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Siła atomu może 
być zabójcza

Szanowne Panie!
Drogie Koleżanki! 

Dziękujemy Wam za to, że możemy z Wami być  
– w pracy, w domu, w poniedziałek, w piątek, gdy forsy brakuje  
przed pierwszym, gdy boli głowa, gdy dzieciak dostał jedynkę,

a szef znowu się czepiał.
Czy bez Was można byłoby sobie z tym wszystkim poradzić?

To Wy jesteście silne, mądre i wyrozumiałe. Za to trzeba Was cenić, szanować 
i nagradzać. Dlatego obchodzimy i będziemy obchodzić Dzień Kobiet.  
Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności.  
Niech spełnią się Wasze marzenia i niech w nich nas nie zabraknie!

Brzydsza część ZZPPM 

8 marca
Dzień Kobiet

Czyżby szykował się kolejny biznes 
na miarę Quadry i Afton Ajax?

Czytaj na str. 2
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Negocjacje 
płacowe będą 

kontynuowane 
Z końcem stycznia w KGHM 

zakończyły się coroczne negocjacje 
płacowe. Wpisany do porozumienia 
wzrost wynagrodzeń daleki jest od 
oczekiwań załogi. 10-procentowa 
podwyżka stawek i 15% przeszere-
gowań w żadnej mierze nie zrekom-
pensuje ludziom negatywnych 
skutków „Nowego Ładu” oraz 
narastającej w szybkim tempie 
inflacji. Już znacznie podniesione 
opłaty za energię i powszechna 
drożyzna w sklepach stanowią coraz 
większe obciążenie naszych domo-
wych budżetów. W efekcie realna 
wartość płac w Polskiej Miedzi spada 
zamiast rosnąć równolegle z coraz 
większą wydajnością pracy i rekor-
dowymi zyskami spółki. Również 
zapowiedź wypłaty załodze 2 tys. zł 
jednorazowej nagrody  niewiele się 
przyczyni do rozwiązania tego 
problemu. Jest to bowiem tylko 
deklaracja uwarunkowana wynikami 
produkcyjnymi za pierwsze półrocze 
roku oraz utrzymaniem kursu 
złotówki na poziomie zakładanym 
w budżecie KGHM na ten rok. 

W zawartym porozumieniu znalazł 
się jednak jeden punkt dający 
podstawy do pewnego optymizmu. 
Mówi on o tym, iż w kwietniu 
strony ZUZP zasiądą ponownie  
do stołu negocjacyjnego celem 
omówienia dalszych postulatów 
związkowych. Zapis ten został 
zgłoszony przez ZZPPM.

– Przed podpisaniem porozumie-
nia zgłosiłem ten warunek stronie 
pracodawcy – komentuje przewod-
niczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. 
– Był to wyraz mojej oceny sytuacji 
ekonomicznej, w jakiej ostatnio 
funkcjonujemy. Wartość pieniądza 
spada z miesiąca na miesiąc i na 
bieżąco, jako związek zawodowy, 
musimy na to reagować. Liczę, że 
podczas kwietniowego spotkania 
z zarządem  KGHM wszystkie 
organizacje związkowe zamiast 
uprawiać grę pozorów zachowają 
się poważnie i uczciwie wystąpią 
w imieniu swoich członków.   

Czyżby szykował się kolejny biznes na miarę 
Quadry i Afton Ajax ?

Siła atomu może 
być zabójcza

W Polskiej Miedzi zostanie zainstalowanych sześć modułowych reaktorów 
atomowych. Pierwszy z nich ma powstać do 2029 roku. Tak wynika z umowy 

handlowej, jaką w obecności wicepremiera Jacka Sasina podpisał prezes KGHM 
Marcin Chludziński z amerykańską firmą NuScale Power.

W połowie lutego informacja ta-
kiej treści obiegła wszystkie liczące 
się media. Zarówno społecznościo-
we, jak i specjalizujące się w tema-
tyce energetycznej czy też ekono-
micznej. Wszędzie bezkrytycznie 
przytaczano wypowiedzi wicepre-
miera oraz prezesa KGHM, w któ-
rych obaj koncentrowali się na ko-
nieczności produkcji energii w 100% 
wolnej od emisji dwutlenku węgla.

Słodkie obietnice 
i dySkretne 

przemilczenia 
Wicepremier twierdził, że podpisa-

nie umowy jest „historycznym wy-
darzeniem dla polskiej przyszłości” 
i krokiem w kierunku planowanej 
dekarbonizacji gospodarki. Nato-
miast prezes KGHM zapewniał, że 
umowa zawarta z NuScale Power 
jest zgodna z „biznesową racją sta-
nu” koncernu, dzięki której firma 
będzie miała dostęp do tańszej ener-
gii, co pozwoli na jej większą konku-
rencyjność na światowych rynkach.

Niestety, w tym potoku frazesów  
i gładkich zdań jakimś dziwnym trafem 
pominięto dość istotny  szczegół – nie 
powiedzieli bowiem, ile przyjdzie nam 
za to wszystko zapłacić. Pytanie zdaje 
się być zasadne. Istnieją bowiem po-
dejrzenia, że ewentualne straty będą 
wyrażone w sasinach. Jeden sasin to 
ponad 70 mln zł. A tych sasinów 
z pewnością będzie bardzo, bardzo 
wiele. Być może prawdę poznamy 
dopiero, śledząc przez kolejne lata 
raporty finansowe Polskiej Miedzi.

Również istotne wydaje się pytanie 
o lokalizacje planowanej inwestycji. 
Gdzie konkretnie zamierza KGHM 
postawić te modułowe reaktory ato-
mowe? Czy są jakieś, choćby wstęp-
ne, zgody środowiskowe? Czy cała 

instalacja będzie zgodna z polskimi 
normami bezpieczeństwa? Jaki bę-
dzie koszt wytworzonej energii i kiedy 
inwestycja zacznie przynosić zysk?

nuScale power 
– czy można  
jej zaufać?

NuScale Power to amerykańska fir-
ma zajmująca się projektowaniem i pro-
dukcją małych reaktorów nuklearnych. 
Jednak do tej pory nie może się po-
chwalić nawet jedną już ukończoną 
inwestycją. Na dodatek spółka ta nie 
jest notowana na giełdzie papierów 
wartościowych, trudno więc jest 
ocenić jej rzeczywistą kondy-
cję finansową. Wątpliwości 
jest wiele. Angielskoję-
zyczna wersja Wikipedii 
podaje, że w 2011 roku 
Kenwood Group, naj-

większy inwestor NuScale, został ska-
zany za prowadzenie piramidy finan-
sowej. Co prawda dochodzenie nie 
było związane z żadną z transakcji 
Kenwooda z NuScale, ale aktywa 
Kenwooda zostały zamrożone w mo-
mencie, gdy NuScale oczekiwała do-
datkowego finansowania. Firma więc 
zmuszona była ciąć koszty działalno-
ści i zwolnić wielu pracowników.

