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RYSZARD ZBRZYZNY  
przewodniczący ZZPPM

Z Polską Miedzią związany od prawie 40 lat. Współ-
założyciel ZZPPM. Jeden z głównych organizatorów 
strajku w obronie polskości Polskiej Miedzi, podczas 
którego stał na czele Międzyzakładowego Między-
związkowego Komitetu Protestacyjnego. Był repre-
zentantem załogi w radzie nadzorczej KGHM drugiej 
kadencji. Absolwent Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. Ukończył studia MBA (Master of Busi-
ness Administration), uzyskując tytuł magistra 
ekonomii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. 
Studiował również na Politechnice Wrocławskiej, 
Wydział Górniczy, Podziemna eksploatacja złóż, 
gdzie uzyskał tytuł magister inżynier. Przez sześć 
kadencji Sejmu RP pełnił mandat posła ziemi dol-
nośląskiej. Reprezentował tam również ruch związ-
kowy. Pracował m.in. w komisjach Skarbu Państwa 
oraz Finansów Publicznych. Autor licznych interpe-
lacji poselskich i inicjatyw parlamentarnych doty-
czących praw pracowniczych. Wielokrotnie też 
podczas debat zabierał głos w sprawach dotyczą-
cych Polskiej Miedzi i Zagłębia Miedziowego. Swo-
ją walkę o zniesienie podatku od kopalin doprowa-
dził aż do Trybunału Konstytucyjnego. 

KRZYSZTOF ŁUKA  
przewodniczący 

ZZPPM O HM/Głogów
Od 32 lat zatrudniony w Hucie Miedzi Głogów. Ostat-
nio na stanowisku głównego specjalisty. Ma wy-
kształcenie średnie. Przez sześć lat pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego ZZPPM w Hucie Miedzi 
Głogów. Od czterech lat stoi na czele zarządu tej 
zakładowej organizacji oraz w strukturze ponadzakła-
dowej ZZPPM sprawuje funkcję wiceprzewodniczą-
cego do spraw hutnictwa. Godny następca byłego 
przewodniczącego naszego związku w głogowskiej 
hucie Andrzeja Cieślaka. Doskonale zna i rozumie 
problemy hutników oraz specyfikę ich pracy. Ta wie-
dza z pewnością pomoże mu w szczególnie skutecz-
nym reprezentowaniu interesów właśnie tej grupy 
zawodowej. W pracy związkowej stawia na budowa-
nie rzetelnych i uczciwych relacji z pracownikami. 
Jest też zwolennikiem integrowania załogi poprzez 
liczne i różnorodne imprezy integracyjne, rekreacyjne 
i sportowe. Jest wrażliwy na ludzkie problemy i po-
trzebującym nigdy nie odmawia wsparcia.

LESZEK HAJDACKI  
przewodniczący 

ZZPPM O ZG/Rudna
W KGHM O/ZG Rudna pracuje od 39 lat. Od 16 lat 
pełni funkcję wiceprzewodniczącego w strukturze 
ponadzakładowej ZZPPM. Przez cztery kadencje re-
prezentował załogę Polskiej Miedzi w Radzie Nadzor-
czej spółki. Niepowołany do rady na VIII kadencję 
mimo dokonanego wyboru przez pracowników. Była 
to kadencja, podczas której podejmowano nietrafio-
ne decyzje dotyczące inwestycji zagranicznych 
KGHM. Ma wykształcenie wyższe techniczne. Absol-
went Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie 
i Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie zarządza-
nia strategicznego i finansów. Ukończył studia pody-
plomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekono-
mii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa 
gospodarczego i handlowego oraz na Wydziale 
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wro-
cławskiej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Zdał egzamin przed Komisją Ministra Skarbu Państwa 
dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, 
a zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami 
chętnie dzieli się z innymi. 

Nasi kaNdydaci do Rady NadzoRczej 
 odważni 
 znający spółkę 
 Rozumiejący potrzeby załogi



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

x 11 kwietnia 20172

17 i 18 maja odbędzie się głosowanie na 
przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej 
KGHM dziesiątej kadencji. Ci, którzy zdo-
będą mandat zaufania, będą zobowiązani 
do reprezentowania interesów wielu ty-
sięcy ludzi zatrudnionych zarówno w cią-
gu technologicznym, jak i spółkach całej 
grupy kapitałowej. Będą też odpowiedzial-
ni za dbanie o dobro firmy oraz rozlicza-
nie prezesów zarówno z bieżącej dzia- 
łalności, jak i realizacji strategii rozwojo- 
wych. To trudne zadanie wymagające do-
świadczenia i znajomości specyfiki funk-
cjonowania Polskiej Miedzi. Dlatego tak 
ważne będzie, kogo wybierzemy. Czy po-
stawimy na celebrantów i manipulantów 
budujących na plecach załogi własne ka-
riery czy też oddamy swój głos na tych, 
którzy nas nigdy nie zawiedli. Ludzi mają-
cych wiedzę i własne zdanie. Umiejących 
łączyć, a nie dzielić załogę. Idąc do urn, 
będziemy musieli odpowiedzieć sobie na 
pytania: Kto nie będzie się bał obnażać 
szkodliwe dla firmy decyzje i plany. Kto 
nie będzie trzymał nad zarządem KGHM 
parasola ochronnego, pozorując jedynie 
walkę o interesy pracownicze? Kto nie 
jest zakładnikiem rządzących i nie musi 
tańczyć tak jak mu zagrają? 

Nasze wybory będą sprawdzianem, w ja-
kim stopniu jako załoga potrafimy świa-
domie i odpowiedzialnie współdecydować 
o władzach, a więc także o przyszłości Pol-
skiej Miedzi. Czy umiemy myśleć per-

spektywicznie? Czy mamy poczucie wła-
snej wartości i potrzebę wpływania na to, 
co dzieje się w KGHM? Czy może mamy 
duszę niewolnika? Czy potrafimy odróż-
nić ziarno od plew i mieć własne zdanie, 
czy też dajemy przyzwolenie na zastrasza-
nie i manipulowanie nami? 

Dobrze wiemy, że udział przedstawicie-
li załogi w Radzie Nadzorczej korzystnie 
wpływa na skuteczne rozwiązywanie per-
spektywicznych i bieżących problemów 
związanych z rozwojem Polskiej Miedzi 
i utrzymaniem miejsc pracy.

 Z faktami trudno dyskutować

W historii KGHM nie zawsze i nie wszy-
scy zarządzający reprezentowali interesy 
spółki. Tak było, gdy spółką kierował 
z nadania Akcji Wyborczej Solidarność 
prezes Marian Krzemiński. W latach 
2001–2002 zadłużył firmę na 2 mld zł.

 Nie lepiej było 11 lat temu, gdy władzę 
w KGHM sprawowała ekipa z nadania 
Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Krzysz-
tof Skóra zdołał w ciągu tylko jednego 
roku podnieść koszt produkcji miedzi 
o 34 proc. oraz zmniejszyć jej produkcję 
z wsadów własnych o 80 tys. ton. Bez sło-
wa protestu, biernie patrzył też na co-
roczne wyprowadzanie z kasy spółki 
w formie dywidendy prawie całego wy-
pracowanego zysku. W sumie przez dwa 
lata zabrano 5,4 mld zł. 

W obu przypadkach straty byłyby za-
pewne większe, gdyby nie protesty i zde-
cydowana postawa naszych ówczesnych 
reprezentantów w Radzie Nadzorczej.

