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Górniku, hutniku, 
pielęgniarko, urzędniczko ! 

pracowniku polskiej Miedzi !
Pamiętaj – im więcej zarabiasz, 
tym bardziej dostaniesz po 
kieszeni – i to zarówno przez 
wzrost płaconych od stycznia  
2022 r. podatków, jak  
i przez inflację, której wzrost 
dodatkowo stymulowany 
będzie właśnie przez Polski 
Ład. Jak myślisz? Na kogo 
przedsiębiorcy przerzucą 
wzrost obciążeń? To wszystko 
znajdzie się w cenie usług 
i produktów, więc jeśli nawet 
z wyliczeń wychodzi ci,  
że zarabiasz na tyle mało,  
że skorzystasz dzięki 
Polskiemu Ładowi, to wiedz, 
że te rządowe „większość 
zyska” to tylko propaganda, 
która w ostatecznym 
rozrachunku niewiele  
będzie miała wspólnego 
z rzeczywistością. Jeśli 
wszyscy razem nie 
zatroszczymy się o realny 
wzrost naszych wynagro- 
dzeń, Polski Ład porządnie 
trzepnie nas po kieszeni 
w szybko rosnących cenach 
produktów i usług oraz 
spadającej sile nabywczej 
zarabianych pieniędzy. Naszą 
bronią musi być „TARCZA 
ANTYINFLACYJNA KGHM”.

Tarcza 
anTYinFlacYjna 

kgHM
 – to twoja nadzieja  

na przetrwanie  
obecnego kryzysu 
ekonomicznego
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Pismo ZZPPM skierowane do Zarządu KGHM 

Nasze postulaty na spotkanie stron ZUZP
Zbliża się styczniowy termin spot- 

kania stron ZUZP dla pracowników 
KGHM Polska Miedź S.A. Na zebra- 
nie to zgłaszamy po raz kolejny więk-
szość dotychczasowych niezrealizo-
wanych postulatów, a także propozycje 
dotyczące wzrostu wynagrodzeń na 
2022 rok.

Postulujemy zatem o:
1) dokonanie, od dłuższego już 

czasu oczekiwanej, a teraz jeszcze 
bardziej uzasadnionej, zmiany w za-
łączniku  nr 11 do ZUZP, tak by funk-
cjonujący nadal i zbierający coraz 
większe żniwo (za 2021 rok to już ok. 
3 mld zł) podatek miedziowy nie 
wpływał negatywnie na wymiar rocz-
nej nagrody z tytułu wypracowanego 

zysku; będzie to bardzo istotne 
w 2022 i kolejnych latach przy kon-
sekwencjach kosztowych funkcjono-
wania restrykcyjnego dla pracowni-
ków i firm tzw. Polskiego Ładu;

2) wpisanie w §31 minimalnego 
wymiaru premii wypłacanej z fundu-
szu premiowego na poziomie min.  
30 proc.;

3) nadanie nowego brzmienia zda-
niu pierwszemu w § 34 Układu: (…) 
Pracownikom zatrudnionym w czte-
robrygadowej, systemie 24/48 godzin 
lub podobnej organizacji pracy za 
każdy miesiąc zatrudnienia w tych 
systemach przysługuje dodatek spe-
cjalny w wysokości jednodniowego 
wynagrodzenia obliczonego jak za 
urlop wypoczynkowy (…);

4) dokonanie zmiany w § 35 pole-
gającej na zastąpieniu X kategorii 
osobistego zaszeregowania kategorią 
XIII (postulat dotyczy ujednolicenia 
podstawy naliczania dodatków za 
pracę na II i III zmianie);

5) wprowadzenie nowej, rozszerzo-
nej tabeli naliczania dodatków stażo-
wych dla pracowników zatrudnionych 
na powierzchni; tak by po 35 latach 
pracy mogli uzyskać 60% ich wymiar;

6) uporządkowanie załącznika nr 1 
do UZP (Tabela zaszeregowań stano-
wisk), ustalając zaszeregowania mi-
nimalne na każdym stanowisku pracy 
na poziomie nie niższym niż VIII ka-
tegoria oraz przesunięcie aktualnie 
obowiązujących maksymalnych sta-
wek zaszeregowań o minimum dwie 

kategorie. Realizacja tego postulatu, 
przy oczekiwanym przez nas w 2022 
roku co najmniej 25-proc. wskaźniku 
przeszeregowań da szansę na racjo-
nalne ich przeprowadzenie;

7) przyjęcie ustaleń, że stawki płac 
zasadniczych w kolejnych latach wzra-
stać będą o wskaźnik liczony jako min. 
1,0 wskaźnika przyrostu przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sekto-
rze przedsiębiorstw w czwartym kwar-
tale roku ubiegłego w stosunku do 
analogicznego wynagrodzenia z roku 
poprzedniego, to jest o dokonanie 
stosownej zmiany w § 76 ust. 3 UZP.  
Postulat ten wszedłby w życie z mocą 
od 1 stycznia 2022 roku.

8) przyjęcie wskaźnika wzrostu pła-
cy ogółem w 2022 roku na poziomie 

Będziemy stawiać twarde warunki przy negocjacjach „TARCZY ANTYINFLACYJNEJ KGHM” dla naszych 
pracowników i ich rodzin. Zapowiadamy, że wykorzystamy wszelkie prawem dozwolone metody dochodzenia 

słusznych praw pracowniczych. Być może będzie także potrzebne wasze bezpośrednie wsparcie. 

oŚwiadczenie zzppM
Im więcej zarabiasz i im bardziej się 

w pracy starasz, tym bardziej dosta-
niesz po kieszeni – i to zarówno przez 
wzrost płaconych od stycznia 2022 r. 
podatków, jak i przez inflację, której 
wzrost dodatkowo stymulowany bę-
dzie właśnie przez Polski Ład. Zasada 
ta dotyczy nie tylko zamożnych przed-
siębiorców, ale również przeciętnego 
pracownika pobierającego wynagro-
dzenie nieco wyższe niż ustawowe 
minimum.

