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DZieŃ, kTÓRy
sTwoRZył
PolskĄ MieDŹ
60. rocznica odkrycia złoża
W sobotę, 23 marca 1957 roku, we wsi Sieroszowice dr inż. Jan Wyżykowski wydobył z głębokości 655–658 metrów próbkę rudy o zawartości 1,40% miedzi. W tym samym roku występowanie warstw miedzionośnych wykazał również odwiert wykonany koło Lubina. Odkrycie to
stało w sprzeczności z powszechnie wówczas panującą opinią, że na
tym terenie nie ma żadnych bogactw mineralnych, gdyż jeszcze przed
wojną Niemcy prowadzili poszukiwania i nic nie znaleźli.
Dwa lata później, w 1959 roku, ukończona została pierwsza geologiczna dokumentacja sporządzona na podstawie 24 próbnych odwiertów. Obliczono wówczas, że miedzionośne skały rozciągają się pod
ziemią na terenie 175 km kw., zawierają 1364 mln ton rudy i 19 339
tys. ton metalu. Wykonanie do końca 1968 roku kolejnych 300 próbnych odwiertów poszerzyło ten obszar do około 300 km kw. Udowodniono tym samym, że nasze złoże jest pod wieloma względami unikatem i znajduje się w nim około 10 proc. światowych zasobów miedzi.
Zawiera też istotne ilości między innymi srebra, złota, palladu i platyny.
Nie można też zapominać o ogromnych pokładach soli.
Od 1 stycznia 1960 roku rozpoczyna funkcjonowanie Zakład Górniczy „Lubin” w budowie. Równolegle z uruchamianiem kopalni przystąpiono do budowania Zakładu Wzbogacania Rud, elektrociepłowni,
piaskowni „Obora” oraz stawu osadowego „Gilów”. Początek eksploatacyjnego wydobycia rudy przypada na 1968 rok.
Takie były początki budowy w sercu dolnośląskiej ziemi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, którym to mianem określono
początkowo region Nowego Zagłębia. Wokół powstałego prawie od
podstaw Lubina i Polkowic oraz odbudowanego ze zniszczeń wojennych Głogowa stworzono potężny ośrodek przemysłowy. Lokomotywę gospodarczą całego regionu i znaczącą gałąź polskiej gospodarki. Dzisiaj, po 60 latach od tego historycznego odkrycia
dokonanego przez Jana Wyżykowskiego, Polska Miedź wciąż jeszcze
co roku odprowadza do Skarbu Państwa w formie dywidendy i różnego rodzaju podatków miliardy złotych oraz zapewnia setki tysięcy
miejsc pracy.
Szanujmy i chrońmy to bogactwo.
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Nowa tabela
nie rozwiązuje problemu
Wzrost stawek o zaledwie 2,9 proc. jest daleki od naszych oczekiwań.
Nie może więc być traktowany jako ich ostateczna realizacja lub znaczące zbliżenie stanowisk.
21 lutego strony Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
KGHM Polska Miedź S.A. podpisały Protokół Dodatkowy nr 20 do tego Układu wprowadzający nową tabelę stawek płac zasadniczych. Stawki te rosną o ok. 2,9 proc. na
każdej kolejnej kategorii zaszeregowania.
Jednak dla ZZPPM podpisanie protokołu
dodatkowego do ZUZP nie jest równoznaczne z zakończeniem rozmów płacowych.
Żadnego porozumienia kończącego te rozmowy nie zawarliśmy i nie podpisywaliśmy!
Przypominamy, iż w styczniu nasz związek sformułował listę postulatów skierowanych do zarządu KGHM. Domagaliśmy się
między innymi znaczącego wzrostu stawek
płac zasadniczych (minimum o 5 proc. ponad to, co wynika z zapisów ZUZP) oraz

dokonania wypłaty jednorazowej nagrody
rocznej za 2016 rok w wysokości 2000 zł na
jednego zatrudnionego jako rekompensatę
utraconych dochodów z tytułu funkcjonowania podatku miedziowego.
– Wzrost stawek o zaledwie 2,9 proc. jest
daleki od naszych oczekiwań – mówi przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. –
Nie może więc być traktowany jako ich
ostateczna realizacja lub znaczące zbliżenie
stanowisk. Jest to tylko pierwszy etap nadal toczących się negocjacji. Ubolewam, że
pozostałe związki zawodowe gładko przełknęły zaproponowany przez pracodawcę
wzrost wynagrodzeń i szybko ogłosiły sukces negocjacyjny. Zupełnie jakby nie rozumiały, że takie podniesienie stawek płac
zasadniczych to nie żadna łaska, ale to, co

Tabela płac zasadniczych od 1 stycznia 2017 r.

się z mocy prawa pracownikom należy. Ten
niewielki wzrost stawek płac zasadniczych
nie przełoży się na wzrost dochodów pracowniczych w 2017 roku. Dochody będą
niższe choćby z tytułu malejącego wskaźnika procentowego z tytułu nagrody za wypracowywany coraz niższy zysk. Mimo zapowiedzi PiS nadal obowiązuje podatek
miedziowy oraz rosną koszty obsługi zagranicznych szaleństw inwestycyjnych. Za te
szaleństwa kosztów nie mogą ponosić pracownicy polskiej części Polskiej Miedzi.

Zaproszenie do rozmów
8 marca do kancelarii zarządu KGHM
wpłynęło pismo ZZPPM w sprawie konieczności podjęcia rozmów na temat zgłaszanych przez związek postulatów płacowych i socjalnych dotyczących zarówno
pracowników ciągu technologicznego, jak
i spółek grupy kapitałowej.
O potrzebie takiego spotkania związek
sygnalizował już wielokrotnie w swoich poprzednich wystąpieniach kierowanych do
prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Do tej pory jednak nie doczekaliśmy się z jego strony żadnej odpowiedzi.
– Dalsze uchylanie się zarządu od podjęcia dyskusji na temat sygnalizowanych
przez nasz związek problemów uznamy za
zerwanie dialogu społecznego – zapowiada
przewodniczący. A to oznaczać będzie, że
Zarząd KGHM wybiera procedury przewidziane przez ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie jest to jednak naszym
celem. Liczę na to, że rozpoczniemy w końcu merytoryczny i konstruktywny dialog.