Do tych rewelacji dodać też trzeba 
informację podaną przez amerykański 
Science, najstarszy i najbardziej presti-
żowy magazyn naukowy. W artykule 
opublikowanym 4 listopada 2020 roku 
napisano, iż „Plany budowy nowej  

innowacyjnej elektrowni jądro-
wej – a tym samym ożywie-

nia przemysłu jądrowego 
w USA – ucierpiały po 
tym, jak w ostatnich ty-
godniach: osiem z 36 
przedsiębiorstw użytecz-

ności publicznej, które 
podpisały umowę, wycofa-

ło się z niej. Nastąpiło to zale-
dwie kilka miesięcy po tym, jak 

spółka Utah Associated Municipal  
Power Systems (UAMPS), która zamie-
rzała kupić od NuScale Power elek-
trownię zawierającą 12 małych reak- 
torów modułowych, ogłosiła, że ukoń-
czenie projektu zostanie opóźnione  
o 3 lata do 2030 roku, a koszt wzrośnie 
z 4,2 miliarda dolarów do 6,1 miliarda 
dolarów”.

Biorąc pod uwagę przytoczone infor-
macje, wypada nam mieć nadzieję, że 
KGHM w wyniku kontraktu z NuScale 
Power nie popadnie w podobne tara-
paty. Planowane koszty inwestycji nie 
będą rosły, a budowa elektrowni zakoń-
czona zostanie zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. W przeciwnym bo-
wiem razie za cały ten tajemniczy ato-
mowy biznes zapłacą z własnej kiesze-
ni wszyscy pracownicy Polskiej Miedzi.

Przedstawiciele załogi 
zasiadający w radzie nadzor-
czej KGHM powinni zaintere-
sować się tym tematem, 
wyjaśnić wszystkie wątpliwo-
ści i o uzyskanych informa-
cjach poinformować swoich 
wyborów. Warto też, by zadali 
pytania dotyczące kto i za jakie 
pieniądze ma nadzorować 
realizacje atomowej inwestycji 
w Polskiej Miedzi. Czy będzie 
to kolejny desant politycznych 
nominatów bez wiedzy i 
kompetencji, czy też grupa 
autentycznych fachowców? 
Czy powołana zostanie 
spółka celowa dla tej inwesty-
cji i jaka będzie jej obsada 
oraz ile to będzie nas koszto-
wało? 
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W tym roku ZZPPM JRGH obchodzi 
jubileusz 25-lecia. To dobra okazja do 
przypomnienia historii tej organizacji. 
Jakie były jej początki i jakie są plany 
na kolejne lata?

Trzeba zacząć od tego, że Jednostka 
Ratownictwa Górniczo-Hutniczego jako 
oddział KGHM została utworzona 1 stycz-
nia 1997 roku. Początkowo w jej skład 
weszły: Straż Pożarna z siedzibą przy Hucie 
Miedzi Głogów, Straż Pożarna Zakładów 
Górniczych Lubin oraz Górnicze Pogotowie 
Ratownicze z siedzibą w Sobinie. W póź-
niejszym czasie dołączyła Straż Pożarna 
przy Hucie Miedzi Legnica. W wyniku tej 
reorganizacji część członków ZZPPM zna-
lazła się poza swoimi dotychczasowymi 
strukturami związkowymi. W efekcie kilku-
nastu z nich podjęło decyzję o utworzeniu 
w JRGH zakładowej organizacji ZZPPM. 
Był to marzec 1997 roku. Miesiąc później 
odbyło się nasze pierwsze zebranie, pod-
czas którego wybrano władze związku, 
czyli Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Wte-
dy też zostałem wybrany na przewodni-
czącego związku. Taki był nasz początek. 
Dzisiaj mogę z satysfakcją powiedzieć, że 
od samego początku na terenie JRGH je-
steśmy wiodącą organizacją związkową.
Jeżeli chodzi o plany na najbliższe 
lata, to trzeba robić wszystko, aby 
przestać się dzielić. Promować ludzi 
zaangażowanych i oddanych związko-
wym ideom. Nastawionych na 
realizację celów, a nie na prowadzenie 
prywatnych wojen. 

Na działania ZZPPM JRGH trzeba nie 
tylko patrzeć z perspektywy funkcjono-
wania na terenie oddziału, ale również na 
płaszczyźnie szerszej. 

Byliśmy i jesteśmy aktywni w życiu 
ZZPPM jako całości. Widać nas na związ-
kowych integracyjnych imprezach, biesia-
dach czy też zawodach organizowanych 
w ramach Spartakiady ZZPPM. Braliśmy 
udział w manifestacjach i protestach or-
ganizowanych w Warszawie przez OPZZ. 
Stale też poszerzamy naszą wiedzę 
i uczestniczymy w różnego rodzaju szko-
leniach i seminariach poświęconych roz-
wojowi dialogu społecznego. Angażuje-
my się też w bardzo poważne działania   
organizowane przez ZZPPM i finansowa-
ne przez Unię Europejską czy też Króle-
stwo Norwegii. Ponadto jestem członkiem 
zarówno Rady, jak i Prezydium ZZPPM. 

Razem z kolegami mieliśmy też nasz 
wkład w wieloletnie prace nad ostatecz-
nym kształtem i wprowadzeniem zarów-
no Pracowniczego Programu Emerytal-
nego, jak i Abonamentu Medycznego. 
Bardzo ważnych dla pracowników upraw-
nień, które zostały wpisane do ZUZP. 
Sądzę, że ważnym etapem w najnow-
szej historii związku, o którym trzeba 
powiedzieć, jest połączenie struktur 
JRGH i ZG Lubin.

W ten sposób utworzyliśmy organizację 
międzyzakładową. Miało to miejsce w maju 
2016 roku. Taka była nasza odpowiedź na 
próby rozbicia jedności ZZPPM. Postanowi-
liśmy, że skoro są tacy, którzy chcą nas 
dzielić, to my będziemy się łączyć. Patrząc 
na to z perspektywy czasu, mogę powie-
dzieć, że faktycznie tak się stało. Co prawda 
z naszych związkowych szeregów ubyło 
kilku członków, ale równocześnie w ich 
miejsce przybyło sporo bardzo wartościo-
wych ludzi. Integrują środowisko i odważnie 
występują w jego imieniu. Mówię o tym, 
patrząc nie tylko w kontekście mojej orga-
nizacji, ale przede wszystkim z perspektywy 
całej struktury ZZPPM. W każdym auten-
tycznym związku zawodowym ważna jest 
nie tylko liczba członków, ale przede wszyst-
kim „jakość” tych ludzi. Czy są uczciwi i szcze-
rzy, czy też dwulicowi i nastawieni na reali-
zację osobistych ambicji.
Mówi się, że prawdziwy ruch związko-
wy nie może być pokorny. Niektórzy 
wręcz twierdzą, że walka stanowi 
istotę jego działań. Czy tak rzeczywi-
ście jest?