Na takie porządki nie ma naszej zgody. 
Miało być tak pięknie, a wyszedł 

totalny chaos. Komplikacji jest tak 
dużo, że wielu ze zdumieniem przecie-
ra oczy, patrząc na swoje styczniowe 
wypłaty. Dotyczy to zarówno aktyw-
nych zawodowo, jak i byłych pracow-
ników. Oburzenie jest powszechne. 

Ogłaszana z pompą przez rząd we 
wszystkich dostępnych mediach wiel-
ka reforma podatkowa staje się wielką 
klapą rządów PiS. To po tzw. dobrej 
zmianie w sądownictwie kolejna klę-
ska obecnej władzy. Z tą jednak różni-
cą, że tym razem dzieje się kosztem 
utraty znacznej części dochodów ludzi 
ciężkiej pracy. 

Nowe rozporządzenie ministra fi-
nansów nakazujące ponowne przeli-
czanie pensji po staremu i po nowe-
mu i wybór tej wyższej pogłębia 
jeszcze bardziej ten chaos. Przecież 
w rocznym rozliczeniu podatku do-
chodowego nie będzie dualizmu 
w jego wyliczaniu i nie będzie wybo-
ru tej korzystniejszej opcji.

Ostrzegamy, że dzisiejsze, incyden-
talne ulgi to zapowiedź kumulacji  
podatku przy rozliczaniu roku 2022.  
Warto o tym pamiętać, by nie być 
zaskoczonym przez fiskusa po upły-
wie 2022 roku. 

Tzw. Polski Ład narusza także prawa 
nabyte emerytów i będzie zaskarżony 
przez Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych do Trybunału 
Konstytucyjnego. W sprawie tej już są 
sporządzane sądowe pozwy zbiorowe. 

Kolejne tzw. tarcze osłonowe nie 
przykryją katastrofy Polskiego Ładu 
(czytaj pisowskiego bałaganu). To tyl-
ko odsuwanie w czasie totalnej kata-
strofy, którą potęgować będzie już 
szalejąca dwucyfrowa inflacja.

 Z przykrością stwierdzamy, że tzw. 
Polski Ład nie szuka sojuszników w śro-

dowiskach pracowniczych i przedsię-
biorców, które charakteryzuje praco-
witość, pomysłowość i kreatywność. 
On te środowiska do siebie zraża. 
Dotyczy to także ludzi Zagłębia Mie-
dzowego, a przecież to oni w znacznej 
mierze decydują o wzroście gospodar-
czym nie tylko naszego regionu, ale 
również całego kraju. Ich ciężka i czę-
sto niebezpieczna praca ma bezpo-
średnie przełożenie na budżet pań-
stwa i jego możliwości płatnicze. 

Do katastrofy coraz bliżej. W zdrowej 
ekonomii zawsze obowiązuje zasada, 
że aby mieć co dzielić, należy najpierw 
na to zarobić. Niestety, PiS najpierw 
rozdaje, później dodrukowuje pie-
niądz, napędzając inflację, a teraz 
sięga do portfeli tych, którzy poprzez 
swoją pracę składają się na budżet 
państwa.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
„rząd się wyżywi”. Obecna władza, 
z premierem na czele, robi to znakomi-
cie. Nie przejmuje się tym, że odbywa 
się to kosztem ludzi ciężkiej i niebez-
piecznej dla zdrowia i życia pracy. Czę-
sto pracujących w nadgodzinach. A ta-
kich mamy tysiące w Polskiej Miedzi.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie 
mamy większego wpływu na war-
szawskich decydentów rodem z PiS-u. 
Wiele jednak możemy zrobić na na-
szym miedziowym podwórku. 

Musimy „odbić” dla naszych pra-
cowników wszystkie straty, jakie za-
serwowała im od początku bieżącego 
roku PiS-owska władza. 

Musi to być swoista „TARCZA AN-
TYINFLACYJNA KGHM”. 

To nasza broń, do której mamy ze-
staw rozwiązań, które z nawiązką 
mogą zrekompensować poniesione 
straty. 

Stosowny zestaw postulatów zgło-
siliśmy Zarządowi KGHM już 10 stycz-
nia (w załączeniu). Liczymy tutaj na 
wsparcie pozostałych organizacji 
związkowych.

Nadchodzi czas jasnych deklaracji, 
kto po czyjej stronie stoi. 

Realizacja naszych postulatów 
zrekompensuje pracownikom ro-
snącą drożyznę i ogromny fiskalizm 
państwa. 

Wiemy, że nasze oczekiwania są moż-
liwe do spełnienia, gdyż jak mawia 
prezes Chludziński, KGHM z nawiązka 
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Od początku roku wszedł w życie 
Polski Ład. Oficjalnie jest on 
prezentowany jako plan odbudowy 
polskiej gospodarki po pandemii 
COVID-19. Zakłada zmniejszenie 
nierówności społecznych i stworze-
nie lepszych warunków do życia dla 
wszystkich obywateli. Czy rzeczy-
wiście nowe regulacje podatkowe 
są tak korzystne dla ludzi?

Uważam, że przedstawianie Polskie-
go Ładu jako sposobu na podniesie-
nie naszego poziomu życia jest wiel-
kim nieporozumieniem. Wręcz brzmi 
jak kpina lub ponury żart. Pamiętam, 
że jeszcze niedawno zarówno premier 
Mateusz Morawiecki, jak i Jarosław 
Kaczyński mówili, iż nowe regulacje 
podatkowe przyniosą korzyść dla 
większości obywateli. Stracić mieli 
tylko oszuści, kombinatorzy i krętacze. 
Podatki miały stać się bardziej spra-
wiedliwe – niższe dla słabiej zarabia-
jących, wyższe dla tych z lepszymi 
wynagrodzeniami. Niestety, jak życie 
pokazuje, tzw. zwykli ludzie zamiast 
zyskać na zmianach, już tracą znaczne 
kwoty pieniędzy i z każdym miesią-
cem będzie jeszcze gorzej. 
Czyli wychodzi na to, że ci prze-
ciętni obywatele są tymi oszustami 
i krętaczami, bo już dostają niższe 
wypłaty i emerytury. 