Pismo ZZPPM do prezesa KGHM
Lubin, 06.03.2017 r.
Pan
Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.
Z przykrością musimy stwierdzić, że
Zarząd KGHM nie odniósł się w merytoryczny sposób do naszego wystąpienia
z 30.01.2017 r. (pismo nr 22/2017). Zgłaszane w cytowanym piśmie postulaty nie
były też omówione na ostatnim spotkaniu
stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Dodatkowo formuła negocjacyjna polityki płacowej oraz świadczeń
pracowniczych przewidziana w § 76 ZUZP
została wyczerpana i nie zakończyła się
oczekiwanym przez nas porozumieniem.

Mając na względzie powyższe okoliczności, zgłaszamy następujące postulaty
dotyczące polityki płacowej, świadczeń
pracowniczych oraz organizacji i bezpieczeństwa pracy:
1. Dokonania jednorazowej wypłaty
premii wyrównawczej w kwocie po 2000
zł na pracownika.
2. Dokonania dodatkowego odpisu na
ZFŚS w kwocie 500 zł na pracownika.
3. Dokonania przeszeregowań na wyższe kategorie płac zasadniczych min. 25%
pracowników, szczególnie preferując zatrudnionych bezpośrednio przy wydobyciu rudy i produkcji miedzi i srebra.
4. Podjęcia decyzji właścicielskiej
w sprawie wprowadzenia w krajowych
spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Pracowniczego Programu
Emerytalnego na wzór funkcjonującego
w Spółce KGHM Polska Miedź S.A.
5. Likwidacji tzw. premii motywacyjnej
i wprowadzenia tych kwot do stawek
płac zasadniczych „motywowanych” tą
premią pracowników.
6. Polepszenia standardów bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników poprzez rygorystyczne przestrzeganie normoobsad stanowiskowych, norm czasu
pracy i wypoczynku po pracy, odpowiednich i aktualnych tematycznie szkoleń oraz
profilaktyki. Upodmiotowienie pracownika jest tutaj potrzebą chwili. Na zastraszanie i wprowadzanie kolejnych pomysłów
na działania o charakterze restrykcyjnym
wobec pracowników nie ma i nie będzie
naszego przyzwolenia.
Panie Prezesie!
Oczekujemy konstruktywnego podejścia do treści zgłoszonych postulatów
oraz podjęcia próby zrozumienia ich istoty. Tym bardziej, że nie są to postulaty
ponad miarę możliwości Spółki. Ponadto
rok 2017 będzie kolejnym rokiem istotnego spadku dochodów pracowniczych
z tytułu malejącej nagrody za wypracowany zysk. Jest to wynik zarówno wciąż
obowiązującej ustawy o podatku od kopalin, jak i konieczności spłaty ogromnych
zobowiązań generowanych przez szkodliwe inwestycje zagraniczne. Uważamy, że
za tą sytuację polskiej załodze KGHM nie
wolno wystawiać rachunku.
Gotowi jesteśmy na podjęcie merytorycznych rozmów uzupełniających naszą
argumentację do zgłoszonych postulatów. W innym przypadku oczekujemy
możliwie szybkiej pisemnej odpowiedzi
na zgłoszone postulaty.
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Bez szybkiego wdrożenia dzia
łań naprawczych
trudno będzie utrzymać płynn
ość finansową
Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym
Polska Miedź ma już prawie 8 mld zł długu
netto. Na dodatek drugi już rok z rzędu
KGHM odnotował utratę wartości bilansowej zagranicznych aktywów. W sumie jest
to już kwota przekraczająca 10 mld zł. Co
się dzieje? Czyżby dotychczasowa
lokomotywa Warszawskiej Giełdy i perła
polskiej gospodarki znalazła się na torze
wiodącym prosto do przepaści?
Dodam, że jeszcze do niedawna firma
była wzorem stabilności i rozwoju. Wypracowywała kilkumiliardowe zyski i do
2011 roku nie zaciągała kredytów. Dzisiaj zaczynamy mieć poważne kłopoty.
W mojej ocenie bez szybkiego wdrożenia działań naprawczych trudno będzie
utrzymać płynność finansową.
Wystarczyło więc kilka lat, by sytuacja aż
tak radykalnie się zmieniła.
Dług KGHM przekracza, lub wkrótce
przekroczy, połowę wartości firmy. To
bardzo niebezpieczny moment. Tylko na
spłatę odsetek będziemy musieli przeznaczać w skali roku kilkaset milionów
złotych. W bardzo wielu oddziałach
i spółkach KGHM brakuje już pieniędzy
na inwestycje konieczne do utrzymania
w dłuższej perspektywie produkcji.
Tymczasem plany wydobywcze i przetwórcze rosną, a poziom zatrudnienia
spada.
Ludzie nagminnie zmuszani są do
pracy w nadgodzinach. Rekordziści często przez cały miesiąc nie mają nawet
jednego dnia wolnego. Spada też poziom bezpieczeństwa pracy. W kopalniach i hutach odnotowujemy coraz
więcej tragicznych wypadków. Liczy się
zysk, a nie ludzkie życie. Łamane są
normy prawa i zasady zdrowego rozsądku. Bezpieczeństwo staje się trzeciorzędną sprawą. Presja na wyrobienie normy
jest olbrzymia. Poziom wynagrodzeń
w KGHM też pozostawia wiele do życzenia. Wzrost średniej płacy jest już ponad
trzykrotnie niższy niż w całym sektorze
przedsiębiorstw. Kolejny rok spadają
nam dochody z tytułu nagrody rocznej.
Niestety, tak wygląda realna ocena naszej rzeczywistości.
Ta diagnoza nie napawa optymizmem. Co
doprowadziło do tak znacznego pogorszenia się pozycji Polskiej Miedzi?
Zawsze firma obciążona nadmiernymi
daninami, nietrafnie przeinwestowana
oraz ogołocona z wypracowanych zysków może mieć kłopoty z utrzymaniem
się na rynku. Polska Miedź nie jest tutaj
wyjątkiem. Podlega takim samym prawom ekonomicznym, jak każde inne
przedsiębiorstwo. Jeśli do tego dodamy