Jeszcze bardziej szkodliwe dla Polskiej 
Miedzi były czasy rządów Platformy Oby-
watelskiej, gdy na przełomie lat 2011 
i 2012 zakupiono za 10 mld zł kanadyjską 
spółkę Quadra. W jej skład wchodziło kil-
ka w znacznym stopniu już wyeksploato-
wanych kopalni w USA i Kanadzie oraz 
55-procentowy udział w prawach do złoża 
rudy Sierra Gorda w Chile. Młodszym 
pracownikom przypominamy, że decyzje 
te podjęte zostały w okresie, gdy decyzją 
ministra skarbu załoga pozbawiona była 
swojej autentycznej reprezentacji we 
władzach KGHM. 

Dzisiaj w wyniku tej szkodliwej polity-
ki Polska Miedź jest już zadłużona na 
około 10 mld zł i kolejny rok z rzędu 
w bilansach wykazuje straty. ABW i pro-
kuratura prowadzą śledztwa pod kątem 
działań na szkodę spółki i narażenia jej 
na znaczne straty finansowe. 

 Stan wyjątkowy 

Jednak to, kto stanie przed sądem, to 
jedna sprawa, ale ważniejsze pytanie, kto 
ten bałagan posprząta. 

Od tego zależy stabilność tysięcy 
miejsc pracy i utrzymanie uprawnień za-
pisanych w ZUZP. To również dla spółek 

zależnych perspektywa rozwoju lub też 
jej brak. Pamiętajmy, że to są tysiące 
miejsc pracy dla członków rodzin górni-
ków, hutników i przeróbkarzy.

Jak historia pokazuje, zawsze gdy 
w KGHM władzę sprawowała prawicowa 
ekipa, to w efekcie tych rządów sytuacja 
finansowa spółki znacznie się pogarsza-
ła. Droga wychodzenia na prostą była 
długa i skomplikowana, zaś główne ob-
ciążenia spadały na załogę. 

Tym razem również Polska Miedź zna-
lazła się w bardzo trudnej sytuacji i jeśli 
ma przetrwać, wymaga wdrożenia mą-
drego planu naprawczego. Łatwiej będzie 
tego dokonać, mając odpowiedzialnych 
i sprawdzonych przedstawicieli w Radzie 
Nadzorczej.

ZZPPM rekomenduje do tej funkcji 
najlepszych z naszych szeregów. Doświad-
czonych i wielokrotnie sprawdzonych  
liderów. Odważnych w działaniu i przewi-
dujący w postępowaniu. Doskonale znają-
cych spółkę i rozumiejących potrzeby jej 
załogi.

Są to: 

Leszek Hajdacki  
– przewodniczący ZZPPM O ZG/Rudna

krzysztof Łuka  
– przewodniczący ZZPPM O HM/Głogów

ryszard zbrzyzny  
– przewodniczący ZZPPM 

Nasi kaNdydaci do Rady NadzoRczej
Odważni  Znający spółkę  Rozumiejący potrzeby załogi

Kamil Buczek 
ZZPPM Polkowice-Sieroszowice

Nie potrafię wyobrazić sobie lepszych 
kandydatów na reprezentantów załogi niż 
nasza drużyna z przewodniczącym Ryszar-
dem Zbrzyznym na czele. To ludzie, którzy 
nie będą trzymać parasola ochronnego 
nad zarządem. Przecież Rada Nadzorcza 
powinna kontrolować prezesów i ich roz-
liczać. Tymczasem Solidarność działa tak, 
jakby bardziej dbała o ich dobre samopo-
czucie, a nie walczyła o pracowników. Tak 
przecież było z tegorocznymi negocjacja-
mi płacowymi. Tylko nasz związek nie 
osiadł na laurach, gdy zarząd KGHM dał 
pracownikom podwyżki praktycznie w wy-
sokości, która wynika z ZUZP. ZZPPM 
walczy nadal o więcej pieniędzy dla załogi, 
a Solidarność już dawno ogłosiła sukces 
negocjacyjny. Jak tak mają nas reprezen-
tować w Radzie Nadzorczej, to ja im bar-
dzo dziękuję.

Adam Lemański 
ZZPPM ZWR 

Uważam, że każdy członek ZZPPM powinien 
poprzeć trójkę naszych kandydatów. Pod 
kierownictwem przewodniczącego Ryszarda 
Zbrzyznego Leszek Hajdacki I Krzysztof Łuka 
będą w Radzie Nadzorczej silną drużyną 
skutecznie reprezentującą całą załogę Pol-
skiej Miedzi. W tych wyborach ważne jest 
przecież, byśmy potrafili zaprezentować się 
jako jednolita organizacja odporna na próby 
rozbijania czy skłócania. Siła każdego związ-
ku to nic innego jak suma postaw ludzi do 
niego należących. Im jest ich więcej i mają 
bardziej jednoznaczne zdanie na określony 
temat, tym łatwiej jest osiągnąć zamierzony 
cel. Pracodawca zawsze czuje respekt tylko 
przed dużą grupą pracowników, wśród któ-
rych panuje zwykła ludzka jedność. Stąd też 
tak liczne próby skłócania nas, podważania 
autorytetu liderów i podawania w wątpliwość 
prawdziwych intencji naszych działań. 

Andrzej Cieślak
ZZPPM HMG

W ZZPPM rekomendacje dla kandydatów do Rady Nad-
zorczej zawsze poprzedzały wnikliwe analizy oraz szerokie 
konsultacje i sondaże. Uważam więc, że postawienie na 
kolegów Ryszarda Zbrzyznego, Leszka Hajdackiego oraz 
Krzysztofa Łukę to nie tylko decyzja władz naszej organi-
zacji, ale przede wszystkim szeregowych członków. Do-
dam też, że mam ogromną satysfakcję, iż mój następca 
zdołał przekonać do siebie tak szerokie grono. Cieszę się 
też, że pracownicy trzech hut Polskiej Miedzi mają szansę 
na niego głosować. To tym bardziej istotne, gdyż jeste-
śmy w trakcie restrukturyzacji pionu przy jednoczesnych, 
częstych zmianach założeń strategicznych, zarówno dla 
legnickiego, jak i głogowskiego zakładu. Obecność praw-
dziwego hutnika wydaje się więc szczególnie potrzebna 
do oceny podejmowanych działań i zabezpieczenia inte-
resów pracowniczych. Również pozytywnie oceniam 
decyzję o rekomendowaniu Ryszarda Zbrzyznego do 
składu Rady Nadzorczej. Jego doświadczenie i wiedza 
powinna być doceniona i wykorzystana dla dobra całej 
załogi. 

Co o kandydatach ZZPPM sądzą: 
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Przypominamy, że cała seria rozpoczęła się  
4 lutego zebraniem delegatów ZZPPM ZG 
Lubin i JRGH. Podczas niego na przewodni-
czącego ponownie wybrano Władysława 
Chomę. Marzec przyniósł rozliczenie mijają-
cej kadencji w Urbeksie, Nitroergu, MCZ 
i Centrali KGHM. Początek kwietnia był 
czasem rozliczeń w Impelu, Energetyce  
i ZG Rudna. We wszystkich wymienionych 
organizacjach wybory zakończyły się powie-
rzeniem funkcji przewodniczącego dotych-
czasowym liderom, czyli: Czesławi Halkowicz, 
Lucynie Stajniak, Barbarze Popielarz, Andrze-
jowi Kurkowi, Joannie Białek, Darkowi Mice 
i Leszkowi Hajdackiemu. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

zebrania delegatów
Sprawozdania, głosowania i wybory

Zabawa w kOtka i mySZkę 
dObiega kOńca
Jeśli nasze oczekiwania płacowe, socjalne oraz dotyczące podniesienia 
w Polskiej miedzi poziomu bezpieczeństwa pracy nie zostaną 20 kwiet-
nia zrealizowane przez zarząd kgHm, to na mocy decyzji Rady ZZPPm 
staną się przedmiotem sporu zbiorowego.