Najwyraźniej tak właśnie władza ich 
ocenia. Dodam jeszcze, że w pewnym 
momencie na jednej z grafik opubli-
kowanych przez Kancelarię Rady Mi-
nistrów przekonywano ludzi, iż na 
Polskim Ładzie ma skorzystać 8 mln 
emerytów. Najwyraźniej reformatorzy 
zapomnieli sprawdzić w ZUS, że eme-
rytów mamy tylko 7 mln. Ponadto 
przy ocenie skutków wprowadzanych 
regulacji podatkowych oparto się na 
danych z 2018 roku. Zwracam uwagę, 
że w tamtym czasie mieliśmy przecież 
zupełnie inne wynagrodzenia mini-
malne i inną rzeczywistość gospodar-
czą. Już na tych przykładach widać, 
że zamiast Polskiego Ładu mamy 
Polski Bałagan, który rząd nerwowo 
próbuje teraz zamieść pod dywan, 

oświadczając na różnych konferen-
cjach prasowych, że wszystkie niedo-
róbki ustawy niwelowane będą kolej-
nymi rozporządzeniami.
Premier Morawiecki lubi operować 
wielkimi liczbami i szumnymi 
sloganami. Broni się więc jak może 
przed ogłoszeniem klapy wdraża-
nego planu odbudowy gospodarki. 

To nie odbudowa, ale demontaż. 
Prawda jest taka, że Polski Ład przy-
gotowany i wdrażany przez PiS de-
motywuje ludzi do wydajnej pracy. 
Zniechęca też przedsiębiorców do 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. Od początku roku założono lub 
wznowiono działalność ponad 16 tys. 
firm. Niemal tyle samo zakończyło 
działalność, a 15 tys. ją zawiesiło. To 
dopiero początek czekającej nas lawi-
ny. Z każdym miesiącem będzie go-
rzej. Jeśli dzisiaj czytam, że mąka jest 
prawie o 100 proc. droższa niż 
w sierpniu, a piekarnie dostają faktury 
za gaz o około 300 proc. wyższe – to 
ile będzie kosztować bochenek chle-
ba? Czasowe zawieszenie podatku 
VAT nałożonego na żywność niewiele 
zmieni w tym wyliczeniu. Do tego 
dodać trzeba nieznany dotąd chaos 
w przepisach fiskalnych. Nawet do-
świadczeni księgowi i doradcy podat-
kowi gubią się w gąszczu nowych 
regulacji. Doszło już nawet do tego, 
że jeden ze związków zawodowych 
zrzeszających w swoich szeregach 
pracowników administracji skarbowej 
wystosował list do premiera, w któ-
rym wskazuje na brak profesjonali-
zmu w pracach nad nowym prawem 
podatkowym i wytyka liczne nieści-
słości w poszczególnych zapisach. To 
wszystko wskazuje, z jak ogromną 
skalą destrukcji mamy w Polsce do 
czynienia. 
Jak nowe zasady naliczania podat-
ków wpłyną na wynagrodzenia 
pracowników Polskiej Miedzi?

Już słyszymy, że w wielu przypadkach 
pierwsze wypłaty stopniały od kilkuset 
złotych do ponad tysiąca złotych. Nie-
którzy szacują, że w skali roku będą one 

niższe nawet o ponad 10 000 zł. Oba-
wiam się, że jest to optymistyczna 
prognoza. W mojej ocenie w niektó-
rych przypadkach górnicy mogą stra-
cić na tym rządowym dobrodziejstwie 
nawet kilkanaście tysięcy złotych. 
Zwłaszcza ci, którzy mają dodatkowe 
dniówki. Dla nich praca w nadgodzi-
nach w znacznym stopniu przestała już 
być opłacalna. A przecież biorąc pod 
uwagę niskie stawki zasadnicze, dla 
wielu właśnie ponadnormatywne go-
dziny były ich istotnym źródłem do-
chodu. Już kilka miesięcy temu wska-
zywałem na ten problem. Na taki stan 
rzeczy nie może być naszej zgody. 
Związek Zawodowy Pracowników 
Przemysłu Miedziowego oczekuje od 
zarządu KGHM podjęcia działań, które 
ochronią pracowników przed spad-
kiem wartości ich wynagrodzeń. W więk-
szości nie są to nowe postulaty. Zgła-
szaliśmy je już wiele miesięcy temu, 
ale w obecnej sytuacji nabierają one 
szczególnego znaczenia. Uważamy, że 
powinny się stać istotnymi elementa-
mi swoistej „Tarczy Antyinflacyjnej 
KGHM”, zbioru decyzji i działań, które 
będą chroniły przed spadkiem płace 
realne pracowników zarówno główne-
go ciągu technologicznego, jak i spół-
ek zależnych. Pełne zestawienie na-

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM  
Ryszardem Zbrzyznym o zgubnych skutkach  
Polskiego Ładu i o tym, jak się przed tym bronić.

Do wszystkich apeluję o mobilizację, 
jedność i współpracę. To, czego 

naprawdę się boi ten rząd,  
to zwykłej solidarności międzyludzkiej.

realizuje założone plany i jest w zna-
komitej sytuacji ekonomicznej. 

Jakby co, są także rezerwy w re-
kordowym zysku czy też rekordowo 
wysokim podatku miedziowym po-
równywalnym z rocznymi kosztami 
pracy prawie 20-tysięcznej załogi 
Polskiej Miedzi. Przy nawet 100-
proc. wzroście wynagrodzeń pra-
cowniczych i przy jednoczesnej li-
kwidacji podatku miedziowego, co 
obiecali politycy PiS, wynik KGHM 
nie uległby pogorszeniu. 

