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Wielomiesięczne prośby, tłumaczenia i dyskusje nic nie dały. Przyszła więc
pora na zmianę tonu dialogu z zarządem. Teraz żądamy i wymagamy.

Spór zbiorowy w KGHM
24 kwietnia podczas posiedzenia Prezydium ZZPPM podjęto decyzję o wejściu w procedurę sporu zbiorowego z zarządem KGHM.
Do prowadzenia rokowań z pracodawcą powołano Zespół Negocjacyjny pod kierownictwem przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego.
Przyjęte ustalenia zapadły
w wyniku oceny odpowiedzi
władz spółki na zgłoszone przez
związek 10 kwietnia postulaty
płacowe, socjalne oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy. Z otrzymanego dokumentu
wynika, iż prezes Polskiej Miedzi
Radosław Domagalski-Łabędzki
nie widzi potrzeby wypłaty załodze 2000 złotych w formie premii
wyrównującej kolejny już rok malejącą nagrodę za wypracowany
zysk. Tłumaczy, iż w 2016 roku
tabela stawek zasadniczych podniesiona została o 3,55% oraz
przeszeregowano 22% załogi.
– Argumentacja ta stoi
w sprzeczności z danymi, jakie
sam pracodawca nam przekazał
– komentuje Ryszard Zbrzyzny.
– Wynika z nich, iż w 2016 roku
pracownicy mieli miesięcznie
średnio o 166 zł mniej z powodu
niższej nagrody za wypracowany

zysk. To niekorzystne dla ludzi
wyliczenie jest efektem wciąż
niezmienionej procedury naliczania podatku od kopalin. Tak
więc oczekiwane przez nas 2000
złotych nie jest kwotą z sufitu.
Nie widzimy powodu, by to załoga Polskiej Miedzi ponosiła koszty tego kuriozalnego obciążenia
fiskalnego.

Pacta sunt servanda, czyli
umów należy dotrzymywać
Przewodniczący podkreśla, iż
na początku 2016 r. zarząd KGHM
podpisał porozumienie, w którym
zobowiązał się do przebudowy załącznika nr 11 ZUZP regulującego
sposób naliczania nagrody rocznej
z zysku, jeżeli podatek od kopalin
nie zostanie ograniczony lub zniesiony. Dzisiaj już wiadomo, że rząd
Prawa i Sprawiedliwości nie zrezygnuje z tej daniny dostarczają-

cej co roku do Skarbu Państwa
około 1,5 mld zł.
– Niestety okazuje się, że prezes nie zamierza wywiązać się
z ustaleń podjętych rok temu.
Jednak my o nich pamiętamy
i zrobimy wszystko, by zostały
zrealizowane. Nie może przecież
być tak, że ludzie za swoją coraz
bardziej wydajną pracę, powadzoną w stale pogarszających się wa-

Co to jest spór zbiorowy?
Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami
dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych
oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup,
którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
Dlaczego spór zbiorowy, a nie od razu
strajk?
Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego. Legalny strajk może być zorganizowany tylko w ramach sporu zbiorowego.

Czego dotyczy spór zbiorowy?
Spór zbiorowy może dotyczyć: warunków
pracy, płac, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych pracowników. Żądania
ZZPPM mieszczą się w ustawowych wymogach.

Etapy sporu zbiorowego
1. Zgłoszenie żądań
Spór zbiorowy rozpoczyna się w dniu przekazania pracodawcy żądań przez organizację
związkową (pisemnie). W naszym przypadku
nastąpiło to 11 kwietnia.
2. Rokowania
Niespełnienie przez pracodawcę żądań
(w terminie nie krótszym niż 3 dni, w naszym
przypadku określono termin 10-dniowy) skutkuje podjęciem rokowań. Ich celem jest
dojście przez strony do porozumienia.

3. Mediacje
W przypadku braku porozumienia na etapie
rokowań spór przechodzi na etap mediacji
polegających na negocjacjach z udziałem
niezależnego mediatora.
4. Strajk ostrzegawczy
W trakcie mediacji (nie wcześniej niż 14 dni
od wszczęcia sporu zbiorowego) może być
zorganizowany strajk ostrzegawczy. Nie jest
on obowiązkowy.
5. Arbitraż
Po zakończeniu etapu mediacji można
ewentualnie poddać spór zbiorowy pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego
(przy sądzie okręgowym lub Sądzie Najwyższym).
6. Strajk
Dopiero nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w trakcie mediacji otwiera drogę do zorganizowania strajku.
Może on być zorganizowany po przeprowadzonym wśród pracowników referendum
strajkowym, w którym weźmie udział minimum 50 proc. uprawnionych i większość
z nich wyrazi na to zgodę.

runkach, otrzymują wynagrodzenie, którego realna wartość
z roku na rok spada. Na dodatek
pracodawca próbuje wmawiać
nam, że jest odwrotnie i nie widzi
powodu do zmiany dotychczasowych zasad naliczania nagrody
rocznej. Zwracam też uwagę, iż
wzrost wynagrodzeń w spółce
w okresie ostatnich dwóch lat
wyniósł zaledwie 2,2 proc., podczas gdy krajowa średnia w sektorze przedsiębiorstw to wartość
rzędu 7 proc. Zestawienie tych
wartości pokazuje skalę problemu, jaki narasta w Polskiej Miedzi i z jakim musimy się zmierzyć. Chowanie głowy w piasek
tylko pogarsza sytuację – mówi
Ryszard Zbrzyzny.

