
www.zzppm.pl

ZWIĄZKOWIEC
zagłębia miedziowegowww.opzz.org.pl Nr 03/2022

issn 2080-9905kwiecień 2022, Rok wydawania XXXii, nr 580

Z okazji Dnia Świętego Floriana  
przypadającego 4 maja pragniemy złożyć serdeczne 
życzenia wszystkim Hutnikom i Strażakom Polskiej 
Miedzi: aby ten piękny dzień, Święto Waszego Patrona,  
był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł 
spełnienie oczekiwań i planów, zarówno osobistych, 
jak i zawodowych. Oby atmosfera życzliwości i radości 
była z Wami przez cały rok, a pomyślność 
towarzyszyła Wam każdego dnia.

Prezydium ZZPPM

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia  
oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia 
składamy Wam wyrazy uznania i wdzięczności 
za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego 
człowieka. Dziękujemy za trud i wielkie serca, 
jakie wkładacie w niesienie pomocy 
potrzebującym. Życzymy Wam zdrowia 
i powodów do radości każdego dnia oraz 
realizacji wszystkich planów!

Prezydium ZZPPM

Jaj pomalowanych 
w najskrytsze marzenia.

Bab smacznych 
i słodkich jak miód.
Zajęcy hasających  

po ogródkach  
Waszej wyobraźni.
Mokrego i pełnego 

wrażeń śmigusa-dyngusa.
Wszystkim ludziom 

Polskiej Miedzi 

życzy Prezydium ZZPP

1 maja

Wszystkim pracującym,  
w dniu ich święta, życzymy 
lepszych warunków zatrudnienia. 
Aby ich pensja pozwalała  
na życie na wyższym poziomie.  
Aby pracowali w zdrowych 
warunkach, zapewniających 
rozwój zawodowy i osobisty.  
Aby każdy kolejny dzień nie 
wiązał się ze stresem i obawą 
o przyszłość. Aby praca była  
dla nich przyjemnością, a nie złą 
koniecznością. A tym, którzy 
pracy nie mogą znaleźć, życzymy 
szybkiej zmiany tego stanu rzeczy!

Prezydium ZZPPM
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Innowacja najwyższej jakości 
Nobel dla prezesa 

INoVY!!!
Misją spółki INOVA, będącej Cen-

trum Innowacji Technicznych, wcho-
dzącej w skład Grupy Kapitałowej 
KGHM, jest dostarczanie nowocze-
snych, innowacyjnych produktów 
i usług o najwyższej jakości. 

Realizując ten szczytny cel, władze 
firmy postanowiły definitywnie rozwią-
zać problem zdrowotny pracowników 
i związanych z tym absencji chorobo-
wych. Terapia polegać ma na wręcza-
niu wypowiedzeń ludziom, którzy do-
stali zwolnienia lekarskie. Jeśli taka 
kuracja okaże się skuteczna, pan prezes 
powinien zostać nominowany do Na-
grody Nobla w dziedzinie medycyny. 

Jednak ze związkowego punktu wi-
dzenia zwalnianie pracownika z powo-
du absencji chorobowej jest niezgodne 

z obowiązującym prawem. Niezależ- 
nie od tego warto sprawdzić, czy wa-
runki pracy na poszczególnych stano-
wiskach są zgodne z normami BHP. 

– Jeśli faktycznie mamy do czynienia 
w firmie z częstymi chorobami, to 
może ich przyczyna jest w jakiś sposób 
powiązana z warunkami pracy – mówi 
przewodnicząca ZZPPM CIT INOVA 
Bożena Tabiś. – Dlatego też wystąpiłam 
do prezesa zarządu z prośbą o przed-
stawienie naszej organizacji aktualnych 
wyników pomiarów środowiska pracy. 
W pierwszej kolejności chcemy pod 
tym względem poznać sytuację w lam-
powniach. Jednak już zapowiadam, że 
będziemy chcieli przeanalizować pod 
tym względem dane dotyczące innych 
oddziałów. 

Deputat węglowy staje się coraz bardziej zapalnym tematem 

EmocjE rosną
E merycki deputat węglowy staje 

się coraz bardziej zapalnym te-
matem. W tym roku górnicy  

emeryci z ZG Lubin i kilku innych 
oddziałów Polskiej Miedzi otrzymali 
o około 1200 zł mniej niż ich koledzy 
z pozostałych zakładów. Nic więc 
dziwnego, iż czują się poszkodowani 
i coraz dobitniej żądają wyjaśnień. 
Piszą pisma do władz spółki i prote-
stują przed jej siedzibą. Prezes Marcin 
Chludziński dyplomatycznie nie zaj-
muje stanowiska, a rzeczniczka pra-
sowa KGHM wyjaśnia, iż „zasady 
naliczania tego świadczenia (czyt. 
deputatu węglowego) określają po-
szczególne zakłady ze związkami za-
wodowymi”.

Brak reakcji zarządu KGHM na pro-
testy dobitnie pokazuje jego niskie 
kompetencje menedżerskie. Nato-
miast wypowiedź rzeczniczki praso-
wej jest czystą dezinformacją i może 
świadczyć o tym, że nie rozumie ona 
treści zapisów Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników 
KGHM Polska Miedź S.A. Wyjaśnia-
my, iż w dokumencie tym znajduje 
się zapis wyraźnie określający jedno-
lity sposób wyliczania wysokości 

deputatu węglowego wypłacanego 
wszystkim uprawnionym do jego 
otrzymania. Natomiast sposób wy-
płaty wyliczonej kwoty deleguje się 
do uzgodnienia pomiędzy dyrekcja-
mi poszczególnych zakładów KGHM 
a działającymi tam organizacjami 
związkowymi. 

Sztuka  
czytania  

ze zrozumieniem

W § 50 ZUZP zawarte zostały regu-
lacje mówiące o ekwiwalencie za 
deputat węglowy przysługujący by-
łym pracownikom oddziałów obję-
tych Układem. W punkcie 6 tego 
paragrafu zapisano, że „Zasady wy-
płaty ekwiwalentu za deputat węglo-
wy określają pracodawcy w uzgod-
nieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi”.

