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Nowy rozdział w historii ZZPPM
VII kadencja rozpoczęta

Sprawozdanie z działalności za ostatnie cztery lata przyjęte. Absolutorium udzielone. Nowe władze
wybrane. Tak 26 czerwca w obecności honorowego gościa, przewodniczącego OPZZ Jana Guza,
delegaci ze wszystkich naszych zakładowych organizacji zakończyli VI kadencję władz ZZPPM.
Funkcję przewodniczącego ponownie powierzono Ryszardowi Zbrzyznemu. Otrzymał on 74 głosy
poparcia. Jego kontrkandydat, Leszek Hajdacki, zdołał przekonać do siebie jedynie 23-osobową grupę.
Dokonano też wyboru członków Rady Związku oraz Komisji Rewizyjnej. Podjęto również decyzję
o ufundowaniu sztandaru dla ZZPPM PeBeKa.
Część sprawozdawczo-wyborczą zebrania poprzedziło uroczyste podziękowanie za wieloletnią
aktywność związkową pięciu przewodniczącym. Z rąk Ryszarda Zbrzyznego pamiątkowe statuetki
i okolicznościowe dyplomy otrzymali: Adam Lemański (ZZPPM ZWR), Mieczysław Grzybowski
(ZZPPM ZG – Sieroszowice), Kazimierz Kraska (ZZPPM HM Legnica), Józef Pundor (ZZPPM Nowy Ląd)
oraz Krzysztof Łacz (ZZPPM Mercus).
– Wasza aktywność pozostawiła znaczący ślad w dorobku naszej organizacji. Wierzę, że następne
pokolenia będą kontynuować to dzieło, pamiętając o was oraz korzystając z waszej mądrości i
doświadczenia. Jestem bowiem przekonany, że nadal będziecie aktywnie funkcjonować w naszym
środowisku – mówił Ryszard Zbrzyzny.

Rozpoczynając nową, VII już kadencję związku zapowiadam,
że czas ten poświęcę budowie silnych fundamentów na kolejne 25 lat jej historii. Załoga Polskiej Miedzi tego potrzebuje.
Organizacji konieczne jest nowe otwarcie i mądra wymiana pokoleniowa. W naszych szeregach jest wielu wspaniałych, aktywnych i energicznych ludzi. Mają oni nowe spojrzenie i ocenę problemów załogi. Jednak do pełnego przejęcia
sterów nad funkcjonowaniem związku trzeba będzie się odpowiednio przygotować. Wierzę, że to się nam uda i dorobek
powoli ustępującego już pokolenia pionierów ZZPPM nie
tylko nie zostanie zaprzepaszczony, ale jeszcze wzbogacony
o kolejne osiągnięcia.
Ryszard Zbrzyzny
Przewodniczący ZZPPM
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Świat się śmieje
czyli uchwały akcjonariuszy
Polskiej Miedzi
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM
miało nieco nietypowy przebieg. W porządku obrad znalazły się nie tylko punkty dotyczące sprawozdania z działalności
finansowej i produkcyjnej spółki za 2016 r. i pierwszy kwartał
bieżącego roku, ale także podjęcia decyzji o wysokości dywidendy. Z tymi tematami akcjonariusze uporali się
stosunkowo szybko. Zdecydowanie więcej czasu musieli jednak poświęcić na głosowania
nad uchwałami dotyczącymi
udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej
KGHM za ubiegły rok. Ponie-

waż w tym okresie uruchomiona była istna karuzela stanowisk najwyższych władz spółki,
w kolejce do rozliczenia powoływanych i odwoływanych wybrańców było około 50 osób.
Akcjonariusze nie udzielili absolutorium całemu zarządowi
Herberta Wirtha, pozytywnie
natomiast ocenili ekipę poprzedniego szefa KGHM Krzysztofa Skóry oraz aktualnego prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego.
Ten swoistego rodzaju kontredans towarzyski jasno pokazał,
że główny udziałowiec traktuje
Polską Miedź bardziej jako źródło konfitur mających przyspa-

rzać korzyści wybrańcom, niż
przedsiębiorstwo produkcyjne
działające na rzecz całego społeczeństwa.
Dobrego samopoczucia przedstawiciela rządu również nie zachwiały słowa wypowiedziane
przez prezesa spółki Radosława
Domagalskiego-Łabędzkiego.
W podsumowaniu sprawozdania finansowego stwierdził:
Biorąc pod uwagę trudny rok
2016, cieszymy się, że w ogóle
byliśmy w stanie zaproponować
dywidendę; wprawdzie mniejszą niż w poprzednim roku, ale
jednak. Wysokość zaproponowanej dywidendy wynika z możliwości finansowych, takich, ja-

kie były. Początek roku to był
okres naszych daleko idących
wysiłków, żeby utrzymać stabilność finansową.
Po takim stwierdzeniu nie pozostaje już nic innego jak mieć
nadzieję, że jakoś dotrwamy do
lepszych czasów i komornik nie
zapuka do bram firmy.
Ostatnim punktem zgromadzenia były zmiany w radzie
nadzorczej zaproponowane
przez przedstawiciela rządu.
Na jego wniosek przyjęto
uchwałę o uzupełnieniu składu
rady o Janusza Marcina Kowal-

skiego, byłego wiceprezesa
spółki PGNiG ds. korporacyjnych oraz byłego wiceprezydenta Opola.
W tym miejscu warto zauważyć, iż zgodnie z prawem trzyletnia kadencja rady nadzorczej
KGHM powinna wygasnąć
z dniem odbycia WZA, czyli 21
czerwca br. Nie bardzo więc wiadomo, czy pan Janusz Marcin
Kowalski ma przed sobą perspektywę kolejnych trzech lat
pracy w radzie nadzorczej, czy
też ją zakończył w momencie
powołania.