Uchwała nr 70/2017 
Rady ZZPPM z dnia 30 marca 2017 r.

§ 1
• Rada ZZPPM wyraża zgodę na 

wszczęcie przez Prezydium ZZPPM 
sporu zbiorowego z Zarządem KGHM 
Polska Miedź S.A. w sprawie realiza-
cji następujących postulatów:

a) dokonania jednorazowej wypłaty 
premii wyrównawczej w kwocie po 
2000 zł na pracownika,

b) dokonania dodatkowego odpisu 
na ZFŚS w kwocie 500 zł na pracow-
nika,

c) dokonania przeszeregowań na 
wyższe kategorie płac zasadniczych 
min. 25% pracowników, szczególnie 
preferując zatrudnionych bezpośred-
nio przy wydobyciu rudy i produkcji 
miedzi i srebra,

d) podjęcia decyzji właścicielskiej 
w sprawie wprowadzenia w krajo-
wych spółkach grupy kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. Pracowni-
czego Programu Emerytalnego na 
wzór funkcjonującego w Spółce 
KGHM Polska Miedź S.A.,

e) likwidacji tzw. premii motywacyj-
nej i wprowadzenia tych kwot do 

stawek płac zasadniczych „motywo-
wanych” tą premią pracowników,

f) polepszenia standardów bezpie-
czeństwa i komfortu pracy pracowni-
ków poprzez rygorystyczne przestrze-
ganie norm obsad stanowiskowych, 
norm czasu pracy i wypoczynku  
po pracy oraz wprowadzenia odpo-
wiednich i aktualnych tematycznie 
szkoleń. 

• Zobowiązuje się Prezydium 
ZZPPM do przesłania w terminie do 
11 kwietnia 2017 r. do Zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. postulatów 
wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej 
uchwały, dając czas Zarządowi 
KGHM na uwzględnienie tych 
postulatów do dnia 20 kwietnia  
2017 r.

• Brak realizacji zgłoszonych 
postulatów potraktować należy jako 
zgodę Zarządu KGHM na zaistnienie 
sporu zbiorowego i wejście w proce-
dury przewidziane w ustawie o roz- 
wiązywaniu sporów zbiorowych.

 
§ 2

Uchwała podjęta została jednogło-
śnie i wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

do wyznaczonego na koniec czerwca walnego Zebrania delegatów ZZPPm kończącego Vi kadencję władz związku coraz bliżej. 
Nic więc dziwnego, że wybory władz zakładowych organizacji następują jedne po drugich. 

do tej pory wszędzie sprawozdania z działalności zostały przyjęte, absolutoria udzielone i władze na Vii kadencję zostały wybrane.

Pełnych spokoju i radości  
Świąt Wielkanocnych, dobrego 
wypoczynku w rodzinnym gronie 
oraz optymizmu i nadziei  
na lepszą przyszłość wszystkim 
ludziom Polskiej Miedzi życzy

przewodniczący ZZPPM 
Ryszard Zbrzyzny
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Tradycją majową w życiu Zagłębia 
Miedziowego są obchody Dnia św. Flo-
riana, patrona uprawiających zawody 
wiążące się z ogniem. Świętować więc 
będą między innymi strażacy, kominia-
rze, piekarze, garncarze oraz hutnicy. 
Niewiele wiem o problemach walki 
z ogniem czy też tajnikach smacznych 
wypieków. Jednak kilkadziesiąt lat prze-
pracowane w legnickiej hucie uprawnia 
mnie do przewidzenia, jak celebrować 
będziemy to święto w gronie ludzi po-
trafiących wytopić z rudy złoto, srebro 
i miedź. 

Zagrają więc orkiestry dęte, załopoczą 
sztandary. Wręczone zostaną odznacze-
nia i medale oraz oficjele wygłoszą 
okolicznościowe, płomienne przemó-
wienia. Będą mówić o ważnej roli naszej 
huty w życiu gospodarczym całego re-
gionu i jej wkładzie w budowaniu pozy-
cji KGHM. Usłyszymy też o tym, iż siłą 
naszego zakładu jest jego załoga. Ludzie 
doświadczeni, kompetentni i całkowicie 
oddani swojej pracy. Będą to piękne 
słowa pełne prawdy. Jednak już zapew-
nienia prezesów i dyrektorów o szacun-
ku dla tej pracy i docenieniu jej wyników 
zabrzmią fałszywą nutą. Podobnie nie-
szczere będą ich opowieści o planach 

rozwojowych. Uruchomieniu huty zło-
mowej i tzw. miejskiej kopalni zamienia-
jącej miedziane odpady na polską miedź 
z Legnicy. Przypomnę, że już od wielu 
lat jest to stały element naszych obcho-
dów. Niezmiennie słyszymy, że trwają 
prace nad koncepcją programowo-prze-
strzenną budowy węzła topienia zło-
mów. Pamiętam, że nawet podawano 
datę jego uruchomienia. Miał to być 
koniec 2014 roku. Niestety, po dziś dzień 
wszystko pozostaje w sferze marzeń, 
mglistej wizji w bliżej nieokreślonej przy-
szłości. Specjaliści wciąż liczą, analizują 
i budują kolejne modele biznesowe 
i pobierają spore honoraria za tę futury-
styczną twórczość. 

Prawda o tej wiecznie budowanej 
iluzji została odsłonięta, jak się domy-
ślam przypadkowo, podczas konferencji 
prasowej prezesa KGHM. Podczas ofi-
cjalnego uruchomienia pieca zawiesino-
wego, w kontekście inwestycji w HMG, 
na pytanie o przyszłość legnickiej huty 
padła odpowiedź: „Nie widać (jeszcze 
– przyp. red.) perspektywy, żebyśmy 
mogli w HMG przerobić całość koncen-
tratów KGHM. Stąd HML jest nam po 
prostu potrzebna. Mało tego, jest to 
huta, która potrafi sobie poradzić z kon-
centratami troszkę gorszymi. Do pieca 
zawiesinowego nie można podać byle 
czego”. W uzupełnieniu uszczegółowio-

no przewidywany żywot legnickiego 
zakładu do pięciu lat. 

Co prawda dla osłody tej gorzkiej pi-
gułki padło też zdanie, iż: „Trzeba być 
plastycznym do analiz ekonomicznych, 
ale HML dalej pozostaje ważną częścią 
całego procesu. Będziemy starali się 
zabezpieczyć przyszłość huty”. 

Sporo już przeżyłem i wiem, że jak 
w Polskiej Miedzi władza mówi, że bę-
dzie się starać coś zrobić, to oznacza 
tylko tyle, że mówi to, co ludzie chcą 
usłyszeć. Od zapowiedzi do działania 
jest jeszcze daleka droga.

Faktem jest, że niedawno hutników 
zelektryzowała wieść o chęci KGHM 
zainwestowania w Hucie Miedzi Legnica 
240 mln zł. W ramach inwestycji zbudo-
wany zostanie wychylny agregat topiel-
no-rafinacyjny do przerobu złomów 
miedzi – piec WTR oraz zmiana techno-
logii na wydziale elektrorafinacji. 

Chciałbym, aby poza deklaracjami 
słownymi te się spełniły, bo legniccy 
hutnicy na to zasługują jak mało kto.

Brutalna prawda jest jednak taka, że 
od lat nie możemy się doczekać żad-
nych istotnych długofalowych inwesty-
cji, które dałyby miejsca pracy kolejnym 
pokoleniom.