Podkreślamy słowa klucze: „Zasa-
dy wypłaty”. Oznacza to, że dyrekcja 
zakładu w porozumieniu ze związka-
mi zawodowymi może zdecydować 
o formie wypłaty, np. czy jest to 
przelew czy gotówka, czy też w ja-

kich terminach wypłaty te będą re-
alizowane.

Natomiast w załączniku nr 8 do UZP 
określono sposób wyliczania ekwi- 
walentu za deputat węglowy wszyst-
kim pracownikom Polskiej Miedzi. 
W punkcie 4 tego dokumentu zapisa-
no: „Wysokość ekwiwalentu pienięż-
nego ustala się raz w roku na podsta-
wie przeciętnej średniorocznej ceny 
detalicznej 1 tony węgla kamiennego 
z roku poprzedzającego, ogłaszanej 
przez Prezesa GUS w formie komuni-
katu w terminie do 20 stycznia każde-
go roku”.

Wydaje się, że nie tylko prezes 
i dyrektor, ale również w miarę roz-
garnięty uczeń szkoły podstawowej 
powinien rozumieć różnicę pojęć 
pomiędzy „wypłata” a „wyliczenie”. 

 kto traci, 
a kto zySkuje

– Na błędne interpretacje regulacji 
układowych w zakresie deputatu 
węglowego w poszczególnych za-
kładach zwracamy uwagę zarządowi 
KGHM już od dawna. Jednak te na-

sze wystąpienia jako niewygodne 
były ignorowane. Przez lata odmien-
ne sposoby wyliczeń powodowały 
niewielkie różnice przy wypłatach, 
więc nikomu nie zależało na upo-
rządkowaniu tego tematu. W tym 
roku emeryci z ZG Lubin poczuli się 
poszkodowani i sprawa nabrała więc 
rozgłosu. Mogę sobie jednak wy-
obrazić, że ta „wolna partyzantka” 
w poszczególnych oddziałach KGHM 
spowoduje, że w przyszłym roku dla 
odmiany emeryci z ZWR lub z ZG 
Rudna będą stratni i zaczną głośno 
protestować. To prosta droga do 
wojny wszystkich ze wszystkimi. Tak 
dalej być nie może. Trzeba skończyć 
z tym bałaganem i wypracować takie 
porozumienie, które nikomu nie od-
bierze już nabytych praw i jednocze-
śnie wszystkim zagwarantuje równe 
traktowanie – wyjaśnia przewodni-
czący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. 

By tak się stało, wszystkie zainte-
resowane strony muszą wykazać się 
dobrą wolą i chęcią zrozumienia 
istoty problemu. Zrezygnować z ja-
kichś indywidualnych gierek i party-
kularnych interesików wąskich grup 
i kręgów wzajemnej adoracji.

Pan Krzysztof Sadowski
Prezes Zarządu
CIT INOVA w Lubinie

W imieniu Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowni-
ków Przemysłu Miedziowego w spółce INOVA zwracam się z uprzejmą 
prośbą o doręczenie naszej organizacji związkowej aktualnych wyni-
ków pomiarów środowiska pracy w lampowniach obsługiwanych 
przez pracowników naszej spółki. Jeśli takich brakuje, to oczekujemy 
niezwłocznego dokonania tych pomiarów poprzez wyspecjalizowaną, 
niezależną od KGHM firmę. W świetle pojawiającego się istotnego 
wzrostu absencji chorobowej w tej grupie pracowników zaistniało 
uzasadnione podejrzenie, że jest to związane ze szkodliwymi warunka-
mi środowiska pracy w tych lampowniach. Może być to także przyczy-
nek do zakwalifikowania tego zjawiska jako choroba zawodowa lub 
inne schorzenie związane ze szkodliwymi warunkami pracy. W tej 
sytuacji zwalnianie pracowników z pracy z tytułu zbyt dużej absencji 
chorobowej jest co najmniej nieodpowiedzialne i niehumanitarne.

Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Przewodnicząca ZZPPM INOVA
BOżeNA TABIś 

Do wiadomości: 
- Pracownicy lampowni
- Ryszard Zbrzyzny – przewodniczący ZZPPM
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rozmowy o piEniądzach 
– drugie podejście

 

N a 11 kwietnia zaplanowane zo- 
stało spotkanie stron ZUZP. 
Jest to efekt wpisanego na 

wniosek ZZPPM do styczniowego po-
rozumienia płacowego punktu, w któ-
rym strona pracodawcy zobowiązana 
została do ponownego rozpatrzenia po 
pierwszym kwartale roku związkowych 
postulatów. 

Przypominamy, warunek ten został 
zgłoszony przez ZZPPM jako niezbęd-
ny element kończący styczniowe ne-
gocjacje. 

– Chcieliśmy w ten sposób pozosta-
wić otwartą drogę do dalszych rozmów 
płacowych – wyjaśnia przewodniczący 
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Mieliśmy 
bowiem pełną świadomość, że ustalo- 
ne podwyżki znacznie odbiegają od 
oczekiwań załogi. Mam tu na myśli za-
równo ludzi zatrudnionych w KGHM, jak 
i w spółkach Grupy Kapitałowej. Wzrost 
produkcji, wzrost przychodów, rekordo-
wy wynik operacyjny oraz solidny wynik 
netto Polskiej Miedzi pozwalają mieć 
nadzieję, że zarząd Polskiej Miedzi zde-
cyduje się na realizacją postulatów 
zgłoszonych przez nasz związek. Są to 
oczekiwania nie tylko dobrze uzasadnio-
ne, ale również możliwe do spełnienia 

bez narażania finansów firmy. Dobit- 
nie świadczy o tym fakt, iż w wystąpie-
niach medialnych prezes Marcin Chlu-
dziński wyraźnie mówi, że dzięki wydaj-
nej pracy załogi KGHM zanotował 
6-proc. wzrost produkcji miedzi oraz 
wysoki poziom produkcji srebra. To 
doskonały wynik, zwłaszcza że przecież 
przez cały ubiegły rok mieliśmy do czy-
nienia z różnymi utrudnieniami wynika-
jącymi z obostrzeń epidemicznych. 

