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Koleżanki i Koledzy! 
Drodzy Górnicy Polskiej Miedzi!
Z okazji naszego górniczego święta, 
Barbórki, pragnę złożyć Wam bardzo 
serdeczne życzenia i wyrazy 
szacunku. Wyrazić uznanie za Waszą 
odpowiedzialną, ciężką i nierzadko 
ryzykowną pracę przy wydobywaniu 
z ziemi naszego bogactwa 
narodowego,  jakim jest ruda miedzi. 
Pracę wymagającą profesjonalnych umiejętności, niezłomnego 
charakteru i prawdziwego hartu ducha. To Wy każdego dnia budujecie 
pozycję Polskiej Miedzi i za ten trud należą się Wam cześć i chwała. 
Z okazji Barbórki życzę wszystkim bezpiecznej pracy, zawodowego 
spełnienia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, szczęścia
w Waszych rodzinach i domach.  Ponadto w tych trudnych dzisiejszych 
czasach życzę Wam  wiele zdrowia, roztropności, odporności i hartu ducha!

Przewodniczący ZZPPM 
Ryszard Zbrzyzny 

Wszystkiego 
najlepszego! 
Z okazji obchodów 
Św. Katarzyny – 
patronki Pol-Miedź 
Transu, pragniemy 
złożyć  wszystkim 
pracownikom naszej  
spółki życzenia 
bezpiecznej, spokojnej 
i należycie docenianej 

pracy zawodowej oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. Niech 
wszystkie sprawy osobiste układają się 
zgodnie z Waszymi oczekiwaniami 
i marzeniami . Życzymy również, by wspólne 
działanie, wzajemne wsparcie i życzliwość 
towarzyszyły Wam każdego dnia!

Zarząd ZZPPM PMT

POLSKI NOWY ŁAD 
DOPADA GÓRNIKÓW

Od 15 listopada w wyniku decyzji dyrekcji Nowy Ląd 
wszyscy niezaszczepieni przeciwko COVID-19 nie mogą 
liczyć na podwyżkę inflacyjną wynoszącą od 100 do 
350 zł brutto. Do listy represji dołączono zgrupowanie 
ich tylko na drugiej zmianie, bez zadbania o zabezpie-
czenie prawidłowej obsady wszystkich kluczowych 
stanowisk. W efekcie można się spodziewać, że nie 
tylko spadnie wydajność pracy, ale również ludzie będą 
poddawani dodatkowym uciążliwościom. Przykładowo, 
już doszło do takiej sytuacji, w której z powodu braku 
maszynisty cała druga „karna” zmiana nie mogła sko-
rzystać ze skipklatki i górnicy musieli wejść do miejsca 
pracy i wyjść z niego 500-metrowym stromym chodni-
kiem. Odnotowano też przypadek, w którym jeden 
z pracowników za to, że się nie zaszczepił, został zde-
gradowany ze stanowiska sztygara i ratownika górni-
czego do funkcji ślusarza. Zgodnie z wyjaśnieniami 

dyrekcji wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo 
sanitarne i zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie ko-
palni w trakcie kolejnej fali zakażeń. Czy rzeczywiście 
jest w tym rozumowaniu jakaś logika? Jak twierdzą 
górnicy, od początku ogłoszenia pandemii koronawiru-
sa kopalnia nie miała ani jednego dnia przestoju. Praca 
szła pełną parą, wszyscy tworzyli zgrany zespół ludzi 
wzajemnie się wspierających w tych trudnych chwi-
lach. Jednak gdy wprowadzono szczepienia przeciwko 
COVID 19, pod wpływem medialnej propagandy stra-
chu i usilnych działań władz zdołano podzielić załogę 
na dwie kategorie. Pracowników lepszych, bo zaszcze-
pionych, oraz gorszy sort odmawiający wzięcia udziału 
w tym eksperymencie medycznym, którego wpływ na 
zdrowie wciąż jest niezbadany.

segregacja sanitarna, 
dyskryminacja i łamanie nie 
tylko praw pracowniczych, 
ale przede wszystkim 
podstawowych praw ludzkich. 
tak wygląda sytuacja w kopalni 
gipsu i anhydrytu nowy Ląd 
w niwnicach koło Lwówka 
Śląskiego. niezaszczepionym 
wprowadzane są tam gorsze 
zasady wynagradzania, 
zmieniane są im warunki 
zatrudnienia oraz szantażuje 
się ich wypowiedzeniami.

nieZaSZcZepieni beZ podwyŻek

Dokończenie na str. 4-5
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Spotkanie Stron ZUZp 
Jaki jest stan realizacji porozumienia płacowego zawartego 4 lutego br. pomiędzy zarządem 

kGHM a związkami zawodowymi oraz nad jakimi postulatami i oczekiwaniami pracowniczymi 
przyjdzie w polskiej Miedzi debatować w nadchodzących tygodniach? 

Odpowiedziom na te pytania poświę-
cone było  rutynowe spotkanie  wyni-
kające  z przepisów ZUZP dla pracow-
ników KGHM, które odbyło się 18 
listopada w siedzibie spółki.

odrobina 
StatyStyki 

Pracodawca przedstawił najważniejsze 
wskaźniki ilustrujące poziom zatrudnie-
nia i wynagrodzeń w KGHM oraz propo-
zycję zmian w zapisach układowych 
dotyczących świadczeń socjalnych. 
Z przekazanych informacji wynika, że 
średnia płaca ogółem za 10 miesięcy 
tego roku ukształtowała się na poziomie 
12 122 zł, a bez dodatkowej nagrody 
rocznej ta wartość wyniosła 9774 zł. 
Przewiduje się też, że po rozliczeniu ca-
łego 2021 roku przeciętne wynagrodze-
nie ogółem wyniesie 13 444 zł, a po 
odliczeniu nagrody rocznej ta wartość 
będzie wynosiła 11 180 zł. 