Deklarujemy, że potrafimy znaleźć 
pieniądze w Polskiej Miedzi. Widzi-
my, jak wiele środków jest wydawa-
nych, niekoniecznie w interesie 
spółki, regionu i załóg pracowni-
czych. Pora zrobić z tym porządek.

Będziemy stawiać twarde wa-
runki przy negocjacjach „TARCZY 
ANTYINFLACYJNEJ KGHM” dla 
naszych pracowników i ich rodzin. 
Zapowiadamy, że wykorzystamy 
wszelkie prawem dozwolone me-
tody dochodzenia słusznych praw 
pracowniczych. Być może będzie 
także potrzebne wasze bezpośred-
nie wsparcie. 

Przewodniczący ZZPPM 
RYSZARd ZBRZYZNY

Wiceprzewodniczący ZZPPM 
ANdRZEJ KuREK

Wiceprzewodniczący ZZPPM 
KRZYSZTOF ŁuKA 

Wiceprzewodniczący ZZPPM 
dARIuSZ MIKA 

nie mniejszym niż 2 proc. ponad 
poziom bieżącej inflacji.

Apelujemy jednocześnie o pod- 
jęcie stosownych działań idą-
cych w kierunku ujednolicenia 
prawa układowego w spółkach 
grupy kapitałowej KGHM po-
przez zawarcie dla nich Po-
nadzakładowego układu Zbio-
rowego Pracy oraz bez zbędnej 
zwłoki o:

1) ujednolicenie na poziomie  
7 proc. wysokości składki na PPE  
w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM,

2) przeniesienie do regulacji 
układowych w spółkach KGHM 
zasady waloryzacyjnej płac ujętej 
w § 76 ZUZP dla prac. KGHM.

Liczymy tym razem na kon-
struktywną debatę i na zrekom-
pensowanie pracownikom nega-
tywnych skutków tzw. Polskiego 
Ładu, istotnie pomniejszającego 
ich dochody teraz oraz w rocz-
nym rozliczeniu dochodów.

Dokończenie na str. 4
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szych oczekiwań zgłosiliśmy zarządowi 
KGHM już 11 stycznia br. Zachęcam 
wszystkich do zapoznania się z tym 
dokumentem. 
Można się spodziewać, że zarząd 
w odpowiedzi na te postulaty 
przedstawi długą listę spodziewa-
nych zagrożeń ekonomicznych  
i finansowych, jakie wraz z rozkrę-
cającym się kryzysem ekonomicz-
nym przyniosą Polskiej Miedzi 
nadchodzące miesiące. 

Jeśli tak się stanie, to będzie to 
oznaczało, że prezes KGHM jest cał-
kowicie niewiarygodną osobą. Zale-
dwie kilka dni temu na portalu górni-
czym netTG.pl wyraźnie stwierdził, iż 
przez cały czas pandemii spółka na-
wet na chwilę nie zatrzymała produk-
cji. Realizuje wszystkie wyznaczone 
cele i może się pochwalić rekordo-

wymi od dekady wynikami finanso-
wymi. Nadeszła więc pora na uczci-
we rozliczenie się z załogą. Przecież 
nie kto inny jak pracownicy są auto-
rami tego sukcesu. Bez ich wysiłku 
i poświęcenia do skarbu państwa nie 
płynęłyby miliardy złotych odprowa-
dzanych w formie różnych podatków 
i danin. Nie byłoby też pieniędzy na 
liczne propagandowe akcje i wize-
runkowe sponsoringi. Skończyłoby 
się też kupowanie rozlicznych nagród 
i wyróżnień przyznawanych zarówno 
firmie, jak i jej prezesom. Między in-
nymi o tym wszystkim zapewne bę-
dziemy mówić podczas najbliższego 
spotkania stron Układu Zbiorowego 
Pracy dla pracowników KGHM, które 
powinno być zwołane do końca 
stycznia. Niezależnie od tego będzie-
my poruszali też temat wzrostu wy-
nagrodzeń w spółkach grupy kapita-
łowej. Zatrudnieni tam ludzie też 

dokładają swoją cegiełkę do znako-
mitego wyniku, jaki wykazuje KGHM. 
Polska Miedź to jeden duży organizm 
gospodarczy i nie powinno w nim 
być miejsca na pracowników pierw-
szej i drugiej kategorii. 
Brzmi to jak zapowiedź burzliwych 
negocjacji płacowych.

Zobaczymy, jak będą one przebie-
gały. Liczę też na wsparcie naszych 
działań ze strony pozostałych związ-
ków zawodowych działających 
w Polskiej Miedzi. Będzie to spraw-
dzian, jakie organizacje faktycznie 
stoją po stronie pracowników, a ja-
kie rozkładają nad prezesami parasol 
ochronny, zawsze gdy nad ich gło-
wami zbierają się burzowe chmury. 
Czas zakulisowych układów i gierek 
dobiega końca i pora położyć karty 
na stół. Liczę również na wsparcie 
ze strony wszystkich środowisk pra-
cowniczych. Niezależnie od wyzna-

wanych poglądów politycznych czy 
też światopoglądowych. Do wszyst-
kich apeluję o mobilizację, jedność 
i współpracę. Wielokrotnie już mo-
gliśmy się przekonać, że taka posta-
wa to nasza najskuteczniejsza broń. 
Sądzę, że na różne protesty i niepo-
koje ta władza jest doskonale przy-
gotowana. To, czego naprawdę się 
boi ten rząd, to zwykłej solidarności 
międzyludzkiej. Nie na darmo obser-
wujemy, jak od dłuższego czasu na 
różne sposoby próbuje się nas po-
dzielić i skłócić. Wręcz są prowoko-
wane konflikty pomiędzy różnymi 
grupami. Linia podziału nie ma zna-
czenia. Ważne, by była wyraźna i nie 
pozwalała na wypracowanie kom-
promisu i porozumienia. W efekcie 
widać narastającą izolację i zastąpie-
nie współpracy rywalizacją. Nie jest 
to dobra recepta na trudne chwile, 
jakie nadchodzą. Najwyższy czas 
postawić temu tamę. Im szybciej 
ludzie to zrozumieją, tym skuteczniej 
wszyscy będziemy mogli obronić się 
przed drenażem naszych budżetów 
rodzinnych i utratą dotychczasowe-
go dorobku. 