O potrzebie powrotu do stołu nego-
cjacyjnego przekonujemy się każdego 
dnia, obserwując skutki narastającej 
inflacji. Wysokość dotychczasowych 
podwyżek już teraz nie rekompensuje 
wzrastających cen podstawowych pro-
duktów i usług. W efekcie, zamiast 
realnego wzrostu wynagrodzeń, obser-
wujemy ich systematyczny spadek. 
Należy też wziąć pod uwagę, iż wszyst-
kie znaki na niebie i ziemi wskazują na 
to, że nie jest to krótkotrwała sytuacja 
przejściowa, ale długotrwały trend. 

Postulaty ZZPPM:
➊ proponujemy nadanie nowego 

brzmienia zdaniu pierwszemu w § 34 
Układu:   

(…) Pracownikom zatrudnionym 
w czterobrygadowym 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 (…),

➋ proponujemy dokonanie zmiany 
w § 35 polegającej na zastąpieniu  
X kategorii osobistego zaszeregowa- 
nia kategorią XIII (postulat dotyczy 
ujednolicenia podstawy naliczania do-
datków za pracę na II i III zmianie),

➌ postulujemy o wprowadzenie  
nowej, rozszerzonej tabeli naliczania 
dodatków stażowych dla pracowni- 
ków zatrudnionych na powierzchni, tak  
by po 35 latach pracy mogli uzyskać 
60-proc. ich wymiar,

➍ wnosimy o uporządkowanie za-
łącznika nr 1 do UZP (Tabela zaszere-
gowań stanowisk), ustalając zaszere-
gowania minimalne na każdym sta- 
nowisku pracy na poziomie nie niż-
szym niż 8. kategoria oraz przesunię- 
cie aktualnie obowiązujących maksy-
malnych stawek zaszeregowań o mi- 
nimum dwie kategorie,

➎ oczekujemy uruchomienia w II po-
łowie br. dodatkowej 15-proc. puli prze-
szeregowań pracowniczych,

➏ wnosimy o przyjęcie zasady, że 
stawki płac zasadniczych w kolejnych 
latach wzrastać będą o wskaźnik li- 
czony jako min. 1,0 wskaźnika przyro-
stu przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w czwartym kwartale roku ubiegłego 
w stosunku do analogicznego wyna-
grodzenia z roku poprzedniego, to jest 
o dokonanie stosownej zmiany w § 76 
ust. 3 UZP. Postulat ten wszedłby w ży-
cie z mocą od 1 stycznia 2023 roku.

➐ wnosimy o dalszy wzrost sta- 
wek płac zasadniczych począwszy od 
1 czerwca 2022 roku, tak by utrzymać 
przynajmniej poziom płacy realnej. 

➑ Ponawiamy apel o podjęcie sto-
sownych działań idących w kierunku 
ujednolicenia i uporządkowania prawa 
układowego w spółkach grupy kapita-
łowej KGHM. Tegoroczne rozmowy 
płacowe w spółkach, ich przebieg 
i efekty dowodzą o tym, że należy nie-
zwłocznie pochylić się nad tym proble-
mem. Na początek należałoby ujedno-
licić na poziomie 7 proc. wysokość 
składki na PPE oraz przenieść do regu-
lacji układowych w spółkach KGHM 
zasady waloryzacyjnej płac ujętej 
w §76 ZUZP dla Prac. KGHM.

Głosowania  
czas zacząć 

W wyniku wygasającej liczby zachorowań spowodowanych 
wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniem obostrzeń epidemicznych, 
zdaniem kierownictwa ZZPPM, ustąpiły dotychczasowe istotne 
przeszkody w możliwości przeprowadzenia planowanej kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej. W ten sposób wszystkie zakładowe 
i międzyzakładowe struktury naszego związku rozpoczęły etap 
kończący VII kadencję władz ZZPPM. Zgodnie z ordynacją wybor-
czą na poziomie zakładowym wybory otwierające VIII kadencję 
powinny się zakończyć do 12 czerwca. Natomiast do 30 czerwca 
nastąpi wybór władz centralnych. 

Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w ZZPPM 
IMPEL. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności 
związku i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono abso-
lutorium ustępującemu zarządowi. Dokonano również wyboru 
nowych władz. Funkcję przewodniczącej po raz kolejny, jednogło-
śnie powierzono Joannie Białek. Również jednogłośnie wybrano 
zarząd związku. W trakcie VIII kadencji będzie on pracował w skła-
dzie: Joanna Kołtan, Janusz Kret oraz Henryk Sienkiewicz.

Koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w działalności związkowej.
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pod  
znakiem 

czerwonego 
kura 

Najstarszym ze znanych oddziałów 
wyspecjalizowanych w gaszeniu po- 
żarów byli rzymscy Vigiles zorganizo-
wani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawia-
na Augusta. W Polsce trudno jest 
odtworzyć początki historii straży po-
żarnej. Dostępne są jedynie daty naj-
większych pożarów w największych 
miastach. Literatura opisująca śred- 
niowieczne grody jednoznacznie 
stwierdza, że osiedla budowano głów-
nie z drewna i dodatkowo bez planów 
architektonicznych. Istniejąca zabudo-
wa była wciąż powiększana o kolejne 
dobudówki, które powstawały samo-
wolnie. Wszechobecne były ciasne, 
wąskie i ślepe uliczki, co stwarzało 
sprzyjające warunki zarówno dla po-
wstania zarzewia ognia, jak i jego 
rozprzestrzeniania się. Jako przykłady 
najtragiczniejszych pożarów można 
wymienić pożar Krakowa, który miał 
miejsce w roku 1241 w wyniku najazdu 
tatarskiego oraz powtórny pożar tego 
miasta w roku 1285, wzniecony przez 
Konrada Mazowieckiego w walce 
przeciwko Leszkowi Czarnemu. Poza 
wybuchami pożarów w wyniku działań 
wojennych równie często pożary były 
spowodowane nieostrożnością ludzi, 
przynosząc straty w majątku rucho-

z okazji zbliżającego się dnia Świętego Floriana, patrona 
hutników i strażaków, pragniemy przedstawić kilka 

faktów i ciekawostek związanych z historią tych dwóch 
bardzo ważnych i potrzebnych dla nas profesji.