Do listopada tego roku o 80 pra-
cowników wzrosło zatrudnienie 
w stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego roku i wyniosło 18 510 
osób. Należy też oczekiwać, iż na 

koniec 2021 roku stan załogi powi-
nien wynieść 18 580 zatrudnionych. 

Do PPE przystąpiło 17 436 pracow-
ników, a z prawa do abonamentu 
medycznego korzysta 10 078 osób. 

Nasze  
ocZekiwania 

Szykując się do zbliżających się ne-
gocjacji płacowych, ZZPPM w imieniu 
pracowników zgłosił tematy wymaga-
jące omówienia oraz postulaty ocze-
kujące na realizację. 

ZZPPM ponownie zgłosił pod dys-
kusję stron ZUZP szereg istotnych 
problemów, których pozytywne roz-
wiązanie powinno skutkować: 

● dokonaniem takiej zmiany w zał. 
Nr 11, tak by funkcjonujący nadal 
podatek miedziowy nie wpływał ne-
gatywnie na wymiar nagrody z tytu-
łu wypracowanego zysku; 

● wprowadzeniem minimalnego 
wymiaru premii wypłacanej z tytułu 
funduszu premiowego na poziomie 
30 proc.; 

● ustaleniem, że system pracy 24/48 
jest podobną jak czterobrygadówka 

organizacją pracy, gdzie przysługuje 
także dodatek specjalny w wysokości 
jednodniowego wynagrodzenia (spra-
wa dotyczy ok. 80 strażaków z JRGH);

● wpisaniem zamiast X kategorii oso-
bistego zaszeregowania kategorii VIII;

● rozszerzeniem tabeli naliczania do-
datków stażowych dla pracowników 
powierzchni, tak by po 35 latach pracy 
mogli uzyskać 60 proc. ich wymiaru; 

● zmianą tabeli zaszerego-
wań stanowisk, tak by zaszere-
gowania minimalne na każdym 
stanowisku były na poziomie 
nie niższym niż VIII kategoria, 
przy jednoczesnym przesunię-
ciu w górę aktualnie obowią-

zujących maksymalnych zaszerego-
wań o minimum dwie kategorie; 

● ustaleniem, że stawki płac zasadni-
czych w kolejnych latach wzrastać będą 
o wskaźnik liczony jako min. 1,0 wskaź-
nika przyrostu przeciętnego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w czwartym kwartale roku ubiegłego 
w stosunku do analogicznego wyna-
grodzenia z roku poprzedniego;

● ujednoliceniem w GK KGHM 
wysokości odpisu na PPE na pozio-
mie 7 proc.;

● rozpoczęciem prac nad objęciem 
pracowników wszystkich spółek Gru-
py Kapitałowej KGHM jednolitym 
Ponadzakładowym Układem Zbioro-
wym Pracy; 

● przeniesieniem do regulacji ukła-
dowych w spółkach zależnych zasa-
dy waloryzacji płac ujętej w ZUZP dla 
pracowników KGHM. 

– Mam świadomość, że lista naszych 
oczekiwań jest stosunkowo długa – ko-
mentuje przewodniczący ZZPPM Ry-
szard Zbrzyzny. – Niektóre z nich doty-
czą wszystkich zatrudnionych, inne 
natomiast są wyrazem postulatów zgła-
szanych przez różne grupy pracowni-
cze. Zgłaszamy je konsekwentnie od 
dłuższego już czasu. Na realizację nie-
których z nich mamy nawet wstępną 
akceptację pracodawcy. Jednak by 
doprowadzić sprawę do końca, po-
trzebna jest zgoda pozostałych związ-
ków będących stroną ZUZP. Liczę, że 
tym razem uda się nam wreszcie wy-
pracować wspólne stanowisko i prze-
kazać załodze dobrą nowinę. 

Na zysk pracują wszyscy 

Polska Miedź to jeden organizm 
Nie tylko oddziały KGHM przyczyniają się do dobrych 

wyników firmy. Również pracownicy spółek grupy kapi-
tałowej mają w tym swój niekwestionowany udział. To 
daje im pełne prawo oczekiwania traktowania ich na 
takim samych zasadach, jakie obowiązują w KGHM. 

Takich przekonanie legło u podstaw całej serii pism 
wystosowywanych przez nasze zakładowe struktury 
ZZPPM działające w firmach grupy kapitałowej Polskiej 
Miedzi do zarządów poszczególnych spółek. Większość 
z nich zgłosiła postulat 7-procentowego odpisu na Pra-
cowniczy Program Emerytalny oraz wprowadzenia do 
UZP zapisu określającego mechanizm ustalania corocz-
nego wzrostu wynagrodzeń pracowniczych. Chodzi o to, 
by w wypadku fiaska negocjacji płacowych załoga mia-
ła zagwarantowane ustalenia płac zasadniczych w opar-
ciu o wskaźnik obliczony jako 1,0 wskaźnika przyrostu 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez nagród z zysku w czwartym kwar-

tale roku ubiegłego ogłoszonego przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego w stosunku do analogicznego 
wynagrodzenia z roku poprzedniego. Mechanizm ten jest 
kopią zasady obowiązującej podczas ustalania przyrostu 
wynagrodzeń pracowników KGHM i powinien odnosić 
się do wszystkich zatrudnionych w całej Polskiej Miedzi. 

Kolejnym istotnym postulatem zgłaszanym przez za-
kładowe organizacje ZZPPM funkcjonujące w spółkach 
jest oczekiwanie, by w poszczególnych Układach Zbio-
rowych Pracy znalazł się zapis jasno określający zasady 
okresowych ocen funkcjonowania Układu oraz innych 
spraw będących przedmiotem współpracy pracodawcy 
i związków zawodowych. Oceny takie powinny być do-
konywane co najmniej dwa razy do roku, między innymi 
w oparciu o przygotowane przez pracodawcę informacje 
dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w spółce, stanu 
zatrudnienia, ilości zrealizowanych przeszeregowań oraz 
struktury kosztów spółki. 
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Coraz częściej w wielu spółkach 
grupy słychać głosy pracowników 
skarżących się na traktowanie ich 
przez zarząd KGHM jak załogi 
drugiej kategorii. Czy w Pol-Miedź 
Transie jest podobnie?