Nie chcą płacić

Mediator w sporze zbiorowym został wyznaczony.
Zarząd KGHM nadal bez konstruktywnych propozycji dla załogi Polskiej Miedzi.
23 czerwca odbyło się okresowe spotkanie stron
ZUZP dla pracowników KGHM poświęcone ocenie
jego funkcjonowania. Zdaniem ZZPPM konieczne
jest wprowadzenie w do tego dokumentu kilku istotnych zmian związanych z podniesieniem pracownikom wynagrodzeń. Związek oczekuje podniesienia
widełek zaszeregowania o dwie kategorie oraz przebudowy tabeli płac tak, by najniższe zaszeregowanie
zaczynało się od 8. kategorii. Ponadto domagamy się
od zarządu Polskiej Miedzi dotrzymania warunków
porozumienia zawartego w kwietniu 2016 roku. Zawarte jest w nim zobowiązanie pracodawcy na czas
obowiązywania podatku od kopalin do zmiany załącznika nr 11, tak by zniwelowało ono pracownikom
utratę części nagrody za wypracowany zysk. Konieczne jest też uruchomienie przeszeregowań, które
obejmą co najmniej jedną czwartą załogi. Niestety
jak do tej pory zarząd nie wyraża woli zrealizowania
zgłoszonych postulatów. Kolejną turę rozmów stron
ZUZP wyznaczono na 27 lipca.
Dobrą natomiast wiadomością jest fakt, iż nareszcie po ostrym proteście ZZPPM złożonym na ręce
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wyznaczony
został mediator, którego zadaniem ma być podjęcie

próby rozwiązania sporu zbiorowego pomiędzy zarządem KGHM, a ZZPPM .
Przypominamy, iż w ramach tego sporu związek
sformułował następujące żądania:
a) dokonania jednorazowej wypłaty premii wyrównawczej w kwocie po 2000 zł na pracownika,
b) dokonania dodatkowego odpisu na ZFŚS w kwocie 500 zł na pracownika,
c) dokonania przeszeregowań na wyższe kategorie
płac zasadniczych min. 25% pracowników, szczególnie preferując zatrudnionych bezpośrednio przy wydobyciu rudy i produkcji miedzi i srebra,
d) podjęcia decyzji właścicielskiej w sprawie wprowadzenia w krajowych spółkach grupy kapitałowej
KGHM Pracowniczego Programu Emerytalnego na
wzór funkcjonującego w spółce matce,
e) likwidacji tzw. premii motywacyjnej i wprowadzenia tych kwot do stawek płac zasadniczych „motywowanych” tą premią pracowników,
f) polepszenia standardów bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników poprzez rygorystyczne przestrzeganie norm obsad stanowiskowych, norm czasu
pracy i wypoczynku po pracy oraz wprowadzenia
odpowiednich i aktualnych tematycznie szkoleń.
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To szaleństwo musi się skończyć. Wynagrodzenia
za nominalny czas pracy powinny być na godziwym poziomie.
Rozmowa z Piotrem Lewandowskim, przewodniczącym ZZPPM Polkowice-Sieroszowice
Wypada zacząć naszą rozmowę
od gratulacji z powodu wyboru na
przewodniczącego ZZPPM ZG
Polkowice-Sieroszowice.
Zastąpienie na tej funkcji Mietka
Grzybowskiego to z pewnością
spore wyzwanie. Czy mamy się
spodziewać zmiany w działalności
związku, czy też kontynuacji
dotychczasowej linii?
To szeroko postawiony problem. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Na pewno będę
chciał urozmaicić kalendarz naszych imprez związkowych, tak
by znalazło się w nim dla każdego
coś miłego. Niektóre atrakcje wydają się bowiem już nieco ograne
lub mało interesujące dla młodszej części załogi oraz ich pociech. Nie oznacza to jednak, że
zapomnimy o starszych. Jesteśmy jedną organizacją i każdy
powinien się w niej dobrze czuć.
Nie tak dawno właśnie na wniosek naszej organizacji udało się
wreszcie doprowadzić do uporządkowania sprawy Kart Mulisport. W efekcie zostało podpisane porozumienie, dzięki któremu
będą one aktywne w lipcu i sierpniu. Będą również wydawane na
każde dziecko. Także emeryci
i renciści zyskali prawo do ich wykupienia po napisaniu podania
do Działu Socjalnego.
Wracając jednak do pytania
o plany to myślę też, że trzeba będzie podjąć próbę większego zaktywizowania naszych członków,
tak by nie byli oni tylko konsumentami oferty związkowej, ale
mieli poczucie, że w istotny sposób wpływają na to, czym żyje
organizacja.
To oczywiste, że każde pokolenie
ma swój własny sposób patrzenia
na rekreację i rozrywkę. Jednak
dla związku zawodowego
najważniejsze są sprawy związane
między innymi z poziomem
wynagrodzeń, organizacją pracy
czy też szeroko rozumianym
bezpieczeństwem i higieną pracy.