krótka 
historia 
rozwoju 

metalurgii

N iektóre metale znane były 
jeszcze w czasach prehisto-
rycznych, zanim nauczono 

się je otrzymywać z rud. Wyrabiano 
wówczas między innymi przedmioty 
użytkowe z miedzi rodzimej, złota, 
srebra, a także żelaza meteorytowego. 
Fakt ten potwierdzają różnego rodza- 
ju znaleziska archeologiczne z tere- 
nów Egiptu i z Mezopotamii, datowa-
ne na kilka tysięcy lat p.n.e. Dziś nie 
jesteśmy w stanie ustalić, kto, gdzie 
i jak po raz pierwszy, z rud metali, 
świadomie otrzymał czysty metal, 
który mógł później wykorzystać 
w praktyce. Początki metalurgii da- 
tuje się obecnie na V tysiąclecie p.n.e. 
Ośrodki, w których dokonywano odpo-
wiednich przeróbek minerałów w celu 
otrzymania metali, były najpewniej 
rozproszone po różnych zakątkach 
świata. Niekiedy w różnych miejscach 
stosowane techniki produkcyjne roz-
wijały się niezależnie od siebie.

Początkowo opanowywano umie- 
jętność otrzymywania miedzi z rudy 
w ognisku. Wraz z upływem czasu 
jednak ludzie zapoznawali się coraz 
dokładniej z różnymi właściwościami 
metali, takimi jak kowalność czy ciągli-
wość. Doskonalono również techniki 
ich obróbki. Z czasem zaczęto mieszać 
ze sobą różne metale, tworząc stopy 
o jeszcze lepszych właściwościach. 
Opanowano więc otrzymywanie mię-
dzy innymi brązu (około 3500 roku 
p.n.e. na terenach Egiptu). Rozwijająca 
się wiedza i stosowana technika umoż-
liwiły wreszcie w III tysiącleciu p.n.e. 
otrzymanie żelaza. Szczególnie wysoki 
poziom osiągnęła technika wytwarza-
nia stopów miedzi oraz technika od-
lewnictwa w starożytnej Grecji. Umie-
jętności te zostały później przejęte 
i ulepszane przez Rzymian. Rozwinęli oni 
między innymi produkcję ołowiu, srebra 
oraz rtęci. Początki hutnictwa żelaza 
w Europie Środkowej i Zachodniej przy-
padają na IX stulecie p.n.e. Rozwój ten 
został znacznie zahamowany jednak 
w okresie tzw. wędrówki ludów.

Nowa epoka w rozwoju hutnictwa 
w Europie miała miejsce w VIII w. 
Wówczas podstawowym piecem wy-
korzystywanym do wytopu żelaza 
była dymarka, której kształt i wymiary 
ulegały stopniowym przemianom. 
Mniej więcej w XIV w. wykształcił się 
tzw. wielki piec, w którym można było 
otrzymać ciekłą surówkę. Wykonywa-
no z niej między innymi odlewy żeliw-
ne lub żelazo zgrzewne przez tzw. 
fryszowanie. Stopniowo próbowano 
zastąpić stosowany powszechnie jako 
źródło energii węgiel drzewny wę-
glem kamiennym, co ostatecznie  
dokonało się pod koniec XVII wieku. 
W roku 1735 miał miejsce kolejny 
przełom. A. Darby jako pierwszy  
wytopił surówkę, wykorzystując do  
tego celu koks. Bardzo dynamiczny 
rozwój hutnictwa w Europie przypada 
na wiek XIX, czego kulminacyjnym 
momentem było skonstruowanie 
w 1864 roku przez E. Martina i W. 
Siemensa pieca zwanego martenow-
skim. W końcu XIX i na początku XX 
w. opracowano między innymi proces 
rafinowania stali w piecach elektrycz-
nych, a w latach 1952–1953 zastoso-
wano w Austrii bardzo wydajny pro-
ces tlenowy (tzw. proces L.D.) do 
otrzymywania stali z surówki.

Wiele metali nieżelaznych odkryto 
dopiero pod koniec XVIII stulecia. 
Początkowo stosowane były one jako 
składniki stali stopowych. W stanie 
czystym na skalę przemysłową zaczę-
to je otrzymywać dopiero w drugiej 

połowie wieku XIX. W roku 1848 
otrzymano czysty nikiel, w latach 60. 
XIX w. uzyskano czysty cynk, a w roku 
1854 opracowano metodę uzyskiwa-
nia czystego aluminium.

XX wiek to czas rozwoju metod otrzy-
mywania metali nieżelaznych dawniej 
niewykorzystywanych (np. chromu, 
wolframu, molibdenu, wanadu, tantalu, 
tytanu). Udoskonalano również dotych-
czasowe sposoby otrzymywania meta-
li, tak by móc uzyskać produkty o bar-
dzo wysokiej czystości. Spowodowane 
to było między innymi szybkim rozwo-
jem takich dziedzin, jak elektronika, 
technika itp., które potrzebowały mate-
riałów o coraz doskonalszych, specy-
ficznych właściwościach.
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Ustawa podpisana! 

Emerytury 
pomostowe 

wielokrotnie pisaliśmy o emeryturach pomostowych,  
dzisiaj mamy sukces. niestety niepełny,  

walczyć więc będziemy dalej. 