Niestety, to już powszechne zjawi-
sko i PMT nie jest tu żadnym wyjąt-
kiem. Choć świadczymy wręcz strate-
giczne usługi na rzecz głównego ciągu 
technologicznego, to nie jest nam 
dane brać udział przy podziale zysku 
wypracowanego w Polskiej Miedzi. 
Wszystko zgarnia spółka matka, 
a spółki córki muszą obejść się sma-
kiem. Trudno więc się dziwić, że w gru-
pie kapitałowej rozgoryczenie i poczu-
cie krzywdy narasta, a postawy wielu 
się radykalizują. Sądzę, że takim prze-
łomowym momentem było pominię-
cie pracowników spółek przy wypłacie 
nagrody z tytułu 60-lecia KGHM. Prze-
cież Polska Miedź i jej obecny ogrom-
ny potencjał to osiągnięcie aż trzech 
pokoleń ludzi z naszego regionu, któ-
rzy konsekwentnie przez lata, dzień po 
dniu, dokładali swoją cegiełkę do tej 
potęgi. To dokonania dziesiątek tysię-
cy nie tylko górników i hutników, ale 
również wielu innych grup zawodo-
wych. Nie wolno o tym zapominać. 
Dla dzisiejszej młodzieży to nie jest 
takie oczywiste. Z perspektywy 
obecnych dwudziestolatków zapew-
ne podział na KGHM i firmy ze-
wnętrzne jest czymś całkowicie natu-
ralnym, funkcjonującym od zawsze. 

Jeśli tak myślą, to są w błędzie. Trzeba 
o tym mówić i przypominać naszą histo-
rię. Przykładowo ja, podobnie jak wiele 
moich koleżanek i kolegów, przyjmowa-
łam się do Zakładu Transportu i był to 
oddział Kombinatu. Nie było wówczas 
podziałów płacowych i w całym KGHM 
obowiązywał ten sam Układ Zbiorowy. Po 
latach Zakład Transportu został prze-
kształcony w spółkę o nazwie Pol-Miedź 
Trans. Dokładnie było to w 1996 roku. 
Wtedy mówiono nam, że dzięki takiej re-
strukturyzacji struktury Polskiej Miedzi 
wszędzie poprawi się efektywność zarzą-
dzania i wydajność pracy. Nie wspomnia-
no jednak o tym, że będzie się to działo 
kosztem pracowników oddziałów prze-
kształcanych na spółki grupy kapitałowej. 
W efekcie szybko nasze zarobki zaczęły 
drastycznie się różnić w porównaniu z wy-
nagrodzeniami ludzi z głównego ciągu 
technologicznego. Inny ZUZP nie był już 
tak korzystny jak ten dla pracowników 

KGHM. A przecież nadal nie tylko robili-
śmy to samo, ale jeszcze przybywało nam 
obowiązków służbowych. Często słyszę, 
jak pracownicy spółek są coraz bardziej 
rozżaleni, ponieważ wykonują tę samą 
pracę co koledzy z oddziałów KGHM 
i w tych samych warunkach, ale za znacz-
nie mniejszą pensję. 
Trudno się więc dziwić tym coraz 
gorszym nastrojom. 

Przecież w naszym regionie jest 
wiele rodzin, w których są zarówno 
pracownicy spółek, jak i kopalń lub 
hut i czasami z powodu znacznych 
różnic w zarobkach tworzą się różne-
go rodzaju napięcia. Przykre, ale to nie 
my jesteśmy winni tej sytuacji. To 
politycy oraz ci, którzy zostali przez 
nich powołani na wysokopłatne po-
sady w KGHM i zachowują się w sto-
sunku do podwładnych jak średnio-
wieczni nadzorcy. Ostatnio wiele 
słyszę o niesamowitych sukcesach 
i zyskach, jakie pod ich kierownic-
twem generuje KGHM. Więc skoro 
jest tak dobrze, to dlaczego odmawia 
się nam, spółkom, które również się 
do tego sukcesu przyczyniły, nagrody 
z tytułu 60-lecia KGHM? Dlaczego 
lekką ręką wydawane są pieniądze na 
różnego rodzaju sponsoring i działa-
nia wizerunkowe promujące prezesa 
KGHM i jego zarząd? 
Faktycznie, obserwując przebieg 
obchodów rocznicowych, widać 
wyraźnie, że w ostatnim czasie 
zarząd prezesa Marcina Chludziń-
skiego nie nadąża z odbieraniem 
licznych nagród, wyróżnień oraz 
dyplomów. Można podejrzewać, 
że za większość z tych wyróżnień 
firma płaci spore pieniądze.

Być może ta rozrzutność choć czę-
ściowo wyjaśnia, dlaczego gdy w spół-
kach pytamy się o wypłatę nagrody 
z tytułu 60-lecia KGHM, słyszymy 
w odpowiedzi pogardliwe stwierdze-
nie, że nam się nie należy, gdyż mamy 
swoje „lecia”. Jesteśmy też pomijani 
przy okazji imprez jubileuszowych. 
Przykładem niech będzie wielki kon-
cert zorganizowany we wrześniu na 
stadionie Zagłębia Lubin. Jednak na 
tym obiekcie, mogącym pomieścić 
około 40 tysięcy ludzi, dla pracowni-
ków spółek zabrakło miejsca. Z tego, 

co wiem, bilety były rozprowadzane 
tylko wśród pracowników KGHM. Za-
trudnieni w firmach zewnętrznych zo-
stali zignorowani. Odbieram to jako 
wyraz buty i arogancji zarządu KGHM, 
na czele którego stoi obecnie prezes 
Marcin Chludziński.
Mówi się, że zgodnie z polityką 
rządzących gorliwie realizuje on 
politykę dzielenia ludzi Polskiej 
Miedzi na dwie kategorie: lepszych 
i gorszych.