Czasami jest to walka, a czasami konse-
kwentnie prowadzony dialog i budowa 
porozumienia. Istotny jest cel, do którego 
zmierzamy. W moim pojęciu prawdziwy 
związek zawodowy przede wszystkim ma 
stać na straży interesów pracowniczych. 
Dbać o prawidłowe gospodarowanie fun-
duszami socjalnymi, przeciwdziałać nie-
równemu traktowaniu poszczególnych 
grup zawodowych, mądrze negocjować 
dla załogi możliwie najkorzystniejsze wa-
runki płacy i pracy oraz zapobiegać wszel-
kim formom dyskryminacji. Konkretnymi 
przykładami tak pojmowanej działalności 
związkowej niech będzie wpisanie do 
ZUZP dwóch bardzo istotnych dla nas 
stanowisk: kierowca pojazdów uprzywile-
jowanych oraz ratownik służby specjali-
stycznej. Związek doprowadził też do 

uzgodnienia z pracodawcą ekwiwalentu za 
dojazdy do pracy własnym środkiem 
transportu. Ten temat, zanim został pozy-
tywnie załatwiony, przez kilka lat był przed-
miotem negocjacji z dyrekcją. Prawie 
cztery lata musieliśmy zabiegać o to, by 
strażacy JRGH mieli dodatki za pracę w apa-
ratach powietrznych. Mam nadzieję, że już 
niedługo sukcesem zakończą się również 
trwające cztery lata nasze starania o wpro-
wadzenie do ZUZP zapisu, na mocy które-
go ludzie zatrudnieni w systemie 24/48 
godzin otrzymają taki sam dodatek specjal-
ny jak pracownicy zatrudnieni w systemie 
czterobrygadowym. To bardzo istotna 
sprawa dla wszystkich strażaków JRGH. 
Rozumiem, że rozwiązanie tego 
problemu jest teraz dla ZZPPM JRGH 
priorytetowym celem.

Bardzo czekamy na porozumienie w tej 
sprawie i by stosowne zapisy zostały jak 
najprędzej wprowadzone do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Co ciekawe, 
w trakcie ostatnich kilku spotkań z przed-
stawicielami zarządu KGHM były deklara-
cje, iż pracodawca skłonny jest zrealizować 
ten nasz postulat. Niestety, nie wszyscy 
podzielali ten pogląd. Stworzyła się więc 
ciekawa sytuacja, w której pracodawca 
chce wypłacać pracownikom należne im 
pieniądze, ale wobec braku jednomyślno-
ści sprawa jest niepotrzebnie przeciągana. 
JRGH kojarzona jest przede wszyst-
kim z ratownikami górniczymi. 
Tymczasem okazuje się, że to również 
strażacy.

Faktycznie, w Polskiej Miedzi funkcjonu-
je taki stereotyp. Rzeczywistość wygląda 
jednak inaczej. W Jednostce Ratownictwa 

Górniczo-Hutniczego zatrudnionych jest 
114 ludzi, w tym ponad 70 zawodowych 
strażaków i kilkunastu zawodowych ratow-
ników górniczych, którzy organizują i nad-
zorują ochotnicze ratownictwo górnicze 
Polskiej Miedzi. Oparte jest ono na ponad 
400 doskonale wyszkolonych, mających 
wszystkie niezbędne uprawnienia ratowni-
cze ochotnikach górnikach dołowych, któ-
rzy na co dzień pracują w kopalniach. To 
oni okresowo w Sobinie pełnią skoszaro-
wane tygodniowe dyżury i w tym czasie 
są gotowi w razie potrzeby do podjęcia 
akcji ratowniczej w kopalniach. Nie można 
też zapominać o kopalnianych stacjach 
ratownictwa, których zadaniem jest dba-
łość o prawidłowy stan całego podległego 
im sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
oraz nadzór i organizacja różnych szkoleń. 
Czy to oznacza, że w ramach JRGH 
działają dwa odrębne piony ratownic-
twa?

Tak, jednak są sytuacje, w których trud-
no trzymać się ustalonego zakresu zadań 
i zdarzają się akcje, w których ratownicy 
górniczy działają także na powierzchni. 
Mówiąc o strażakach JRGH, chcę też 
podkreślić, iż ich służba nie polega tylko 
na udziale w akcjach gaśniczych i likwi-
dacji ewentualnych pożarów. 
To co jeszcze wchodzi w zakres ich 
obowiązków?

Biorą oni udział w usuwaniu różnych 
awarii technologicznych, chemicznych 
i ekologicznych. Na terenie Polskiej Mie-
dzi dokonują okresowego przeglądu ga-
śnic i hydrantów. Jest to robione co trzy, 
sześć lub dwanaście miesięcy. Te rutyno-
we i cykliczne czynności sprawiają, że 
strażacy doskonale znają topografię za-
kładów i oddziałów KGHM. W przypadku 
akcji gaśniczej ma to ogromne znaczenie. 
Strażacy prowadzą również pomiary stę-
żeń gazów toksycznych na terenie na-
szych hut. Także w ramach współpracy 
wspomagają m.in. Państwową Straż Po-
żarną podczas zdarzeń drogowych, kata-
strof, powodzi czy gaszenia pożarów w re-
jonie Zagłębia Miedziowego.
To faktycznie bardzo szeroki zakres 
obowiązków, które na dodatek 
wymagają wszechstronnej 
wiedzy i umiejętności. Na zakończenie 
proszę przyjąć z okazji srebrnego 
jubileuszu serdeczne życzenia dalsze-
go rozwoju związku.

Rozmowa z przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji  
ZZPPM ZG Lubin, JRGH Władysławem Chomą 

Srebrny jubileusz 
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Stop dySkryminacji 
spółek

–  Narada ta poświęcona 
została dyskusji i relacjom  
z prowadzonych w spółkach 
negocjacji płacowych – wyjaśnia 
przewodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny. –  W zasadzie wszędzie 
odbywają się one według jedne-
go schematu. Pieniędzy na 
podwyżki brak, bo KGHM, 
wykorzystując swoją dominującą 
pozycję, wymusza podpisywanie 
bardzo niekorzystnych umów. 
Jest to nic innego jak prymityw-
ny wyzysk słabszych przez 
silniejszego. Sądzę, że w Polskiej 
Miedzi, która ma wypisane  
na swoich propagandowych  
i wizerunkowych sztandarach 
społeczną odpowiedzialność 
biznesu, nie powinno być miejsca 
na takie praktyki. Mówimy o tym 
już od wielu miesięcy, jednak 
zarząd zdaje się lekceważyć 
problem. Dlatego też w naszym 
ostatnim wystąpieniu skierowa-
nym do prezesa KGHM Macieja 
Chludzińskiego ostrzegamy, że 
jeśli nadal oczekiwania płacowe 
pracowników spółek zależnych 
będą ignorowane w całej Grupie 
Kapitałowej, może dojść do wielu 
sporów zbiorowych. 

Lubin, 11.02.2022 r.

l.p.33/2022

 Pan
 Maciej Chludziński
 Prezes Zarządu
 KGHM Polska Miedz S.A.

Dotyczy: sytuacji negocjacyjno-płacowej  
w Spółkach GK KGHM.