T rzy centrale związkowe, w tym 
OPZZ, 20 kwietnia 2021 r. skie-
rowały do premiera Mateusza 

Morawieckiego wniosek o zmianę 
przepisów dotyczących warunków 
przyznawania emerytur pomosto-
wych oraz kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy. Z satysfakcją stwier-
dzamy, że premier przychylił się do 
naszych postulatów, a Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej przygo-
towało stosowny projekt ustawy 
o zmianie ustawy o emeryturach 
pomostowych oraz niektórych in-
nych ustaw. Prezydent Andrzej Duda 
w kwietniu 2022 r. podpisał ustawę. 

zmiany w zakresie wa-
runków nabycia prawa 
do emerytury pomosto-
wej – zniesienie obo-
wiązku rozwiązania 
stosunku pracy 

Pierwszy istotny problem, jaki poja-
wił się w stosowaniu ustawy o emery-
turach pomostowych z dnia 19 grudnia 
2008 r. był związany z realizacją w prak-
tyce warunku ustawowego nabycia 
prawa do emerytury pomostowej okre-
ślonego w art. 4 pkt. 7 ustawy o emery-
turach pomostowych, tj. niepozostawa-
nia przez ubezpieczonego w stosunku 
pracy. Wymóg określony w pkt. 7 pro-
wadził do sytuacji, w których osoby 
rozwiązywały stosunek pracy i ubiega-
ły się o emeryturę pomostową, po 
czym okazywało się, że nie spełniają 
wszystkich kryteriów do uzyskania 
świadczenia. W związku z tym emery-
tura pomostowa nie mogła im zostać 
przyznana, a jednocześnie osoby te po- 

zostawały bez zatrudnienia w związku 
z rozwiązaniem stosunku pracy. Do-
tychczasowe działania podjęte przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w celu rozwiązania tego problemu, 
takie jak wydanie „Informacji dotyczą-
cej realizacji przez ZUS emerytur po-
mostowych” z dnia 24 lutego 2020, 
okazały się nieskuteczne. 

mając powyższe na 
uwadze, opzz domaga-
ło się uchylenia prze-
słanki nabycia prawa  
do emerytury pomosto-
wej, o której mowa 
w art. 4 pkt 7 ustawy 
o emeryturach pomo-
stowych.

Taka zmiana pozwoli uniknąć sytu-
acji, w których osoby rozwiązujące 
stosunek pracy i ubiegające się 
o świadczenie dowiadują się, że nie 
spełniają wszystkich kryteriów do 
uzyskania świadczenia, w związku 
z czym świadczenie nie może im 
zostać przyznane, a jednocześnie 
pozostają bez zatrudnienia w związ-
ku z rozwiązaniem stosunku pracy. 
W uchwalonej ustawie przyjęto po-
stulowane przez nas rozwiązanie. 

zmiany w zakresie  
rozszerzenia kompe- 
tencji państwowej  
inspekcji pracy 

Uchwalona ustawa zawiera po-
nadto rozwiązania, które umożliwią 
Państwowej Inspekcji Pracy meryto-
ryczną ocenę procesu kwalifikowa-
nia przez pracodawcę wykonywa-
nych u niego prac w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze według kryteriów wskaza-
nych w art. 3 ust. 1-3 ustawy o eme-
ryturach pomostowych. Zmiany te 
pozwolą na efektywne rozwiązanie 

sporów dotyczących charakteru po-
szczególnych stanowisk, a także za-
pobiegną przypadkom formalnego 
zmieniania nazw stanowisk tylko 
w celu uniknięcia przez pracodawcę 
opłacania składki na Fundusz Eme-
rytur Pomostowych. 

Ustawa o zmianie ustawy o emery-
turach pomostowych oraz niektórych 
innych ustaw wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem art. 1 pkt 5 i art. 4, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2023 r. 

potrzebne są kolejne 
zmiany – domagamy się 
likwidacji wygasające-
go charakteru emerytur 
pomostowych 

OPZZ od wielu lat zwraca uwagę na 
potrzebę podjęcia prac legislacyjnych 
zmierzających do likwidacji wygasają-
cego charakteru emerytur pomosto-
wych. W aktualnym stanie prawnym 
jednym z podstawowych warunków 
uzyskania emerytury pomostowej 
jest wykonywanie pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym 
charakterze przed dniem 1 stycznia 
1999 r. Warunek ten powoduje, że 
system emerytur pomostowych ma 
charakter wygasający i osoby mło-
de, które wkroczyły na rynek pracy 
oraz podjęły pracę w warunkach 
szkodliwych po 1 stycznia 1999 r., 
nie spełniają jednej z przesłanek 
uzyskania możliwości przejścia na 
emeryturę pomostową. Jest to w oce-
nie OPZZ niesprawiedliwe różnico-
wanie osób świadczących pracę 
w warunkach szkodliwych w zależ-
ności od momentu podjęcia pracy. 
Osoby młode odprowadzają składki 
na Fundusz Emerytur Pomostowych, 
a więc powinny mieć możliwość 
skorzystania ze świadczeń wypłaca-
nych z Funduszu. 