Czyli jedni, uprzywilejowani, mają 
prawo do godnych zarobków i licz-
nych benefitów, a inni to szara masa, 
która musi się zadowolić przysłowio-
wą „miską ryżu”. Ja się na takie po-
działy nie mogę zgodzić. Nie jest ta-
jemnicą, że wiele spółek grupy 
kapitałowej boryka się też z problem 
braku odpowiednich umów z Oddzia-
łami i Hutami. W efekcie mają proble-
my z wypracowaniem zysku, a co za 
tym idzie, brak jest dla załogi środków 
na wzrost wynagrodzenia. Inaczej 
mówiąc, my musimy świadczyć usłu-
gi na wysokim poziomie, być na 
każde skinienie, ale jeśli chodzi o staw-
ki, to powinniśmy się cieszyć z same-
go faktu, że w ogóle pracujemy dla 
KGHM i tylko czasami łaskawy pan, 
czyli spółka matka, dla zachowania 
pozorów pozwoli nam na jakąkolwiek 
renegocjację umów.
Tak tworzy się więc naturalne pole 
dla działalności związkowej, której 
istotą jest przecież walka o godne 
wynagrodzenia, poprawę warun-

ków pracy i rozszerzanie świad-
czeń socjalnych.

To prawda. Jednak by walka ta była 
skuteczna, konieczne jest wsparcie 
związku przez załogę. Związek to prze-
cież my wszyscy, którzy go tworzymy. 
Jeśli nie mamy za sobą pracowników, 
kiedy walczymy o ich dobro, to nawet 
święty Boże nie pomoże. Mam wraże-
nie, że są tacy ludzie, którzy wciąż nie 
rozumieją, jaką rolę pełnią związki za-
wodowe i jak dużo w tym regionie 
zrobiły dla załogi. Zwracam uwagę, że 
Układów Zbiorowych Pracy nie spoty-
ka się często w innych firmach, a świad-
czenia z tytułu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych ograniczane są 
do ustawowego minimum. Trzeba 
więc cenić to, co mamy i tego bronić. 
Żaden pracodawca sam z siebie pod-
wyżki nigdy załodze nie da i dlatego 
potrzebni są przedstawiciele załogi, 
którzy będą „walczyć” w imieniu pra-
cowników. Tymczasem zauważam 
dużo hejtu odnośnie do nas, przedsta-
wicieli załogi. Może nie każdy przed-
stawiciel pracowników jest „super”, 
ale może pracownicy także spojrzą 
w lustro. Łatwo jest oceniać innych, 
nic w zamian nie dając od siebie. By-
łam już w kilku sporach zbiorowych. 
Ci najbardziej hejtujący jakoś dziwnie 
się chowali, kiedy trzeba było wyjść 
i stanąć za mną murem. Odwaga nie 
była i nie jest ich mocną stroną. Ale 
kiedy się jest anonimowym, to wów-
czas łatwo być odważnym i często po 
prostu chamskim. Ale pragnę podzię-
kować tym wszystkim, którzy mnie 
wspierali i w dalszym ciągu to robią. 
Na szczęście jest to całkiem spora gru-
pa. Jednak czasami spotykam się z czy-
sto konsumpcyjnym podejściem ludzi 
do funkcjonowania związku zawodo-
wego. Często my, przewodniczący, 
słyszymy, że „zapiszę się, jak mi zała-
twisz podwyżkę”, „wypisuję się, bo mi 
nie załatwiłeś podwyżki”, „załatwiłeś 
podwyżkę, to idę teraz do innego związ-
ku”. Z taką filozofią daleko nie zajdzie-
my. By coś ugrać, musimy stanowić 
jedność i wszyscy razem twardo doma-
gać się realizacji naszych postulatów. 

Na zakończenie naszej rozmowy 
z okazji zbliżającej się Barbórki oraz 
obchodów Św. Katarzyny – patronki 
Pol-Miedź Transu – chciałabym złożyć 
serdeczne życzenia zarówno górni-
kom Polskiej Miedzi, jak i pracowni-
kom mojej spółki. 

Rozmowa z przewodniczącą ZZPPM PMT 
Dorotą Zielonko 

…uprzywilejowani, mają prawo do godnych zarobków 
i licznych benefitów, a inni to szara masa, która musi się 

zadowolić przysłowiową „miską ryżu”.
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Prosta droga 
do zniewolenia

Przypominamy, że w Polsce dyskry-
minacja ze względu na szczepienie jest 
zakazana. Rząd PiS wprawdzie próbo-
wał przepchnąć taką ustawę, ale – jak 
do tej pory – się z niej wycofał. Być 
może w obawie przed niepokojami 
społecznymi. Konsekwentne protesty 
ludzi przed Sejmem zawsze, gdy usta-
wa miała być procedowana, stały się 
wyraźnym sygnałem, że znaczna część 
obywateli nie akceptuje segregacji 
sanitarnej i nie chce podlegać przymu-
sowi poddawania się niesprawdzo-
nym, często wręcz niebezpiecznym, 
procedurom medycznym.

Opisana sytuacja w Nowym Lądzie 
to problem, który dzisiaj dotyczy 
górników z tej kopalni. Jednak czy 
możemy mieć gwarancję, że podob-
ne bezprawie nie będzie już jutro 
forsowane w Polskiej Miedzi? Czy 
w ten sposób konsekwentnie wszy-
scy nie jesteśmy oswajani z myślą, 
że władza zawsze pod jakimś pretek-
stem może kogoś wykluczyć, styg-

matyzować i wyalienować? Czy nie 
jest to prosta droga do dyktatury? 
Dzisiaj represje zaczynają dotyczyć 
niezaszczepionych, jutro być może 
władza zechce dyskryminować ludzi 
wyznających jakąś religię lub mają-
cych poglądy polityczne niezgodne 
z aktualnie promowanymi. Nie może 
być na to naszej zgody.

