy wszystkiego naj-
lepszego na nowej drodze życia wolnej 
od służbowych obowiązków i zawodo-
wych stresów.

Centrozłom Wrocław SA jest spółką Grupy Kapitałowej KGHM. Jej właścicielem jest 
KGHM Metraco. Ściśle współpracuje z hutami Polskiej Miedzi. Firma zajmuje się za-
kupem, przerobem i sprzedażą złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych, 
zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego oraz odzyskiem i złomowaniem odpadów (w tym 
odpadów poprzerobowych). Oprócz siedziby we Wrocławiu ma 11 oddziałów zlokali-
zowanych między innymi w Legnicy, Oławie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, 
Opolu, Kaliszu, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu oraz w Koninie. 
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ZWR, Huta Miedzi Głogów i ZG Polkowice- 

-Sieroszowice na podium zawodów łuczniczych

Spartakiada ZZPPM 
15 czerwca, po długiej przerwie spowodowanej sytuacją związaną  

z pandemią, wróciła Spartakiada Sportowa ZZPPM. Tym razem związkowi 
sportowcy spotkali się w Karczowiskach, aby rywalizować w konkurencji 
wymagającej precyzji, opanowania i celnego oka. Najlepsza okazała się 
reprezentacja ZZPPM z Oddziału Wzbogacania Rud, która w pokonanym 
polu pozostawiła 11 ekip. Drugie miejsce zajęli hutnicy z Głogowa,  
a trzecie górnicy z Polkowic-Sieroszowic.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Mirosław Krępiński z O/ZWR, drugi 
był Krzysztof Widak z ZWR, a trzeci Paweł Zygler z PeBeKa.

W opinii pana Jerzego Dzikowskiego, doświadczonego trenera, zawodnika, 
zawody w tym roku stały na bardzo wysokim poziomie. Dlatego jako organi-
zator sportowy zawodów twierdził, że w przyszłym roku będziemy strzelać do 
mniejszych tarcz. Uczestnicy i zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Zawody zorganizowali ZZPPM O/ZWR oraz sekcja łucznicza LZS SKS 
Raszówka z Jerzym Dzikowskim na czele.

Podziękowania dla organizatorów i uczestników zawodów!

Wspaniała integracja, superorganizacja, zdrowa, koleżeńska rywaliza-
cja to tylko kilka pochwał od uczestników dla organizatorów „I nocnych 
Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego 
ZZPPM O/Zakład Hydrotechniczny”.

Drużynowo miejsca:
1.  Krzysztof Lasek, Rafał Stepień – 16,02 kg
2.  Artur Łukaszuk, Mariusz Bunkiewicz – 13,26 kg
3.  Jerzy Wiązek, Witold Gręda – 5,85 kg
Największą rybę złowił Krzysztof Lasek – 4,96 kg.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom nocnych połowów serdecz-

nie gratulujemy tak udanej imprezy!Sportowe popołudnie na kręgielni 
25 czerwca Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego 

ZZPPM KGHM ZANAM S.A. zorganizował turniej bowlingowy o Puchar 
Przewodniczącego ZZPPM KGHM ZANAM S.A.

W klasyfikacji kobiet pierwsze miejsce zajęła Sylwia Kureń, drugie miejsce 
– Iza Wojciechowska, a trzecie – Kasia Włodarczak.

W klasyfikacji mężczyzn pierwsze miejsce zajął Kamil Czubek, drugie 
miejsce (po dogrywce) Zbigniew Czubek, a trzecie – Krzysztof Krzesaj.

Zawodom towarzyszyła przemiła atmosfera i superzabawa.

Nocne łowy kolegów 
z ZZPPM Zakład 
Hydrotechniczny 

Ryby nie 
miały szans 
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W ierzyć i kontrolować to 
stara i sprawdzona za-
sada, która ułatwia i po-
rządkuje wiele relacji 

oraz wzajemnych powiązań. W życiu 
społecznym wprowadza transparent-
ność. Likwiduje też plotki, niedomó-
wienia czy wręcz pomówienia. War- 
to więc nie tylko ślepo wierzyć, ale 
i kontrolować. 

Zapewne z taką też intencją Naj-
wyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę 
wydatki Ministerstwa Zdrowia ponie-
sione na walkę z pandemią Covid-19. 
W tym zakresie sprawdzono między 
innymi procedury zakupów niezbęd-
nego sprzętu medycznego oraz środ-
ków ochrony indywidualnej, w tym 
respiratorów. W wyniku kontroli do-
patrzono się licznych uchybień i oce-
niono wydatkowanie środków pu-
blicznych przez Ministerstwo Zdrowia 
jako poniesione z naruszeniem prawa 
lub niegospodarne. 

Wnioski te dla wielu obserwato-
rów bieżących wydarzeń z frontu 

walki z panującą zarazą zapewne nie 
są niczym zaskakującym. Często 
przecież widzimy, jak bez ładu i skła-
du, zasłaniając się walką z zarazą, 
Ministerstwo Zdrowia, nazywane 
czasami Ministerstwem Chorób, 
marnotrawi znaczne sumy z na-
szych pieniędzy, bowiem budżet 
państwa to nic innego jak suma 
płaconych przez nas podatków. 