Odkładanie na wieczne
nigdy
Polityka władz KGHM polegająca na unikaniu wypracowania
rozwiązań w sprawach, które
tego wymagają, znalazła swoje
odzwierciedlenie również w odpowiedzi na kolejne postulaty
ZZPPM. Przypominamy, iż dotyczą one dokonania dodatkowego
odpisu na ZFŚS w kwocie 500 zł
na jednego pracownika zatrudnionego w KGHM, przeszeregowań dla co najmniej 25 proc. załogi (szczególnie dla ludzi
pracujących bezpośrednio przy
wydobyciu rudy, produkcji miedzi
i srebra), likwidacji tzw. premii
motywacyjnej i wprowadzenia
tych kwot do stawek płac zasadniczych tych pracowników oraz

uruchomienie PPE w krajowych
spółkach grupy kapitałowej.
– We wszystkich tych sprawach
zarząd co prawda dostrzega potrzebę zmiany obecnego stanu –
komentuje przewodniczący – niestety, na tym bardzo ogólnym
stwierdzeniu w zasadzie kończą
się jego działania. Trudno bowiem poważnie traktować informacje o trwających pracach
analitycznych, powoływaniu specjalnych komisji o nieznanym
składzie, które kiedyś tam, w bliżej nieokreślonej przyszłości
przedstawią propozycje rozwiązań systemowych. Jak to w praktyce wygląda, najlepiej widać na
przykładzie naszej legnickiej
huty. Od wielu już lat zapowiada
się przekształcenie jej w hutę złomową. Kolejne ekipy opracowują
nowe analizy i projekty inwestycyjne. Do tej pory jednak nic
konkretnego z tego wszystkiego
nie wynika. Wciąż wszystko pozostaje w sferze ambitnych planów
i nic nie wskazuje na to, by wreszcie rozpoczęła się ich realizacja.
Dłużej na takie bujanie w obłokach i mamienie ludzi nie ma
naszej zgody.
Z szacunków kierownictwa
ZZPPM wynika, że całkowity
koszt realizacji zgłoszonych postulatów wynosi około 50 mln zł.
To nic nieznacząca kwota w porównaniu z miliardami złotych
topionymi przez KGHM między
innymi na chilijskiej pustyni
w kopalni Sierra Gorda czy też
w kanadyjskiej odkrywce Afton
Ajax.
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Oświadczenie ZZPPM
21 kwietnia, opierając się na publicznej informacji
legnickiej prokuratury, media podały sensacyjną wiadomość, że w ciałach czterech ofiar ubiegłorocznej listopadowej katastrofy w kopalni Rudna odkryto ślady
alkoholu i narkotyków. Konieczne więc będzie wykonanie dodatkowych ekspertyz, które dadzą odpowiedź na
pytanie, czy zmarli górnicy byli pod wpływem tych
substancji, czy też ich obecność we krwi to wynik pośmiertnych zmian biochemicznych.
Prokuratura Okręgowa w Legnicy już piąty miesiąc
prowadzi postępowanie w sprawie sprawdzenia przyczyn zaistnienia tragicznego zdarzenia, gdzie zginęło
8 górników, a ponad 20 zostało rannych. Wygląda na
to, że skupiła się wyłącznie na szukaniu tanich sensacji,
a nie faktów mających przyczynowo-skutkowy związek
z tą tragedią.
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego wyraża najgłębsze oburzenie i protestuje przeciwko budowaniu wokół ludzkich tragedii i dramatów
atmosfery taniej sensacji. Uważamy, że podawanie
przez prowadzących śledztwo do publicznej wiadomości jeszcze niesprawdzonych do końca informacji dotyczących sekcji zwłok ofiar wypadku jest postępowaniem haniebnym. Świadczy o braku profesjonalizmu
i odpowiedzialności. Jest też wyrazem braku szacunku
zarówno dla zmarłych, jak i ich rodzin. Zapowiadamy
też, że w tej sprawie wystąpimy do prokuratora generalnego z formalną skargą na działania podległej mu
Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
W świetle powyższego mamy prawo mieć wiele wątpliwości co do czystości intencji organów śledczych.
Obawiamy się, że podejmują oni próbę sterowania
opinią publiczną tak by odwrócić jej uwagę od prawdopodobnych nieprawidłowości, błędów i przypadków
łamania prawa górniczego.
Nie pozwolimy, by półprawdy i spekulacje niszczyły
dobre imię ofiar tragedii i rzutowały na wizerunek całej
załogi Polskiej Miedzi. Ludzkie nieszczęście nie może
być traktowane instrumentalnie i wykorzystywane do
tuszowania niewygodnej decydentom prawdy.
Dziwi nas też całkowita bierność i brak reakcji w tej
sprawie ze strony zarządu KGHM. Zwracamy też uwagę, że niezależnie od odpowiedzi na pytanie, czy zmarli byli pod wpływem środków odurzających, wiadomo
już, iż przyczyn katastrofy górniczej należy szukać gdzie
indziej. Oczekujemy na publiczną prezentację pełnej
treści protokołu i wniosków z prac Komisji Wyższego
Urzędu Górniczego, która badała przyczyny katastrofy.
Zapewniamy, że w naszych szeregach nie brak osób
mogących wziąć udział w merytorycznej debacie na
ten temat.
Nie pozwolimy sprawy tej zamieść pod przysłowiowy
dywan.
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
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Lubin, 2017.04.24

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

W związku z przekazaniem do publicznej wiadomości przez legnicką prokuraturę prowadzącą postępowanie w sprawie zbiorowego śmiertelnego wypadku przy pracy w Zakładach Górniczych Rudna informacji o stwierdzonym w organizmach ofiar wypadku
alkoholu oraz narkotykach wyrażam w imieniu rodzin oraz kolegów górników stanowczy
sprzeciw.
Jednocześnie składam skargę na prokuratora, który dopuścił do ujawnienia tej informacji.
Jest to tym bardziej oburzające, iż była to jedyna informacja ujawniona mediom o ustaleniach postępowania w sprawie śmierci górników.
W mojej ocenie zachowanie takie jest przejawem albo całkowitego braku profesjonalizmu prokuratora, albo działaniem zmierzającym do wypaczenia rzeczywistych powodów katastrofy. Narusza to nie tylko powagę zdarzenia i jego skutków, ale również dobra
osobiste rodzin zmarłych. Szacunek dla ofiar tego tragicznego zdarzenia wymaga, aby
nie eksponować zdarzeń i faktów niemających żadnego związku z tą tragedią.
Zachowanie prokuratora pozostaje w całkowitej sprzeczności z etyką zawodu wymagającego obiektywizmu, bezstronności i rzetelności w gromadzeniu faktów i ocenie ich
wpływu na przyczyny zdarzenia.
Zwracam uwagę Pana Ministra na natychmiastowe podchwycenie tej informacji przez
media o lokalnym, jak i krajowym zasięgu, jak i sposób, w jaki zostały przedstawione
– sensacja wielomiesięcznego ustalania.
Pytanie należy postawić również w obszarze dopuszczalności ujawnienia takich faktów
z materiałów toczącego się śledztwa.
W mojej ocenie wyjaśnienia wymaga również fakt, czy ta oburzająca decyzja została
podjęta samodzielnie przez prokuratora prowadzącego postępowanie, czy też otrzymał
on polecenie od swych przełożonych.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie w ramach nadzoru postępowania decyzji
zmierzającej do wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji od prokuratora odpowiedzialnego za to skandaliczne zdarzenie.
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
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oddział we Wrocławiu