Występując w imieniu Zakładowych i Międzyzakłado-
wych Zarządów Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Miedziowego funkcjonujących w Spółkach 
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., oświad-
czamy, co następuje:

1Pomimo upływu już wielu tygodni w zdecydowanej 
większości Spółek z GK KGHM w rozmowach 

w sprawie wzrostów wynagrodzeń na 2022 rok nie 
odnotowujemy istotnych postępów. Propozycje Za-
rządów tych Spółek w znaczący sposób odbiegają od 
oczekiwanych i koniecznych wzrostów płac;

2Postulowane przez ZZPPM wzrosty wynagrodzeń 
nie odbiegają od wzrostów uzgodnionych już 

w spółce – KGHM (10% i min. 15% przeszeregowań). 
Okazuje się jednak, że poziom ten w spółkach córkach 
jest nieosiągalny. Nie ma naszej zgody na takie niczym 

nieuzasadnione traktowanie zatrudnionych w nich 
pracowników;

3Konieczność ustalenia na jednolitym poziomie 7% 
odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny, o co 

zabiegamy od lat, nie ma także posłuchu u zarządza-
jących spółkami GK KGHM.

Oświadczamy, że zgody naszej na traktowanie pracow-
ników zatrudnionych w spółkach KGHM jako „gorszy sort” 
nie było i nie będzie. Pracownicy ci to także KGHM, 
a spółki, w których są dzisiaj zatrudnieni, powstały w wy-
niku zmian organizacyjnych przeprowadzonych na ma-
jątku KGHM. To nadal pracownicy Polskiej Miedzi mający 
istotny wpływ na ostateczny sukces produkcyjny i finan-
sowy KGHM Polska Miedź S.A.

Oczekujemy niezwłocznej interwencji właścicielskiej 
celem przywołania do konstruktywnego dialogu zarzą-
dzających spółkami GK KGHM. Tak by możliwe było 
osiągnięcie w najbliższych dniach postulowanego po-
rozumienia w sprawie wzrostu płac na 2022 rok.

Upływ czasu to kolejne wymierne ubytki w docho-
dach pracowniczych, dodatkowo topniejących przy 
prawie już dwucyfrowej inflacji. 

Nasze postulaty i oczekiwania znane są Zarządowi 
KGHM oraz zarządom spółek GK KGHM od dłuższego 
już czasu. Oczekujemy niezwłocznego ich spełnienia. 
W innym przypadku zamierzamy uruchomić procedu-
ry przewidziane ustawą o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. 

List otwarty, prośba o interwencję
Szanowny Pan
Marcin Chludziński
Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Szanowny Panie Prezesie! Przepra-
szam, że tą drogą, listem otwartym, 
pozwalam sobie zwrócić Pana uwagę 
na problemy, od co najmniej dwu lat 
nękające pracowników Spółki Ener-
getyka. Piszę co najmniej od dwu lat, 
a tak naprawdę od zawsze, od ponad 
25 lat istnienia naszej firmy. Więk-
szość obecnej załogi Energetyki to 
byli, odgórnym nakazem wydzieleni 
pracownicy oddziałów KGHM. Gdy 
nas przenoszono do nowego praco-
dawcy, zapewniani byliśmy o wyższo-
ści pracy w spółce, o perspektywie 
wzrostu dochodów, możliwości roz-
woju. A skończyło się jak zawsze, do 
dziś na zarobkach straciliśmy przynaj-
mniej w sumie kilkuletnie wynagro-
dzenie w stosunku do kolegów, którzy 

nadal pracują w KGHM. A z roku na 
rok jest coraz gorzej. W roku ubiegłym 
nasz przyrost wynagrodzeń wyniósł 
około 1%, ile było w KGHM, nie mu-
szę przypominać, o inflacji również, 
każdy czytający ten tekst doskonale 
pamięta. Dziś nasz pracodawca, wy-
znaczony przez Pana, Zarząd naszej 
Spółki proponuje nam 5% wzrostu 
płac. Pan swoim podwładnym zafun-
dował 10% plus przeszeregowania 
i premie. Powie Pan, każda spółka to 
oddzielny podmiot prawny, ma swój 
budżet, działa na wolnym rynku, musi 
sobie radzić, i że tylko od nas, pra-
cowników i Zarządu Energetyki zależy, 
jak kształtują się nasze wynagrodze-
nia, jak rentowna jest spółka. Tylko 
czy tak jest naprawdę, jest Pan o tym 
naprawdę przekonany?

Jako przewodniczący największej 
organizacji związkowej, członek Rady 
Pracowników, mam dostęp to wiedzy 

na temat kondycji spółki. Wiem, jak 
kształtowane są umowy na dostarcza-
ne przez nas media do oddziałów 
KGHM. Orientuję się w ponoszonych 
kosztach. Panie Prezesie, jeśli ktoś 
mówi Panu, że jest to uczciwe i wol-
norynkowe, to proszę wypytać go 
o szczegóły i dokładne wyliczenia. 
Gwarantuję Panu, że po skrupulatnym 
przeanalizowaniu danych zobaczy 
Pan, że spółka nie funkcjonuje na 
wolnorynkowych zasadach. Dyrekto-
rzy, dbając o budżety oddziałów, sto-
jąc na pozycji monopolisty i właści-
ciela Energetyki, w wielu obszarach 
nie wyrażają zgody na pokrywanie 
nam w 100% podstawowych kosz-
tów. Naszych prezesów stawia się 
często w roli petentów, mówi się im 
i nam, że po to KGHM ma w zasobach 
Energetykę, aby nasze produkty do-
starczać im za ceny na wolnym rynku 
niedostępne. W pewien sposób jest 

Pracownicy spółek Grupy 
Kapitałowej KGHM nie są 
załogami „gorszego 
sortu” i oczekują  
warunków pracy i płacy 
na podobnym poziomie 
do obowiązujących 
w zakładach głównego 
ciągu technologicznego. 
Jeśli te postulaty nie 
zostaną spełnione, spory 
zbiorowe będą ogłaszane.
Do takich wniosków 
doszli przewodniczący 
ZZPPM działający na 
terenach spółek 
zależnych  
podczas spotkania 
zorganizowanego przez 
Centralę związku. 
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to racjonalne, ale nieuzasadniona 
wysoka marża, a ceny poniżej kosz-
tów wytworzenia to dwie różne 
sprawy. Obie strony muszą zacho-
wać umiar, my to rozumiemy, a jak 
podchodzą do tego dyrektorzy od-
działów, pozostawiam Pana ocenie.