Większość tych problemów
wymaga rozwiązań na poziomie
zarządu KGHM i central związkowych. Oczywiście na poziomie
zakładowych organizacji też
mamy sporo do zrobienia w tej
sprawie. Niedawno wystąpiliśmy
do dyrekcji kopalni z wnioskiem
o to, by załoga była stale informowana o podwyższaniu norm
i wykonów dla poszczególnych
oddziałów.
A co z systemem premii motywacyjnych C1? Na ZG Polkowice-Sieroszowice jest on bardzo
krytykowany.
Z tego, co słyszę, ten problem
nie dotyczy tylko naszej kopalni.
Na innych zakładach też jest bardzo krytykowany. Ludzie mówią
o nim, że w obecnej formie jest
to demotywacja, a nie zachęta
do bardziej wydajnej pracy. Jednak na wszelkie próby dyskusji
na ten temat dyrekcja naszej kopalni odpowiada, że obecnie
w biurze zarządu trwają prace
nad ujednoliceniem we wszystkich zakładach zasad przyznawania premii. Choć takie ustalenia
powinny odbywać się na poszczególnych kopalniach, tak jak premia motywacyjna została dołożona do wypłaty na ZWR-ach.
Musimy więc poczekać, aż pojawi się nowa propozycja dialogu
z pracodawcą.
Ostatnie spotkanie stron ZUZP,
jakie miało miejsce 22 czerwca,
pokazało, że strona pracodawcy
jeszcze nie uporała się z tym
zagadnieniem.
Uczestniczyłem w nim i odniosłem wrażenie, iż mamy do czynienia z próbą gry na czas. Nie
podjęto żadnych decyzji, a następne spotkanie ustalono na 27 lipca. Takie przekładanie z miesiąca
na miesiąc niezałatwionych
spraw to moim zdaniem droga
donikąd. Bez uporządkowania
problemu premii motywacyjnych
napięcie wśród pracowników będzie się pogarszało, a to nie sprzy-

ja wydajności. Jest to istotne również w perspektywie utrzymania
bardzo wysokiego poziomu produkcji bez planowego zwiększenia
liczby zatrudnionych. Już teraz na
wielu stanowiskach w kopalni
jest niewystarczająca obsada.
Wszystko się jeszcze jakoś kręci
tylko dzięki nadgodzinom. Wielu
wpadło już w taki kierat, że gdy
czasami zdarzy się im mieć jakiś
wolny dzień, to nawet nie bardzo
wiedzą, co z tym czasem zrobić
i jak go jakoś sensownie zagospodarować. Normą już jest górniczy
weekend, to znaczy sobota poranna zmiana i niedziela na nockę.
Jak długo tak można pociągnąć?
Przecież po kilku latach takiego
rytmu pracy zdrowie będzie w ruinie i trudno będzie doczekać do
emerytury.
…niektórzy jednak wręcz nie
wyobrażają sobie ograniczenia
nadgodzin.
To prawda. Obecnie tylko pracując dodatkowo, ludzie mają
jakąś szansę w miarę przyzwoicie zarobić. Jeśli popatrzy się na
ich wynagrodzenia bez nadgodzin, to wyraźnie widać, że stawki w Polskiej Miedzi nie są ni-

czym nadzwyczajnym. Czasami
wręcz są niższe niż w innych firmach, gdzie warunki pracy nie
są tak uciążliwe i niebezpieczne.
To szaleństwo musi się skończyć. Wynagrodzenia za nominalny czas pracy powinny być na
godziwym poziomie.
W powszechnej opinii panuje
przekonanie, że górnicy zarabiają
niewiadomo jakie kokosy i jeśli
oczekują podwyżek, to oznacza,
że już im się w głowach poprzewracało.
Rzeczywistość jest taka, że
młody górnik przez 8–10 lat pracy w kopalni dostaje naprawdę
niskie wynagrodzenie. Przeciętnie miesięcznie jest to na rękę
2–3 tysiące złotych. Szału więc
nie ma. Nienormalne jest, że
płaca zasadnicza to zaledwie
około 25 procent ogólnego wynagrodzenia. Konieczne jest włączenie premii C–1 do stawek
osobistego zaszeregowania oraz
rozszerzenie widełek tak, by
otworzyła się droga do przeszeregowań. Tego będziemy się domagać i nie odpuścimy.
Zarząd jednak broni systemu motywacyjnego jak niepodległości.

Już powiedziałem, że w obecnym kształcie to nie jest motywacja, ale demotywacja. Sprzyja
też różnego typu patologiom
i chorym układom. To nie stało
się nagle, ale przez lata budowano cały system nacisku i wymuszania na załodze bezwzględnej
uległości. Dzisiaj w wielu przypadkach ociera się to już o szantaż i mobbing.
…nikt jednak nie chce głośno
o tym mówić.
Czyli inaczej mówiąc, skoro
jest tak dobrze, to dlaczego jest
tak źle. Ludzie najzwyczajniej się
boją. Nie chcą narazić się swojemu przełożonemu. Podpaść
można za odmowę pracy w nadgodzinach, domaganie się respektowania przepisów BHP czy
też zgłoszenie wypadku. Wachlarz represji może być szeroki.
Poczynając od niekorzystnego
planowania zmian, obcinania lub
zabierania premii, braku przeszeregowań czy też dawania urlopów wyłącznie w nieatrakcyjnych terminach. Tak się dzieje
nie tylko na najniższych szczeblach służbowej hierarchii. Średni dozór też nie ma lekko i robi,
co może, by na papierze wszystko wyglądało dobrze. Fakt, że
rzeczywistość wygląda inaczej,
nie ma specjalnego znaczenia.
Najważniejsze, żeby góra była
zadowolona.
…i znowu wracamy do poziomu
zarządu KGHM, bo jak rozumiem,
to jest odpowiedni szczebel do
rozwiązywania tego typu
problemów.
Tak sądzę. Jak wiadomo, ryba
psuje się od głowy. Nie wystarczy
tylko mówić na konferencjach
prasowych, że w firmie jest ogłoszone zero tolerancji dla łamania przepisów BHP. Cały system
pracy powinien być tak ustawiony, by nie wymuszał ryzykownych zachowań. Trzeba popatrzeć prawdzie w oczy i zbadać
ten problem od fundamentów.
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Omówienie złożonego przez Ryszarda Zbrzyznego
sprawozdania z działalności ZZPPM
zamykającego VI kadencję władz związku