Huta to nie jest sklep z pieczywem, 
który praktycznie można zamknąć z dnia 
na dzień. To skomplikowany organizm, 

który jeśli ma sprawnie działać, wymaga 
stałych nakładów modernizacyjnych. 
Bez tego pięć lat to akurat tyle czasu, ile 
potrzeba do spokojnego zwinięcia całe-
go interesu. 

Podobnie jest w sprawie zarobków. 
Podczas okolicznościowych wystąpień 
dyrekcji często przewija się wątek doce-
nienia załogi HML. Jej wysokich umie-
jętności i zaangażowania. Dlaczego więc 
wynagrodzenia legnickich hutników na 
tle tabeli płac załogi Polskiej Miedzi są 
jednak na szarym końcu? Przecież nie 
dlatego, że ludzie nie wyrabiają nałożo-
nych zadań produkcyjnych lub są mało 
wydajni – bo tak nie jest. Może odpo-
wiedzi należy szukać w braku chęci za-
rządu KGHM do inwestowania w rozwój 
tego zakładu? To by też tłumaczyło 
trwającą już od kilku lat politykę redukcji 
poziomu zatrudnienia. Doszliśmy już do 
takiego stanu, że trudno w HML znaleźć 
takie stanowiska produkcyjne, na któ-
rych jest wystarczająca obsada. Wszę-
dzie widać pośpiech i nerwowe bieganie 
z jednego miejsca na drugie. Brak rąk 
do pracy jest oczywisty dla każdego, 
z wyjątkiem kierownictwa. 

Gorzkie, choć bardzo szczere, są to 
refleksje w przededniu naszych obcho-
dów Dnia Hutnika. Najwyższa jednak 
pora spojrzeć prawdzie w oczy i nie dać 
się nabierać na gładkie słówka. Od chwi-
lowego dobrego samopoczucie nie 
zwiększy się przecież bezpieczeństwo i sta-
bilność miejsc pracy czy też nie wzrosną 
nasze zarobki. Najwyższy czas stawić 
czoła zastanej rzeczywistości i spróbo-
wać ją zmienić. Pokorą jednak tego nie 
dokonamy. Nie liczmy też na cud. Co 
prawda według jednej z legend św. Flo-
rian już jako dziecko miał ugasić pożar 
domu jednym wiadrem wody. Zanim 
jednak odwołamy się do wstawiennictwa 
naszego patrona spróbujmy sami wziąć 
sprawy w swoje ręce i wspólnie zawal-
czyć o naszą przyszłość. Jeśli tego nie 
zrobimy, to św. Florian w Legnicy za kilka 
lat będzie patronował tylko strażakom 
i piekarzom. Garncarze bowiem to już 
zanikające rzemiosło. Korzystając z okazji 
zbliżającego się święta życzę więc 
wszystkim hutnikom Polskiej Miedzi, by 
nie podzielili ich losu. By wreszcie nasta-
ły dla Was czasy bezpiecznej pracy, sta-
bilizacji zawodowej i pewności jutra. 
Życzę też Wam wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym, szczęścia w Waszych 
rodzinach i domach.

kazimierz 
kraska

Przewodniczący 
zzPPm HmL

okiem związkowca

POdwyżki w Pmt

dla kogo sukces, dla kogo porażka?
Od 1 maja wszyscy zatrudnieni w PMT otrzymają wynagro-

dzenia zasadnicze wyższe o 2,2 proc. Na takie rozwiązanie  
5 kwietnia podczas spotkania z zarządem spółki zgodziły się 
trzy z pięciu organizacji związkowych. Skwapliwie podpisały 
protokół uzgodnień i ogłosiły sukces. Pytaniem otwartym jest 
jedynie, czy jest to sukces zarządu spółki i liderów tych orga-
nizacji, czy też załogi?

ZZPPM PMT oraz ZZ Pracowników PMT nie zaakceptowa-
ły ustaleń i zgłosiły swoje zdanie odrębne. 

– Uważam, że podwyżki procentowe to nic innego jak prefe-
rowanie najwyżej zarabiającej szeroko pojętej kadry kierowni-
czej – wyjaśnia przewodnicząca ZZPPM PMT Dorota Zielon-
ko. – Ta grupa będzie mogła otrzymać nawet grubo powyżej 
100 złotych więcej. Nam natomiast chodzi o realny wzrost 
płacy ludzi, którzy mają najniższe stawki. Kształtują się one 
na poziomie nieprzekraczającym 2,5 tys. zł miesięcznie. Jest 
to najliczniejsza i ciężko pracująca część załogi. Tym ludziom 
prezesi dorzucają około 50 zł brutto, czyli na rękę około 30 zł. 
Trudno to inaczej nazwać niż jałmużna. To również budowanie 
coraz większego rozwarstwienia społecznego. Taka polityka 
stoi w jawnej sprzeczności z ideologią obecnego rządu, który 
przy każdej okazji mówi o konieczności poprawienia standar-
du życia najuboższych. 

Gdy wieść o 2,2-procentowym wzroście wynagrodzeń roze-
szła się wśród załogi Pol-Miedź Transu, niektórzy zniesmacze-

ni pracownicy zaproponowali, by te organizacje, które zaak-
ceptowały takie rozwiązanie, zmieniły swoje nazwy na 
Związki Prezesa, Dyrektorów i Kierowników. Brzmienie dal-
szego członu może już być dowolne. Wtedy będzie wiadomo, 
kto w jakiej drużynie gra i kto w czyim interesie występuje. 
Pozostałych komentarzy trudno ze względów cenzuralnych 
cytować. 

Zdaniem ZZPPM PMT podwyżki powinny być kwotowe, nie 
mniejsze niż 250 zł i obejmować tylko tych pracowników, któ-
rym po 1 stycznia 2016 roku zarząd spółki nie przyznał 300 zł 
wzrostu wynagrodzeń. 

z kalkulatoRem w Ręku 
	
	
Stanowisko	

	 stawka		 podwyżka
	 (brutto)	 (brutto)

dyżurni ruchu  2200 zł  44,80 zł 

rewidenci  2500 zł 55,00 zł  

ustawiacze, manewrowi  2200 zł  44,80 zł 

pracownicy torów 600 mm  2100 zł  46,20 zł  

robotnik transportowy  2000 zł 44,00 zł  

mechanicy na warsztatach  2400 zł  52,80 zł 

LicZmy Na Siebie, a Nie Na cuda



 ZWIĄZKOWIEC.
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

11 kwietnia 2017 5

Kilka dni temu na łamach  
gazety „Rzeczpospolita” można 
było przeczytać, że: Prognoza za-
kłada trzy scenariusze. Optymi-
styczny przewiduje, że mi- 
mo nabycia od 1 października  
2017 r. prawa do świadczenia 
z ZUS przez dodatkowe 350 tys. 
osób (w związku z obniżeniem 
wieku emerytalnego) do 47 mld 
zł zmniejszy się dziura finansowa 
w ZUS. Jest to jednak mało praw-
dopodobne, biorąc pod uwagę,  
że już w tym roku rząd zaplano-
wał, iż dziura w ZUS wyniesie  
53,5 mld zł. Scenariusz pośredni 
zakłada, że deficyt w przyszłym 
roku wyniesie 54,7 mld zł. Wyli-
czenie to oparte jest na bardzo 
optymistycznych założeniach Mi-
nisterstwa Finansów.