Od dwu lat naszą spółkę zabijają 
ceny świadectw uprawnień do emi-
sji CO2. Są wysokie i stale rosną. 
Ale po co ja to Panu mówię, temat 
ten zna Pan zapewne lepiej niż ja. 
KGHM szczyci się dążeniem to ze-
roemisyjności, chce być jak naj-
szybciej neutralny dla klimatu. A nas, 
Energetykę, zamiast rozwijać, mo-
dernizować, unowocześniać, skazu-
je się na śmierć. Przy obecnej poli-
tyce ten rok może być ostatnim dla 
naszej spółki. Stara węglowa i ga-
zowa technologia produkcji przy 
braku pokrywania nam kosztów 
produkcji nie daje środków na mo-
dernizację. A przypominać Panu nie 
muszę, że na przykład w HML do-
palamy gazy szybowe powstałe 
przy produkcji miedzi. Bez spalania 
tych gazów w naszej instalacji HML 
nie może funkcjonować. A co 
mamy w zamian? Tylko straty, de-
wastację urządzeń. Nasze elektro-
ciepłownie zakończyły ubiegły rok 
na wielomilionowych stratach. Na 
normalnym, wolnym rynku rzecz 
nie do pomyślenia. Zawsze wszyst-
kie koszty ponosi ostateczny od-
biorca, sprzedawanie poniżej kosz-
tów wytworzenia jest w zasadzie 
przestępstwem. Pan, odpowiadając 
za całą grupę kapitałową, i tak ak-
cjonariuszom przedstawia skonso-
lidowany wynik KGHM. Wyższe 
przychody oddziałów i nasza strata 
w końcowym wyniku i tak się zeru-
ją. Więc jaki inny ukryty cel przy-
świeca takim działaniom, czy jest 
po prostu niedopatrzeniem? Bra-
kiem dostatecznego przepływu in-
formacji. A może to ja się mylę, źle 
odczytuję dane.

Spółka Energetyka miała być 
ważnym elementem KGHM, do-
starczać energię elektryczną i ciepl-
ną, wodę przemysłową, oczysz-
czać ścieki oraz zapewniać wiele 
innych mediów. Gwarantować bez-
pieczeństwo energetyczne na wy-
padek blekautu. Przy awarii krajo-
wego systemu energetycznego 
umożliwić ewakuację górników, 
zapewnić bezpieczeństwo pracow-
nikom, podtrzymać podstawowe 
procesy produkcyjne. Tylko co 
z tych planów pozostało? Za dys-
pozycyjność i bezpieczeństwo pła-
cić trzeba, chociażby po to się 
ubezpieczamy. Płacimy różnego 

rodzaju składki. Pewnie, 10 lat wy-
padku nie miałem, a koszty ubez-
pieczeń ponosiłem, czy niepo-
trzebnie? Od nas, pracowników 
Energetyki, oczekuje się dyspozy-
cyjności, zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Mamy to robić charytatyw-
nie? Też mamy swoje potrzeby, 
rodziny, ponosimy coraz wyższe 
koszty utrzymania. Czy jesteśmy 
gorsi od pracowników oddziałów, 
nic nie wnosimy do wyprodukowa-
nia każdej tony miedzi? Brak roz-
woju to cofanie się. Zwłaszcza w tak 
gwałtownie ewoluującym przemy-
śle jak nasz energetyczny. Energia 
odnawialna nie zapewni 100%  
bezpieczeństwa energetycznego 
KGHM. Energetyka jądrowa naj-
szybciej za lat 10. Co do tego cza-
su? Czy nie szkoda zasobów ulo-
kowanych w spółce Energetyka? 
Panie Prezesie, pracownicy Ener-
getyki oczekują od Pana zaintere-
sowania się losem naszej firmy i nas, 
jej załogi. To Pan zarządza i odpo-
wiada za te aktywa i ludzi. 

W sytuacji podobnej do naszej jest 
wiele innych spółek z grupy kapita-
łowej. Wszystkie borykają się z pro-
blemami, każda z innymi, zależnymi 
od branży, w której funkcjonują. 
Może już pora na impuls rozwojowy 
dla całej grupy.

Panie Marcinie, zwracam się do 
Pana jako osoby etycznej o niekwe-
stionowanym autorytecie. Bardzo 
proszę zainteresować się losem na-
szej spółki. Naszym, jej pracowni-
ków, oczekiwaniem godnego, przy-
zwoitego poziomu życia. Pracujemy 
uczciwie i wydajnie, jesteśmy otwar-
ci na nowe wyzwania zawodowe, 
chętnie uczymy się nowych techno-
logii. Chcemy pracować w nowo-
czesnej, stale rozwijającej się firmie. 
Dajemy z siebie wszystko, co moż-
na, potrzebujemy tylko środków na 
rozwój. Uczciwego traktowania.

Rosnące koszty utrzymania na-
szych rodzin powodują w nas ciągłe 
frustracje, stwarzają konflikty w do-
mach i miejscach pracy. Przy prawie 
10-procentowej inflacji tylko w stycz-
niu bieżącego roku proponowanie 
5-procentowych podwyżek to poni-
żanie nas. Czy Pan na to pozwala? 
Wierzę, że nie, po prostu w natłoku 
obowiązków umyka to Panu. Bardzo 
dziękuję za czas poświęcony na 
przeczytanie powyższego tekstu. 
Mam nadzieję, że nie był dla Pana to 
czas niepotrzebnie stracony.

Z poważaniem
Przewodniczący ZZPPM Energetyka 

DariusZ Mika

Czy Komisja EtyKi KGHm 
działa w wPEC LEgniCa jak 

„sąd kaPturowy”?
W WPEC Legnica, spółce wchodzącej 

w skład Grupy Kapitałowej KGHM, od 
dłuższego czasu narastał konflikt pomię-
dzy dwoma pracownikami będącymi we 
wzajemnej zależności służbowej. Pod-
władny skarżył się, że jego bezpośredni 
przełożony bezpodstawnie go oskarża 
o niepopełnione czyny, notorycznie go 
nęka i pomawia. Przełożony odpierał za-
rzuty i nie dostrzegał w swoim postępo-
waniu niczego nagannego. Wraz z upły-
wem czasu sytuacja stawała się więc coraz 
bardziej patowa. Nie pomagały podejmo-
wane przez nasz związek próby rozjemcze 
oraz interwencje u pracodawcy. 

W efekcie doszło do konieczności 
udzielenia pomocy psychiatrycznej  
i psychologicznej pracownikowi, który 
całą sytuację odbierał jako przejaw mob-
bingu na jego osobie. Problem został 
więc zgłoszony do Komisji ds. Etyki, 
organu powołanego w Polskiej Miedzi 
między innymi w celu rozstrzygania 
spraw natury etycznej, w tym również 
tych noszących znamiona mobbingu. 

Trzeba przyznać, że Komisja sprawą 
się przejęła, dochodzenie przeprowadzi-
ła i stosowną dokumentację z postępo-
wania sporządziła. Wszystko oczywiście 
zgodnie z najwyższymi standardami 
etyki. Jednak te szlachetne zasady skoń-
czyły się, gdy mobbingowany pracow-
nik poprosił o przedstawienie mu pro-
tokołu końcowego z przeprowadzonego 
postępowania. 