Wiele się działo
W okresie od czerwca 2013 r. do czerwca 2017 r. Rada ZZPPM VI kadencji odbyła 21 posiedzeń i podjęła ok. 80 uchwał.
Między innymi wyraziła zgodę na rozpoczęcie sporów zbiorowych zarówno w organizacjach podstawowych, jak i na poziomie ponadzakładowym. Dwukrotnie
też udzielała rekomendacji naszym kandydatom ubiegającym się o funkcje
przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej KGHM.
– Niestety, ostatnie głosowanie zostało
bezprawnie odwołane, grzebiąc nasze nadzieje, zaangażowane siły i środki w ten
proces – mówił do delegatów Ryszard
Zbrzyzny. – Ale co się odwlecze, to nie
uciecze. Bądźmy więc przygotowani na to,
że niebawem wrócimy do tego tematu.
Sprawa bowiem jest bardzo poważna i nie
może być tutaj kupczenia czy też uprawiania prywaty. Wszystkie odstępstwa od
obowiązujących regulacji powinny przez
nas być publicznie napiętnowane. O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy OPZZ,
a także wystosowaliśmy protest skierowany do Ministerstwa Energii. Jednak minister nie tylko milczy, ale na dodatek swoją
postawą na WZA pogrążył się jeszcze bardziej, powołując do rady nadzorczej kolejnego, 10. członka. Do organu, którego
kadencja wygasła 21 czerwca tego roku
w momencie zamknięcia obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. To nic innego jak przejaw manipulacji prawem w wykonaniu tych, którzy na jego straży powinni stać.

Przewodniczący podkreślił, że 10 lipca
1997 r. miał miejsce debiut giełdowy Polskiej Miedzi i od tamtego czasu pracownicy regularnie co 3 lata wybierali swoich przedstawicieli do rady nadzorczej.
Działo się to zgodnie z zapisami Statutu
KGHM, które jak do tej pory nie zostały
zmienione.

Fiskalna patologia
Znaczna część podsumowania kadencji
poświęcona była przypomnieniu długiej
listy działań mających na celu zniesienie
lub ograniczenie podatku od kopalin oraz
ocenie jego sutków. Zarówno w odniesieniu do sytuacji finansowej spółki, jak i wynagrodzeń pracowniczych. Obciążenie to
ma też negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy w Polskiej Miedzi.
– Tragiczne wypadki, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, to również efekt
wiecznej pogoni za zyskiem bez oglądania się na obowiązujące przepisy i zdrowy rozsądek. Nie bez znaczenia jest też
spadający poziom zatrudnienia, niewystarczające obsady na wielu stanowiskach pracy i dramatycznie pogarszający
się stan techniczny maszyn i urządzeń.
Podejmowaliśmy wszelkie prawem dopuszczalne działania idące w kierunku
ograniczenia lub nawet likwidacji podatku miedziowego. Również jako poseł
występowałem z inicjatywami zarówno
w Sejmie, jak i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Podczas kampanii parlamentarnej były też deklaracje PiS zmiany stosownej ustawy. Jednak były to nic

niewarte obietnice. Mija już połowa kadencji, a podatek ma się w najlepsze – co
miesiąc płacimy ponad 150 mln zł za
miedź i srebro, których jeszcze nie wyprodukowaliśmy!
Warto nadmienić, że dodatkowa nagroda roczna wypłacana załodze z tytułu wypracowanego zysku w roku 2012 wyniosła
prawie 392 mln zł. Jednak za rok 2016
kształtowała się już tylko na poziomie
278 mln zł.
– To jest 114 mln zł mniej, czyli ponad
5 tys. zł na jednego pracownika mniej.
Jednocześnie rośnie zadłużenie KGHM.
Wynosi ono już prawie 10 mld zł. Jest to
kwota zbliżona do tej, jaką Skarb Państwa zabrał Polskiej Miedzi od kwietnia
2012 r. z tytułu podatku od kopalin. Pytanie nasuwa się jedno: jak długo jeszcze
spółka i jej załoga będzie musiała się na
ten haracz składać?
Już ponad rok temu nasz związek
uzgodnił z zarządem KGHM, że jeżeli
podatek od kopalin nie zostanie zniesiony, to dokonamy stosownych zmian w załączniku nr 11 do ZUZP. Do tej pory zarząd nie widzi jednak potrzeby
zmieniania czegokolwiek w tym zakresie. Nie osiągnęliśmy również porozumienia w sprawie kształtowania płac
w 2017 r., mimo że inne organizacje odtrąbiły sukces, podpisując protokół dodatkowy dający wzrost stawek płac zasadniczych o 2,8 proc.
Warto w tym miejscu wyjaśnić, że
wzrost ten był skutkiem zmiany mechanizmu zapisanego w ZUZP mówiącego
o tym, iż pierwsza kategoria w tabeli wy-

nagrodzeń nie może być niższa niż ustawowo określone minimalne wynagrodzenie. W zamian wprowadzono
mechanizm waloryzacyjny, który odnosi
się do średniej krajowej wyrażonej
wskaźnikiem 0,8 proc. przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw produkcyjnych.
– Przy braku porozumienia zarówno
odnośnie do rekompensaty załodze
spadku wysokości rocznej nagrody za
wypracowany zysk, jak i w innych sprawach sformułowaliśmy sześć postulatów i od 11 kwietnia br. zaistniał spór
zbiorowy z zarządem KGHM. Po nieudanych próbach negocjacji doszliśmy
do etapu mediatora i sądzę, że w najbliższym czasie powinno dojść do spotkania z jego udziałem – mówił Ryszard
Zbrzyzny.