mym i nieruchomym, w rolnictwie, 
rzemiośle oraz handlu. Pierwsze zapi-
ski odnośnie do norm dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej można 
znaleźć w dokumentach pochodzą-
cych z XIV w. Są to uchwały rad 
miejskich nazwane „porządkami 
ogniowymi” bądź „Walkirjami”, które 
były zbiorem zakazów i nakazów w za-
kresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. Ponadto określały zadania 
dla mieszkańców, które musieli oni 
pod groźbą kary wykonywać w czasie 
akcji ratowniczej. W roku 1347 po-
wstały Statuty wiślicko-piotrkowskie, 
nazywane także statutami wiślickimi, 
które zawierały bardzo surowe sank-
cje wobec podpalaczy. Odnośnie do 
kwestii zabudowy w roku 1431 książę 
Bolesław IV wydał przepis zabrania-
jący zabudowę Warszawy budynkami 
drewnianymi. Król Władysław IV 
w 1648 roku wydał zlecenie magistra-
towi, aby zażądał od obywateli prze-
budowania domów z drewnianych na 
murowane. Murowane domy miały 
być wysokie i nie szersze niż trzy 
okna, co miało wpłynąć na pomiesz-
czenie maksymalnej liczby ludzi we-
wnątrz wału. Pozostałości tego syste-
mu odnajdujemy nadal na Starym 
Mieście w Warszawie, Krakowie oraz 
innych miastach. „Porządki ogniowe” 
stanowiły bazę przepisów służących 
bezpieczeństwu przeciwpożarowe-
mu. Duża liczba pożarów, często 
bardzo groźnych, pustosząca kraj 
zwróciła uwagę na problem wielu 
wybitnych myślicieli, uczonych, poli-
tyków i pisarzy. Wśród nich znalazł się 
Andrzej Frycz Modrzewski, określany 
jako „twórca założeń, które legły u pod-
staw nowożytnego pożarnictwa pol-
skiego”.  W 1551 roku ukazało się po 
łacinie jego największe dzieło zatytu-
łowane „O poprawie Rzeczypospoli-
tej”. W dwóch rozdziałach tej pracy 
zatytułowanych „O urzędnikach nad 
budowlami” oraz „O unikaniu i gasze-
niu pożarów” uświadamiał ogrom 
zniszczeń, jakie niosą za sobą te zja-
wiska. Ponadto wskazał na odpowied-
nie środki, skuteczne, jego zdaniem, 
w walce z żywiołem, jak również 
omówił możliwości zapobiegania ich 
wybuchom. Jako pierwszy naszkico-
wał plan organizacji straży pożarnej. 
Co ciekawe, wiele z jego wskazań 
i zaleceń po dziś dzień znajduje się 
w zapisach o bezpieczeństwie prze-
ciwpożarowym oraz w strukturze stra-
ży pożarnej. Dotyczy to również pięciu 
jednostek Zakładowej Zawodowej 
Straży Pożarnej Polskiej Miedzi utwo-
rzonej na przełomie lat 60. i 70. ubie-
głego wieku. W późniejszych latach 
jednostki weszły w skład JRGH. 
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SPRZEDAM DZIAŁKI NAD JEZIOREM w WIELENIU
Działki 5,15 ara nad Jeziorem Wieleńskim blisko Boszkowa i Sławy. 
Dostęp do przystani kajakowej, 300 m od plaży, w otoczeniu lasów i jezior.  
Media: prąd, woda, kanalizacja, Internet/TV, planowany gaz 
Odległości: Głogów 43 km; Polkowice 62 km; Lubin 78 km; Legnica 102 km

Wpłać 19 000 zł, a resztę w 36 ratach po 4450 zł lub 72 raty po 2230 zł
Cena za działkę 5,15 ara: 179 000 zł, do negocjacji 
www.dzialkanadjeziorami.pl

SPRZEDAM DZIAŁKI W GÓRACH k. KARPACZA
Działki 10 arów w Głębocku, budowlano-rekreacyjne w górach karkonoskich.  
Z widokiem na okoliczne pasma górskie, tylko 6 km od Karpacza. 
Media: prąd, studnia

Wpłać 29 000 zł, a resztę w 36 ratach po 6390 zł lub 72 raty po 3199 zł
Cena za działkę 10 arów: 259 000 zł, do negocjacjiKo
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o ludzkim sercu  
i bezdusznej wojnie 

D la Tamary, jej dorosłej córki Ali 
i 11-letniej wnuczki Diany 1 mar-
ca w Zaporożu rozpoczął się 

jak każdy inny dzień – pobudka, śnia-
danie i przygotowanie do wyjścia do 
szkoły i do pracy. Jednak wybuch ar-
tyleryjski za oknem zmienił tę rutynę. 
Diana już nie poszła do szkoły, ale wraz 
z mamą i babcią wyruszyła na wojen-
ną tułaczkę w nieznane. Dołączyła do 
nich jeszcze koleżanka Ali, Maja, z 6-let-

nią córką Maszą. Z Zaporoża do Lwo-
wa dojechały pociągiem. Później 
osiem godzin podróży autokarem do 
Korczowej. Nie miały planu, gdzie po 
przejściu polskiej granicy się udać i co 
dalej robić. Miały jednak szczęście, bo 
spotkały na swej drodze Krzysztofa 
Wińcze. Naszego związkowego kole-
gę, emerytowanego górnika z ZG Lu-
bin, który właśnie na granicę przywiózł 
własnym samochodem zebrane 
wśród znajomych i związkowej braci 
dary dla uchodźców. Gdy w punkcie 
pomocy humanitarnej zobaczył wy-
straszone kobiety i dziewczynki, posta-
nowił przyjąć całą gromadkę pod swój 
dach. W ten sposób trafiły do malow-
niczej miejscowości pod Jelenią Górą, 
gdzie próbują zapomnieć o przebytej 
traumie i prowadzić normalne życie. 
Starsza dziewczynka, utalentowana 
gimnastyczka, chodzi już do szkoły 
i nawiązuje z polskimi rówieśnikami 
przyjaźnie. Kobiety, by zarobić jakieś 
pieniądze, uruchomiły produkcję pysz-
nych pierogów ukraińskich. 

Każda wojna to nie tylko konflikt 
polityczny i militarny. To przede wszyst-
kim niewinne ofiary i ludzie, którzy 
tracą wszystko i często gdzieś na ob-
czyźnie muszą wszystko zaczynać od 
nowa. Życzliwość i dobre serce, jakie 
im możemy okazać, jest w takiej sytu-
acji darem bezcennym.
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rocznica odkrycia przez Jana 
Wyżykowskiego pokładów rudy miedzi 

23 marca 1957 r. w otworze Sieroszowice IG 1 nawiercono warstwę skał 
o miąższości 1,96 m o średniej zawartości miedzi 1,5%. Już w 1959 roku 
została opracowana pierwsza dokumentacja geologiczna złoża Lubin-Sie-
roszowice, w której na powierzchni 175 km² udokumentowano 19,3 mln 
ton miedzi. Dało to początek szybkiemu rozwojowi górnictwa miedziowe-
go na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. 

W 65. rocznicę tych wydarzeń pod pomnikiem Odkrywcy Złóż Miedzi 
w Lubinie złożono kwiaty i wieńce. W uroczystości uczestniczyli zarząd 
Polskiej Miedzi, delegacje oddziałów i spółek KGHM, władze samorządo-
we, przedstawiciele związków zawodowych oraz młodzież szkolna.