W stosownym piśmie z 11 stycznia 
2022 roku zarząd WPEC Legnica poin-
formował go, iż zgodnie z Regulaminem 
Komisji ds. Etyki nie jest przewidziane 
udostępnienie takiego dokumentu stro-
nom postępowania. Miesiąc później 
prezes WPEC Legnica wystosował jesz-
cze jeden list, w którym uzupełnił infor-
mację o fakt, iż nie tylko protokół koń-
cowy z prac Komisji nie może być 
przekazany stronom, ale również Regu-

lamin jest dokumentem przeznaczonym 
wyłącznie do użytku wewnętrznego 
i można się zapoznać z jego treścią je-
dynie w siedzibie spółki. 

przed  
przeczytaniem  

Spalić 
Informujemy, iż redakcja zapoznała się 

z treścia wspomnianego Regulaminu 
i nie udało się nam w nim znaleźć żad-
nego zdania, w którym jest mowa o za-
kazie udostępnienia stronom postępo-
wania protokołu końcowego. Być może 
właśnie dlatego dokument ten został 
przez prezesa spółki w swoisty sposób 
„utajniony” i wiele stron zapełnionych 
paragrafami pracownik może przeczytać 
tylko pod czujnym okiem kierownictwa. 
Nie sprzyja jawności postępowania. 

Tymczasem w ogólnodostępnych ma-
teriałach prezentujących Kodeks Etyki 
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź 
S.A. w rozdziale zatytułowanym „Kim 
jesteśmy” wyraźnie napisano, iż „Swoją 
odpowiedzialną postawą dajemy dobry 
przykład innym, działając zgodnie z na-
szymi wartościami w sposób transparent-
ny i odpowiedzialny społecznie”.

Natomiast Zarząd KGHM w swoim 
słowie wstępnym stwierdza, że „ Ko-
deks Etyki obowiązuje nas wszystkich. 
Wierzymy, że opisane w nim zasady 
pomogą nam w codziennej pracy, a ich 
stosowanie będzie dla nas czymś natu-
ralnym i oczywistym. 

Czytelnikom pozostawiamy ocenę 
postępowania zarządu WPEC Legnica. 
Czy w swoim działaniu jest, czy też nie 
jest, transparentny i etyczny. 

Oczywisty, naszym zdaniem, jest udział 
czynnika społecznego w tych postępo-
waniach. Niestety, Kodeks etyki takiej 
sytuacji nie przewiduje. Etyka i jej ocena 
pozostaje wyłącznie w sferze pracodaw-
ców. Nie jest to zdrowa sytuacja.

Ryszardowi Zbrzyznemu 
przewodniczącemu ZZPPM

z powodu śmierci 

Mamy
wyrazy współczucia, żalu i wsparcia.

składają 
koleżanki i koledzy z ZZPPM 
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projekt  
„Społeczna lodówka”

W jednym z poprzednich numerów 
naszej gazety opisaliśmy realizowany 
przez Stowarzyszenie Lubin – Wspól-
na Sprawa projekt pod nazwą „Spo-
łeczna lodówka”. Projekt ten nadal 
jest nie tylko realizowany, lecz rów-
nież rozwijany. Do dwóch wcześniej 
działających chłodziarek dołączyła 
trzecia. Została ona uruchomiona we 
współpracy i przy wydatnej pomocy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie 
IV”. Znajduje się ona przy ul. Kamien-
nej w Lubinie, a dokładnie zlokalizo-
wana została w przejściu pomiędzy 
klatkami nr 9 i 11.

Przypomnijmy, iż wcześniej zostały 
uruchomione w Lubinie dwie spo-
łeczne lodówki. Pierwsza z nich stoi 
w centrum handlowo-usługowym 
przy ul. Karkonoskiej 1 obok siedziby 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza 
Chata”. Druga lodówka znajduje się 
w centrum handlowo-usługowym 
przy ul. Jastrzębiej 6, w tzw. Kaczym 
Dołku na terenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przylesie”. W obu przypad-
kach uruchomienie lodówek to efekt 
współpracy Stowarzyszenia Lubin – 
Wspólna Sprawa ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi, które udostępniły 
miejsca do ich zainstalowania.

Stowarzyszenie Lubin – Wspólna 
Sprawa wyraża swoją głęboką 
wdzięczność wyżej wymienionym 

trzem spółdzielniom za pomoc, dzię-
ki której program „Społeczna lodów-
ka” może być realizowany.

Osoby, które nie czytały poprzed-
niego artykułu, informujemy, że pro-
jekt ten polega na udostępnieniu 
w miejscach publicznych chłodzia-
rek, do których osoby posiadające 
nadmiar żywności, zamiast wyrzucać 

ją na śmietnik, mogą wkładać ją w róż-
nej postaci, wspierając tym samym 
ludzi będących w potrzebie. Zasady 
korzystania ze społecznej lodówki 
umieszczone są na jej drzwiach. Do 
lodówek można włożyć konserwy, 
jogurty, pieczywo, sery, owoce czy 
przygotowane w domu potrawy,  
a więc żywność, której nie jesteśmy 

w stanie skonsumować, i która trafi-
łaby na śmietnik. Jedzenie jednak nie 
może być przeterminowane, a samo-
dzielnie przygotowane przez dar-
czyńców potrawy muszą być szczel-
nie opakowane z dokładną datą przy- 
gotowania i opisem. 

Z lodówki korzystają ubodzy eme-
ryci, bezdomni oraz osoby, którym 
zwyczajnie brakuje do pierwszego. 
Działające obecnie lodówki cieszą się 
dużym zainteresowaniem, szczegól-
nie osób potrzebujących wsparcia. 
Wskutek tego chłodziarki nigdy nie 
są przepełnione, a wręcz przeciwnie, 
wkładane bowiem do nich jedzenie 
bardzo szybko znajduje odbiorców. 
Można zatem zaryzykować stwier-
dzenie, że darczyńców jest znacznie 
mniej od obdarowywanych.

W związku z powyższym Stowa-
rzyszenie Lubin – Wspólna Sprawa 
zwraca się z gorącą prośbą do 
wszystkich, którzy mają taką możli-
wość, o wkładanie nadmiaru posia-
danej żywności do tych lodówek. 
Pomoc taka jest bezcenna. Szczegól-
nie gorąco zwracamy się o wsparcie 
do braci górniczej mającej możli-
wość korzystania z deputatu żywno-
ściowego. Przekazanie go za pośred-
nictwem społecznych lodówek 
potrzebującym będzie nieocenio-
nym wsparciem. 

iLE jEst wart EmEryCki 
dEPutat węgLowy?

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi 
różnych wartości emeryckiego deputatu węglowego naliczanego 
przez poszczególne zakłady KGHM wystąpiliśmy do władz Polskiej 
Miedzi o wyjaśnienie tej niepokojącej sytuacji. Sprawa jest poważ-
na, bo różnica wartości wyliczanego emeryckiego deputatu węglo-
wego w poszczególnych zakładach sięga nawet 1200 zł. 

Zapisy ZUZP jasno precyzują, na jakich zasadach muszą być 
oparte wyliczenia. Uważamy, iż wszyscy powinni być równo trak-
towani. Jednocześnie podkreślamy, iż uznamy tylko takie zmiany 
prawa pracowniczego, które będą bardziej korzystne dla załogi 
od obecnie obowiązujących.