Spółki córki –
niechciane dzieci
spółki matki
Ludzie zatrudnieni w firmach grupy
kapitałowej Polskiej Miedzi stanowią prawie połowę stanu członkowskiego
ZZPPM. Druga część podsumowania
działalności związku poświęcona więc
była właśnie tej tematyce. W okresie
ostatnich czterech lat, podobnie jak
i w poprzednich kadencjach organizacje
ZZPPM funkcjonujące w szeroko rozumianym otoczeniu Polskiej Miedzi borykały się przede wszystkim z problemami
związanymi z utrzymaniem miejsc pracy
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oraz podniesieniem poziomu wynagrodzeń. Wiele zakładowych struktur domagało się również wprowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego,
Abonamentu Medycznego, dopłat do dojazdów pracowniczych czy też podniesienia odpisów na ZFŚS. Wszędzie też odnoszono się z dużą rezerwą do co chwilę
zmieniających się planów przebudowy
funkcjonowania całej grupy kapitałowej
Polskiej Miedzi.
W czerwcu 2014 r. podczas spotkania
z liderami ZZPPM prezes Herbert Wirth
oświadczył, że KGHM ma stać się koncernem, w skład którego wejdą tylko spółki
o strategicznym znaczeniu dla procesu
produkcyjnego. Niestety, definicja pojęcia „strategicznego znaczenia” nie została wówczas przedstawiona. Pojawiły się
natomiast plany dotyczące MCZ i fuzji
z PZU czy też tworzenia spółki Wiedza
w oparciu o CBJ, INOVA czy też KGHM
Cuprum.
– Zamiary te zostały przez naszą organizację totalnie skrytykowane i na
szczęście plany nie zostały do końca
zrealizowane. Częściowo jednak doszło
do restrukturyzacji Pol-Miedź Transu.
W lipcu 2015 r. oddział paliw PMT został przekazany do Energetyki, a oddział transportu osobowego przejęty
jest przez Mercusa, natomiast oddział
transportu towarowego przez KGHM
Zanam. W ten sposób Pol-Miedź Trans
pozbawiono najbardziej dochodowych
części, a załoga została zredukowana do
poziomu około 700 osób. Kolejnym etapem tej rewolucji miało być połączenie
spółki z PKP Cargo. Plany te jednak zawieszone zostały w próżni. Niestety,
również nie naprawiono już wyrządzonych szkód. Aktywność Zakładowego
Zarządu ZZPPM PMT w tej sprawie
była bardzo duża. Poczynając od wydawania oświadczeń i pisania listów do
władz naczelnych, samorządów lokalnych, aż po spór zbiorowy włącznie –
oceniał Ryszard Zbrzyzny.

Co przed nami?
Strategia spółki
skrytykowana

Ostatni wątek wystąpienia przewodniczący poświęcił ocenie niedawno przyjętej i poprzedzonej wielomiesięczną dyskusją w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
strategii KGHM Polska Miedź SA na lata
2017–2021.
– Uwierzcie mi, nie napawa ona zbytnim optymizmem – oceniał. – W wielu
kluczowych sprawach jest wręcz enigmatyczna czy też tajemnicza. Hasłowo potraktowano rozwój i inwestycje oraz
przyszły kształt polskiej części grupy
kapitałowej KGHM. Strategia ta to bar-

dziej populistyka niż dokument wagi finansowo-menedżerskiej. Co bowiem
w praktyce ma oznaczać zapowiedź „dezinwestycji aktywów niezwiązanych
z podstawową działalnością spółki”?
Których aktywów to ma dotyczyć, ilu
miejsc pracy?
Co oznacza pojęcie „optymalizacja
portfela projektów inwestycyjnych”?
Czy kontynuacje zgubnych i kosztownych inwestycji zagranicznych, czy rezygnację bądź poważne spowolnienie
inwestycji w polskiej części KGHM?
A może inwestowanie na poziomie
zwykłego odtworzenia majątku przy
nakładach zbliżonych odpisowi amortyzacyjnemu?

Skład nowego prezydium
3 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady i Prezydium VII kadencji władz ZZPPM.
W tajnym głosowaniu dokonano wyboru Prezydium
Rady ZZPPM w następującym składzie:
 Joanna BIAŁEK – Impel
 Władysław CHOMA – ZG Lubin, JRGH
 Andrzej KUREK – Centrala KGHM
 Piotr LEWANDOWSKI – ZG Polkowice Sieroszowice
 Krzysztof ŁUKA – HM Głogów
 Dariusz MIKA – Energetyka
 Waldemar PIETRZYK – Zakład Hydrotechniczny
 Barbara POPIELARZ – MCZ
 Dariusz SĘDZIKOWSKI – ZWR
 Ryszard SUCHECKI – KGHM Zanam
 Sebastian SZCZUKIEWICZ – HM Legnica
 Dorota ZIELONKO – Pol Miedź Trans
Nowe Prezydium Rady wybrało ze swego grona trzech
wiceprzewodniczących ZZPPM. Są to:
 Andrzej Kurek
 Krzysztof Łuka
 Barbara Popielarz

Co z projektem Viktoria? Ajax? Robinson? Carlota/Franke/Morrison? – „optymalne ścieżki zamknięcia lub realizacje,
gdy będą nadwyżki finansowe”? Swoista
żonglerka pojęciami i celami! Jedno, czego
można doczytać się z tej strategii, to jest
to, że w okresie do 2021 roku nie zostanie
rozwiązany problem naszych amerykańskich inwestycji, które nadal będą dołować
polską część KGHM. Stąd też decyzja o zaniechaniu projektu Bolesławiec, który rzekomo ma być nieopłacalnym przedsięwzięciem. Gdyby nawet tak było, to lepiej
dokładać miliony w Polsce niż miliardy za
granicą. Ze strategii tej także wynika, że
górnicy w polskiej części KGHM w kolejnych 5 latach będą musieli wydobyć ponad
34 mln ton rud na rok! To oznacza, że
ZWR będzie musiał to przerobić, posiadając moce przerobowe 100 tys. ton na dobę,
przy ponad 20-letnim parku maszynowym.
To prosta droga do katastrofy.
Wysoce niepokojąca w strategii jest
także zapowiedź zamrożenia na 5 lat nominalnych płac pracowniczych. Realnie
więc będą one spadać! Więcej nadgodzin
nie da się przecież wypracować, będąc
zatrudnionym praktycznie na okrągło.