U rodził się 31 marca 1917 roku we 
wsi Haczów w powiecie brzo-
zowskim. Był jednym z 11 dzie-

ci Zofii i Henryka. Mało brakowało, 
a zostałby jezuitą. Był już w Kolegium 
Serafickim, gdzie przybrał imiona Bo-

gusław Marian. W 1936 roku opuścił 
jednak zgromadzenie. Zdał maturę 
i został prywatnym nauczycielem. 
Równolegle rozpoczął studia filozo-
ficzno-teologiczne. Myślał również 
o wstąpieniu do szkoły oficerskiej. Te 
szerokie plany zweryfikowała jednak 
wojna. Zgłosił się na ochotnika do 
wojska, a w czasie kampanii wrześnio-
wej trafił do niewoli. Udało mu się 
jednak uciec. Resztę wojny spędził 
w Krakowie, gdzie pracował w Ubez-
pieczalni Społecznej. W tym okresie 
myślał także o karierze śpiewaka ope-
rowego, ale uniemożliwiła to choroba 
krtani. Po wojnie rozpoczął studia na 
Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym 

czasie odbył praktyki i podjął pracę 
w bytomskiej kopalni Łagiewniki.

W 1950 roku ukończył studia i podjął 
pracę w kopalni Radzionków. Z węglem 
był związany jeszcze przez rok. W 1951 
roku, już jako pracownik Państwowego 
Instytutu Geologicznego, tworzył pro-
gram badań poszukiwawczych rud 
miedzi. Lata 50. to okres intensywnych 
badań, w których uczestniczył Wyży-
kowski. Pierwsze prace prowadził w niec-
ce śródsudeckiej, a ich efekty opisał 
w dwóch opracowaniach. Jego kolej-
nym celem było poszukiwanie rud 
miedzi na monoklinie przedsudeckiej.

Pierwsze wiercenia na obecnym te-
renie Zagłębia Miedziowego niestety 

nie przynosiły sukcesów. Zaczęto kwe-
stionować sens realizacji głębokich 
odwiertów. Argumentem był tu m.in. 
brak sukcesów niemieckich geologów 
w tej materii. Wyżykowski był jednak 
zdeterminowany. Sukces osiągnął po 
sześciu latach. Dziś w miejscu histo-
rycznego odwiertu w Sieroszowicach 
znajduje się obelisk przypominający 
wydarzenia z 23 marca 1957 r. Ten je-
den dzień zadecydował o przyszłości 
tej części Dolnego Śląska. Warto dodać, 
że Wyżykowski nie był pierwszym geo-
logiem, który szukał złóż w tym rejonie. 
Tym bardziej że pierwsze udokumento-
wane ślady wydobycia rudy miedzi na 
Dolnym Śląsku pochodzą z 1311 roku.

Od zakonnika i śpiewaka operowego po geologa i odkrywcę 

jan wyżykowski 
– postać niebanalna
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W brew zapewnieniom premiera 
Mateusza Morawieckiego o do-
brej kondycji finansów publicz-

nych i gospodarki, zaczynamy coraz bole-
śniej odczuwać w swoich portfelach skutki 
rosnącej z miesiąca na miesiąc inflacji.

Z niedawno opublikowanego Raportu 
GUS wynika, że w Polsce ceny towarów 
i usług poszybowały w marcu o 10,9 proc. 
w górę w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku – to najwyższy 
wskaźnik od 22 lat. Jeszcze gorzej wy- 
glądają zestawienia w ujęciu miesięcz-
nym. W marcu aż o 3,2 proc. wzrosły ceny 
towarów i usług w porównaniu z lutym. 
Ostatnie takie wzrosty odnotowano 
w styczniu 1996 r., czyli 26 lat temu. 

Są to bardzo niepokojące informacje 
i obawiam się, że przez długi czas będą one 
miały istotne przełożenie na poziom nasze-
go życia.

Starsi zapewne pamiętają, jak na przeło-
mie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w sklepach 
szalały ceny na podstawowe produkty. 
W sierpniu 1989 inflacja wyniosła 39,5 proc., 
w październiku 54,8 proc. W czasie jednego 
dnia bochenek zwykłego chleba potrafił 
„skoczyć” z 1800 na 2600 zł, a zwykła droż-
dżówka, kosztująca rano 330 zł, wieczorem, 
zamiast tanieć, drożała do poziomu 480 zł. 
Tymczasem w odpowiedzi na to wszystko 
rząd i NBP z determinacją prowadziły niczym 

niekontrolowany dodruk pieniędzy. Dodat-
kowo zaciągały długi i nakładały coraz 
wyższe obciążenia podatkowe.

Z punktu widzenia poziomu naszych 
ówczesnych zarobków wszyscy wówczas 
byliśmy milionerami, ale w sklepie niestety 
byliśmy biedakami. Nakręcająca się inflacja 
powodowała znaczny spadek realnych wy-
nagrodzeń. Trudno więc się dziwić, że w spo-
łeczeństwie wzmagało się niezadowolenie 
i radykalizacja postaw, a w zakładach pracy 
rosła presja płacowa. Manifestacje, protesty 
i strajki były codziennością.

Czy dzisiaj nie mamy do czynienia z po-
dobnymi zjawiskami? Już przecież widzimy, 

że w Polskiej Miedzi (i jej spółkach), która 
dumnie szyci się rekordowymi wynikami, 
wynegocjowane podwyżki pracownicze już 
nawet nie pokrywają wskaźnika inflacji. To 
oznacza, że za zarobione pieniądze możemy 
coraz mniej kupić. Mamy więc do czynienia 
ze spadkiem, a nie ze wzrostem wynagro-
dzeń. Do tego trzeba jeszcze dodać coraz 
wyższe obciążenia kredytowe i podatkowe. 
Dla wielu rodzin, zwłaszcza tych nisko i śred-
nio sytuowanych, sytuacja staje się napraw-
dę ciężka. A to dopiero początek i wiele 
wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej.

Powszechnie tłumaczy się, że główną 
przyczyną wzrostu inflacji są ekono-

miczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukra-
inę. Rosnąca niepewność, zakłócenia 
w handlu zagranicznym oraz drożejące 
szybko surowce.