Pismo w tej sprawie skierowane do zarządu KGHM zostało zło-
żone 8 lutego. Niestety, do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpo-
wiedzi. Czyżby dialog społeczny w Polskiej Miedzi zamieniał się 
z rozmowę z głuchoniemym? 
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odpisz 300 zł  
od dochodu

Dzięki staraniom między innymi naszego  
przewodniczącego Ryszarda Zbrzyznego, gdy był posłem  
oraz obecnie poprzez pełnioną funkcję w Prezydium Rady 
OPZZ, od przyszłego roku przy rozliczaniu PIT będziemy 
mogli odliczać od dochodu składki wpłacone na ZZPPM. 

Ale jeszcze poczekaj, nie szukaj w PIT 
za 2021 rok tej pozycji. Dopiero rozli-
czając w przyszłym roku zeznanie 
podatkowe, w pozycji ulgi, odpisy, 
odliczenia znajdziemy miejsce na wpi-
sanie rocznych składek wnoszonych 
na rzecz ZZPPM. Jest mały haczyk: 
odpisać można maksymalnie 300 zł. 
Wiem, powiecie, „ale ja rocznie więcej 
płacę”, cóż, dobre i to, a jak doliczysz 
do tej ulgi jeszcze wszystkie bonusy, 
jakie związek z wpłaconych składek 
przekazuje swoim członkom, okazać 
się może, że wychodzisz na zero+. 

W końcu sprawiedliwość nastała (nie 
myl z PiS), od wielu lat przedsiębiorcy 
mogli i odpisywali swoje składki wno-

szone na rzecz związków pracodaw-
ców. Pokrywali w ten sposób koszty 
szkoleń uczących ich radzenia sobie 
z pracownikami i związkowcami. Mieli 
kasę na prawników, psychologów i in-
nego rodzaju doradców. Pracownicze 
organizacje związkowe radziły sobie 
same z własnych środków. W końcu 
mamy w miarę równe traktowanie obu 
typów tych organizacji. Piszę prawie, 
bo pracodawcy w koszty działalności 
przedsiębiorstwa odliczyć mogą o wie-
le więcej złotówek. Ale przyczółek już 
mamy, teraz trzeba się starać o corocz-
ne zwiększanie kwoty odpisu.

Co do technicznego sposobu udo-
kumentowania wpłaconych składek, 

to na dziś trudno jednoznacznie to 
powiedzieć. Może wystarczy sama 
fiszka, potwierdzenie przelewu, za-
świadczenie od pracodawcy doko-
nującego potrącenia lub potwierdze-
nie z pieczątką przewodniczącego. 
Na pewno w przyszłym roku na po-
czątku okresu rozliczeniowego PIT 
będziemy was szczegółowo infor-
mować. Polski Ład musi i ten pro-
blem ogarnąć.

Jeśli ktoś dotąd miał wątpliwości, 
czy warto być członkiem ZZPPM, bo 
składki płacić trzeba, to proponuję: 
przelicz wszystko dokładnie, odpis 
i świadczenia związkowe. A okazać 
się może, że jeszcze jesteś na plusie. 
A i w fajnej broniącej swych człon-
ków organizacji będziesz.

DariusZ Mika
Przewodniczący ZZPPM Energetyka

Nie będzie kary finansowej 

wygrana w sądzie 
Pracodawcy nie wolno wykorzysty-

wać swojej dominującej pozycji 
względem podwładnych i narzucać 
im bardziej restrykcyjne zasady niż 
te, które przewidziane są w po-
wszechnie obowiązującym prawie 
pracy. Przekonały się o tym władze 
Energetyki po ogłoszeniu wyroku 
wydanego 30 grudnia przez Sąd 
Okręgowy w Legnicy.

Wszystko zaczęło się w 2021 r. od 
zwolnienia dyscyplinarnego pra-
cownika. Powodem był alkohol. Do 
wypowiedzenia dołączono jeszcze 
decyzję o nałożeniu 2 tys. zł kary. 
Tłumaczono, iż jest to odzwiercie-
dlenie zapisów umowy z KGHM, z któ-
rej to wynika, że za naruszenie przez 
pracowników przepisów porządko-
wych na terenie zakładu spółki mat-
ki Energetyka może być obciążona 
karami umownymi.

Zwolniony pracownik, nie godząc 
się na nałożoną na niego karę finan-
sową, wystąpił na drogę sądową i spra-
wę wygrał. 

–  Z ustaleń i wywodów sądu wyni-
kało, że kara umowna obowiązuje nie 
tylko pracowników powoda, czyli 
Energetykę, ale również wszelkie inne 
podmioty współpracujące ze spółką 
– wyjaśnia prawnik Artur Stasiak. – 
Przy takiej konstrukcji prawnej treść 
umowy cywilnoprawnej zawartej po-
między powodem a KGHM de facto 
ma charakter normy karnej powszech-
nie obowiązującej, a nie cywilnego 
uzgodnienia pomiędzy stronami 
umowy. Aby określone sankcje miały 
skuteczność wobec innych niż strony 
umowy podmiotów, muszą mieć cha-
rakter normy prawnej powszechnie 
obowiązującej. Takiego charakteru 
umowie tej nie można przypisać ani 
samemu umownemu stosunkowi cy-
wilnoprawnemu (obowiązuje wyłącz-
nie jego strony), ani jego sankcyjnym 
postanowieniom. 

Artur Stasiak podkreśla, iż przepisy 
Kodeksu pracy w sposób komplekso-
wy regulują zagadnienia sankcji za na-
ruszenie porządku i dyscypliny pracy, 

odpowiedzialności za szkodę w mieniu 
zarówno co do zasady, jak i wysokości, 
a przede wszystkim w sposób absolut-
nie niepodważalny kształtują treść sto-
sunku pracy na zasadzie umowy po-
między jego stronami. Jeśli strony tego 
stosunku zamierzają poszerzyć zakres 
odpowiedzialności pracowniczej co do 
zasady lub wysokości, wyłączną moż-
liwością jest uzgodnienie pomiędzy 
nimi nowej treści tego stosunku. Przy-
jęcie założenia, że w ramach umowy 
pomiędzy innymi podmiotami można 
ukształtować inaczej niż w Kodeksie 
pracy treść stosunku pracy, przeczy 
wszelkim zasadom prawa pracy. 

 Dla jasności sprawy pragniemy 
podkreślić, iż jako związek zawodo-
wy potępiamy każdą sytuację, w któ-
rej pracownik przychodzi do pracy, 
będąc pod wpływem alkoholu lub 
innych substancji psychoaktyw-
nych. Nie oznacza to jednak, że 
pracodawca jest ponad powszech-
nie obowiązującym zasadom i regu-
lacjom. 
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Podatek od wydobycia niektórych 
kopalin, potocznie zwany „podat-
kiem miedziowym”, został wpro-

wadzony na mocy stosownej ustawy  
z 2 marca 2012 roku i od 18 kwietnia 2012 
roku obowiązuje do dziś. Przedmiotem 
opodatkowania jest wydobycie miedzi 
i srebra. Stawki podatku od miedzi i sre-
bra odniesione są do jednostek masy, 
przy czym w przypadku miedzi jest to 
tona, a w przypadku srebra –  kilogram. 
Danina płacona jest co miesiąc. Oblicza 
się ją, mnożąc ilość miedzi (w tonach) 
przez wyliczoną według wzoru stawkę 
podatku. Uzależniona jest ona od aktual-
nej ceny danego metalu. Jeżeli średnia 
wartość miedzi przekracza 15 000 zł za 
tonę (jest to sytuacja powszechna), staw-
kę podatku za tonę wydobytej miedzi 
oblicza się według wzoru:

Stawka podatku od miedzi = 0,033 x 
średnia cena miedzi + (0,001 x średnia 
cena miedzi)2,5 x 0,85

W podobny sposób oblicza się stawki 
podatku od wydobycia srebra, gdy cena 
kilograma srebra przekracza kwotę 1200 zł:

Stawka podatku od srebra = 0,125 x 
średnia cena srebra + (0,001 x średnia 
cena srebra)4 x 0,85

Stawki obliczane są w oparciu o sto-
sowne, wydawane co miesiąc obwiesz-
czenie ministra finansów, w którym ogła-
sza się średnią cenę tony miedzi oraz 
średnią cenę kilograma srebra na podsta-
wie średniej arytmetycznej dziennych 
notowań miedzi na London Metal 
Exchange (LME) i średniej arytmetycznej 
dziennych notowań srebra na London 
Bullion Market Association (LBMA). Staw-
ki wyrażone są w złotych na podstawie 
średniej arytmetycznej średnich kursów 
dolara amerykańskiego do złotego ogło-
szonych przez Narodowy Bank Polski.

Jak wynika z ustawy, jedynym podatni-
kiem podatku od wydobycia niektórych 
kopalin jest KGHM Polska Miedź S.A., co 
budzi uzasadnione wątpliwości natury 
konstytucyjnej. Ustawa ta była zaskarżona 
do Trybunału Konstytucyjnego przez gru-
pę 55 posłów SLD i Ruchu Palikota. Za-
rzutów o brak konstytucyjności tej ustawy 
było wiele. Niestety TK, uznając niektóre 
z nich za słuszne, skargę odrzucił, stawia-
jąc ponad Konstytucję interes polityczny 
rządzącej wówczas koalicji. Miałem przy-
jemność wystąpić w imieniu tej skarżącej 
grupy posłów w tym postępowaniu przed 
Trybunałem Konstytucyjnym.

Podatek miedziowy ma niespotykany 
dotąd w Polsce, a pewnie i na świecie, 

oryginalny kształt, gdyż nie jest wpisywa-
ny w ciężar kosztów przedsiębiorstwa, 
a tym samym nie pomniejsza dochodu, 
od którego KGHM nalicza podatek docho-
dowy – CIT. Oznacza to, że od podatku 
miedziowego praktycznie płacimy jeszcze 
podatek CIT w wymiarze 19%!!! Obowią-
zuje on także w sytuacji, gdy  spółka wy-
kazuje stratę. Kuriozalna sytuacja. 

Podatek miedziowy jest dochodem bud- 
żetu państwa, a w podatku CIT oprócz 
budżetu państwa partycypują samorządy 
lokalne w odpowiednich, ustawowo regu-
lowanych proporcjach.  Stąd też  pewnie  
zastosowano  taki model, by nie pozbawić 
z tego tytułu dochodów samorządów lo-
kalnych. Warto także zaznaczyć, że pod-
stawa opodatkowania bazuje na ilości 
metali w koncentracie, a nie na realnych 
dochodach z ich sprzedaży. W efekcie 
podatnik zobowiązany jest odprowadzić 
podatek bez względu na wynik finansowy, 
jaki osiąga, nawet w przypadku, gdy ge-
neruje straty.

18 kwietnia 2022 roku minie 10 lat, od 
kiedy zaczęto wyliczać w KGHM pierwszą 
wpłatę „podatku miedziowego”. Dekada 
za nami. Danina ta została wprowadzona 

przez koalicję PO–PSL przy sprzeciwie 
opozycyjnego wówczas SLD i Ruchu 
Palikota. PiS wówczas nie należał także 
do zwolenników tego rozwiązania. 
W okresie kampanii wyborczej w paź-
dzierniku 2015 roku kandydatka na pre-
miera Beata Szydło z PiS na wiecu 
w Lubinie zapowiedziała likwidację tego 
obciążenia skarbowego. Nic takiego jed-
nak się nie stało. Okazało się, że można 
bezkarnie składać obietnice, a później 
cieszyć się z wyborczego zwycięstwa i za-
pominać o przyjętych zobowiązaniach. 
Konkluzja jest taka: PO wprowadziło 
„podatek miedziowy”, a PiS twórczo go 
rozwinął. Dobitnie świadczą o tym zesta-
wienia za ostanie 10 lat. Końca tej szko-
dliwej dla firmy i regionu praktyki szalo-
nego fiskalizmu nie widać.

Jak widać PiS przebił dwukrotnie PO. 
Wina Tuska, który dał PiS-owi tak szkodli-
we dla KGHM narzędzie do zabierania 
ciężko wypracowanych pieniędzy. 

Dzisiejsza rynkowa wartość KGHM 
to kwota niewiele ponad 30 mld zł 
(wraz z aktywami zagranicznymi w po-
staci Sierra Gorda czy też Afton Ajax!!!).

Nawiązując do ostatnich negocjacji pła-
cowych w KGHM warto wiedzieć, że 
roczny koszt wynagrodzeń ogółem w 2021 
roku to kwota 3 001 mln zł. Jest on mniej-
szy o 20% od „podatku miedzowego” 
pobranego w tym samym 2021 roku po-
datkowym. Targowanie się o wzrost płac 
o kolejny 1% lub 2% wydaje się w tej sy-
tuacji co najmniej żenujące. Płace winny 
wzrosnąć znacznie powyżej już dwucyfro-
wej inflacji i rosnącego fiskalizmu państwa. 
Likwidacja „podatku miedziowego” to 
również pieniądze na niezbędne inwesty-
cje górnicze, w nowe i bardziej efektywne, 
zaawansowane technologicznie oraz eko-
logiczne źródła energii elektrycznej. To 
także pieniądze dla ubożejących w wyniku 
fiskalnej polityki państwa pracowników 
całej grupy kapitałowej KGHM. W szcze-
gólności pracowników spółek KGHM, 
gdzie przeciętna płaca w wielu przypad-
kach znajduje się poniżej średniej krajowej, 
a wielu pracowników pobiera wynagro-
dzenie na poziomie minimalnego wyna-
grodzenia ustalanego corocznie przez rząd. 
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Porównajmy zasługi PO i PiS  
w ściąganiu haraczu miedziowego z KGHM:

Czasy PO
Wielkość „podatku 
miedziowego”  
w mln zł

Czasy PiS
Wielkość „podatku 
miedziowego” 
 w mln zł

Razem PiS  –  13 619***Razem PO  –  6 411***

    * wielkość szacunkowa, może być więcej
  ** wpisane w przychody budżetu państwa na 2022 rok, przyjętego przez Sejm i podpisanego przez Prezydenta RP.
*** do tych wielkości należałoby doliczyć jeszcze 19% podatku CIT!

RAZEM „podatek miedziowy” obciążył KGHM kwotą ponad 20 mld zł!
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