Siła związku
to jego liczebność
i zaangażowanie
liderów
Walka o dalszy rozwój Polskiej Miedzi
i utrzymanie już wywalczonych licznych
praw pracowniczych z pewnością będzie
tym bardziej skuteczna, im liczniejsze będą
nasze szeregi. Na szczęście na tym polu
mamy wiele pozytywnych przykładów. Konsekwentnie wzmacniana jest pozycja
ZZPPM PMT po nieudanej restrukturyzacji Pol-Miedź Transu i redukcji zatrudnienia
w spółce o 300 osób. Systematycznie rosną
nasze szeregi między innymi w MCZ, Energetyce, Inovie i JRGH. W ubiegłym roku
powstała też pod przewodnictwem koleżanki Natalii Bartosz nasza zakładowa organizacja w KGHM Cuprum.
Niestety, w ostatnim okresie szeregi
ZZPPM zostały znacznie uszczuplone
przede wszystkim za sprawą sytuacji
w ZG Lubin.
– Zadaniem dla rozpoczynającej się nowej kadencji władz ZZPPM powinno
więc być odbudowanie silnej pozycji
związku w tej kopalni – mówił Ryszard
Zbrzyzny. Związku poturbowanego, po
ogromnych przeżyciach i złych doświadczeniach na styku z mafijnymi praktykami, które zastosowano tam w stosunku
do pracowników.
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kolejne unijne miliony dla mCZ
25 maja br. zarząd województwa dolnośląskiego poinformował o przyznaniu dofinansowania na rzecz projektu realizowanego wspólnie
przez Miedziowe centrum zdrowia s.a. w Lubinie oraz wielospecjalistyczny szpital – sPzoz w zgorzelcu. to bardzo dobra wiadomość
dla wielu pacjentów tych placówek, bowiem zostaną one doposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
łatwiej też będzie poszerzyć zakres profilaktyki zdrowotnej.

Dom Hutnika w Legnicy –
w przyszłości będzie się w nim
znajdować placówka zdrowia MCZ.

– Placówki nasze jeszcze
w ubiegłym roku podpisały umowę z konsorcjum na rzecz przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
„Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń
zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych” – mówi
Prezes Miedziowego Centrum
Zdrowia S.A. Piotr Milczanowski.
Głównym założeniem prezentowanego przedsięwzięcia jest
poprawa dostępności, efektywności i jakości opieki zdrowotnej
w zakresie chorób nowotworowych na terenie zachodnio-północnej części województwa, nie
wyłączając także pozostałej części
Dolnego Śląska. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez inwestycje infrastrukturalne w oddziały onkologiczne, z jednoczesnym
uwzględnieniem innych jedno-

Nowoczesna
pracownia
ultrasonografii

stek organizacyjnych (np. zakładów diagnostyki obrazowej). Miedziowe Centrum Zdrowia czekają
więc spore wydatki. Jednak z pewnością dzięki nim podniesie się
poziom świadczeń medycznych.
– Całkowita wartość projektu
wynosi 31 476 018,29 zł, przy czym
wartość dofinansowania to 26 754
615,55 zł. Poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego na łączną kwotę 15 787 797,23 zł nasz
udział w projekcie jest znaczący –
dodaje Prezes Milczanowski.
Warto wspomnieć, że 85% tej
kwoty to otrzymane dofinanso-

wanie (tj. 13 419 627,64 zł), natomiast kwota 2 368 169,58 zł to
wkład własny MCZ S.A. w przedsięwzięcie. Ze względu na fakt, że
projekty związane z onkologią
mogły być realizowane od 1 stycznia 2014 roku, MCZ S.A. otrzyma
refundację poniesionych kosztów
na zakupiony onkologiczny
sprzęt diagnostyczny o wartości
5 020 389,90 zł. Mówimy tu zarówno o aparatach USG zakupionych na rzecz Oddziału Onkologicznego, Zakładu Diagnostyki
Obrazowej czy też Poradni Onkologicznej, jak i o aparaturze dużo

większego kalibru, do której należy 128-warstwowy tomograf komputerowy stanowiący wyposażenie Zakładu Diagnostyki
Obrazowej MCZ w Lubinie. Pozostała część finansowa projektu
zostanie przeznaczona na zakup
nowoczesnego sprzętu, m.in. rezonansu magnetycznego, dzięki
czemu będziemy mogli prowadzić za pomocą tego urządzenia
diagnostykę obrazową nie tylko
w Lubinie, ale także zrealizować
plan uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego w naszej Przychodni Lekarskiej
w Głogowie. Ponadto w planie
jest zakup czterech nowoczesnych cyfrowych aparatów RTG,
które zostaną ulokowane w naszych placówkach w Lubinie, Legnicy i Głogowie oraz trzech aparatów USG do Lubina i Legnicy.
Zestaw do cytoskopii i fotodynamicznej diagnostyki nowotworów
pęcherza moczowego wzbogaci
bazę diagnostyczną Poradni Urologicznej w Legnicy. Pracownia
Endoskopowa otrzyma supernowoczesny sprzęt endoskopowy.
– To są nasze plany, które zostaną zrealizowane najpóźniej
do końca września 2018 r. – wy-