Zebrania Delegatów zbliżają się do półmetka
W drugiej połowie kwietnia odbyły się wybory przewodniczących naszych zakładowych organizacji
w Zakładzie Hydrotechnicznym, Pol Miedź Transie i Metraco. Wszędzie jednogłośnie zadecydowano
o reelekcji dotychczasowych przewodniczących. Waldemarowi Pietrzykowi, Dorocie Zielonko i Andrzejowi Starzyńskiemu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności związkowej.
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Ryszard Zbrzyzny w radzie nadzorczej jest gwarancją
skutecznego reprezentowania spraw pracowniczych.
On nigdy prezesom i ministrom nie odpuszczał.
Rozmowa z przewodniczącym OPZZ Janem Guzem
W trakcie kampanii wyborczej Prawo
i Sprawiedliwość obiecywało, że będzie
słuchać głosu obywateli i troszczyć się
o dialog społeczny. Czy z punktu
widzenia OPZZ zapowiedzi są wdrażane
w życie?
Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Pozytywnie oceniamy prospołeczne rozwiązania,
w tym głównie wprowadzenie minimalnej
płacy godzinowej – to nasza sztandarowa
propozycja, do której udało nam się przekonać rząd i większość opozycji. Dotyczy to też
zniesienia syndromu pierwszej dniówki, czyli wprowadzenie konieczności podpisania
z pracownikiem umowy przed przystąpieniem do pracy.
Faktem jest, że zgodnie z obietnicami
wdrożony został program 500+.
To też nasza propozycja programowa. Niestety, przy jej realizacji przyjęto rozwiązania
połowiczne. Uważam, że program powinien
obejmować więcej dzieci. Dziś tylko mniej
więcej połowa z nich korzysta z 500+. Niezamożne rodziny z jednym potomkiem w wielu przypadkach nie otrzymują świadczenia,
a dostają je bogaci opiekunowie. To duża
niesprawiedliwość, która powinna być naprawiona poprzez wprowadzenie mechanizmu złotówka za złotówkę. Niepokojące jest
też podważanie przez PiS roli Trybunału
Konstytucyjnego, zawłaszczanie prokuratury, służby cywilnej i sądownictwa. Rozczaro-

wanie budzi fakt, iż zarówno większość parlamentarna, jak i prezydent zlekceważyli
postulat OPZZ, aby to staż pracy, jako drugi
warunek obok wiekowego, decydował
o możliwości przechodzenia na emeryturę
– 35 lat pracy dla kobiet i 40 lat pracy dla
mężczyzn.

Jednak wiek emerytalny został
obniżony.
To prawda. Trudno temu zaprzeczyć,
ale samo obniżenie wieku emerytalnego,
bez zwiększenia zarobków, nie spowoduje,
że emerytury będą wyższe. Problemy narosły, kiedy w 1999 roku rząd Akcji Wyborczej Solidarność wprowadził niekorzystne zmiany w systemie emerytalnym.
Zastąpiono wówczas system solidarności
pokoleniowej oparty na zdefiniowanym
świadczeniu mechanizmem opartym na
zdefiniowanej składce. W efekcie doszło
do znacznej obniżki wysokości wypłacanych świadczeń. Przyczyniły się do tego
też takie czynniki, jak zmniejszenie wynagrodzeń, zalew umów śmieciowych
i wzrost bezrobocia. Obecnie władza zainicjowała zmiany, jednak nie idą one w dobrym kierunku. Wciąż nie ma strategii
tworzenia dobrych miejsc pracy. Nie ma
również żadnych konkretów odnośnie do
inwestycji publicznych. Rząd nie podjął
systemowych działań na rzecz ograniczenia umów cywilno-prawnych. Nie dotrzymano też słowa odnośnie do zwiększenia
kwoty wolnej od podatku. PiS obiecywał
podniesienie jej do 8 tys. zł, a tymczasem
mamy rozwiązanie, które nie obejmie
osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wielu pracowników, którzy rozliczają swoje PIT-y, zapewne to zauważy.

A jak pracuje Rada Dialogu Społecznego, która zastąpiła dawną Komisję
Trójstronną? Czy trwający wiele miesięcy okres technicznego jej rozruchu już
się zakończył?
Teoretycznie tak. Jednak Rada Ministrów często podejmuje decyzje bez konsultacji w RDS. W ten sposób rząd ustalił
poziom wynagrodzenia minimalnego, płace w budżetówce czy wysokość świadczeń
społecznych. Wiele propozycji legislacyjnych PiS narzuca w ramach inicjatyw poselskich. W ten sposób pomijana jest dyskusja z partnerami społecznymi. Tak
wprowadzono między innymi zmiany
w zasadach wyboru i powoływania przedstawicieli pracowników do organów spółek Skarbu Państwa. W grudniu ubiegłego
roku, podczas słynnego posiedzenia w Sali
Kolumnowej przegłosowano regulacje,
które w znacznym stopniu utrudniają załogom pracowniczym wyłonienie swoich
przedstawicieli do rad nadzorczych i ich
zarządów. Nie tylko zaostrzono wymogi
odnośnie do kandydatów załóg do rad, ale
przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym
wyłoniony przez załogę przedstawiciel nie
może pełnić funkcji z wyboru w zakładowym zarządzie związku. Jest to ewidentne ograniczenie praw obywatelskich.
To wygląda również na ograniczenie
praw pracowniczych nadanych im mocą