Pesymistyczny scenariusz za-
kłada, że wszyscy uprawnieni 
zdecydują się pójść na emeryturę 
i wzrośnie bezrobocie. Oznaczać 
to będzie konieczność dofinanso-
w a n i a  p r z e z  p a ń s t w o  a ż  
63 mld zł deficytu. ZUS progno-
zuje, że dziura w FUS w kolej-
nych latach będzie rosła. W naj-
gorszym wariancie może sięgnąć 
nawet 85 mld zł w 2022 roku.

W świetle tych informacji 
fakt, iż w KGHM już od 13 lat 

funkcjonuje Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny, nabiera 
szczególnego znaczenia. W tym 
czasie na indywidualnych kon-
tach ponad 19 tysięcy pracowni-
ków zgromadzone jest już po-
nad 1 mld zł i każdego miesiąca 
kwota ta powiększa się o kolej-
ne 15 mln zł. Według stanu na 
31 grudnia 2016 roku każdy ob-
jęty PPE ma już zgromadzone 
51 999 zł. 

– Uważam fakt funkcjonowa-
nia w KGHM Pracowniczego 
Programu Emerytalnego za je-
den z większych sukcesów na-
szego związku – ocenia prze-
wodniczący ZZPPM Ryszard 
Zbrzyzny. – Już dzisiaj ludzie 
mają z tego tytułu wymierne 
korzyści. Na dodatek ich zna-
czenie w domowych budżetach 
z każdym rokiem będzie rosło 
wprost proporcjonalnie do ma-
lejących wypłat z ZUS. 

Również z realnego zabezpie-
czenia na jesień życia mogą  
cieszyć się pracownicy Ener- 
getyki. Na ich 832 indywidual-
nych kontach zgromadzono już  
22 003 068 zł. To oznacza, że 
średnio na każdego z nich przy-
pada ładna sumka w wysokości 
27 527 zł. 

– Najwyższa pora, by zarząd 
KGHM zadbał również o godne 
emerytury dla załóg pozostałych 
spółek grupy kapitałowej – ko-
mentuje Ryszard Zbrzyzny. – Od 
wielu lat jest to postulat formu-
łowany przez nasze organizacje 
działające między innymi 
w MCZ, INOVIE czy też Pol-
-Miedź Transie. Chyba nadszedł 

już czas, by nasze prośby i oczeki-
wania zamienić na żądania. 
Ludzka cierpliwość już się zaczy-
na kończyć, a informacje o sypią-
cym się systemie ZUS powięk-
szają tylko narastający niepokój 
o standard życia na emeryturze. 
Ten problem trzeba rozwiązać. 

Od świadczeń z tytułu PPE 
nie trzeba odprowadzać podat-

ku dochodowego, a pieniądze 
zgromadzone na indywidual-
nych kontach podlegają dzie-
dziczeniu. Ponadto niezależ-
nie od składki podstawowej 
finansowanej przez pracodaw-
cę każdy uczestnik programu 
może wpłacać dodatkową 
składkę finansowaną indywi-
dualnie. 

dzisiaj walczymy  
o nasze jutro

Postulat ZZPPm, by wszyscy zatrudnieni w krajowych spółkach grupy kapitałowej Polskiej miedzi 
mogli zostać objęci Pracowniczym Programem emerytalnym, to nie oczekiwanie luksusu, ale absolutna konieczność. 

Już w 2018 roku na wypłaty emerytur wypłacanych przez ZuS może zabraknąć bowiem nawet 63 mld zł. 
tak wynika z najnowszej prognozy wpływów i wydatków Funduszu ubezpieczeń Społecznych na najbliższe pięć lat.

aktywa PPe (w zł) wg staNu 
Na dzień 31 gRudNia 2016 R.

	Oddział		 Aktywa		 Średnie	aktywa

ZG Lubin 181 593 305 53 615 

ZG P-S  256 134 922 50 650 

ZG Rudna 274 135 381 55 538 

HM Legnica 40 493 927 46 226 

HM Głogów 111 568 968 45 725 

HM  Cedynia 10 738 296 51 379 

ZWR 44 417 674 49 135 

ZH 14 341 435 41 330 

COPI 12 487 542 49 164 

JRGH 6 076 060 50 215 

Centrala 50 862 609 67 368 

Razem		 1	002	850	119	 51	999	
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Na czym polega oferta Kancelarii 
Prawno-Finansowej w zakresie 
dotyczącym kredytów franko-
wych?

Nasza kancelaria przygotowała 
ofertę dla wszystkich osób, które 
zawarły umowy kredytowe, tzw. 
frankowe. Były one bardzo popu-
larne i niemal powszechnie udzie-
lane. Nie stosowano praktycznie 
żadnych ograniczeń. Osoby, które 
nie miały zdolności kredytowej, 
aby dostać kredyt w złotówkach, 
bez problemu dostawy go we fran-
kach szwajcarskich (CHF).

Było to korzystne, gdy był niski 
kurs franka. Sytuacja zmieniła się 
kilka lat temu, kiedy na skutek 
słabej koniunktury kurs zaczął ro-
snąć. Pogorszyła się jeszcze bar-
dziej, kiedy Bank Centralny Szwaj-
carii podjął decyzję, że przestaje 
bronić kursu swojej waluty. To spo-
wodowało gwałtowny wzrost jej 
wartości. Konsekwencje tego od-
czuwają co miesiąc wszyscy, którzy 
zadłużyli się we frankach.

Mówi Pani o tzw. kredytach 
frankowych – o jakie umowy 
chodzi?

Szczegółowo są to dwa rodzaje 
– kredyt indeksowany i kredyt de-
nominowany. Kredyt indeksowany 
to taki, w którym kredytobiorca 
wiedział, jaką kwotę w złotówkach 
dostanie, ale w momencie wypłaty 
była ona przeliczana na franki. 
Kredytobiorca praktycznie rzadko 
w swojej umowie miał podaną 
kwotę w CHF. Do tego kurs wypła-
ty był przez bank zaniżany, aby 
franków było więcej. Natomiast 
kurs był zawyżany w momencie 
spłaty. Kredyt denominowany to 
taki, który wyrażony był we fran-
kach szwajcarskich i który w mo-
mencie wypłaty przeliczany był na 
złotówki. W tej sytuacji polegało to 
na podobnym modelu.

Czyli z problemami słynnych już 
umów frankowych często się 
w kancelarii spotykacie.

Nasza oferta jest wynikiem tego, 
co obserwujemy na co dzień. Mnó-
stwo obietnic wyborczych polity-
ków, które do niczego nie doprowa-
dziły. Obserwowaliśmy różne 
wersje prób rozwiązania sytuacji 
frankowiczów: od przewalutowania 
kredytów według kursu z dnia za-

warcia umowy kredytowej, poprzez 
przewalutowanie według kursu 
obecnego, po rozliczenie tylko tzw. 
spreadów, czyli różnic kursowych. 
To znaczy różnicy pomiędzy kur-
sem CHF wg NBP a kursem CHF, 
jaki samodzielnie wyznaczał bank, 
który udzielał klientowi kredytu. 
Jak pokazuje rzeczywistość, żaden 
z pomysłów nie został zrealizowany. 
W efekcie frankowicze są w tym 
samym miejscu. Część z nich zde-
cydowała się na wystąpienie do 
sądu i okazało się, że tylko ta droga 
przynosi sukces. Ponad 20-letnie 
doświadczenie zawodowe w bran- 
ży finansowej skłoniło mnie do 
głębszej analizy problemu. Co 
więcej, sama również podobnie 
jak moja rodzina i przyjaciele, 
klienci mam taki kredyt. Kupi-
łam za niego samochód o warto-
ści 150 000 zł. Jednak przez okres 
6 lat spłaty wydałam prawie  
400 000 zł. To jest skala problemu. 