jaśnia Prezes Milczanowski. –
Zakresem projektu zostaną objęci mieszkańcy Lubina, Legnicy oraz Głogowa, co w zamierzeniach ma prowadzić do wzrostu zgłaszalności na badania
profilaktyczne, a zatem zwiększenia się wykrywalności chorób nowotworowych. Przy tej
okazji warto wspomnieć, że niemalże równolegle z informacją
o środkach otrzymanych na realizację programu dot. poprawy
jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi otrzymaliśmy potwierdzenie o przyznaniu unijnych
środków na remont Domu Hutnika w Legnicy, pięknego obiektu, który od długiego czasu stoi
niewykorzystany. Z tej dotacji
wykonamy również ocieplenia
naszej przychodni w Lubinie.
Prezes Milczanowski zaznacza
również, iż wspomniane programy nie są jedynymi, o które zabiegało Miedziowe Centrum
Zdrowia. Obecnie spółka z dużym powodzeniem realizuje
duży projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014–2020 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Profilaktyka raka
jelita grubego na terenie subregionu legnicko-głogowskiego”.
Oczekuje również rozstrzygnięcia konkursu na projekt, w którym spółka MCZ występuje jako
partner Starostwa Powiatowego
w Lubinie, pod tytułem „Realizacja działań edukacyjnych oraz
poprawa dostępności usług medycznych w ramach «Programu
profilaktyki raka piersi» ogłoszonego w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy 6.7.
Aktywne i zdrowe starzenie się.

Z WI Ą Z KO WI EC .

5 lipca 2017

ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Pod znakiem sprawozdań
i głosowań
W drugiej połowie maja i na początku czerwca odbyły się
zebrania sprawozdawczo-wyborcze naszych zakładowych
organizacji ZZPPM funkcjonujących w INOVIE, KGHM
Zanam, CBJ, Patelec Elpenie, WPEC Legnica i PeBeKa,
KGHM Cuprum, Nowym Lądzie, ZG Polkowice-Sieroszowice i HM Legnica.

W ten sposób wszystkie nasze organizacje zakończyły starą i rozpoczęły nową czteroletnią kadencję zakładowych
władz związku. Wszędzie delegaci przegłosowali udzielenie
zarządom absolutorium za minioną kadencję. Jednak nie
wszędzie doszło do reelekcji
dotychczasowych przewodniczących. Na szefów związku
ponownie wybrano Bożenę Tabiś, Ryszarda Sucheckiego,
Krzysztofa Zimę, Zofię Marszałek, Piotra Żołyniaka, Romana Jasińskiego i Natalię
Bartosz.
Do zmian przewodniczącego
doszło w Nowym Lądzie, gdzie

Józefa Pundora zastąpił Józef
Koman.
W Merkusie postanowiono
pożegnać się z odchodzącym
już na emeryturę Krzysztofem
Łączem i kierowanie zarządem
powierzyć koleżance Aleksandrze Padulin.
Do wymiany pokoleniowej
doszło też w ZG Polkowice-Sieroszowice. Mieczysława Grzybowskiego zastąpił Piotr Lewandowski.
Również młode pokolenie przejęło pałeczkę związkową w Hucie
Miedzi Legnica. Dotychczasowy
przewodniczący Kazimierz Kraska przekazał swój mandat Sebastianowi Szczukiewiczowi.

Pożegnania z wieloletnimi i zasłużonymi działaczami naszego związku
to zawsze trudny moment. W takich
chwilach zarówno odchodzącym, jak
i ich następcom zazwyczaj brakuje
słów i łamie się głos. Jednak Kazimierz Kraska w swoim przemówieniu kończącym zebranie delegatów
w legnickiej hucie pokazał, że słowa
płynące prosto z serca tworzą zdania,
które trudno zapomnieć.
– Drogie koleżanki i drodzy koledzy. W dzisiejszym dniu przekazuję
pałeczkę swojemu następcy. Mam
nadzieję, że będzie dalej rozwijał na-

szą organizację, budował jej silną
pozycję i stał na straży wszystkich
praw pracowniczych, jakie wywalczyli dla załogi jego poprzednicy. Chciałbym podziękować wszystkim za
współpracę, za okazaną życzliwość
i pomoc, kiedy jej potrzebowałem.
Są wśród was osoby, o których mogę
powiedzieć, że są i mam nadzieję nadal będą dla mnie kimś więcej niż
tylko współpracownikami. Jednocześnie życzę wszystkim powodzenia
oraz wielu sukcesów w tej naszej
trudnej i często niewdzięcznej pracy
związkowej.
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Wiele nas może różnić,
ale nic nie może nas dzielić
26 czerwca VI kadencja władz ZZPPM
przeszła już do historii. Była ona nie
tylko trudna, wyjątkowo stresująca, ale
także i mobilizująca. Szczególnie w jej
ostatnich dwóch latach, gdy na czele
związku już nie stał poseł ziemi dolnośląskiej, ale zwykły przewodniczący. Od
tego momentu rozpoczął się czas
sprawdzania autentyczności wielu postaw oraz zderzenia z rzeczywistością
głoszonych idei i poglądów. Jak na
dłoni szybko było widać, gdzie jest
prawdziwy przyjaciel, a gdzie ukrył się
wróg. Prawie wszyscy zdaliśmy ten
egzamin. Ci, którzy odstawali, w większości są już poza naszymi strukturami.
W ZZPPM nie potrzebujemy bowiem wyznawców teorii wyrażającej
się powiedzeniem: „ciszej będziesz,
dalej dojedziesz”.
My jesteśmy i zawsze będziemy
głośni wszędzie tam, gdzie są zagrożone bądź naruszane prawa pracownicze
oraz godność i podmiotowość załogi.