Częściowo jest to prawda. Jednak do 
tego dodać trzeba trwającą od dłuższego 
czasu rabunkową gospodarkę i niekompe-
tencję premiera i jego ministrów. Z ust 
polityków rządzącej koalicji coraz częściej 
słyszymy więc, że za szybujące ceny od-
powiedzialne jest nie tworzenie pieniądza 
z powietrza, tylko wojny, wirusy i speku-
lanci. Za stagnację płac odpowiedzialny 
jest „wyzysk pracowniczy”, a nie „państwo 
opiekuńcze”, biurokracja i ideologiczne 
tumanienie ludzi. Do tego za mizerny stan 
zdrowia społeczeństwa odpowiedzialna 
jest niezdrowa żywność i „konsumpcjo-
nizm”, a nie polityczna kontrola nad lecz-
nictwem i absurdalne „obostrzenia sanitar-
ne”. Każdy sam musi sobie odpowiedzieć, 
ile prawdy jest w tych stwierdzeniach.

W czasie kampanii wyborczej w 2015 roku kandydat na prezydenta Andrzej Duda, 
chcąc pokazać, jaka drożyzna zapanowała w sklepach, wybrał się na zakupy i po-
kazał paragon, na którym widniała kwota 37,02 zł. Była to należność za 0,5 kg 
chleba krojonego, 30 jaj, 400 g sera żółtego, 1 l mleka i oleju rzepakowego, 2 l soku 
pomarańczowego, margarynę, 1 kg cukru i jajko-niespodziankę. W ten sposób 
chciał pokazać, jak to Platforma Obywatelska rozmontowała polską gospodarkę.

W styczniu 2022 roku dziennikarka Katarzyna Bosacka zrobiła zakupy według 
tego samego koszyka. Dwie pozycje miały odrobinę większa gramaturę, ponieważ 
nie znalazła produktów w identycznej wadze. Ser żółty 450 g zamiast 400 g i chleb 
550 g zamiast 500 g. Jak widać, różnice niewielkie. Jednak koszt zakupów uległ 
dramatycznej zmianie i wyniósł 67,89 zł.

Może warto w kwietniu przy okazji świątecznych zakupów oraz we wrześniu po 
wakacjach powtórzyć ten eksperyment? Obyśmy nie zobaczyli geometrycznego 
tempa przyrostu cen.
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Czas zapiąć pasy, bo w gospodarce 
nadchodzą turbulencje

Pod znakiem paragrafu 
Zmiana przepisów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych

Od października ubiegłego roku weszły 
w życie nowe przepisy dotyczące funkcjo-
nowania pracowniczych kas zapomogo-
wo-pożyczkowych. Na ich mocy wcze-
śniej funkcjonujące pracownicze kasy 
zapomogowo-pożyczkowe przekształcić 
się mają w kasy zapomogowo-pożyczko-
we. Dodatkowo w terminie 18 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od  
11 października 2021 roku, muszą dosto-
sować treść swoich statutów do wprowa-
dzonych nowelizacji.

Najważniejsze zmiany dotyczą: 
Rozszerzenie zakresu podmiotowego
Na terenie zakładu pracy kasę zapomo-

gowo-pożyczkową mogą utworzyć nie 
tylko osoby wykonujące pracę zarobkową, 
a więc zarówno pracownicy w rozumieniu 
Kodeksu pracy, ale również osoby wyko-
nujące pracę zarobkową, a więc pracowni-
cy w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoby 

wykonujące pracę na podstawie umów 
cywilnych.

Cele funkcjonowania kas zapomogowo-
-pożyczkowych

Podstawowym zadaniem działania kas 
zapomogowo-pożyczkowych jest udzielanie 
jej członkom pomocy materialnej w formie 
nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę 
posiadanych środków także zapomóg.

Sprawowanie nadzoru nad kasami za-
pomogowo-pożyczkowymi

Nadzór nad pracowniczymi kasami zapo-
mogowo-pożyczkowymi sprawują związki 
zawodowe. W przypadku, gdy u danego 
pracodawcy nie działają związki zawodowe, 
nadzór nad kasą sprawuje rada pracowni-
ków lub reprezentacja osób wykonujących 
pracę zarobkową, wyłoniona w trybie przy-
jętym u danego pracodawcy.

Przepisy odnoszące się do funkcjono-
wania kas zapomogowo-pożyczkowych 

w przypadku zmian strukturalnych pra-
codawcy

Nowe regulacje przewidują, iż walne ze-
branie członków kasy zapomogowo-pożycz-
kowej jest uprawnione zarówno do podjęcia 
uchwały o likwidacji kasy zapomogowo-
-pożyczkowej, jak i uchwały o dostosowaniu 
struktury organizacyjnej kasy zapomogowo-
-pożyczkowej w związku ze zmianą struktury 
organizacyjnej pracodawcy.

Obowiązki pracodawcy
Pracodawca jest zobowiązany do świad-

czenia pomocy w ramach kas zapomogo-
wo-pożyczkowych, w szczególności po-
przez:

1. udostępnianie pomieszczeń biuro-
wych,

2. udostępnianie odpowiednio zabezpieczo-
nego miejsca na przechowywanie gotówki,

3. transport gotówki do banku i z banku, 
jeśli pracodawca prowadzi obrót gotówkowy,

4. udzielanie informacji umożliwiających 
dokonanie weryfikacji, czy określona osoba 
spełnia warunki, np. by móc być poręczy-
cielem w myśl ustawy o kasach zapomogo-
wo-pożyczkowych,

5. prowadzenie rachunkowości, obsługi 
kasowej i prawnej,

6. dokonywanie na rzecz kasy zapomogo-
wo-pożyczkowej potrąceń wpisowego, mie-
sięcznych wkładów członkowskich i rat poży-
czek na listach płac, listach wypłat i zasiłków, 
a w przypadku braku możliwości dokonania 
takiego potrącenia, informuje o tym zarząd,

7. niezwłoczne odprowadzanie wpłat 
wpisowego, miesięcznych wkładów człon-
kowskich i rat pożyczek na rachunek płatni-
czy kasy zapomogowo-pożyczkowej,

8. przekazywanie przez zarząd członkom 
kasy zapomogowo-pożyczkowej informa-
cji o stanie ich wkładów członkowskich i za-
dłużenia.