Do jakich wniosków Pani doszła?

Podstawowy wniosek jest taki, że 
bez samodzielnego zajęcia się te-
matem nikt mi ani innym nie po-
może. A teraz wiem, że dotyczy to 
wszystkich kredytobiorców. Indywi-
dualne działania tzw. frankowiczów 
doprowadziły do zajęcia się sprawą 
przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Uznał on zapisy 
umów frankowych za niedozwolo-
ne. Otworzyło to drogę do dalszych 
kroków prawnych. Zwłaszcza 
w ostatnim czasie dowiadujemy się 
o coraz większej liczbie korzyst-
nych dla frankowiczów wyroków. 
Konsekwencją tego było nawiąza-
nie współpracy z Kancelarią Rad-
ców Prawnych Kowalski, Popławski 
i Wspólnicy w Legnicy, która zajmu-
je się obsługą prawną kilku dolno-
śląskich gmin, albowiem w obecnej 
sytuacji przed każdym z frankowi-
czów, który zdecyduje się na walkę 
o swoje prawa, stoi perspektywa 
procesu sądowego.

Jaką zatem ofertę ma Pani 
kancelaria dla frankowiczów?

Uzależniona jest ona od rodza-
ju umowy, jaką zawarł kredyto-
biorca, tzn. czy jest to kredyt de-
nominowany czy indeksowany. 
W przypadku indeksowanych 
naszym celem jest doprowadze-
nie do przeliczenia kredytu na 
złotówki według kursu z dnia za-

warcia umowy i odzyskanie zwro-
tu nadpłaty, jaką klient uiścił na 
rzecz banku, spłacając zadłuże-
nie. Klient uzyskuje kilka korzy-
ści, tzn. zmniejszeniu ulega cał-
kowita kwota kredytu nawet 
o 50%, odzyskuje nadpłatę i, co 
równie istotne, płaci raty kredy-
tu w wysokości takiej, jaka była 
tuż po zawarciu umowy.

A jak wygląda sytuacja w 
przypadku kredytów denomino-
wanych?

Proponujemy doprowadzenie do 
rozwiązania umowy. Konsekwen-
cją tego jest oczywiście koniecz-
ność zwrotu wzajemnych świad-

czeń, tzn. klient zwraca bankowi 
to, co otrzymał, a bank zwraca 
klientowi to, co otrzymał od niego.

Jak rozumiem jest to sytuacja 
bardzo drastyczna.

Niestety, jest to konsekwencja 
doprowadzenia do rozwiązania 
umowy. Należy jednak pamiętać, 
że do zwrotu świadczeń, czyli kre-
dytu na rzecz banku, jako odno-
śnik stosujemy kurs franka z dnia 
zawarcia umowy. W okresie spłat 
kurs franka był wyższy, stąd to 
rozliczenie jest korzystniejsze dla 
klienta. Wiemy, że taki zwrot to 
obciążenie, lecz w ramach współ-
pracy z instytucjami finansowymi 
pomagamy klientowi w uzyska-

niu środków na spłatę kredytu – 
tym razem w złotówkach.

Na czym zatem polegają Państwa 
działania?

W pierwszej kolejności klient 
musi przedstawić nam umowę 
kredytową ze wszystkimi aneksa-
mi, tak abyśmy mogli dokonać 
wstępnego wyliczenia jego rosz-
czeń wobec banku. Po uzyskaniu 
kalkulacji klient podejmuje  
decyzję co do zawarcia z nami 
umowy na przeprowadzenie całej 
procedury. Proszę zwrócić uwagę, 
iż etap analizy i przygotowania 
wyliczeń w przeciwieństwie do 
innych podmiotów w naszej kan-
celarii jest całkowicie bezpłatny. 
Po podpisaniu umowy rozpoczy-
namy procedurę pozyskiwania 
całości dokumentacji z banku 
związanej z kredytem, po czym 
w oparciu o uzyskaną dokumen-
tację kierujemy reklamację do 
banku. Kolejnym etapem jest 
skierowanie sprawy do sądu 
i oczekiwanie na rozstrzygnięcie. 
W toku postępowania proceso-
wego dochodzi do szczegółowego 
wyliczenia roszczeń klienta przez 
biegłego sądowego. Na tej pod-
stawie zapada później wyrok. 

Czy skierowanie sprawy do sądu 
to jedyna możliwość? Nie widzicie 
Państwo możliwości polubowne-
go porozumienia się z bankiem?

Dotychczasowa praktyka poka-
zuje, że banki nie są zainteresowa-
ne porozumieniem. Ogromna ilość 
umów frankowych, jakie zawarły, 
daje im każdego miesiąca znaczny 
zysk. Nie chcą więc z niego dobro-
wolnie rezygnować i wolą zdecydo-
wać się na proces sądowy. Co wię-
cej, po stronie banków są ludzie, 
którzy mają świadomość barier 
i zahamowań, jakie istnieją w na-
szym społeczeństwie, aby pójść do 
sądu. Dlatego jesteśmy my, żeby 
pomóc im przełamać tę barierę.

W kontekście z kredytami 
frankowymi pojawia się często 
hasło „pozwy zbiorowe”. Czy 
Państwo działacie również w ten 
sposób?

W ramach prowadzonej pro-
cedury nie przewidujemy po-
zwów zbiorowych, lecz wyłącz-
nie indywidualne. W przypadku 

Frankowiczom na pomoc 
Rozmowa z bożeną bartoszewicz z kancelarii Prawno-Finansowej w Lubinie

tekst sponsorowany
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pozwów zbiorowych konieczne 
jest ujednolicenie roszczeń 
klientów co do wysokości. Na-
sza kancelaria stoi na stanowi-
sku, że sprawę każdego należy 
oceniać indywidualnie, tak aby 
każdy uzyskał to, co się jemu 
należy.

Sąd to faktycznie coś, co odstra-
sza ludzi. Na czym polega 
Państwa pomoc w tym zakresie?

Kancelaria Radców Prawnych, 
z którą współpracujemy, zapew-
nia naszym klientom pomoc 
i opiekę od momentu analizy 
dokumentacji, aż po zakończe-
nie sprawy sądowej. Klienci 
mogą w każdym momencie 
skontaktować się z radcą, aby 
rozwiać wątpliwości i uzyskać 
informacje o podejmowanych 
krokach. Kładziemy nacisk na 
przejrzystość działań, tak aby 
cały czas było wiadomo, na ja-
kim etapie jest sprawa. Również 
w sądzie klientowi towarzyszy 
prawnik. 

Czyli do sądu jednak trzeba iść 
osobiście?

Niestety, choć jeden raz, ale 
trzeba się tam pofatygować.

Kim są Państwa klienci?

Wachlarz ludzi jest prze-
ogromny. Są przedstawiciele róż-
nych grup społecznych i zawodo-
wych. Obok górników, hutników 
bywają lekarze, sędziowie, praw-
nicy i dyrektorzy banków. Każdy 
klient ma swój problem. Czy to 
będzie 3000 zł czy 3 000 000 zł. 
Każdy jest tak samo ważny.

Każdy dźwiga swój własny garb 
i ma z tego tytułu kłopoty. 

Spytam o najważniejsze  
– czyli o koszty.

Uważam, że to jest złe ujęcie 
problemu. Nie powinniśmy mó-
wić o koszcie, ale o obustronnej 
korzyści. Naszym wynagrodze-
niem jest prowizja obliczana od 
tego, co klient uzyska dzięki na-
szym działaniom. Po jego stro-
nie co prawda pojawia się w po-
czątkowym okresie konieczność 
poniesienia kosztów postępowa-
nia sądowego, jednak te pienią-
dze są mu zwracane po zakoń-
czeniu procesu.