Dokończenie ze str. 3

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM  
Ryszardem Zbrzyznym o zgubnych skutkach  
Polskiego Ładu i o tym, jak się przed tym bronić.

od posTulaTów  
do sTrajku.  

czY do Tego dojdzie? 
Cierpliwość pracowników już się kończy. Ludzie są zdesperowani i mają dość 

czekania na łaskę pracodawcy. W Centrozłomie, spółce Grupy Kapitałowej KGHM, 
kilka dni temu uruchomiona została procedura sporu zbiorowego. 

Podłożem konfliktu jest długotrwa-
ły zanik dialogu społecznego oraz 
brak reakcji władz firmy na zgłaszane 
przez związki zawodowe postulaty 
płacowe. Do tego dokłada się trwa-
jący od miesięcy stan bezkrólewia 
i narastający paraliż decyzyjny. Po-
woływanie i odwoływanie kolejnych 
członków rady nadzorczej oraz zarzą-
du spółki oraz niejasne zakresy kom-
petencyjne niektórych jednostek or-
ganizacyjnych potęgują chaos 
i hamują rozwój firmy. 

– Sytuacja nabrzmiewała od wielu 
miesięcy – komentuje przewodniczą-
cy ZZPPM Centrozłom Jacek Butwic-
ki. – 4 października ubiegłego roku 

wystąpiliśmy do zarządu spółki z pi-
smem w sprawie regulacji płac oraz 
przyznania ludziom z okazji 75-lecia 
firmy specjalnej nagrody rocznej w wy-
sokości 6 tys. złotych brutto dla każ-
dego pracownika. W późniejszych 
wystąpieniach wskazywaliśmy też 
konieczność rozwiązania problemu 
premii za III kwartał, której wypłata 
została w drastyczny sposób zaniżona 
dla znacznej liczby pracowników. Sy-
gnalizowaliśmy też konieczność roz-
poczęcia prac nad zmianą niektórych 
zapisów Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy oraz Regulaminu Pre-
miowania. Niestety, z powodu długo-
trwałej karuzeli stanowisk zarówno 
w radzie nadzorczej, jak i w zarządzie 
spółki praktycznie nie mieliśmy z kim 
siąść do rozmów. Dialog społeczny 
został zerwany. Jedyną próbą jego 
nawiązania było spotkanie z pełnią-
cym obowiązki prezesa Michałem 

Zborowskim. Nie ukrywam, że liczyli-
śmy wtedy na wypracowanie jakie-
goś rozsądnego porozumienia. Nie-
stety, okazało się, że były to płonne 
nadzieje. Wysłuchano nas, sporządzo-
no protokół ze spotkania i na tym 
w zasadzie zakończono sprawę. 

Wciąż też jest wiele kontrowersji 
związanych z wynagrodzeniami pra-
cowniczymi. Również nie rozpoczęto 
prac nad oczekiwanymi przez załogę  
zmianami niektórych zapisów ZUZP 
oraz Regulaminu Premiowania. 

– Można powiedzieć, że zamiast 
dialogu społecznego w Centrozłomie 
mamy „głuchy telefon” – komentuje 
Jacek Butwicki. – Mam nadzieję, że 
ponowne sformułowanie przez dzia-
łające w spółce związki zawodowe 
postulatów płacowych wraz z zastrze-
żeniem, iż brak ich spełnienia skutko-
wać będzie wejściem na drogę sporu 
zbiorowego, zdopinguje wreszcie kie-

rownictwo spółki do poważnego po-
traktowania oczekiwań pracowni-
czych. Centrozłom od wielu miesięcy 
dryfuje bez sternika i załoga nie ma 
ochoty być zakładnikiem tej sytuacji. 
Zabawa w prezesowskich gabinetach 
w stołki do wynajęcia zdaniem załogi 
musi się skończyć. Ludzie ciężko oraz 
wydajnie pracują i oczekują za to wy-
miernych korzyści materialnych. 

z ostatniej chwili 
Tuż przed oddaniem naszego 
pisma do druku dowiedzieli-
śmy się, że w władze Centro-

złomu podjęły decyzję o 
wypłacie załodze nagrody 
specjalnej z okazji 75-lecia 

firmy. Gratulujemy i czekamy 
na dalsze dobre wieści 
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ZabójcZy  
dwutlenek
Inflacja, drożyzna, Polski Ład, PIT-2, ulga dla klasy 
średniej, składka zdrowotna, dodatek osłonowy, 

ETS, CO2… Mam dalej wymieniać? Bo to chyba nie 
koniec wyliczanki zwrotów, jakie w tym miesiącu są 

z nami na co dzień. 

Jeszcze miesiąc, dwa temu nie 
zawracaliśmy sobie nimi głowy, 
dziś to podstawa naszych rodzin-
nych rozmów. Ja w tym tekście 
skupię się na jednym. CO2 to głów-
ny winowajca bijących rekordy cen 
za energię elektryczną, a właściwie 
wszystkich cen towarów i usług. Co 
on się ma do ceny np. chleba? 
Przeciętny jego zjadacz zapewne 
ma to głęboko gdzieś. I to błąd, bo 
dziś 60 proc. ceny energii elektrycz-
nej, która niezbędna jest do upie-
czenia naszego powszedniego bo-
chenka, to właśnie opłata za emisję 
CO2 (dwutlenku węgla). 