Rada nadzorcza, by mogła skutecznie wypełniać swoje zadania i dobrze służyć firmie,
musi mieć w swoim składzie odważną opozycję, która będzie jej patrzeć na ręce.
Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego do załogi Polskiej Miedzi
Koleżanki i Koledzy!
Pracownicy Polskiej Miedzi!
We wszystkich zakładach KGHM zbierane są podpisy na listach poparcia dla
kandydatów do rady nadzorczej spółki
z wyboru załogi. Wśród nich jest również
drużyna, która uzyskała rekomendację
ZZPPM. Mam zaszczyt stać na jej czele
obok kolegów Leszka Hajdackiego, przewodniczącego naszej zakładowej organizacji na ZG Rudna oraz Krzysztofa Łuki, lidera ZZPPM HMG.
Pracę przedstawicieli załogi w radzie
nadzorczej spółki postrzegam jako ich
aktywny wkład w zarządzanie firmą, dbanie o utrzymanie jej wysokiej pozycji
rynkowej oraz utrzymanie wielu tysięcy
stabilnych i dobrych miejsc pracy zarówno w KGHM, jak i szeroko pojętym Zagłębiu Miedziowym. To również element
systemu wczesnego ostrzegania przed

szkodliwymi decyzjami właścicielskimi,
jakich niestety w historii Polskiej Miedzi
mamy długą listę.
Tymi zasadami zawsze kierowałem się,
gdy reprezentowałem załogę w radzie
nadzorczej KGHM drugiej kadencji. Miałem wówczas zwyczaj publikować cykliczne sprawozdania z przebiegu obrad i planowanych decyzji. Mandat zaufania
otrzymany od załogi zobowiązywał mnie
do pełnej transparentności i jawności we
wszystkich sprawach dotyczących żywotnych interesów pracowniczych. Uważałem
też, że zasłanianie się w takich przypadkach
tajemnicą handlową spółki nie może być
nadużywane. Nie po to bowiem parlament
nadał niezbywalne prawo pracownikom
do wyłaniania swojej reprezentacji we
władzach spółek, by później wiązać im
ręce poprzez nakładanie klauzuli poufności
nawet w takich sprawach jak wynagrodze-

nia, bezpieczeństwo pracy, świadczenia
socjalne czy też stabilność zatrudnienia.
Regulacje prawne w tym zakresie są bardzo jasne i precyzyjne.
Oświadczam, że jeśli zostanę wybrany
do rady nadzorczej, to będziecie systematycznie informowani o wszystkim tym,
co Was bezpośrednio dotyczy. Również
deklaruję, iż w każdym przypadku, w którym uznam, że interes firmy jest zagrożony, będę interweniował. Na przykład
nagłaśniając sprawę medialnie, zwołując
w zakładach masówki lub też składając
stosowne zawiadomienia do organów
ścigania.
Jestem też przekonany, że moi dwaj
koledzy, Leszek Hajdacki i Krzysztof Łuka,
udzielą mi w tym zakresie wsparcia.
Nie wolno pozwolić, by reprezentanci
załogi zostali ograniczeni do roli marionetek, które tak tańczą, jak im władza zagra.

Rada nadzorcza, by mogła skutecznie
wypełniać swoje zadania i dobrze służyć
firmie, musi mieć w swoim składzie odważną opozycję, która będzie jej patrzeć
na ręce. Tej roli nie spełnią ministerialni
urzędnicy. Jak bowiem mają oni kontrolować poczynania prezesów pochodzących
z tego samego politycznego nadania?
Równie mało skuteczni będą członkowie
organizacji, która bezkrytycznie występuje
w obronie interesów rządzącego ugrupowania. To tak, jakby powierzyć lisowi pilnowanie kurnika.
Twierdzę, że zgodnie z zasadą ZZPPM
– nic o nas bez nas – pracownicy muszą
mieć swoją prawdziwą i realną reprezentację wszędzie tam, gdzie zapadają dotyczące ich decyzje. Między innymi rada
nadzorcza jest takim miejscem. To ona
zatwierdza zasady funkcjonowania firmy,
jej coroczny budżet i plany produkcyjne.
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ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych.
Też tak uważam. Na 11 kwietnia zaprosiliśmy do centrali wicepremiera Mateusza Morawieckiego na posiedzenie prezydium OPZZ. W jego zastępstwie przybył
Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stwierdził
on, że intencją nowej ustawy było uporządkowanie doboru kandydatów do rad
nadzorczych także pod kątem kwalifikacji
formalnych, co powinno przyczynić się do
poprawy kondycji spółek Skarbu Państwa,
które m.in. mają dostarczać środki na realizację polityki społecznej rządu.
Tłumaczenie to dobrze brzmi, ale wydaje
się mocno demagogiczne.
W OPZZ uważamy, że tak poważna
zmiana zasad funkcjonowania nadzoru
właścicielskiego wpłynie negatywnie także na jakość zarządzania mieniem państwowym oraz wartość majątku narodowego w dłuższym okresie. Ponadto
regulacje te budzą nasze zastrzeżenia,
zwłaszcza w zakresie poszanowania prawa pracowników do wyboru swoich przedstawicieli do organów statutowych spółek
kapitałowych. Wprowadzenie nowych
wymogów dla kandydatów pracowników
na członków rad nadzorczych i zarządów
spółek np. w zakresie wykształcenia i postępowania kwalifikacyjnego stanowi nieuzasadnione ograniczenie ustawowego
prawa do dokonania swobodnego wyboru
przez pracowników. Jest ponadto sprzeczne z zapisami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje rozwój akcjonariatu pracowniczego oraz
zwiększanie zakresu partycypacji pracowniczej.
Ustawa jednak weszła w życie i niewiele
w tej sprawie można już zrobić.
Nigdy nie wolno się poddawać. Szykujemy wniosek do Biura Analiz Sejmo-