Stanowisko ZZPPM w tej sprawie 
jest jednoznaczne – każdy, kto jest 

przekonany o celowości i skuteczno-
ści szczepień warunkowo dopusz-
czonych do stosowania, powinien 
mieć możliwość je dostać. Jednak 
zawsze musi to być indywidualna 
i głęboko przemyślana decyzja po-
dejmowana w oparciu o własne 
przekonania. Wolna od nacisków czy 
też przymusu. Nie można też w tej 
sprawie stosować żadnej segregacji 
sanitarnej.

to Się Samo komentuje
Ministerstwo Zdrowia nie posiada wyników badań świadczących 

o tym, że osoby zaszczepione przeciw C-19 zarażają inne osoby 
w mniejszym stopniu niż osoby niezaszczepione i zakażone bezobja-
wowo C-19. Tak wynika z odpowiedzi, jaką ten resort udzielił dzienni-
karzowi Grzegorzowi Płaczkowi na pytanie, w oparciu o jakie dane 
minister zdrowia Adam Niedzielski twierdzi, iż osoby niezaszczepione 
stanowią zagrożenie dla osób zaszczepionych. Pytanie zostało 
zadane w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Zainteresowanych szczegółami tego dziennikarskiego śledztwa 
odsyłamy na kanał YouTube – ToSieSamoKomentuje lub na Facebook 
Grzegorz Płaczek – Kobiór. Zwłaszcza zachęcamy do zapoznania się 
z zamieszczonymi tam materiałami pana Jacka Koźleckiego, dyrektora 
kopalni Nowy Ląd.

By pomóc represjonowanym kolegom 
z Nowego Lądu, Centrala ZZPPM popro-
siła kancelarię prawną o sporządzenie 
w oparciu o obowiązujące przepisy 
stosownej ekspertyzy. Wymowa tego 
dokumentu nie pozostawia wątpliwości, 
że w Nowym Lądzie są łamane prawo 
i zasady zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE DO-
PUSZCZALNOŚCI UŻYCIA JAKO 
ZGODNEGO Z PRAWEM UZASAD-
NIENIA DO ZMIAN WARUNKÓW 
PRACY I PŁACY OPARTEGO NA 
KRYTERIACH  PODDANIA SIĘ LUB 
ODMOWY PODDANIA SZCZEPIE-
NIU P-KO SARS-Cov2.

i. Stan FaktycZny.
Pracodawca dokonał jednostron-

nym aktem prawnym (zarządzeniem) 
podniesienia wynagrodzenia zasadni-
czego wyłącznie pracownikom, którzy 
złożyli informację o poddaniu się 
szczepieniu p-ko SARS-Cov2. Pracow-
nicy niezaszczepieni nie tylko nie 
otrzymali podwyższenia wynagrodze-
nia zasadniczego, lecz również otrzy-
mują wypowiedzenia warunków pracy 
i płacy w części dotyczącej wynagro-
dzenia oraz zajmowanego stanowiska 
pracy z uzasadnieniem opartym na 
utracie zaufania spowodowanym nie-
stosowaniem się pracownika do obo-
wiązujących u pracodawcy zasad (nie 
przepisów) BHP. W zakładzie pracy 
działa kilka organizacji związkowych 
oraz obowiązuje zakładowy układ 
zbiorowy pracy.

ii. Stan prawny.
W myśl art. 771 Kodeksu Pracy wa-

runki wynagradzania za pracę i przy-
znawania innych świadczeń związa-
nych z pracą ustalają układy zbiorowe 
pracy, zgodnie z przepisami działu je-
denastego, z zastrzeżeniem przepisów 
art. 772 - 775. Dział jedenasty Kodeksu 
Pracy – układy zbiorowe pracy – w spo-
sób jednoznaczny reguluje zasady 
ustalania wysokości wynagrodzenia za 
pracę. Co do zasady procedura oparta 
jest na negocjacjach stron układu zbio-
rowego, a ich zakończenie rejestracją 

POLSKI NOWY ŁAD 
DOPADA GÓRNIKÓW

nieZaSZcZepieni beZ podwyŻek

Dokończenie ze str. 1
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Czy będzie 
dodatkowa nagroda?
drożeje niemal wszystko: paliwo, prąd, gaz, woda, 

materiały budowlane, mieszkania i czynsz, nie 
mówiąc już o żywności. pod znakiem wzrostu cen 

ma upłynąć również rok 2022. Jak zaradzić tej 
sytuacji? co zrobić, by inflacja nie zjadała naszych 

wynagrodzeń? Jeśli wydajność naszej pracy nie 
maleje, to otrzymywane wynagrodzenie powinno 

mieć taką samą siłę nabywczą. 

Prognozy ekonomistów wykazują, 
że jeszcze w tym roku inflacja przekro-
czy 7 proc. i na tym nie koniec. We-
dług danych GUS z 15 listopada infla-
cja w październiku wyniosła 6,8 proc. 
(we wrześniu 5,9 proc.). Na dodatek 
Polski Instytut Ekonomiczny ocenia, 
że inflacja przyspieszy i jeszcze w tym 
roku przekroczy 7 proc. Jej szczyt 
natomiast przewidywany jest na sty-
czeń-luty 2022. To oznacza, że war-
tość nabywcza naszych dochodów 
maleje. Pomimo pracy i zaangażowa-
nia biedniejemy. Ta sytuacja musi się 
zmienić.

– Porozumienie płacowe zawarte 
z zarządem KGHM na początku tego 
roku, gwarantujące 6 proc. przyrostu 
płac ogółem, nie przewidywało tak 
dużego wybuchu inflacji – mówi prze-
wodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzy-
zny. – Przyrost ten w całości skonsu-
mowany został przez inflację i realnie 
mamy spadek, a nie przyrost płac 
pracowniczych. A nie taka była nasza 
intencja. Jeszcze gorzej sprawa ma 
się w spółkach grupy kapitałowej, 
gdzie planowane przyrosty nominal-
ne płac są zdecydowanie niższe niż 
w spółce matce. Dlatego też wystąpi-
liśmy do zarządu Polskiej Miedzi z wnio-
skiem o uruchomienie w okresie 

przedświątecznym (grudzień 2021) 
istotnej, co do kwoty, dodatkowej 
nagrody. Byłaby to swoista antyinfla-
cyjna rekompensata, a także zapowia-
dana przez pana prezesa druga część 
nagrody z okazji jubileuszu 60-lecia 
KGHM. Oczekujemy też, iż podobne 
decyzje, w wyniku nadzoru właściciel-
skiego, zostaną podjęte w stosunku 
do pracowników spółek zależnych. 