jeszcze fatalne zarządzanie firmą podporządkowane politycznym celom, często
odległym od reguł zdrowej gospodarki,
to mamy pełen obraz nieszczęść, z jakimi się zmagamy. Poza dywidendą
i wszystkimi obciążeniami podatkowymi, jakie obowiązują każde przedsiębiorstwo, do Skarbu Państwa płacimy grubo
ponad miliard złotych podatku od kopalin. To najwyższa tego typu danina na
świecie. Wprowadzono ją za czasów
koalicji PO–PSL. Podczas kampanii wyborczej PiS obiecywało, że ją zlikwiduje.
Jak wiemy, niestety słowa nie dotrzymało.
To wiele mówi o wiarygodności tej
partii. Przed wyborami Beata Szydło
rozumiała, że nadmierne podatki mogą
sparaliżować firmę. Jednak jako premier
zmieniła zdanie i już nie widzi w tym
problemu. Zwracam uwagę, iż prawie
5-letnie funkcjonowanie podatku miedziowego spowodowało, że z tego tytułu pobrano z kasy KGHM mniej więcej
tyle, ile dzisiaj wynosi zadłużenie spółki
w zagranicznych bankach komercyjnych.
Czy to jest główna przyczyna obecnych
problemów Polskiej Miedzi?
Kolejną są negatywne konsekwencje
wynikające z zakupu za 10 mld zł kanadyjskiej Quadry i wyrzucenie na chilijskiej pustyni kolejnych 10 mld zł pod
pretekstem budowy kopalni Sierra Gorda. Od samego początku twierdziłem,
że to wszystko pociągnie KGHM na dno.
Zarzucano mi wówczas, że kieruję się
związkową demagogią i populizmem.
Dzisiaj okazuje się, że niestety miałem
rację.
To raczej gorzka satysfakcja.
Wolałbym się wtedy mylić. Jednak już
dokładnie wiemy, że kupując Quadrę,
staliśmy się posiadaczami wielu zakładów górniczych, których zasoby geologiczne są, delikatnie mówiąc, niewielkie.
Nie dają też żadnej szansy na zwrot
poniesionych kosztów. Jeśli przeliczymy
spodziewany poziom produkcji miedzi
z kanadyjskiej rudy przez planowany
okres życia tamtejszych kopalni, to wyraźnie zobaczymy, że niewarta była
skórka za wyprawkę. Odkrywka Afton
Ajax miała zostać uruchomiona w 2013
roku i funkcjonować przez kolejne 21 lat,
dając roczną produkcję na poziomie 50
tys. ton miedzi. Do dzisiaj inwestycja nie
została uruchomiona i pod znakiem zapytania są zezwolenia środowiskowe.
Likwidacja tych kopalń już za kilka lat to
kolejne setki milionów dolarów bez jakichkolwiek przychodów. Dla porówna-

nia dodam jeszcze, że roczna produkcja
miedzi z polskich złóż to wartość przekraczająca 430 tys. ton.
Czyli wszystkie te zagraniczne zabawki,
jakie kupiliśmy, razem nie dają tego, co
uzyskujemy na przykład z ZG Rudna.
Pamiętać też trzeba, że mamy również
zasobne pokłady rudy tuż za miedzą –
w Starym Zagłębiu Miedziowym. Wybudowanie na tym terenie, a nie na innych
kontynentach, nowego zakładu górniczego powinno być potraktowane jako
priorytetowa inwestycja KGHM. Tymczasem, pomimo wydatkowanych już
ponad 100 mln zł na rozpoznanie złoża
i budowę kopalni pod Bolesławcem,
zarząd spółki odstąpił od tych planów.
A przecież tylko z tej jednej kopalni
można wydobywać rudę, z której wyprodukowalibyśmy co najmniej tyle
miedzi, ile pozyskujemy ze wszystkich
kanadyjskich aktywów górniczych razem wziętych, kupionych za prawie 10
mld zł.
Kto ponosi winę za tę sytuację?
Jak zwykle sukces ma wielu rodziców,
a klęska jest sierotą. W naszym przypadku podejrzanymi o ojcostwo są zarówno
rząd koalicji PO–PSL oraz ówczesnych
służb zabezpieczenia wywiadowczego,
jak i członkowie zarządu KGHM, z prezesem Herbertem Wirthem na czele.
Również rada nadzorcza, która wydała
zarządowi spółki zgodę na zakup Quadry, też ma się z czego tłumaczyć. Od
wielu miesięcy sprawą zajmują się stosowne organy ścigania. Jednak do tej
pory wszystko okryte jest tajemnicą.
Wypada jedynie mieć nadzieję, że nie
skończy się to wszystko zgodnie z pewną maksymą, którą przytaczam na moim

Facebooku. Brzmi ona tak: „jeśli komuś
buchnę stówę, to nazywa się to kradzież.
Jeśli milion, jest to defraudacja. A jeśli
20 mld, jest to inżynieria finansowa”.
Mówiąc o odpowiedzialności za obecną
sytuację Polskiej Miedzi, nie można nie
spytać o rolę zarządu spółki mianowanego
już przez Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście nie miał on nic wspólnego
z kanadyjskimi inwestycjami. Jednak już
drugi rok nie ma pomysłu na opracowanie działań naprawczych. Odnoszę wręcz
wrażenie, że cała ta afera przerasta prezesa i jego doradców. Są bezradni i tworzą tylko pozory aktywnego zarządzania.
Do tej pory nie zaprezentowano nam
żadnej strategii ani planów na najbliższe
lata. Wszystkie działania ograniczają się
wyłącznie do bieżącego administrowania. Również rada nadzorcza spółki wydaje się mało aktywna. Przypomnę też
tym, którzy już nie pamiętają, że decyzje
o zamorskich inwestycjach KGHM podejmowane były w czasie, gdy załoga nie
miała w Radzie Nadzorczej kompletu
swoich reprezentantów. Gdyby byli, to
może nie doszłoby do kupna Quadry. Już
tylko to pokazuje, jak jest ważne, by pracownicy mieli w Radzie swoich kompetentnych i sprawdzonych przedstawicieli. W maju będzie szansa na to, by tak się
stało. Na 17/18 maja zarządzono już
wybory przedstawicieli załogi do Rady
Nadzorczej KGHM. Wykorzystajmy szansę i wybierzmy tych, którzy kompetentnie i skutecznie będą kontrolować decydentów z politycznego PiS-owskiego
nadania. ZZPPM w najbliższych dniach
przedstawi swoje personalne rekomendacje, zwracając się z prośbą o ich poparcie i wybór.
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Pozory reformy
Rząd, nie zwiększając ani nakładów, ani liczby lekarzy i pielęgniarek, może tylko roztaczać
przed społeczeństwem miraże szybkiego, sprawnego leczenia.
Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, utworzenie sieci
szpitali, rozszerzenie uprawnień
lekarzy pierwszego kontaktu,
poprawa dostępności do specjalistów i bezpłatną służbę zdrowia
dla każdego – teoretycznie takie
wspaniałe cele mają zostać osiągnięte dzięki planowanym przez
Ministerstwo Zdrowia reformom. Przed nami roztaczana
jest więc wizja wyleczenia chorej
służby zdrowia. Niestety, terapia
nie zakłada zwiększenia zarówno nakładów finansowych, jak
i liczby personelu medycznego.