Monitoruje poczynania zarządu oraz sytuację zarówno spółki matki, jak i całej grupy
kapitałowej. Przy tak skomplikowanym i obszernym zakresie działalności Polskiej Miedzi funkcjonującej w obszarze przemysłu
wydobywczego, chemicznego i hutniczego jest to bardzo trudne zadanie narażone
na wiele nieprawidłowości lub wręcz
wypaczeń. Społeczna kontrola nad tym
wszystkim wydaje się więc trudna do
przecenienia. By była ona skuteczna, musi
też być sprawowana przez ludzi niezależnych, mających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Wyrażając zgodę na kandydowanie do
rady nadzorczej nie kierowałem się własnymi ambicjami czy też chęcią budowania
osobistej kariery. Możliwość bycia przedstawicielem załogi Polskiej Miedzi jest w moim
pojęciu naturalną konsekwencją wieloletniej
działalności związkowej oraz zwieńczeniem
dotychczasowych dokonań ZZPPM.
Liczę na Wasze zrozumienie, wsparcie
i zaufanie.
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny

wych o sporządzenie ekspertyzy prawnej
oraz listy protestacyjne do posłów oraz
władz parlamentu. Wykazujemy w nich
oczywiste błędy legislacyjne zawarte
w ustawie pośpiesznie uchwalonej z pominięciem dialogu społecznego. Liczę, że
doprowadzimy do nowelizacji tego bubla
prawnego.
Zanim jednak do tego dojdzie, w Polskiej
Miedzi trwa już kampania wyborcza
poprzedzająca głosowanie na kandydatów do rady nadzorczej spółki.
Wiem o tym i w pełni popieram jako
kandydata na tę funkcję przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego, którego
znam osobiście od wielu lat. Jestem przekonany, że jest to odpowiedni człowiek do
rzetelnego wypełnienia tej roli. To doskonały i sprawdzony działacz związkowy mający jednocześnie wieloletnie doświadczenie parlamentarne. Załoga Polskiej
Miedzi może być dumna, że ma takiego
lidera. W Sejmie zawsze pilnował interesów pracowników i upominał się
o KGHM. Walczył o utrzymanie przez
Skarb Państwa kontrolnego pakietu akcji.
Protestował przeciwko podatkowi od kopalin. Wychodził z licznymi inicjatywami
poselskimi i pisał interpelacje. Nagłaśniał
tematy zgłaszane przez centralę OPZZ.
Ryszard Zbrzyzny w radzie nadzorczej jest
gwarancją skutecznego reprezentowania
spraw pracowniczych. On nigdy prezesom
i ministrom nie odpuszczał, a zarazem
umie nawiązywać z nimi merytoryczną
dyskusję. Dlatego apeluję nie tylko do
członków ZZPPM, ale również do pozostałych organizacji związkowych zrzeszonych
w OPZZ, a funkcjonujących w KGHM,
o wsparcie jego osoby. Popieram też zgłoszonych kandydatów ZZPPM w wyborach
przedstawicieli pracowników w Radzie
Nadzorczej KGHM, to jest Leszka Hajdackiego i Krzysztofa Łukę.
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Jak PiS wypełnia testament po PO
Ustawa, o której wspomina w rozmowie przewodniczący opZZ Jan Guz, weszła
w życie 1 stycznia br. Za jej uchwaleniem głosowali głównie posłowie prawa i sprawiedliwości. Co ciekawe – treść regulacji została opracowana na podstawie
projektu przygotowanego przez platformę obywatelską w czasie poprzedniej
kadencji parlamentarnej. wówczas zasiadający w ławach opozycji politycy pis
byli przeciwni proponowanym zmianom. po dojściu do władzy jednak zmienili
zdanie i po cichutku, korzystając z zamieszania w sali kolumnowej sejmu w grudniu ubiegłego roku, szybko przegłosowali regulacje znacznie ograniczające prawo
pracowników do swobodnego wyboru swojej reprezentacji do władz spółek z udziałem skarbu państwa. przedstawicielem załogi w radzie nadzorczej nie mogże
bowiem zostać osoba pełniąca funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. ponadto musi to być człowiek legitymujący się wykształceniem wyższym
i spełniający przynajmniej jeden z poniższych wymogów, czyli który:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta,
doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończył studia Master of Business administration (MBa),
d) posiada certyfikat Chartered Financial analyst (CFa),
e) posiada certyfikat Certified International Investment analyst (CIIa),
f) posiada certyfikat association of Chartered Certified accountants (aCCa),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez
ministra przekształceń własnościowych, ministra przemysłu i handlu, ministra
skarbu państwa lub komisją selekcyjną
i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw skarbu państwa
j) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez prezesa rady Ministrów.
– Ustawa ta jest naruszeniem umowy społecznej, która przed laty regulowała zasady
prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw – komentuje przewodniczący ZZppM ryszard Zbrzyzny. – Uzgodniono wówczas, iż jednym z warunków zgody pracowników na
sprzedaż akcji ich firm będzie zachowanie prawa załogi do współzarządzania spółką.
Mnie co prawda nowe regulacje w żadnym stopniu nie wykluczają, bo spełniam wszystkie wymogi. Mam wykształcenie wyższe zarówno z zakresu górnictwa, jak i ekonomii.
Ukończyłem też studia Master of Business administration (MBa), no i nie pełnię funkcji
z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. niemniej jednak za skandaliczne uważam
tak drastyczne ograniczenie praw pracowniczych. Jest to kolejny dowód na hipokryzję
prawa i sprawiedliwości, partii, która w świetle jupiterów głosi zasady wrażliwości
społecznej, a pod osłoną nocy uchwala prawo, które temu zaprzecza.