Zapytacie, kto jest temu winien. 
Nasza ponoć narodowa TV głosi, że 
to Unia, Putin i jeden z byłych liberal-
nych polityków. Ale jak zapewne 
wiecie, prawda nigdy nie jest tak 
prosta. Zacznijmy od Unii, fakt, to jej 
dyrektywy sprawiają, że za emisję 
CO2 trzeba płacić. Ale zapytać powin-
niśmy, gdzie się ta forsa, 25 mld tylko 
za zeszły rok, podziała. A to Wam 
powiem: jest w naszym polskim 
budżecie. Ta wstrętna Unia z tego ma 
całe okrągłe zero. Następnym jako 
winowajca jest Putin. To on sprzeda-
je nam gaz ziemny i ogromne ilości 
węgla, z dnia na dzień po wyższej 
cenie, 200, 400, 800, a może i więcej 
procent, to dla niego pryszcz. A on 
przecież dyktator, to dyktuje nam, co 
i za ile sprzeda, takie jego wredne 
prawo. I tu mamy kolejnego wino-
wajcę: Tusk, to on wzmacnia Rosję 
i wraz z Niemcami pogrąża Polskę 
w otchłani inflacji. Tylko znowu trze-
ba spytać: czemu zerwaliśmy długo-
letnie umowy na dostawy gazu i dziś 
płacimy ceny dnia? A te na świato-
wej giełdzie szaleją. To wam już TVP 
wyjaśni – żart.

I tak poskładaliśmy klocuszki wy-
sokiej inflacji. Wiem, to nie takie 
proste, na wzrost cen ma wpływ 
wiele więcej czynników. Jednym 
z głównych jest również rozpasanie 
władzy i rozdawnictwo, czyli tak 
zwane transfery społeczne.

Ale wróćmy na nasze podwórko. 
Ceny energii to temat mi bliski. 
W spółce Energetyka pracuję, to 
wiem, jak w zeszłym roku opłaty za 
emisję CO2 nas, załogę tej firmy, 
zgnoiły. Nasza spółka ubiegły rok  
na minusie kończy. Tak źle to chyba 
u nas jeszcze nie było, nasz wzrost 
wynagrodzeń za zeszły rok to  
1 proc. Przy inflacji 8,6 proc. jeste-
śmy biedniejsi o ponad 7 proc. Czy 
to uczciwe? My pracowaliśmy wy-
dajnie, winy złej sytuacji spółki nikt 
w nas, załodze, nie znajduje.  
A, niestety, obecny rok znowu nie 
zapowiada się ciekawie. Inflacja, jak 
specjaliści mówią, może 10 proc. 
przekroczyć, a nasz Prezes o pod-
wyżkach milczy. Ceny emisji CO2 na 
pewno nie spadną, tylko wzrosną. 
Zapewne powiecie: a co Was, pra-
cowników, to obchodzi, przecież 
cena Waszej energii elektrycznej 
i cieplnej to suma kosztów. Drogo 
kupicie, drożej sprzedacie i swoje 
zarobicie. I tu jest pies pogrzebany. 
Bo państwo zabrania podnosić ceny 
dla odbiorców indywidualnych, 
chroni „biednych”. Zarząd KGHM 
nasze koszty ma również gdzieś, 
jako właściciel żąda utrzymania cen, 
na podwyżki się nie godzi. Dyktator, 
powiecie, to takie jego prawo. 

Dyktatorów to my z kart historii 
znamy. Ciemiężą poddanych, wy-
zyskują, twardą ręką trzymają. Nie-
ugięcie rządzą, ale to do czasu. Jak 
się poddani w końcu otrząsną. 
Bieda i głód im w oczy zajrzy, to 
zamiast kos na sztorc, szturmówki 
wezmą, ciepłą wodę zakręcą, prąd 
wyłączą, a może i „furtkę” rozwalą. 
Dwutlenek węgla nas nie pokona. 
Więc już dziś uprzedzamy: na pod-
wyżki, minimum takie jak w KGHM, 
czekamy. I za zeszły rok wyrówna-
nia się domagamy.

I tego nawet żartem TVP Wam nie 
wyjaśni. Nawet mi się zrymowało, 
ale Wam to wesoło nie będzie, jak po 
ciemku w zimnym biurowcu w win-
dosowego pokera nie pogracie.

Warto walczyć  
o siebie i swoje zarobki

 Kolejny raz potwierdziła się stara zasada, że 
wyrazistość, konsekwencja oraz znajomość praw 

pracowniczych przynosi pozytywne efekty 
w działalności związkowej. Umożliwia na partnerskich 

zasadach prowadzenie dialogu społecznego 
z pracodawcą i przynosi wymierne korzyści dla załogi.

 W Polkowickim Centrum Usług 
Zdrowotnych po serii spotkań i roz-
mów pomiędzy MOZZPPM przy MCZ 
w Lubinie a prezesem PCUZ-ZOZ SA 
Pawłem Gambalem doszło do uzgod-
nienia, w wyniku którego część zało-
gi, głównie z rejestracji i obsługi pa-
cjenta, została objęta 10. grupą 
zawodową wg kwalifikacji wyma- 
ganych na zajmowanym stanowisku 
zagwarantowanych ustawą z dnia  
28 maja 2021 r.

– Podwyżka ta z pewnością w znacz-
nym stopniu poprawi ich domowe bud- 
żety – komentuje Katarzyna Kobylińska 
p.o. przewodniczącej ZZPPM MCZ. – To 

bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza że 
dotyczy ona grupy pracowników, która 
do tej pory miała bardzo niskie stawki. 
Cieszę się też z tego, że rozmowy z pre-
zesem Spółki wskazują na to, iż docenia 
on wkład załogi w sprawne funkcjono-
wanie placówki, która przez cały czas 
trwania pandemii była dostępna dla 
pacjentów 24 godziny na dobę przez  
7 dni w tygodniu. Liczę też na to, że 
przyznany wzrost wynagrodzeń dla 
osób z rejestracji i obsługi pacjenta nie 
kończy naszych negocjacji płacowych 
dla pozostałych grup. Jest to bardzo 
istotne zwłaszcza dla pracowników me-
dycznych.