Od samego mieszania
herbata nie staje się słodsza
Pierwszym etapem tej bezkosztowej rewolucji ma być planowana na koniec tego roku likwidacja
NFZ. W to miejsce powołanych
zostanie 16 wojewódzkich urzędów zdrowia, które działać będą
w obecnych siedzibach funduszu.
Na czym w tym przypadku mają
polegać oszczędności, bliżej nie
wiadomo. Pewne jest jednak to,
że zmienią się szyldy i personalia
kierownictwa. Wiemy też, że koniec funkcjonowania NFZ poprzedzony zostanie wprowadzeniem 1
października sieci szpitali. Na ten

cel ministerstwo planuje przekazać około 91 proc. pieniędzy (ok.
26,8 mld zł), jakie teraz są wydawane na hospitalizację. Szczęśliwcy, którzy zdołają się załapać na
kawałek tego tortu, dostaną gwarancję finansowania na cztery
lata oraz płatność ryczałtem.
Reszcie pozostanie walka o pozostałe 9 proc. środków, czyli ok.
2,66 mld zł, które będą rozdysponowywane w formie krótkoterminowych kontraktów.
Problem jednak, że do tej
pory nie jest jasne, które placówki zostaną przyłączone do
sieci, a które znajdą się poza jej
zasięgiem. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwraca
uwagę, że z dostępnych i wyrywkowych informacji wynika, iż
kwalifikowanie szpitali będzie
mało obiektywne i w znacznym
stopniu oparte na ministerialnej uznaniowości.
Specjaliści szacują też, iż w wyniku tej swoistej ruletki w całej
Polsce będzie trzeba zamknąć około 200–300 placówek. Kolejny zarzut, jaki formułują krytycy reformy, dotyczy sposobu płacenia
szpitalom za usługi. Te włączone
do sieci otrzymają finansowanie
„z góry” i będą mogły je przezna-

czać na bieżące cele niezależnie
od liczby przyjętych pacjentów.
Obecnie pieniądz idzie za chorym.
Po reformie kroczyć będzie przed.
Pacjenci staną się więc zbędnym
kosztem i istnieje obawa, że preferowani będą ci, którzy cierpią na
najtańsze w leczeniu dolegliwości.

nikiem wieloletniej walki
ZZPPM i wpisywania we wszystkie spory zbiorowe żądania przyznania tego uprawnienia pracownikom. Funkcjonuje od 1 września 2009 roku. Początkowo
mogli z niego korzystać tylko
pracownicy KGHM. Z czasem

Polska służba zdrowia taka jest:

DEMOTYWATORY.PL

Natomiast zapomnieć będzie
można o nowoczesnych i wysokospecjalistycznych procedurach.

W Polskiej Miedzi szanujmy
to, co mamy i dalej to
rozwijajmy
W sytuacji sypiącego się systemu publicznej opieki zdrowotnej
nasz Abonament Medyczny MCZ
zyskuje na znaczeniu. Jest on wy-

jednak krąg uprawnionych został
poszerzony zarówno o ich rodziny, jak i załogi niektórych spółek,
między innymi w Energetyce,
KGHM-Zanam, Inovie, MCZ
i CBJ. Uprawnia do świadczeń
medycznych obejmujących zarówno wizyty u lekarzy specjalistów, zabiegi rehabilitacyjne, jak
i szeroko pojętą diagnostykę.
Teoretycznie na wizytę pacjent

nie powinien czekać dłużej niż
pięć dni roboczych. Niestety, zdarzają się sytuacje, że termin ten
bywa niedotrzymany. Również
diagnostyka nie funkcjonuje tak,
jak byśmy sobie tego życzyli.
W maju ubiegłego roku zarząd
MCZ podczas specjalnego spotkania z Radą ZZPPM przyznał, że
ma świadomość istniejących niedociągnięć. By je można było jednak zlikwidować, konieczne będzie zatrudnienie większej liczby
lekarzy specjalistów i jeszcze lepsze wyposażenie laboratoriów.
Środki na to miała zapewnić
zmiana formuły formalno-podatkowej stosowanej do rozliczania
świadczeń abonamentowych.
Z tego, co wiemy, zarząd MCZ
już dawno wysłał stosowną ofertę
modyfikacji warunków abonamentu do władz KGHM. Opracował
również alternatywne propozycje
rozszerzenia Abonamentu o wysokospecjalistyczną diagnostykę.
Obawiamy się jednak, że po dziś
dzień spoczywa w biurowych archiwach i powoli pokrywa ją kurz.
Apelujemy do zarządu Polskiej
Miedzi o zainteresowanie się
sprawą i nadanie jej wykonawczego biegu. Panowie Prezesi –
chorzy ludzie na to czekają.

Prezes wzywany do odpowiedzi
„Czyżbyśmy byli na prostej drodze do zwijania firmy? Kto ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy?”
– pytają liderzy związkowi z Pol-Miedź Transu.
Wszystkie związki zawodowe
PMT 1 marca podpisały się pod
dokumentem skierowanym do
zarządu firmy, w którym domagają się rozpoczęcia negocjacji
płacowych oraz przedstawienia
strategii dalszego rozwoju spółki.
W piśmie przypomniano o nieudanej restrukturyzacji spółki,
jaka miała miejsce w 2014 roku.
Spytano, czy odpowiedzialni za
tamte działania ponieśli jakiekolwiek konsekwencje. Zapowiedziano też, że nie będzie społecznej
akceptacji na to, by za błędy i niekompetencję kierownictwa płaciła
załoga. Zażądano też wyjaśnienia
przyczyn spadku rentowności firmy w 2016 roku oraz braku nowych kontraktów na 2017 rok.