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.
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
i
Wiceprzewodniczący
ZZPPM ds. hutnictwa
Krzysztof Łuka

24 kwietnia 2017

Z okazji Dnia Pracowników Służby Zdrowia
oraz Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarek i Położnych
wszystkim pracownikom służby zdrowia
składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji
w trudnej, ale jakże potrzebnej, pracy
na rzecz pacjenta oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym, realizacji zawodowej
i docenienia ciężkiej pracy na rzecz niesienia
pomocy innym.
Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny
i Wiceprzewodnicząca ZZPPM
ds. spółek Barbara Popielarz
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Zrzutka na prezesów i kadrę kierowniczą Pol-Miedź Transu

Dowód wdzięczności
Przyznana przez zarząd Pol-Miedź Transu oraz zaakceptowana przez trzy organizacje związkowe dbające o dobrostan prezesów podwyżka dla załogi wzrostu
wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 2,2 proc. wywołała wśród ludzi niecodzienną reakcję. Jej wyrazem jest list skierowany do władz firmy, w którym
zawarto propozycje innego rozwiązania płacowego. W całej spółce trwa akcja zbierania wśród pracowników podpisów pod pismem.
Zarząd Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.
w Lubinie
Szanowny Panie Prezesie!
Jako załoga naszego zakładu jesteśmy Panu niewymownie wdzięczni za ostatnią podwyżkę wynagrodzeń, która ustalona według sprawiedliwych procentowych kryteriów, pozwoliła po raz kolejny na
powiększenie dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami działalności podstawowej a kadrą
kierowniczą.
Z naszych wyliczeń wynika, że dzięki Pańskiej szczodrości, wzbogaciliśmy się o średnio 50 zł brutto.
W naszej ocenie tak znacząca kwota z pewnością pozwoli nam na poszerzenie perspektywy życia, w szczególności w zakresie nabywania dóbr materialnych. Doceniamy w Pańskim działaniu również troskę o nasze zdrowie

zszargane wieloletnią pracą w ciężkich warunkach atmosferycznych i w szkodliwym środowisku pracy, co w perspektywie koniecznych prywatnych zabiegów leczniczych
i rehabilitacyjnych pozwala nam mieć nadzieję na poprawę zdrowia i dalszą sumienną pracę na rzecz naszego
zakładu pracy.
Jednak szczególnie chcielibyśmy podziękować za
stworzenie nam nowych możliwości sprawiania przyjemności naszym dzieciom i wnukom. Ta kwota podwyżki pozwoli nam dać naszym bliskim chwilę szczęścia.
Rozumiemy też, że rodziny naszych kolegów z kadry
kierowniczej są w tak ciężkiej sytuacji życiowej, że należało ich wspomóc kosztem pracowników działalności
podstawowej i w pełni to popieramy.
Jeśli wystąpi Pan z inicjatywą utworzenia pracowniczego funduszu pomocowego dla kadry kierowniczej
(wliczamy w to również zarząd spółki), to z radością

przekażemy na ten cel całą kwotę uzyskanej podwyżki. Nie będziemy wówczas dręczeni wyrzutami sumienia, że niektórym z naszych kolegów jest tak ciężko,
a my bezdusznie wydajemy 50 zł na małostkowe przyjemności.
Szanowny Panie Prezesie, docenił Pan nasz wieloletni
wkład w istnienie naszego zakładu pracy oraz troskę
o wykonywanie powierzonych nam zadań – bez względu
na to, czy dzieje się to w dzień czy w nocy, w warsztatach
czy w szczerym polu, na terenie bliskim czy też na drugim końcu Polski. Kwota podwyżki buduje w nas przekonanie, że w razie otrzymania propozycji pracy i przejścia
do firm konkurencyjnych, z dumą odmówimy jej przyjęcia i pozostaniemy w szeregach naszej załogi.
Jeszcze raz dziękujemy za docenienie naszego wysiłku.
Załoga

Co to jest mobbing?
Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,
polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Prościej rzecz ujmując, mobbing to nic innego jak terror
psychiczny w życiu zawodowym charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane
systematycznie przez jedną
osobę lub większą liczbę osób,
skierowanymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która
w ich wyniku zostaje pozbawiona szans na pomoc i obronę.
Przejawem mobbingu może
być wiele zachowań, wśród
nich między innymi:
1. Działania wpływające negatywnie na proces komuni-

kacji, np.: ograniczanie lub
utrudnianie pracownikowi
możliwości wypowiadania
się:
– reagowanie na wypowiedzi i uwagi pracownika krzykiem, wyzwiskami lub głośnym wymyślaniem,
– systematyczne krytykowanie życia zawodowego i wykonywanej pracy,
– pisemne groźby i pogróżki.
2. Działania wpływające negatywnie na relacje międzypracownicze, np.:
– unikanie rozmów z pracownikiem,

– przesadzanie go na miejsce
z dala od współpracowników,
– przeszkadzanie w utrzymywaniu relacji międzypracowniczych.
3. Działania wpływające na
negatywne postrzeganie pracownika w środowisku pracy,
np.:
– szerzenie negatywnych
opinii na temat pracownika,
– publiczne wyśmiewanie
kompetencji pracownika oraz
ich podważanie,
– publiczne wyśmiewanie
wyglądu zewnętrznego,
– plotkowanie.

4. Działania wpływające negatywnie na pozycję zawodową osoby poszkodowanej, np.:
– utrudnianie wykonywania
obowiązków zawodowych poprzez blokowanie dostępu do
informacji służbowych niezbędnych do realizacji zadań,
– odbieranie pracownikowi
prac i zadań zleconych wcześniej do wykonania,
– zlecanie pracownikowi zadań poniżej jego umiejętności
i kwalifikacji,
– zlecanie zadań przerastających możliwości i kompetencje pracownika,

– przydzielenie zbyt dużej
ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami.
5. Działania wywierające
szkodliwy wpływ na zdrowie
poszkodowanego, np.:
– zlecanie prac szkodliwych,
– zlecanie zadań nadmiernie
ciężkich w stosunku do fizycznych możliwości pracownika,
– zlecanie prac niebezpiecznych i zagrażających życiu.
O psychicznych i fizycznych
skutkach mobbingu i metodach walki z tym zjawiskiem
będziemy pisać w kolejnych
wydaniach.

Najczęściej popełniane błędy

Warto walczyć

Psycholog Aneta Styńska prowadząca portal www.psychoporady.pl podaje najczęściej
popełniane błędy przez osoby mobbingowane.