Nie może być w naszym gronie miejsca
dla karierowiczów i kombinatorów,
którzy dla własnych korzyści skłonni są
do zdrady, kłamstwa, kradzieży i dwulicowości. Te cechy dzielą ludzi, a to
jest sprzeczne z hasłem, które widnieje
na naszych sztandarach. Jest to cytat
zaczerpnięty z Porozumień Jastrzębskich i brzmi on: Wiele nas może różnić, ale nic nie może nas dzielić!
W każdym środowisku zdarzają się
błędy i podejmowane są mylne decyzję. Ważne jednak, byśmy zawsze
potrafili się do tego przyznać, o tym
rozmawiać i wyciągać wnioski. Wtedy
wychodzi się z takich zawirowań silniejszym oraz bardziej doświadczonym. My już tę lekcję przerobiliśmy.
Dziękuję serdecznie tym, którzy zdecydowali o ponownym powierzeniu
mi obowiązku prowadzenia spraw
naszej organizacji przez kolejne cztery
lata. Nie zawiodę waszego zaufania.
Pragnę też zapewnić, że rozumiem też

tych, którzy na mnie nie głosowali.
Demokracja rządzi się swoimi prawami i musimy to zaakceptować.
Wszystkich zaręczam, że nie zabraknie mi energii, serca i determinacji
w dążeniu do zrealizowania planowanych celów. Nie ukrywam jednak, że
przed nami trudny okres. Obecna
władza się nas obawia, więc robi wiele, by nas jak najbardziej zmarginalizować i osłabić. Na szczęście pracownicy widzą i doceniają nasze starania.
Rozpoczynając nową, VII już kadencję związku zapowiadam, że czas ten
poświęcę budowie silnych fundamentów na kolejne 25 lat jej historii. Załoga Polskiej Miedzi tego potrzebuje.
Organizacji konieczne jest nowe
otwarcie i mądra wymiana pokoleniowa. W naszych szeregach jest wielu
wspaniałych, aktywnych i energicznych ludzi. Mają oni nowe spojrzenie
na problemy załogi. Jednak do pełnego przejęcia sterów nad funkcjonowa-

niem związku trzeba będzie się odpowiednio przygotować. Wierzę, że to
się nam uda i dorobek powoli ustępującego już pokolenia pionierów ZZPPM
nie tylko nie zostanie zaprzepaszczony,
ale jeszcze wzbogacony o kolejne
osiągnięcia.
Zawsze byliśmy i wierzę, że nadal
będziemy wzorem i wizytówką prawidłowo działającego ruchu związkowego. Niezależnego i służącego pracownikom, a nie pracodawcom. Organizacją wznoszącą się ponad podziały,
opartą na dialogu i poszanowaniu
drugiego człowieka. W tym tkwi nasza
siła i mądrość.

Ryszard
Zbrzyzny
Przewodniczący
ZZPPM

Archaizm czy anarchia?
okiem REDAKTORA
Niedawno spotkałam się z twierdzeniem, że nasze pismo jest już archaiczne
i wymaga gruntownej zmiany. Dwa dni
później w Belgradzie uczestniczyłam
w międzynarodowych warsztatach poświęconych kreowaniu wizerunku związków zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Na tym forum nasza gazeta była
prezentowana jako przykład wart naśladowania i dalszego rozwijania.
Jak więc to jest z tym naszym „Związkowcem”? Jest archaiczny, czy może
idzie z duchem czasu i odpowiada społecznym oczekiwaniom? Oczywiście
zawsze i wszystko można zrobić lepiej
i inaczej. Trzeba jednak wiedzieć, czemu
i komu ta zmiana ma służyć?
Niestety, krytyczna ocena naszego
pisma nie została jakoś bardziej uszcze-

gółowiona. Nie wiem więc, czy odnosiła
się do szaty graficznej i doboru zdjęć, czy
też problemem jest zakres poruszanych
tematów oraz prezentowanych postaw.
A może grzechem głównym jest często
krytyczna ocena tak zwanej władzy,
kwestionowanie jej nieomylności i stawianie niewygodnych pytań. Bez odpowiedzi na te zagadnienia trudno wszak
wprowadzać jakieś korekty, zmiany czy
modyfikacje. A może nic nie należy robić, gdyż tak naprawdę chodziło jedynie
o przypięcie łatki i zdyskredytowanie
tytułu tylko po to, by łatwiej było sterować ludzkimi emocjami? W tym przypadku sztuka manipulowania podświadomością ma ogromne znaczenie. Nikt
nie chce przecież uchodzić za osobę
archaiczną i zacofaną.
To, co jedni uznają za wyznacznik nowoczesności i postępu, przez innych
może zostać ocenione jako niemodne

i przestarzałe. Wszystko zależy od punktu widzenia i przyjętych wartości.
Są tacy, którzy wyznają zasadę bezwzględnego współzawodnictwa i rywalizacji, inni natomiast stawiają na współdziałanie i społeczną jedność. Dla
prezesa czy dyrektora prawa pracownicze i związkowe to zbędny balast, który
jak tylko się da, trzeba minimalizować.
Wartością najwyższą jest sam zysk, a pracownik postrzegany jest wyłącznie
w kategoriach kosztu, który im jest
niższy, tym lepiej. Dla zwykłego człowieka nie ma w tej filozofii zbyt wiele przestrzeni. Każdy jednak, kto będzie o tym
głośno mówił i nazywał sprawy po
imieniu, będzie dyskredytowany lub
ośmieszany.
Edward Bernays, twórca współczesnej
propagandy nazywanej dla niepoznaki
public relations, twierdził wszakże, iż
masy nie kierują się myśleniem, lecz

„popędem, przyzwyczajeniem lub emocją”, toteż należy „świadomie i inteligentnie nimi manipulować”.
Tego rodzaju propaganda jest w realnym świecie nieunikniona. Możemy jej
się przeciwstawić tylko na dwa sposoby:
promując krytyczną postawę oraz
wspierając samodzielne myślenie i media stawiające na rozum, miast żerować
na emocjach. Do tej grupy należy również nasz „Związkowiec”. Pismo niepokorne, czupurne i krytyczne. Zachęcam
wszystkich Czytelników do jego współredagowania.

Magda
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