W odpowiedzi zarząd PMT
stwierdził jedynie, że nie ma
podstaw do oceny planów rozwojowych spółki z lat ubiegłych.
Skupia się tylko na wykonaniu
tegorocznego planu oraz wyznaczeniu planów rozwojowych
obejmujących przewozy intermodalne i budowę terminalu
przeładunkowego. Wezwanie
związków zawodowych do podjęcia negocjacji płacowych oraz
przedstawienia sytuacji finansowej PMT zostało pominięte milczeniem.
– Prowadzenie rozmów z przedstawicielami załogi na temat
wynagrodzeń w firmie to nie
jest dobra wola zarządu, ale jego
ustawowy obowiązek – wyjaśnia

Dorota Zielonko. – Logiczne
jest też, że aby móc w odpowiedzialny sposób o tym dyskutować, musimy szczegółowo poznać kondycję finansową spółki.
Jeśli prezes w najbliższym czasie się nie zreflektuje i nie spotka się z nami, trzeba będzie go
zaprosić do stołu negocjacyjnego w trybie procedury sporu
zbiorowego. Wtedy nasze prośby i oczekiwania zamienimy na
żądania i postulaty. Nie zamierzamy płacić za ciągłe zmiany
na kierowniczych stanowiskach,
nieudolne reorganizacje czy też
sufitowe strategie. Jeśli dzisiaj
słyszymy o przewozach intermodalnych czy też budowie terminalu, to chciałabym wiedzieć,

kto to będzie finansował. Jak
dobrze wiemy, właściciel, czyli
KGHM, sam jest zadłużony po
uszy. Poza tym te pomysły to już
wielokrotnie odgrzewane kotlety, które kolejni prezesi nam
serwowali. Zawsze jednak szybko okazywało się, że ich realizacja jest mało realna.
Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny już zapowiedział udzielenie pełnego wsparcia naszemu zakładowemu
zarządowi działającemu w Pol-Miedź Transie w jego walce
o wzrost płac i stabilność miejsc
pracy. Oceniając odpowiedź zarządu PMT na pismo związków
zawodowych, przewodniczący
podkreślił jej szaloną enigma-

tyczność i niski poziom merytoryczny.
– Każdy, kto zna podstawowe
reguły zarządzania przedsiębiorstwem, wie, że istnieje zasada
ciągłości władzy – komentuje Ryszard Zbrzyzny. – Tak więc prezes
spółki nie może stwierdzić, iż nie
ma podstaw do oceny swoich poprzedników. To przecież brzmi
tak, jakby w tym zakresie był całkowicie ubezwłasnowolniony.
Rodzi się też pytanie, jak zarząd
zamierza formułować plany
i opracowywać nową strategię bez
dobrej diagnozy stanu wyjściowego. To przypomina budowę zamków na piasku. Małym dzieciom
to można wybaczyć, ale nie dorosłym i poważnym menedżerom.
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PPE TO JEDEN Z WIĘKSZYCH SUKCESÓW NASZEGO ZWIĄZKU

Zadbaliśmy
o godny standard życia
na emeryturze

Według stanu na 31 grudnia
2016 roku na 19 286 indywidualnych kontach PPE pracownicy
KGHM mają już zdeponowane 1
002 850 119 złotych. Średnio na
każdego uczestnika programu
przypada więc 51 999 złotych.
Tak wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez
Centralę KGHM na prośbę
ZZPPM. W dzisiejszych czasach
chwiejącego się systemu ubezpieczeń emerytalnych PPE jest
wartością nie do przecenienia.
Zanim jednak doszło do jego
wdrożenia, postulat wprowadzenia dla załogi dodatkowego
ubezpieczenia był przez kilka
lat stałym elementem wszystkich sporów zbiorowych prowadzonych przez ZZPPM.
– Rozmowy na ten temat rozpoczęliśmy z zarządem KGHM
już w 1997 roku, a więc w czasie,
gdy ustawa o pracowniczych programach emerytalnych była jeszcze w powijakach – mówi przewodniczący ZZPPM Ryszard

Zbrzyzny. – Już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak ważne w przyszłości będzie dodatkowe zabezpieczenie finansowe
ludzi kończących swoją aktywność zawodową. Bardzo długo
kolejne ekipy starały się na
wszelkie możliwe sposoby opóźnić realizację naszego postulatu.
Przeciągano w nieskończoność
negocjacje i tworzono pozorne
przeszkody formalne. W tej naszej walce nie mieliśmy też
wsparcia ze strony pozostałych
organizacji związkowych. Pamiętam, że niektóre z ich wręcz próbowały bojkotować nasze starania. Ostatecznie w 2004 roku za
czasów rządów SLD i prezesury
w KGHM Wiktora Błądka udało
się nam jednak doprowadzić
sprawę do szczęśliwego finału.
Początkowo odpisy na PPE
wynosiły 2 proc. wynagrodzenia.
Wówczas zakładano, że wysokość wpłat będzie rosła w tempie jednego procentu rocznie, aż
do maksymalnego pułapu wol-

Informacja dotycząca PPE
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Oddział