Osoba, która padła ofiarą mobbingu, ma prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnej płacy. Jednak
w indywidualnej sprawie o wysokości odszkodowania orzeka
sąd. Dlatego wysokość odszkodowania zależy od konkretnego
przypadku. Na razie najczęściej nie są to kwoty wielkie. Np. we
wrześniu 2006 r. łódzki sąd przyznał 8 tys. zł odszkodowania za
naruszenie dóbr osobistych oraz 1,4 tys. zł za przepracowane
nadgodziny byłemu przedstawicielowi handlowemu, który
zwierzchnikom wytoczył proces o mobbing. Ale są także inne
wyroki. Otóż zwolniona z pracy dziennikarka Polskiego Radia
wygrała sprawę, a sąd uznał, że została zwolniona w sposób
upokarzający i padła ofarą mobbingu. Polskie Radio zapłaci
41 tys. zł odszkodowania, 2,6 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdy oraz 8,3 tys. zł za okres wypowiedzenia. Warto walczyć.

1. Nie umiesz się odezwać,
gdy szef ma do Ciebie pretensję i przeważnie milczysz, dając mu tym samym „ciche
przyzwolenie” na kolejne reprymendy.
2. Zgadzasz się na wszystkie
propozycje swojego szefa, nawet jak uważasz je za absolutnie
bezsensowne.
Postępując
w ten sposób, dajesz swojemu

szefowi odczuć, że jest mądrzejszy od ciebie, że nie masz
własnego zdania, a tym samym, że ma prawo nad tobą
górować.
3. Dla „świętego spokoju”
godzisz się ze wszystkim, nawet
jeśli z tego powodu narażasz na
szwank swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, a w najlepszym wypadku finanse.

4. Do psychologa lub psychiatry wstydzisz się pójść
w obawie przed wyśmianiem.
Nic bardziej błędnego. Zamiast
iść na „lewe” zwolnienie weź je
od psychiatry, który zdefiniuje
na nim właściwą diagnozę, np.
depresję. Psycholog zaś podczas terapii lub treningu pomoże ci odbudować pewność
i wiarę w siebie.
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Rekreacja, integracja i wspaniała zabawa

22 kwietnia na polu „Paintball Zone” w Biedrzychowie rozegrano turniej, który momentami przypominał wielkie manewry wojskowe. Organizatorem imprezy byli członkowie Forum Młodych działający przy ZZPPM Polkowice-Sieroszowice.
– Walczyły 2 drużyny żółci i czerwoni, rozgrywki odbywały się na podstawie kilku scenariuszu,
m.in: zdobywanie flagi, podkładanie bomby, zdobywanie bazy przeciwnika. To była już nasza czwarta impreza tego typu. Pogoda, mimo złej prognozy, dopisała. Zwyciężyła z lekką przewagą drużyna
żółtych, ale u nas jak zawsze nie ma przegranych i wszyscy są zwycięzcami – wyjaśnia Kamil Buczek.
Na koniec oczywiście było pieczenie kiełbasek przy ognisku i pełne emocji dyskusje na temat
przebiegu rywalizacji. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe koszulki.
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Wypadki
– w wielkim świecie wstydliwy temat
Pod koniec kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w KGHM zorganizowane zostało
seminarium poświęcone właśnie tej
tematyce. Wzięła w nim udział nie
tylko śmietanka kierownictwa Polskiej
Miedzi, ale również między innymi
prezes Wyższego Urzędu Górniczego
oraz przedstawiciele Okręgowego
Urzędu Górniczego i Państwowej Inspekcji Pracy. W reprezentacyjnej sali
im. Jana Wyżykowskiego powiało
wielkim światem, wysoką kulturą
i kompetencją zawodową. Członkowie
zarządu KGHM zapewniali, że bezpieczeństwo pracy to jedna z podstawowych wartości dla spółki. Mówili o nakładach ponoszonych na ten cel
i całkowitym braku tolerancji dla lekceważenia przepisów BHP. Przybyli
goście reprezentujący instytucje kontrolne komplementowali firmę, wskazując na bardzo dobrą ocenę, jaką jej
wystawiają inspektorzy.
Przysłuchiwałem się temu wszystkiemu z narastającym zniesmaczeniem

i zażenowaniem. Zastanawiałem się
też, ile trzeba mieć tupetu, by tak bez
zmrużenia oka rozmijać się z prawdą.
Przecież w ubiegłym roku aż 17
górników w naszych kopalniach odeszło na wieczną szychtę. Również
w środowisku hutników doszło do
tragicznych zdarzeń, ze śmiertelnymi
włącznie. Czy rzeczywiście w każdym
przypadku było to następstwo siły
wyższej, na którą człowiek nie ma
wpływu? Czy mitem, a nie faktem w Polskiej Miedzi jest wieczna pogoń za
coraz większym wydobyciem i przerobieniem rudy nawet za cenę łamania
podstawowych zasad bezpieczeństwa? Jak mamy rozumieć zalecenia
powypadkowe wskazujące między
innymi, iż na ZG Rudna przy projektowaniu komór funkcyjnych, w tym komór maszyn ciężkich, muszą być
uwzględniane prawidłowe szerokości
stref. Konieczne jest też ograniczanie
możliwości rozcinania calizn ochronnych komór funkcyjnych wyrobiskami
korytarzowymi tylko do niezbędnego
zakresu. Natomiast dla poprawy po-

ziomu bezpieczeństwa funkcjonowania komór istniejących należy wyeliminować lub ograniczyć do niezbędnego
minimum wykonawstwo dodatkowych wcinek komorowych w filarach
wielkogabarytowych.
Mam świadomość, że dla niewtajemniczonych brzmi to bardzo skomplikowanie i technicznie. Zapewniam
jednak, że jest to abc sztuki górniczej
i nie potrzeba tego zamieszczać w specjalnych zaleceniach powypadkowych. Jeśli natomiast takie punkty się
znalazły w protokole to rozumiem, że
mamy do czynienia z nieprawidłowościami tolerowanymi przez wyższy
dozór kopalni. To natomiast oznacza,
iż trudno mówić o poszanowaniu zasad bezpieczeństwa oraz trosce dyrekcji kopalni o życie i zdrowie górników.
W trakcie dyskusji o bezpieczeństwie
pracy nikt z uczestników seminarium
słowem nie wspomniał o notorycznych
przekroczeniach norm czasu pracy.
A przecież Państwowa Inspekcja Pracy
już wielokrotnie odnotowała ten fakt
w trakcie kontroli niektórych naszych

zakładów. Rekordziści na ZG Lubin zaliczali po kilkadziesiąt dni pracy bez
wolnego dnia na odpoczynek. Milczeniem też pominięto problem niewystarczającej w zakładach KGHM obsady na
wielu stanowiskach produkcyjnych.
Czyżby tak trudno było skojarzyć, że
przemęczeni ludzie zmuszani do obsługi kilku urządzeń równocześnie siłą
rzeczy są narażeni na wypadek?
Najwyższa pora zacząć nazywać rzeczy po imieniu – w Polskiej Miedzi zysk,
wzrost produkcji i obniżenie kosztów
są często większymi wartościami niż
życie i zdrowie ludzi. Niechętnie się
o tym rozmawia na wytwornych salonach prezesów i dyrektorów, ale w kopalnianych szatniach i cechowniach
jest to temat często poruszany.