Jak podkreśla Ryszard Zbrzyzny, 
w Polskiej Miedzi nie powinno za-
braknąć środków na postulowaną 
przez ZZPPM nagrodę. 

– Uważnie śledzę zarówno sprawoz-
dania księgowe, jak i wszystkie me-
dialne wystąpienia zarządu Polskiej 
Miedzi. Wynika z nich, iż sytuacja fi-
nansowa KGHM jest znakomita. Moż-
na wręcz stwierdzić, iż jest najlepsza 
od dziesiątek lat, a notowania cen 
miedzi są rekordowo wysokie, grubo 
przekraczające kwotę 10 tys. USD/
tonę. To oznacza, że w kasie spółki nie 
powinno zabraknąć pieniędzy dla pra-
cowników na choćby częściową re-
kompensatę utraty wartości ich do-
chodów z powodu narastającej 
drożyzny. Liczę też na wsparcie nasze-
go postulatu przez pozostałe organi-
zacje związkowe funkcjonujące w Pol-
skiej Miedzi. 

Zwycięstwo, które ciesZy 
Dotarła do nas dobra wiadomość od przewodniczącego ZZPPM 

Centrozłom Jacka Butwickiego. 
Przypominamy, iż w połowie lutego br., w kilka tygodni po wybraniu 

go na przewodniczącego związku, został on zwolniony z pracy. Powo-
dem wypowiedzenia była rzekoma utrata zaufania.

29 października przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście 
doszło do zawarcia ugody pomiędzy naszym kolegą a spółką Centro-
złom.  Pracodawca zobowiązał się do wycofania wręczonego mu wy-
powiedzenia oraz do wypłaty odszkodowania pokrywającego utracone 
wynagrodzenie. 

przez Państwową Inspekcję Pracy 
protokołu dodatkowego lub nowego 
układu. Fakt, w którym pracodawca 
pomija obowiązującą formę negocja-
cji płacowych i samodzielnie (zarzą-
dzeniem) dokonuje podwyższenia 
wynagrodzenia, jest naruszeniem art. 
771 Kodeksu Pracy. Dodatkowo uży-
cie przez pracodawcę kryteriów pod-
wyższenia wynagrodzenia (samo 
w sobie) nie znajduje uzasadnienia 
w żadnej podstawie prawnej, a opar-
te na wybraniu wg własnego uznania 
określonej grupy pracowników naru-
sza zasady równego traktowania w za-
trudnieniu, określone w art. 183a-3c 
Kodeksu Pracy. Ustalenie kategorii 
pracowników zaszczepionych p-ko 
SARS-Cov2 jako wyłącznie upraw-
nionych do otrzymania podwyżki 
wynagrodzenia za pracę w sposób 
oczywisty wyczerpuje kryteria nie-
równego traktowania w zatrudnieniu.

Zgodnie z art. 183d Kodeksu Pracy 
osoba, wobec której pracodawca 
naruszył zasadę równego traktowa-
nia w zatrudnieniu, ma prawo do 
odszkodowania w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodze-
nie za pracę, ustalane na podstawie 
odrębnych przepisów.

Odnosząc się do możliwości zmiany 
warunków pracy i płacy przy użyciu 
w decyzji pracodawcy kryterium nie-
poddania się szczepieniu p-ko SARS-
-Cov2 (nazwanym w treści uzasadnie-
nia wypowiedzenia utratą zaufania 
spowodowaną niestosowaniem się 
pracownika do obowiązujących zasad 
BHP), to uzasadnienie to należy oce-
nić przez pryzmat ugruntowanego 
orzecznictwa SN wymagającego przy 
uzasadnianiu wypowiedzeń podawa-
nia realnych i konkretnych powodów 
decyzji pracodawcy. Za takie z pew-
nością nie można uznać ogólnikowe 
informacje o obowiązujących u pra-
codawcy zasadach BHP. W szczegól-
ności należy w sposób wyraźny od-
różnić przepisy BHP od zasad. 
Wewnątrzzakładowe źródła prawa 
pracy w sferze BHP co do zasady mają 
mieć postać przepisów: regulaminy, 
oceny ryzyka zawodowego, instrukcje 
BHP procesów pracy itp. Pojęcie za-
sad BHP zarezerwowane jest dla wy-
łącznie takich sytuacji, które nie są lub 
nie mogą stać się przepisami. Na tle 
powyższego należy wskazać, iż na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie 
obowiązuje żaden przepis prawa zo-
bowiązujący obywateli Polski do pod-
dania się szczepieniu p-ko SARS-
-Cov2. W konsekwencji pracodawca, 
aby móc posługiwać się tym argu-
mentem, musi wprowadzić u siebie 
rozwiązanie prawne – przepis we-

wnątrzzakładowy, który pozwoli mu 
na ocenę postawy pracowników. Brak 
takiego przepisu – posługiwanie się 
pojęciem zasad BHP czyni z uzasad-
nienia wypowiedzenia postać wadli-
wą formalnie, również merytorycznie 
i jako takie pozostaje w sprzeczności 
z orzecznictwem SN.

W konsekwencji pracownik upraw-
niony jest do żądania uchylenia 
w drodze postępowania sądowego, 
wypowiedzenia dokonanego z naru-
szeniem przepisów o wypowiadaniu.