Stan
zatrudnienia

Ilość osób,
które przystąpiły
do PPE

ZG Lubin

3.214

2.977

ZG P-S

4.757

4.438

ZG Rudna

4.505

4.206

HM Legnica

867

794

HM Głogów

2.419

2.268

HM Cedynia

231

200

ZWR

903

844

ZH

355

322

COPI

244

226

JRGH

114

108

Centrala

643

606

18.252

16.989

Razem

nego od opodatkowania, czyli 7
proc. Jednak realizacja tego planu różnie wyglądała w poszczególnych latach i założony cel
osiągnięto dopiero w sierpniu
2013 roku. Wart podkreślenia
jest również fakt, że od 2012
roku prawo pracowników do
uczestnictwa w PPE jest zapisane w ZUZP.
– Fa k t f u n k c j o n o w a n i a
w KGHM Pracowniczego Pro-

gramu Emerytalnego uważam za
jeden z większych sukcesów naszego związku – ocenia Ryszard
Zbrzyzny. – Już dzisiaj ludzie
mają z tego tytułu wymierne korzyści. Na dodatek ich znaczenie
w domowych budżetach z każdym rokiem będzie rosło wprost
proporcjonalnie do malejących
wypłat z ZUS. Ubolewam jednak,
że PPE nie jest jeszcze standardową ofertą socjalną we wszyst-

kich spółkach grupy kapitałowej
Polskiej Miedzi.
Od świadczeń z tytułu PPE nie
trzeba odprowadzać podatku dochodowego, a pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach
podlegają dziedziczeniu. Ponadto
niezależnie od składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę każdy uczestnik programu
może wpłacać dodatkową składkę
finansowaną indywidualnie.
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Mammografia równie
ważna jak inne badania
Badanie piersi sposobem na zdrowie

Trudno powiedzieć, dlaczego
kobiety nie zgłaszają się na bezpłatne badania mammograficzne w Lubinie. Panie od 50. do
69. roku życia niezależnie od
miejsca zamieszkania mogą
skorzystać z takiej kontroli
w ramach dofinansowanego
projektu ministerialnego, który realizowany jest w MCZ
S.A. w Lubinie.
Inne pacjentki potrzebują
skierowania, ale kolejek nie
ma. Lekarze apelują o rozsądek
– małe zmiany gruczołu piersiowego są uleczalne. Nie ma czego się bać, trzeba tylko szybko
wykryć.
Brak wiedzy, że takie badania
są prowadzone, strach czy może
brak świadomości, jak ważne
jest wykonanie mammografii
przynajmniej raz na dwa lata –
trudno powiedzieć, co jest przyczyną, że pacjentki nie zgłaszają
się na kontrolę piersi. Próbujemy dziś obalić stereotypy. Zapewniamy, że badanie mammograficzne nie boli, jak głoszą to
legendy, oraz że nie jest trudno
dostępne.
MCZ S.A. spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź
S.A. w swoim Zakładzie Diagnostyki Obrazowej dysponuje naprawdę nowoczesnym urządzeniem. – Pracownia mammograficzna jest pracownią wydzieloną z całego zakładu, co zapewnia intymność naszych pacjentek. Aparat jest nawet różowy,
żeby oswoić pacjentkę z tymi
badaniami. Podczas badania jest
pewien ucisk gruczołu piersiowego, ale jest on uciskiem wykonywanym przez sam aparat.
To nie są te stare mammografy,
gdzie laborantka naciskała bez
kontroli pedał, który czasami
rzeczywiście nadmiernie uciskał gruczoł piersiowy i pierś
rzeczywiście bolała. Od tego czasu minęły wieki w unowocze-

śnianiu aparatów. Nasz sprzęt
ma sterowany i kontrolowany
podczas badania ucisk. Wykonujemy dwa zdjęcia, dwa skany
przekazywane bezpośrednio na
konsolę lekarską – wyjaśnia
proces prowadzenia badania
doktor Ewa Nienartowicz, radiolog, a zarazem kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
MCZ S.A. w Lubinie. Wszystko
trwa kilka minut, łącznie z wpisaniem na listę, sprawdzeniem
historii choroby i przeprowadzeniem badania.
Profilaktyka badania piersi
jest bardzo ważna, bo jak podkreślają specjaliści, wczesne wykrycie małych zmian to ogromne szanse na całkowity sukces
terapii. Niestety, nierzadko panie korzystają z przygodnych
badań wykonywanych w tak
zwanych mammobusach. Trzeba pamiętać, by nie zaprzestać
diagnostyki na kontroli robio-

nej na takich urządzeniach. –
Gdybym mogła apelować do moich pacjentek, to bardzo bym
chciała, żeby nie było to przypadkowe badanie, bo właśnie
podjechał mammobus, w którym przypadkiem pacjentka
zrobi badanie. Mamy z tymi
badaniami po prostu wiele kłopotów. Pacjentki nie dostają
wydruku obrazu ani płyty z badaniem. To suchy opis. Mammobus odjeżdża w nieznany
nam region Polski, a my chcielibyśmy, aby nasze pacjentki były
badane tak, jak na świecie
i w Europie. To możliwe przy
posiadaniu całej gamy urządzeń
i aparatów, jakie mamy – podkreśla Ewa Nienartowicz. – Zapraszamy panie do naszej pracowni. Dla kobiet, u których
wystąpił rak rodzinny, gdzie zachorowała na raka np. mama,
babcia czy ciotka, mamy przygotowaną pracownię rezonanso-

wą. Mamy ogromne doświadczenie w badaniu tą metodą. Rak
pierwsi w rodzinie to poważne
wskazania do tego typu diagnostyki – dodaje Ewa Nienartowicz.
W pracowni mammograficznej nie ma kolejek, a godziny
przyjęć są tak dostosowane, by
badać mogły się panie zarówno
pracujące, jak te, które mają
więcej czasu. W godzinach od
11.00 do 18.00 mammograf pracuje na bieżąco. Panie z przedziału wieku od 50 do 69 lat,
które w ciągu ostatnich 2 lat nie
wykonywały mammografii,
mogą zgłaszać się tylko z dowodem osobistym. Kobiety miesiączkujące powinny przyjść
między pierwszym a dziesiątym
dniem cyklu. W przypadku innych pań cykl nie ma znaczenia. Jeśli pacjentki nie wpisują
się w dofinansowany program
przesiewowy, potrzebują skiero-

wania od lekarza onkologa lub
ginekologa. Istnieje też możliwość wykonania badań prywatnie. To koszt 100 złotych. Gdyby
zainteresowanych było naprawdę dużo, kierownik Zakładu
Diagnostyki Obrazowej MCZ
S.A. zapewnia, że godziny przyjęć zostaną wydłużone nawet do
20.00, a pacjentki będą przyjmowane w soboty. Liczy się świadomość, że takie badanie jest bardzo ważne. Profilaktyka bowiem
jest podstawą w walce z wszelkimi chorobami, a co dopiero ze
zmianami nowotworowymi.
Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu
76 723 15 30, gdzie również
można się zarejestrować. Istnieje też możliwość osobistego wpisania się na listę w rejestracji
Zakładu Diagnostyki Obrazowej
na I piętrze szpitala D – 40
w Lubinie przy ulicy M.C. Skłodowskiej w gabinecie 127.