Koszty te są uzależnione od 
indywidualnej kalkulacji i wyli-
czane przed zawarciem umowy.

Oczywiście istnieje możliwość 
rozłożenia płatności na raty.
Czy może Pani podać przykład, ile 
frankowicz może zyskać?

Weźmy pod uwagę przykłado-
we parametry:

Kredyt uruchomiony 21.07. 
2008 r. w wysokości 150 000 PLN 
(ok. 74 482 CHF) przy kursie 
2,0139, przy marży banku 1,58.

Kwota kredytu według banku 
na dzień dzisiejszy wynosi ok.: 
235 048,9 PLN (ok. 57 832,57 
CHF).

Po przeprowadzeniu postępo-
wania sądowego:

Kapitał do spłaty spadnie do 
kwoty ok. 116 496,56 PLN.

Czyli saldo kredytu zmniejszy 
się o ok. 118 579,36 PLN. To pra-
wie o 51proc.

Natomiast kwota nadpłaco-
nych rat, które bank powinien 
zwrócić na konto kredytobiorcy, 
wyniesie ok. 36 680,75 zł. 

Czy jeszcze jakieś dodatkowe 
korzyści może uzyskać frankowicz 
po złożeniu pozwu?

Może wnieść dodatkowo spra-
wę w sądzie o zwrot tzw. ubezpie-
czeń, które widnieją w spisie 
klauzul abuzywnych (czyli różne-
go rodzaju ubezpieczeń dolicza-
nych do kosztów kredytu, np. 
ubezpieczenie niskiego wkładu 
własnego, podwyższenie opro-
centowania do momentu wpisu 
do hipoteki, dodatkowe ubezpie-
czenie na życie).

Do ilu lat wstecz można zwrócić 
się do sądu?

Do 10 lat.

A co w przypadku, gdy klient po 
3, 5 czy nawet 7 latach spłacił już 
swój kredyt w całości?

Powinien złożyć pozew do sądu 
o zwrot nadpłaconego kredytu, 
a to już mogą być bardzo okazałe 
kwoty do zwrotu.

Co w sytuacji, kiedy człowiek miał 
już komornika i jego nierucho-
mość została zlicytowana?

Podobnie jak w poprzednich 
przypadkach. Należy przeliczyć 
wysokość kredytu w dniu za-
warcia umowy i obliczyć kwotę 
kredytu, którą powinien wpła-
cić do banku, który zobowiąza-
ny jest zwrócić nadwyżkę. 
Bywa, że są to znaczne sumy. 
Czasem zwroty mogą wystar-
czyć nawet na nowe mieszkanie 
już bez kredytu.

Jak to?

To są sprawy bardzo indywidu-
alne, ale niezamknięte pomimo 
licytacji. Czasami można los od-

wrócić na dobre. 

Czyli też możecie pomóc?

Oczywiście. Dodam, że zgłaszają-
cy się do nas oprócz problemów ze 
spłatą raty z powodu kursu CHF, 
która wzrosła im dwu- lub nawet 
prawie trzykrotnie, borykają się ze 
spłatą kredytów w innych ban-
kach, gdzie posiadają karty kredy-
towe, limity w kontach, kredyty 
gotówkowe, ratalne itp. Osoby te 
mogą uzyskać u nas kredyty kon-
solidacyjne czy też gotówkowe na 
bardzo dobrych warunkach. Dlate-
go też do momentu rozstrzygnię-
cia sprawy w sądzie postanowili-
śmy im ulżyć! I tak dla przykładu:

przy pożyczce100 000 zł 
rata kredytu – ok.1270 zł
przy pożyczce 150 000 zł 
rata kredytu – ok. 1854 zł
przy pożyczce 200 000 zł 

rata kredytu – ok. 2364 zł
Zaznaczam jednak, że te wy-

liczenia mają charakter infor-
macyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu art.66 Kodeksu 
Cywilnego.

Wymagane dokumenty: Pit–11 
za ostatni rok podatkowy lub  
3 ostatnie wpływy na konto wy-
nagrodzenia za pracę lub za-
świadczenie z pracy o dochodach.

Jako ciekawostkę dodam, że 
nawet pracownicy KGHM, aby 
móc poradzić sobie z problemem 
spłaty kredytów, zamiast na 
urlop wyjeżdżają za granicę na 
„pilne” krótkoterminowe „prace 
dorywcze”, np. do Szwecji, Nor-
wegii czy też Niemiec.

Dziękuję za rozmowę 

Zapraszamy do polubienia naszego Facebooka:  
Kancelaria Prawno-Finansowa w Lubinie,  

na którym umieszczamy na bieżąco informacje  
z całego kraju na temat kredytów CHF. 

Zapraszamy do naszej kancelarii, która mieści się  
w Lubinie przy ul. Armii Krajowej 10 (nad sklepem OSCAR).

W celu umówienia spotkania  
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:  

531 128 236 lub 533 300 428  
lub e-mailowo: biuro@k-pf.pl.

Jak poinformowano, w ten sposób spółka chce 
zgromadzić fundusze na rozbudowę dwóch ośrod-
ków w Kołobrzegu i Dąbkach. 

Wygląda więc na to, że wątpliwości przewodniczą-
cej ZZPPM Interferie Anny Szabli niestety zaczy-
nają się sprawdzać. Gdy 7 lat temu Fundusz Hotele 
01, spółka celowa funduszu KGHM I FIZ, kupił 
w wezwaniu 66,82 proc. akcji Interferii, Anna Sza-
bla miała wiele jak najgorszych obaw co do przy-
szłości spółki.

– Nie mamy informacji, czy realizowane przez na-
szą firmę inwestycje będą przez nowego właściciela 
kontynuowane, czy też nie. Czy będziemy kupować 
nowe obiekty, czy sprzedawać te, które już mamy? 
Nie wiemy, czy wykupienie akcji będzie początkiem 
wyprowadzania spółki z Giełdy Papierów Wartościo-
wych po to, by następnie rozprzedać po kawałku cały 
jej majątek – mówiła wówczas przewodnicząca na 
łamach „Związkowca”. 

Dzisiaj już wiadomo. Zamiast rozwoju będzie wy-
przedaż. Otwartym pytaniem pozostaje jedynie – 
czy akcja zatrzyma się tylko na Barbarce, czy też to 
dopiero pierwszy krok do dalszego wyzbywania się 
majątku Polskiej Miedzi. 

– Barbarka jest naszym najlepszym ośrodkiem. 
Ma najwyższą, bo aż 30-proc., rentowność i daje rocz-
ny przychód na poziomie 5 mln zł. To jest 11 proc. 
wszystkich przychodów spółki. Natomiast zysk netto 
wynosi 1,6 mln, co stanowi około 40 proc. wyniku na 
sprzedaży ogółem – komentuje przewodnicząca. – 
Nie rozumiem takiej decyzji i uważam, że jej realiza-
cja w ostatecznym rozrachunku przyniesie firmie 
więcej szkody niż pożytku. Pragnę też podkreślić, że 
wartość Barbarki dla Interferii to nie tylko stabil-
ność przychodów, ale również wartość ziemi i budyn-
ku. Jednak największym jej majątkiem jest dosko-
nale wyszkolona i kompetentna załoga i grono 

stałych klientów. To również ważny element składa-
jący się na naszą reputację i rozpoznawalność marki. 