Kolejnym aspektem powyższej spra-
wy jest ocena, czy pracodawca jest 
uprawniony do przetwarzania informa-
cji o stanie zdrowia pracownika, jeśli 
w ramach istniejącego ryzyka związa-
nego z wykonywaną pracą (paragraf 
39 rozporządzenia w sprawie ogólnych 
przepisów BHP) tego typu zagrożenia 
nie zidentyfikował. Należy podkreślić 
istotną różnicę pomiędzy środowi-
skiem pracy, w skład którego wchodzi 
między innymi pracownik, a rodzajem 
wykonywanej przez niego pracy (w kon-
tekście identyfikacji zagrożeń). Mylne 
przyjęcie pojęcia środowiska pracy 
powoduje to, że każdy czynnik biolo-
giczny powodujący możliwość zaraże-
nia się wzajemnego pracowników po-
wodowałby konieczność zmiany 
warunków pracy poprzez przeniesienie 
do innej pracy lub rozwiązanie stosun-
ku pracy. Z oczywistych względów jest 
to sytuacja niekorzystająca z ochrony 
prawnej oraz powoduje w zakresie, 
w jakim pracodawca domaga się 
i przechowuje dowód potwierdzający 
fakt poddania się przez pracownika 
szczepieniu p-ko SARS-Cov2, narusze-
nie przepisów o ochronie danych oso-
bowych. W tym zakresie przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących stanu 
zdrowia pracownika wykraczających 
poza zidentyfikowane w zakładzie pra-
cy zagrożenia związane z pracą stano-
wi naruszenie przepisów o ochronie 
danych osobowych.

Konkludując powyższe, należy rów-
nież stwierdzić, iż stosując tego rodza-
ju praktyki (uzasadnienie wypowiedze-
nia nieoparte na faktach i niepoparte 
przepisami prawa, wprowadzanie re-
gulacji płacowych poza układem zbio-
rowym pracy i bez uzgodnienia z orga-
nizacjami związkowymi) pracodawca 
wyczerpuje treść klauzuli generalnej 
zawartej w art. 8 Kodeksu Pracy za-
strzegającej brak ochrony prawnej dla 
działań sprzecznych ze społeczno-go-
spodarczym przeznaczeniem prawa. 
W konsekwencji żadne z powyższych 
działań nie będzie korzystało z ochrony 
prawnej.

 Za kancelarię
Adw. Robert Brzostowski
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Kule się toczyły 
Kręgle były ostatnią dyscypliną zamykającą VI 

Spartakiadę ZZPPM. Zawody rozegrano 20 listopada 
w Lubinie. Rolę gospodarza pełnili koledzy z ZZPPM 
KGHM Zanam.

Po serii sportowych zmagań zwycięzcami zawodów 
zostały drużyny:

I Miejsce KGHM Zanam – 404 pkt
II Miejsce Huta Miedzi Legnica – 323 pkt
III Miejsce CBJ – 306 pkt
W klasyfikacji indywidualnej mistrzem zawodów 

został reprezentant drużyny ZZPPM KGHM Zanam 
kolega Radosław Targowicz.

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej VI Spartakiady 
ZZPPM pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Huty 
Miedzi Legnica. Srebro przypadło kolegom z ZZPPM 
KGHM Zanam, a na trzeciej pozycji uplasowała się 
drużyna ZZPPM ZWR.

Wszystkim serdecznie gratulujemy

Luz, relaks 
i doskonały humor 

Termy w Cieplicach, wędrówki po górskich 
trasach, wspinaczka na wieżę widokową w 
Świeradowie-Zdroju i uroczysta kolacja połączo-
na w tańcami – to główne punkty programu 
wycieczki integracyjnej, jaka została zorganizo-
wana przez zarząd ZZPPM MCZ w dniach 23-24 
października. W zgodnej opinii uczestników 
impreza była niezwykle udana. Miała jednak 
jedną istotną wadę – trwała zbyt krótko. 
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Pasmo nieustających sukcesów oraz 
lista nagród, medali i wyróżnień 
prezesa KGHM Marcina Chludziń-

skiego sięga chyba już nieskończoności. 
Co rusz dowiadujemy się o jakimś no-
wym zaszczycie, który za jego sprawą 
spływa na Polską Miedź i podnosi jej 
prestiż. Czasami przy tej okazji nawet 
i załodze trafi się jakieś dobre słowo i czę-
sto powtarzany frazes o jej poświęceniu 
czy też ciężkiej pracy. Nie można jednak 
popadać w euforię z tego powodu. Dla 
pracowników nagrody i podwyżki są 
ściśle limitowane. Podobnie jak czas po-
święcony na dialog społeczny i dyskusje 
o ważnych dla pracowników sprawach. 
Do tego nie ma głowy. Nie odpowiada na 
pisma i nie pojawia się na spotkaniach. 
Najwyraźniej faktyczni twórcy sukcesu 
KGHM i budowniczowie Polskiej Miedzi, 
czyli pracownicy zarówno ciągu techno-
logicznego, jak i zatrudnieni w spółkach 
grupy kapitałowej mają za niskie nogi na 
wysokie progi prezesowskiego gabinetu. 

Pamiętajmy – załoga to tylko dobra 
dekoracja mająca uwypuklić blask na-
szej gwiazdy – prezesa wszechczasów, 

bez którego wszyscy zginęlibyśmy mar-
nie w okrutnej rzeczywistości drapieżne-
go rynku. 

„Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej 
Codziennie” w kategorii „Lider przemy-
słu”, laureat Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP w kategorii Międzynaro-
dowy Sukces, Firma Roku Forum Eko-
nomicznego w Karpaczu, najcenniejszy 
prezes według rankingu Martis CON-
SULTING TOP 30 z wyceną szacowaną 
na kwotę 1,85 mld zł. To tylko kilka jego 
ostatnich sukcesów.