ZWIĄZKOWIEC.

14 MARCA 2017

ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

7

8 marca
Dzień Kobiet był
okazją dla przewodniczącego ZZPPM
Ryszarda Zbrzyznego do
czołowych działaczek
naszego związku na
słodki poczęstunek
i wręczenie im drobnych
upominków. Wznosząc
okolicznościowy toast
przewodniczący, dziękując za trud i zaangażowanie w działalności
zakładowych organizacji
podkreślił pozycję płci
pięknej w strukturach
ZZPPM.

Pijani i naćpani
czy robieni w bambus?
Najwyraźniej narkotyki i alkohol muszą być dużym problemem większości pracujących na ZG
Lubin, skoro władze zakładu w ostatnim czasie
z energią przystąpiły do opracowania działań zapobiegawczych w tym zakresie. W efekcie pod koniec
lutego na zebraniu z przedstawicielami związków
zawodowych dyrektor naczelny kopalni osobiście
zaprezentował wnioski, do jakich doszedł. Rozwiązanie znalazł w rozszerzeniu Regulaminu Pracy
o kolejny paragraf. Zobowiązuje on pracownika do
poddania się badaniu na obecność alkoholu lub
środków odurzających zawsze, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod ich wpływem. Odmowa wykonania takiego testu będzie
traktowana jako domniemanie, iż pracownik jest
po spożyciu. Dla wzmocnienia propagandowego
efektu opracowano też treść oświadczenia, w którym pracownik własnoręcznym podpisem potwierdza, że zna treść wprowadzanych do Regulaminu
zapisów oraz przyjmuje do wiadomości, iż za ich
złamanie może zostać dyscyplinarnie zwolniony.
Dyrekcja kopalni nie sprecyzowała jednak, co to
znaczy uzasadnione podejrzenie i co ma być dowodem odmowy badania. Również nikt nie pokusił
się o wyznaczenie ścieżki trybu odwoławczego w sytuacji niejednoznacznej. Nie przedstawiono też
żadnych danych obrazujących skalę zjawiska nietrzeźwości w kopalni oraz ilości wypadków, do jakich z tego powodu doszło.
Wszystkie związki zawodowe działające na ZG
Lubin ochoczo poparły zmianę Regulaminu. Jedynym wyjątkiem był ZZPPM. Czyżby tylko w naszej
organizacji dostrzegano niebezpieczeństwo kryjące

się w nowych zapisach Regulaminu?
Znając niekonwencjonalne metody zarządzania,
jakie potrafią stosować niektórzy przedstawiciele
dozoru ZG Lubin, można się spodziewać, że pod
pretekstem walki z alkoholem i narkotykami będą
wywierać presję na wszystkich tych, którzy im podpadną z zupełnie innego powodu. Inaczej mówiąc,
podpisane przez ludzi oświadczenia zamienione
mogą być na narzędzie mobbingu lub łatwy sposób
zwolnienia z pracy bez żadnych odpraw i odszkodowań. Wystarczy przecież, że sztygar oświadczy, że
ktoś odmówił badania.
Nie ma naszej zgody na stosowanie wobec załogi
odpowiedzialności zbiorowej. Nie bronimy ludzi,
którzy pijani przychodzą do pracy. To rzeczywiście
stanowi niebezpieczeństwo dla pozostałych i nie
może być tolerowane. Jednak na to są stosowne
wystarczająco jasno sformułowane paragrafy ogólnego prawa pracy. Natomiast dyrektorowi naczelnemu ZG Lubin radzimy, by w ramach działań
zmierzających do poprawy fatalnego na kopalni
poziomu BHP przyjrzał się uważnie przekroczeniom norm czasu pracy i niewystarczającej obsadzie stanowisk. Natomiast dyrektorowi naczelnemu ZG Lubin radzimy, by w ramach działań
zmierzających do poprawy fatalnego na kopalni
poziomu BHP przyjrzał się uważnie przekroczeniom norm czasu pracy i niewystarczającej obsadzie stanowisk, a przy tym najniższym wynagrodzeniom w grupie pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych pod ziemią ze wszystkich kopalń Polskiej Miedzi.(patrz tabela) Na tym
polu jest wiele do zrobienia.

Średnie wynagrodzenie w kopalniach za 12 miesięcy 2016 r.

Stanowiska ROBOTNICZE (dół)
Stanowiska NIEROBOTNICZE (dół)
Dozór/górnik (różnica 2-1)

ZG Polkowice
-Sieroszowice

ZG Rudna

ZG Lubin

9355,50

9563,89

9235,41

13369,88

14057,18

14552,25

4014,38

4493,29

5316,84

Rywalizacja
czy współpraca?

okiem REDAKTORA
Dylemat, z którym musimy się
zmagać na każdym etapie naszego życia i prawie na każdej
jego płaszczyźnie. U podstaw
rywalizacji leży założenie, że
różnego rodzaju dóbr jest za
mało i trzeba o nie zawalczyć.
W rezultacie jeden zyskuje,
a drugi traci. Współpraca
wspiera przekonanie, że poprzez współdziałanie, wszyscy
mogą być wygranymi. Gdyby
nie działanie w grupie, większość naszych przodków zapewne pomarłaby z głodu. Tylko dzięki niemu ludzkość
zdołała wyjść z jaskiń i planować loty kosmiczne.
Jednak trudno jest mówić
i przekonywać o jedności
i współpracy, skoro w naszej
świadomości zakorzeniło się
proste, ale jakże dobitne powiedzenie: „Kto pierwszy, ten lepszy”. Swoisty „wyścig szczurów” da się zauważyć na
każdym kroku. Po trupach do
celu rozpychanie się w tłumie.
Rywalizacja wygrywa nad
współpracą. Zasady przyzwoitości, uczciwości czy też wzajemnej lojalności schodzą na
dalszy plan. Często widzimy to
przy udzielaniu premii uznaniowych, podziale przeszeregowań
czy też nawet przy sporządzaniu