Ryszard
Zbrzyzny
Przewodniczący
ZZPPM

Bezprocentowy monopolowy
okiem analityka
Monopol, nie ten kojarzony ze sklepem oferującym napoje procentowe,
jest zjawiskiem w doktrynie naukowej
przedstawianym jako skrajnie naganny
i niekorzystny długofalowo. No nie!
Takie zdanie do związkowej gazety?
Zupełnie się nie nadaje. Ale autor ma
okazję się dowartościować i zabrzmieć
profesjonalnie. Tylko jak napisać coś
o jakimkolwiek monopolu prostym tekstem? Każdy kaznodzieja powie: przedstaw to na przykładzie zrozumiałym dla
środowiska, do którego kierujesz swe
słowa. Tak więc mam zamiar postąpić.
Monopol władzy – od ponad roku
mamy okazję jego powszechność zaobserwować na własne oczy. Ci starsi mogą
przypomnieć sobie lata szczenięce. Młodsi zobaczyć, na czym polegała władza
jedynej słusznej ideologii. Władza dzieli
się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dwie pierwsze są już w jednym
ręku, a trzecia, no cóż, ona, jeżeli pozwolimy, też w tej jednej niewielkiej rączce się
zawrze. Ale dość tej polityki, przejdźmy
na nasze miedziowe podwórko.

Władzę nad KGHM sprawuje Zarząd,
który kontrolowany jest przez Radę
Nadzorczą, a wszystko to bacznie obserwuje czynnik społeczny poprzez swoich
związkowych przedstawicieli. Teraz pytanie, czy władza w tak potężnej, globalnej firmie jak KGHM, jest wyjątkiem
w regule? Czy tu monopol ma szansę
się sprawdzić? Byłby to chyba jedyny
w skali światowej historii przypadek. Czy
możemy pozwolić, aby następne pokolenia pracowników Polskiej Miedzi śmiały się z naszego braku elementarnej
wiedzy ekonomicznej? Wiem, piszę
dość enigmatycznie, już wyjaśniam.
W maju tego roku, jak tradycja i ustawa
nakazują, wybierać będziemy naszych,
czyli załogi, przedstawicieli do Rady
Nadzorczej. Swój udział w boju o nasze,
pracowników, głosy zgłosiło trzech
przedstawicieli Solidarności i trzech zarekomendowała nasza organizacja związkowa, skupiona pod szyldem OPZZ. Teraz „Kochany Panie Marszałku” masz
obowiązek kogoś z tej listy wywalić.
A komuś dać szansę Ciebie reprezentowania. Masz możliwość zawierzyć swój
pracowniczy los dwóm opcjom związkowym. Zdecydować, czy idziesz w patologie monopolu, a może nie ekspery-

mentować i kontrolę nad poczynaniami
Zarządu KGHM powierzyć naszym niezależnym od jedynie słusznej władzy kandydatom. Zwróć też uwagę, że obecna
Solidarność to patrząc, jak zachowują się
jej władze, nie jest już związkiem zawodowym, ale aparatem władzy i przedłużeniem jednej dyktatorskiej ręki.
Z analiz prowadzonych w trakcie wszystkich poprzednich wyborów do Rady Nadzorczej wynika, iż nasi pracownicy nie
chcieli, aby to przedstawiciele jednej centrali związkowej mieli w niej monopol. Swe
trzy głosy dzielili na wszystkie środowiska
związkowe. Dziś takiego dylematu już mieć
nie powinniśmy. Oddając głos na kandydata Solidarności, masz pewność, że głosujesz za monopolem władzy. Żaden z nich
nie zakwestionuje słuszności decyzji Zarządu KGHM. Będzie dbał o wzmocnienie
monopolistycznej pozycji Zarządu, a nie
o los pracowników.
Dlatego zagłosuj na, wymienię alfabetycznie: Leszka Hajdackiego, Krzysztofa
Łukę i Ryszarda Zbrzyznego. Ludzi wykształconych, znających KGHM, mających
znaczące zasługi w boju o nasze pracownicze uprawnienia.
Leszek od wielu kadencji godnie nas,
pracowników, w Radzie Nadzorczej re-

prezentuje. Przypominam to w czasie,
kiedy poprzedni zarząd go w skład rady
niezgodnie z prawem nie włączył i doszło do zadłużenia naszej firmy na wiele
miliardów dolarów.
Krzysztof, reprezentant środowiska
hutniczego. Hutnicy zawsze mieli poczucie niższości wobec górników. To górnicy zawsze silniej potrafili wyegzekwować swoje żądania. Teraz, poprzez
wybór Krzysztofa, masz szansę wzmocnić pozycję hutników.
I na koniec Ryszard, cokolwiek by
o nim napisać, zawsze by się jakieś jego
zasługi dla naszego regionu pominęło.
Człowiek wszechstronnie wykształcony,
znający KGHM jak nikt inny. Poseł 6 kadencji. Spójrz, drogi Czytelniku, w zapisy
ZUZP, większość przywilejów tam zagwarantowanych zawdzięczasz jego determinacji w boju o Twoją godną pracę.
Pamiętaj, masz możliwość oddania
swojego głosu na trzy osoby. Zagłosuj
za normalnością. Głosowanie jest tajne,
nie musisz się obawiać, że jedynie słuszna władza będzie wywierać naciski na
Twój wyborczy głos.
Monopolistycznej patologii – powiedz
NIE.
Analityk