– Muszę stwierdzić, że po otrzymaniu podwyżek wyraźnie poprawił się 
nastrój całej naszej grupy.  Dziewczyny częściej się uśmiechają i mają więcej 
w sobie optymizmu. Mówią, że warto było wspierać związek, gdy przyszło 
do rozmów o płacach. Teraz dyskutują, na co przeznaczą dodatkowe 
pieniądze. Jedne zamierzają zbierać na wakacje, inne będą łatać domowe 
budżety – mówi Katarzyna Grejć – kierownik Działu obsługi Pacjenta.
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projekT  
„społeczna lodówka”
Stowarzyszenie Lubin – Wspólna 

Sprawa uruchomiło projekt „Spo-
łeczna Lodówka”. Idea jest prosta. 
Masz za dużo jedzenia? Wkładasz je 
do lodówki, a każdy może potem 
takie jedzenie stamtąd zabrać. Dzię-
ki temu zamiast wyrzucać nadmiar 
jedzenia, dzielisz się nim z każdym, 
kto tego potrzebuje. Do lodówki 
można włożyć konserwy, jogurty, 

pieczywo, sery, owoce czy przygo-
towane w domu potrawy, których 
po prostu zrobiliśmy za dużo i nie 
chcemy jeść trzeci dzień z rzędu. 
Trzeba jednak pamiętać, że jedzenie 
nie może być przeterminowane, a go-
towe potrawy muszą być szczelnie 
opakowane z dokładną datą przygo-
towania i opisem. Z lodówki korzy-
stają emeryci, bezdomni oraz osoby, 

Członkom ZZPPM oraz innych 
organizacji zrzeszonych w oPZZ 

od 2 lutego przysługuje  
10-procentowa bonifikata.

którym zwyczajnie „brakuje do 
pierwszego”. Zasady korzystania ze 
społecznej lodówki są umieszczone 
na jej drzwiach.

W ramach projektu działają obec-
nie w Lubinie dwie takie lodówki. 
Pierwsza z nich uruchomiona zosta-
ła 26 sierpnia 2021 roku. Stoi w cen-
trum handlowo-usługowym przy  
ul. Karkonoskiej 1 obok siedziby 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza 
Chata”. Stowarzyszenie Lubin – 
Wspólna Sprawa mogło zresztą uru-
chomić lodówkę właśnie dzięki 
współpracy i pomocy tej spółdziel- 
ni. Kolejna lodówka uruchomiona 
została 21 października 2021 roku  
w centrum handlowo-usługowym 
przy ul. Jastrzębiej 6, w tzw. Kaczym 
Dołku. Tym razem był to efekt współ-
pracy Stowarzyszenia Lubin – 
Wspólna Sprawa ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Przylesie”. W obu 
przypadkach spółdzielnie udostęp-
niły zarówno energię elektryczną, jak 
i teren do jej ustawienia.

Działające obecnie lodówki cieszą 
się dużym zainteresowaniem, szcze-
gólnie osób, które potrzebują tego 
rodzaju wsparcia. Stowarzyszenie 
Lubin – Wspólna Sprawa zwraca się 
więc z prośbą do wszystkich, którzy 
mają taką możliwość, o wkładanie 

nadmiaru żywności do tych lodó-
wek. Pomoc taka jest bezcenna. 
Szczególnie gorąco zwracamy się 
o wsparcie do braci górniczej mają-
cej możliwość korzystania z deputa-
tu żywnościowego. Przekazanie go 
za pośrednictwem społecznych lo-
dówek potrzebującym będzie dla 
nich nieocenionym wsparciem. 

Jednocześnie prosimy o przekazy-
wanie informacji, czy w Lubinie po-
winny zostać uruchomione kolejne 
lodówki oraz wskazać lokalizacje, 
w których należałoby je ustawić. 
Wszystkich zapraszamy na naszą 
stronę na facebook.com Lubin 
Wspólna Sprawa i podzielenie się 
swoimi opiniami w tej sprawie.
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Barbórka w ZZPPM 
W eleganckim hotelu Europa  

w Lubinie 11 grudnia przewodniczący 
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny w asyście 
wiceprzewodniczącego ZZPPM 
Dariusza Miki wręczył grupie naszych 
koleżanek i kolegów resortowe i 
branżowe odznaczenia. Tegoroczna 
uroczystość, z uwagi na obostrzenia 
sanitarne, miała skromny, choć dostoj-
ny przebieg. Nadmienić należy, że ze 
względu na 30. rocznicę wpisania 
naszej organizacji przez Sąd Woje-
wódzki w Warszawie do rejestru 
związków zawodowych spotkanie 
miało nie tylko barbórkowy, ale 
również i wspomnieniowy charakter. 

W okolicznościowym wystąpieniu 
przewodniczący ZZPPM Ryszard 

Zbrzyzny omówił najnowsze doko-
nania związku, zakreślił plany na 
najbliższe miesiące oraz odniósł się 
do bogatej i doniosłej historii naszej 
organizacji. 

– Dziękuję Wam wszystkim za  
te wspaniałe dokonania i kolejne 
doświadczenia. Były one możliwe, 
bo również Wy w tym uczestniczyli-
ście. Minione 30 lat to historia walki 
ZZPPM o przyszłość Polskiej Miedzi 
– jednej z największych polskich 
firm, lokomotywy naszej gospodar-
ki. Walka ta trwa po dziś dzień  
– mówił do zebranych.