Oczywiście mają w tym też i swój udział 
pozostali członkowie zarządu Polskiej 
Miedzi. Wszyscy w pocie czoła odbierają 
kolejne statuetki, dyplomy i ordery. Zajęć 
tego typu mają tak dużo, że koniecz- 
ne było poszerzenie ich składu o kolejne-
go menedżera i obecnie w KGHM na 
prezesowskich fotelach siedzi już sześciu 
wysokopłatnych specjalistów. Jak na 
prawdziwych celebrytów przystało, wy-
głaszają okolicznościowe przemówienia, 
udzielają wywiadów i pozują do zdjęć. 
Trzeba przyznać, że dobrze im idzie. 
Z wielką wprawą przyjmują najważniej-

szych polityków, przecinają wstęgi i od-
bierają ukończone czasami jeszcze przez 
poprzedników inwestycje. Przykładem 
jest szyb w Rynarcicach. Dawno wybu-
dowany jako instalacja wentylacyjna 
i w ostatnim czasie tylko przerobiona na 
szyb transportowy poprzez dodanie klat-
ki zjazdowej i zaplecza socjalnego. Te 
drobne zabiegi kosmetyczne stały się 
wystarczającym pretekstem do tego, by 
na uroczystość otwarcia przyjechał sam 
prezydent RP Andrzej Duda.

Kolejne osiągnięcie to rzekomo ukoń-
czona przed czasem budowa kwatery 
Południowej Żelaznego Mostu. Tym 
razem gościliśmy wicepremiera Jacka 
Sasina. Ciekawe, dlaczego jacyś złośliw-
cy przypominają, że inwestycja ta była 
planowana około 10 lat temu i już daw-
no powinna być sfinalizowana. Trudno 
więc mówić o sukcesie ukończenia 
budowy przed czasem, ale raczej trzeba 
mówić o szczęściu uniknięcia koniecz-
ności zatrzymywania produkcji z powo-
du całkowitego wypełnienia zbiornika.

Prawdziwą jednak wisienką na torcie 
ostatnich osiągnięć KGHM jest przyjęcie 

przez zarząd spółki założeń Polityki Kli-
matycznej. Dokument ten zakłada osią-
gnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. w odniesieniu do emisji gazów 
cieplarnianych zakresu 1, czyli emisji 
bezpośrednich związanych przede 
wszystkim z działalnością produkcyjną 
firmy, a także gazów cieplarnianych za-
kresu 2 – emisji pośrednich związanych 
z wykorzystaniem zakupionej na rynku 
energii elektrycznej i ciepła, przy mak-
symalnej możliwej ich redukcji. Bardzo 
to mądrze i ekologicznie brzmi. Wypada 
tylko mieć nadzieje , że nie są to puste 
deklaracje bez pokrycia obliczone wy-
łącznie na medialny poklask. 
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Pycha kroczy przed upadkiem

Projekt zakończony
18 listopada 2021 r. w Belgradzie odbyła się fina-

łowa konferencja w ramach projektu „Razem dla 
sprawnej reprezentacji interesów pracowników 
z branży wydobywczej”. Liderem spotkania był Zwią-
zek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowe-
go. Współpartnerami oraz organizacjami stowarzy-
szonymi związkowcy z Serbii, Macedonii, Hiszpanii, 
Bułgarii, Litwy i Rumunii. W ramach projektu omó-
wiono następujące zagadnienia:

1. Partycypacja pracowników, sprawiedliwa trans-
formacja energetyczna.

2. Zagrożenia związane z możliwością utraty miejsc 
pracy w sektorze wydobywczym.

3. Negocjacje planów działań terytorialnych mają-
cych na celu rekultywację obszarów górniczych.

Konferencja zakończyła się podpisaniem wspólnego 
apelu do Komisji Europejskiej. Najważniejsza konkluzja 
tego dokumentu brzmi następująco:

„Organizacje uczestniczące w Projekcie Razem na 
rzecz skutecznej reprezentacji interesów pracowni-
ków firm z sektora wydobywczego kładą nacisk na 
konieczność wzmocnienia procedur informacyj-
nych, konsultacyjnych, dialogu społecznego i roko-
wań zbiorowych w procesach transformacji ener-
getycznej oraz żądamy od różnych instytucji Unii 
Europejskiej, członków Parlamentu i Rady oraz 
rządów narodowych większego wydźwięku w ich 
decyzjach, uważając, że celem, do którego musimy 
dążyć wraz z neutralnością klimatyczną, jest obrona 

terytoriów i pracowników dotkniętych tymi proce-
sami dekarbonizacji (przemiana energetyczna), nie 
pozwalając nikomu pozostać w tyle”.

W dokumencie znalazły się również między innymi 
takie stwierdzenia, jak:

● Nie jest możliwe przeprowadzenie sprawiedliwej 
transformacji energetycznej bez udziału pracowników.

● Nie wydaje się sensowne niszczenie tkanki pro-
dukcyjnej w niektórych państwach Unii lub wśród 
krajów kandydujących, podczas gdy takie wielkie 
mocarstwa emitujące gazy cieplarniane jak USA, 
Chiny, Indie czy Rosja nadal nie zajmują się proce-
sami dekarbonizacji i 60 proc. redukcji emisji dwu-
tlenku węgla. 

W dokumencie zadano też Komisji Europejskiej 
kilka istotnych pytań. Między innymi:

● Jaki jest pożytek z przejęcia przez Unię przewod-
nictwa w dekarbonizacji i stawiania na gorszej pozycji 
tysięcy pracowników oraz gospodarek niektórych 
państw, jeśli takie kraje, jak USA, Indie, Rosja czy 
Chiny nie są zobowiązane do zachowania neutralności 
klimatycznej?

● Czy korzyści dla obywateli wynikające z neutral-
ności klimatycznej to cel, który osiąga się kosztem 
stawiania znacznej liczby pracowników i terytoriów 
geograficznych w bardzo trudnej sytuacji? Czy nie 
byłoby konieczne, aby instytucje poszukiwały takich 
instrumentów łączących zdrowie obywateli z życiem 
i przetrwaniem górników oraz ich rodzin? 

Podpis  
elektroniczny

Podpis  
elektroniczny