planów urlopowych. Na każdym
szczeblu służbowej drabiny wygrywa ten, kto nie podskakuje,
ma lepsze układy z szefem czy
też doniesie na kolegę. Reszta
to nieudacznicy i ofiary losu. Kto
chce się z tego kręgu wyrwać,
też musi zapomnieć o elementarnej ludzkiej uczciwości i poczuciu godności.
Również związki zawodowe
nie są wolne od tej atmosfery
wzajemnego podgryzania, pomówień i podkopywania. Najlepiej tak, by załoga tego nie
dostrzegła, a pracodawca docenił. Jeden się wychyla i naraża – jak coś ugra, to zasługa
wszystkich i po medale ustawia
się długa kolejka. Jak przegra
– to wiadomo, na kim psy można wieszać. Hipokryzji w tym
wiele, ale kto by się tym przejmował. Ciemny lud i tak się nie
połapie. Ważne, by głośno mówić o potrzebie jedności i solidarności oraz współpracy. Po
cichutku natomiast ciągnąc
w swoją stronę kawałek związkowego sztandaru. Niestety, tak
daleko nie zajedziemy. Oczywiste bowiem jest, że szybciej
dopłyniemy do celu, jeśli siedząc w jednej łódce, wszyscy
wiosłować będziemy w tym
samym kierunku.
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Zatarty ślad?
co tam słychać w polityce
Jubileuszowe obchody odkrycia
w Sieroszowicach bogatego złoża
miedzi skłaniają do refleksji nad przebytą drogą i losami Polskiej Miedzi.
Gdy 60 lat temu Jan Wyżykowski
oznajmił światu wyniki swojej pracy,
z pewnością czuł satysfakcję i dumę.
Cieszył się, iż pomimo wielu przeciwności i kłód, jakie mu rzucano pod
nogi podczas poszukiwań, nie zniechęcił się i dotarł do celu.
Jego przeciwnicy przekonywali
wówczas, że skoro niemieccy geolodzy nie odkryli złóż, to i polscy też nie
mają na co liczyć. Niewiele brakowa-

ło, by w ogóle zaniechano poszukiwań. Mówiono o stracie czasu i o marnowaniu pieniędzy z państwowej
kasy. Grożono więzieniem za sabotaż
gospodarczy.
On jednak swoje wiedział i stawiał
czoło wszelkim przeciwnościom.
Z determinacją i entuzjazmem budował podwaliny Polskiej Miedzi.
Słusznie był przekonany, że będzie
to źródło stabilizacji i dobrobytu dla
setek tysięcy mieszkańców Dolnego
Śląska. Ludzi, którzy po powojennej
zawierusze znaleźli na tej ziemi swój
własny kawałek miejsca na świecie.
Potrafił tym swoim entuzjazmem
i optymizmem zarażać innych. Nie
dbał o zaszczyty i osobiste profity.

Był na wskroś uczciwy. Szanował
robotników i górników. Nigdy dla
siebie nie żądał podwyżki. Na wszelkie też możliwe sposoby zwalczał
karierowiczów i kombinatorów postawionych na wysokich dyrektorskich i ministerialnych stołkach,
którzy, gdy osiągnął sukces, usiłowali się dopisać do jego osiągnięć.
Uruchomienie wydobycia rudy
i stworzenie silnych podwalin do
dalszego rozwoju polskiego przemysłu miedziowego – to był cel
jego życia. Przez kilkadziesiąt lat od
odkrycia złoża jego dzieło było kontynuowane. LOGM się dynamicznie
rozwijał i umacniał na światowym
rynku. Jednak w ostatnich latach

ten pozytywny trend został zahamowany.
Gdyby dzisiaj żył Jan Wyżykowski,
z pewnością nie zaakceptowałby
sposobu zarządzania Polską Miedzią.
Co by powiedział, patrząc na obecną
sytuację, w jakiej znajduje się KGHM?
W jaki sposób by ocenił wielkomocarstwowe ambicje zarządzających,
które doprowadziły firmę do niebezpiecznego zadłużenia? Czy pozwoliłby na to, by w Zagłębiu Miedziowym
grupka cwaniaków mogła kosztem
wielu tysięcy pracowników budować
swoje fortuny na jego spuściźnie?
Czy zdołałby przekonać decydentów
politycznych do wznowienia wydobycia rudy miedzi pod Bolesławcem
zamiast szukać jej gdzieś na pustyni
po drugiej stronie globu i tam gubić
pieniądze zarobione w Polsce?
Może dobrze, że nie doczekał czasów, w których o KGHM media coraz
częściej informują w kontekście afer
i przekrętów gospodarczych, a prokuratura, ABW i CBJ mają pełne ręce
roboty. Zapewne przecież nie tak
widział przyszłość Polskiej Miedzi,
budując jej podwaliny.
W rocznicę odkrycia złóż tradycyjnie
obchodzić będziemy Święto Polskiej
Miedzi i oddawać hołd jego odkrywcy. Jak zwykle przybędą oficjalne
delegacje i w Lubinie pod jego pomnikiem oraz w Sieroszowicach przed
tablicą pamiątkową będą płomienne
przemówienia, kwiaty i wieńce. Będzie uroczyście, z orkiestrą górniczą
i pocztami sztandarowymi w tle. Nikt
więc nie ośmieli się powiedzieć nic,
co by zakłóciło tę podniosłą atmosferę. A może to jest właśnie dobry
moment do refleksji i podsumowania
– skąd przed laty wyruszyliśmy i gdzie
dzisiaj jesteśmy. Niestety, bilans ten
nie wygląda imponująco.
Na budynku jednej z głogowskich
szkół widnieje tablica z wyrytą sentencją: „Każdy człowiek rodzi się, żyje
i umiera. Lecz nie każdy potrafi pozostawić po sobie ślad na ziemi. Jan
Wyżykowski taki ślad pozostawił”.
Piękne i mądre słowa. Od siebie
dodam jedynie, że jest to z całą pewnością bardzo pozytywny ślad.
Wbrew wysiłkom niektórych następców Mistrza Jana, którzy wiele zrobili, by ten jego ślad na ziemi zatrzeć
i zniszczyć.
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