Niestety, ten niekorzystny dla rządu 
Raport NIK zawiera też wątek Polskiej 
Miedzi, który z pewnością chluby spół-
ce nie przynosi. Okazuje się bowiem, 

iż „Według wyjaśnień Ministerstwa 
Zdrowia z 18 maja 2021 r., w pierw-
szym kwartale 2021 r. komornik zajął 
środki pieniężne z tytułu wierzytel- 
ności przysługującej E&K Sp. z o.o. od 
KGHM Miedź Polska S.A. (pisownia 
oryginalna) w kwocie 24 626 tys. zł, 

w dniu 16 lutego 2021 r. zajął 418 re-
spiratorów znajdujących się w maga-
zynie w Warszawie” (cytat dokumentu 
zawierającego wynik kontroli).

W tym miejscu trzeba przypo-
mnieć, że E&K to producent moto-
lotni i organizator lotów w trudno 
dostępne rejony świata. Należy do 
Andrzeja Izdebskiego, w przeszłości 
zamieszanego w nielegalny handel 
bronią, którego ONZ wpisał na czar-
ną listę za przemyt broni do Angoli 
i Liberii. Według mediów Izdebski 
współpracował m.in. z najsłynniej-

szym sprzedawcą broni 
Wiktorem Butem, zwanym 
„handlarzem śmiercią”, dziś 
odsiadującym wyrok w amerykań-
skim więzieniu. 

Jak więc to się stało, że szanujący 
się i liczący się na światowych ryn-
kach koncern, jakim jest KGHM, 
wybrał sobie na swojego partnera 
handlowego firmę o tak zszarganej 
reputacji? Dlaczego w ogóle po-
średniczył w zakupie respiratorów 
dla Ministerstwa Zdrowia? Przecież 
nie jest spółką handlową, ale firmą 
wydobywająca i przetapiająca rudę 
miedzi. Dlaczego doprowadzono do 
sytuacji takiego zadłużenia wobec 
spółki E&K, że aż doszło do zajęcia 
konta KGHM? Niedopatrzenie czy 
brak płynności finansowej? 

Przecież egzekucja komornicza za-
wsze wiąże się z dodatkowymi bar-
dzo wysokimi kosztami. Jakie były 
warunki kontraktu zawartego z E&K? 
Nie wiemy też, czy wspomniane 24 
mln 626 tysięcy złotych zajęte przez 
komornika to już całe zadłużenie 
wobec E&K, czy też należy się spo-
dziewać kolejnych roszczeń? 

Jakie jeszcze trupy mogą wypaść 
z szafy stojącej w gabinecie prezesa? 

To są pytania, które trzeba zadać 
zarządowi Polskiej Miedzi i uważam, 
że przedstawiciele załogi zasiadają-
cy w Radzie Nadzorczej muszą do-
prowadzić do uzyskania na nie od-
powiedzi. To pracownicy Polskiej 
Miedzi wypracowali zabrane przez 
komornika 24 mln zł, mają więc 
pełne prawo wyczerpującej infor-
macji w tej sprawie. 

Gdyby te pieniądze przeznaczono 
na wypłatę dodatkowej premii, to 
roczny dochód każdego zatrudnio-
nego w KGHM wzrósłby średnio 
o około 1400 zł. 

Przedstawiciele załogi zasiadający 
w Radzie Nadzorczej powinni się też 
zainteresować szczegółami kontraktu 
Polskiej Miedzi na zakup maseczek 
ochronnych. Okazuje się bowiem, iż 
Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
prowadziła dochodzenie w sprawie 
niedopełnienia obowiązków w okre-
sie od 18 marca 2020 r. do 20 lutego 

2021 r. przez członków zarządu 
KGHM zobowiązanych do zaj-
mowania się sprawami mająt-
kowymi spółki poprzez doko-
nanie zakupu wadliwego 

towaru w postaci maseczek 
ochronnych niespełniających 

wymaganych norm oraz niepo-
siadających wymaganych atestów, 
czym wyrządzono KGHM Polska 
Miedź S.A. szkodę majątkową o wiel-
kich rozmiarach w kwocie 132 mln zł. 

Co prawda prokurator śledztwo 
w tej sprawie umorzył, stwierdzając, 
iż czyn ten nie zawiera znamion 
czynu zabronionego. Sądzę jednak, 
że z punktu widzenia nadzoru wła-
ścicielskiego oraz dobrze pojętego 
interesu załogi warto zainteresować 
się zakupem wadliwych maseczek. 
Gdyby nie roztrwoniono na to pie-
niędzy, znalazłyby się kolejne środ-
ki na znaczny wzrost wynagrodzeń 
ludzi pracujących zarówno w KGHM, 
jak i w spółkach zależnych.

Panowie zasiadający z wyboru 
załogi w Radzie Nadzorczej! Czy też 
uważacie, że wydanie przez zarząd 
Polskiej Miedzi 132 mln zł na zakup 
wadliwych maseczek ochronnych 
jest mało znaczącą wpadką niewar-
tą waszej uwagi? Pamiętajcie, że 
pracownicy, którzy wam dali man-
dat zaufania, w każdej chwili mogą 
wobec was zastosować zasadę – 
wierzyć i kontrolować. 

TO PrACOWniCy POLSKieJ MiedZi WyPrACO-
WALi ZAbrAne PrZeZ KOMOrniKA 24 MLn ZŁ" 
(...). Gdyby Te PieniądZe PrZeZnACZOnO nA 
WyPŁATę dOdATKOWeJ PreMii, TO rOCZny 
dOCHód KAżdeGO ZATrudniOneGO W KGHM 
WZróSŁby ŚredniO O OKOŁO 1400 ZŁ.

Wierzyć i kontrolować
RyszaRd
zbRzyzny
Przewodniczący
zzPPM