Wszystkim odznaczonym serdecz-
nie gratulujemy! 
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Polski Ład… Aby go 
zrozumieć, trzeba 
cofnąć się do począt-

ku lat 90. ubiegłego wieku, 
okresu gwałtownych zmian 
gospodarczo-ekonomicz-
nych. Czasu, gdy nieliczni 
szybko się bogacili, więk-
szość z ogromnym tru- 
dem starała się utrzymać  
„na powierzchni”, a wielu 
cierpiało biedę i poniżenie. 
Przemysł był zły, bo poko-
munistyczny, PGR-y jeszcze 
gorsze, przynosiły tylko 
straty, więc należało to 
wszystko, według rządzą-
cych, zlikwidować, wyprze-
dać. Często niezgodnie 

z prawem i etyką. Pracowni-
ków pozostawiono samych 
sobie. 

I to na tym przez lata 
żerowały partie populis- 
tyczne. Przekonywały tych 
nieradzących sobie ze 
zmianami, że ci, którym  
się powiodło, to oszuści 
i złodzieje. Że to niemieckie, 
a później unijne, mafie 
drenują nasz kraj. Z drugiej 
strony rządząca wówczas 
partia liberalna nie potrafiła 
doprowadzić do wyrówna-
nia szans, pogłębiała róż- 
nice. A ci biedni, pozosta-
wieni sami sobie, cierpieli. 
Te nierówności i niezado-
wolenie wykorzystuje partia 
obecnie rządząca.

Wróćmy jednak do 
obecnych zmian podatko-
wych. A właściwie całego 
programu transformacji 
społecznej. Po latach, gdy 
pozostawionych bez 
pomocy państwa zaczęło 
przybywać, płaca minimal-

na przestała wystarczać  
na przeżycie, a otrzymywała  
ją większość pracobiorców, 
społeczeństwo w wyborach 
powiedziało: STOP. Suwe-
ren oddał władzę partii  
na wskroś populistycznej, 
potrafiącej jak nikt inny grać 
na emocjach. 

Tylko czy Ty, górniku, 
hutniku, zwykły pracowniku 
KGHM, jesteś tym oszu-
stem, złodziejem, niesłusz-
nie tak „dużo” zarabiającym 
cwaniakiem? Czy to teraz  
Ty masz oddawać swoje 
ciężko, uczciwie wypraco-
wane złotówki, tym, którym 
często po prostu nie chce 
się pracować, dokształcać, 
dążyć do czegoś lepszego. 
Ale to może Ty głosowałeś 
za takimi zmianami? Uczci-
wie się zastanów, do ko- 
go powinieneś mieć żal  
i pretensje. Wiem, robiłeś  
to w dobrej wierze. A może 
to inni, ale i tak winny trochę 
jesteś, ja jestem też winien. 

Nie potrafiliśmy przekonują-
co przekazać informacji 
o tym, co nastąpiło, a było 
nieuniknione. A to dopiero 
początek, będzie jeszcze 
gorzej.

Mówienie, że Polski Ład to 
oszustwo, jest okłamywa-
niem pracowników. Świad-
czy o niewiedzy głoszących 
tę tezę. To planowana 
rewolucyjna redystrybucja 
kapitału, od grup wykształ-
conych i ponadprzeciętnie 
pracujących, często w 
nadgodzinach, lub na kilku 
etatach, do ludzi oczekują-
cych od rządzących pomocy 
materialnej, często nieradzą-
cych sobie życiowo. Będą-
cych jednocześnie wiernym 
elektoratem obecnie nam 
panujących, gwarantującym 
PiS utrzymanie władzy. 
Tylko czy takie prowadzenie 

finansów państwa jest 
przyszłościowe, ma szanse 
na wiele lat trwania? Kto  
za to płaci i będzie spłacał 
przez lata? Na to odpo-
wiedzcie sobie sami. Bo  
jak Wy tego nie zatrzyma-
cie, to wychowane w dr. 
Czarnka szkołach dzieci nie 
będą miały takiej możliwo-
ści. Przypominam, Radio 
Wolna Europa już nie 
nadaje.

Powyższy tekst jest 
ogromnym „skrótem 
myślowym”. Poważna 
analiza fenomenu Polskiego 
Ładu wymaga nie krótkiego 
tekstu w „Związkowcu”, ale 
przynajmniej trzytomowego 
opracowania naukowego. 
Porusza jedynie czubek 
góry lodowej rewolucyj-
nych zmian ustrojowych 
epoki PiS.

11 stycznia pod osłoną 
nocy odbyła się sejmowa 
Komisja Zdrowia, na której 
omawiano projekt ustawy 
umożliwiający pracodawcy 
weryfikację statusu zaszcze-
pienia pracownika prepara-
tem przeciw COVID-19. 
W wyniku głosowania 
projekt wraz z niektórymi 
zgłoszonymi poprawkami 

przyjęto do dalszego proce-
dowania na forum obrad 
plenarnych. Odrzucono 
jednak m.in. propozycję,  
by obowiązek szczepień 
obejmował również posłów 
i senatorów. Poprawka nie 
przeszła, choć była bliska 
uchwalenia – przy stosunku 
głosów za i przeciw 16:16 
oraz jednym głosie wstrzy-
mującym się. Pikanterii doda-
je fakt, że przeciwko takiej 
regulacji głosowali wszyscy 
członkowie komisji z klubu 
PiS, którzy są lekarzami: 
Czesław Hoc, Bolesław 
Piecha i Tomasz Latos.  
Warto zapamiętać te nazwi-
ska. Zachowanie tych 
posłów rodzi wiele pytań. Co 
legło u podstaw ich decyzji? 

Z każdym dniem pandemii 
spada zaufanie do lekarzy 
i całego systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce. Segre-
gacja sanitarna i antynaukowa 
dyskryminacja niezaszczepio-
nych tylko pogłębia kryzys.  
Na dodatek PiS-owscy lekarze 
z poselskimi mandatami robią 
wiele, by jeszcze bardziej 
zaognić ten stan. Primum non 
nocere, czyli „po pierwsze nie 
szkodzić”, panowie!!! 

Hipokryzja na Wiejskiej sięga 
himalajskich szczytów 

Magda 
ŹRÓBEK

okiem analityka

Polski Ład – geneza

okiem redaktora