W ocenie związku sprzedaż ośrodka w Świnouj-
ściu to nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla stabil-
ności miejsc pracy ludzi zatrudnionych w Barbarce, 
ale również niebezpieczeństwo pogorszenia warun-
ków zatrudnienia pozostałej części załogi Interferii. 

ZZPPM Interferie w liście skierowanym 10 mar-
ca do zarządu spółki, prezesa KGHM oraz przewod-
niczącego Rady Nadzorczej Interferii wyraził nega-
tywną ocenę planowanej sprzedaży. Napisano 
w nim między innymi: 

Zarząd Związku ZZPPM jest głęboko zaniepokojo-
ny brakiem konsultacji oraz przede wszystkim bra-
kiem informacji o przewidywanych zmianach w za-
trudnieniu w związku z zamiarem sprzedaży ośrodka 
BARBARKA w Świnoujściu. Chcielibyśmy podkre-
ślić, iż nie jest nam obojętny los długoletnich Pracow-
ników tego obiektu i na jakich zasadach zostaną oni 
przejęci przez innego pracodawcę.

Zarząd Związku ZZPPM zwraca się z prośbą o wy-
cofanie się z decyzji sprzedaży INTERFERIE 
BARBARKA w Świnoujściu, która w naszej obec-
nej wiedzy będzie szkodą dla Spółki INTERFERIE 
i dla jej Pracowników, których mamy zaszczyt re-
prezentować.

Niestety, opinia związku nie została uwzględnio-
na. 27 marca odbyło się już pierwsze spotkanie w spra-
wie uzgodnień Pakietu Gwarancji Pracowniczych 
dla Pracowników Barbarki z przyszłym nabywcą 
reprezentowanym przez Zarząd Uzdrowisko Po-
łczyn GRUPA PGU S.A. 

– Teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak wy-
negocjowanie możliwie najbardziej korzystnych gwa-
rancji pracowniczych dla załogi. To jednak nie roz-
wieje naszych obaw o utrzymanie stabilnej pozycji 
pozostałej części Interferii – mówi Anna Szabla. 

ROZwóJ cZy ZwiJaNie?
cZyżby ZacZęła Się wyPRZedaż NaJLePSZycH kawałków SPółek gRuPy kaPitałOweJ? 

Zarząd interferii, giełdowej spółki wchodzącej w skład 
grupy kapitałowej Polskiej miedzi, szykuje się do sprzedaży jednego ze swoich 

najlepszych ośrodków wypoczynkowych – barbarki w Świnoujściu. 
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Polska Miedź, której PoświęciłeM  

znaczną część swojego życia  

i energii, jest dzisiaj w sytuacji  

PodbraMkowej.

okiem RedaktoRa

Każdy z nas jest skazany na ciągłe 
wybory i nikt nie uniknie podejmowa-
nia trudnych decyzji. Tak się dzieje na 
każdej płaszczyźnie. Zarówno osobi-
stej, rodzinnej, społecznej, jak i zawo-
dowej. Od wczesnej młodości aż po 
późną starość. Zawsze musimy też 
pamiętać, że konsekwencje naszych 
postanowień, tych dobrych i tych 
złych, poniesiemy my sami. Również 
unikanie podejmowania decyzji też 
jest decyzją – i paradoksalnie – najgor-
szą z możliwych. 

Takie przemyślenia towarzyszyły mi, 
gdy musiałem odpowiedzieć sobie na 
pytanie: czy mam przyjąć złożoną mi 
przez Radę ZZPPM propozycję kandy-
dowania na przedstawiciela załogi 
w Radzie Nadzorczej KGHM. 

Po rozważeniu wszystkich za i prze-
ciw doszedłem jednak do wniosku, iż 
nie jest to moment na odpuszczenie 
sobie i danie na luz. 

Polska Miedź, której poświęciłem 
znaczną część swojego życia i energii, 
jest dzisiaj w sytuacji podbramkowej. 
Przez lata drenowana z wypracowa-
nych zysków, upolityczniona i źle za-
rządzana znalazła się na zakręcie. Po 

raz pierwszy w swojej 60-letniej histo-
rii zamiast zysków wykazuje straty 
i z każdym miesiącem coraz bardziej 
się zadłuża. Pobrane kredyty sięgają 
już dwucyfrowej kwoty liczonej w mi-
liardach złotych. Rośnie też koszt ob-
sługi tych zobowiązań. Stare koncesje 

powoli się kończą, a nowe nie są 
przydzielane. Realizacja planowanych 
inwestycji przypomina budowę po-
środku pola kawałków autostrady – 
bez początku i końca. Nakładają się na 
to wszystko negatywne skutki nietra-
fionych i szkodzących Polsce kilkuna-
stomiliardowych inwestycji zagranicz-
nych KGHM. 

Do tego dodać też trzeba drastyczne 
pogorszenie się poziomu bezpieczeń-

stwa pracy będące skutkiem ignoran-
cji i braku odpowiedzialności oraz 
poszanowania pracowników przez ich 
nadzór. Faktem też jest spadek wyna-
grodzeń oraz powolna, ale stała reduk-
cja zatrudnienia. Im wyżej w służbowej 

hierarchii, tym bardziej panuje nepo-
tyzm i kolesiostwo. O przyszłość, sta-
bilność i bezpieczeństwo dalszego 
funkcjonowania zakładów KGHM oraz 
spółek zależnych bardziej zabiegają 
ich szeregowi pracownicy niż ich pre-
zesi i dyrektorzy. 

Mam świadomość, że pod moim 
adresem padną zarzuty uprawiania 
demagogii i czarnowidztwa. Wiem 
też, że nikt nie lubi słuchać złych wie-
ści i podświadomie ich unika. Liczę 
jednak na zdrowy rozsądek pracow-
ników, którzy na co dzień widzą, co 
się wokół nich dzieje. Spotykają się 
z lobbingiem kadry zarządzającej. 
Odczuwają brak nowych maszyn i urzą-
dzeń. Górnicy i przeróbkarze dobrze 
wiedzą, iż w urobku zamiast rudy 
więcej jest już kamienia. Hutnicy mu-
szą dokonywać coraz większych cu-
dów, by z tego wytopić oczekiwaną 
od nich ilość miedzi o światowych 

parametrach. Wszędzie też brakuje 
rąk do pracy. 

Sytuacja staje się coraz bardziej nie-
bezpieczna, wręcz dramatyczna. Naj-
wyższy czas ogłosić w Zagłębiu Mie-
dziowym alert. Bez rozpoczęcia działań 
naprawczych KGHM jaki znamy w nie-
długim czasie może zniknąć z gospo-

darczej mapy Polski. Pora spoj-
rzeć prawdzie w oczy. Jeszcze 
nigdy tak źle nie było. 

Rada Nadzorcza powinna za-
mienić się w sztab obronny 
i wdrażać mądry plan napraw-

czy. Nie będzie to jednak możli-
we, jeśli w jej składzie znajdą się 

wyłącznie ludzie, którzy będą reali-
zować zadania wyznaczone przez 

rządzącą partię. Wystarczy, że tych 
trzymających parasole ochronne wy-
znacza minister energii. Pracownicy 
w swoim dobrze pojętym interesie 
powinni wybrać ludzi, którzy władzy się 
nie kłaniają i się jej nie boją. Ja taki je-
stem i stawiam się do dyspozycji wraz 
z dwoma moimi kolegami – Leszkiem 
Hajdackim i Krzysztofem Łuką. Jeden 
reprezentuje środowisko górnicze, dru-
gi hutnicze, razem więc się doskonale 
uzupełniamy i jako jedna drużyna bę-
dziemy godnie reprezentować wszyst-
kich pracowników Polskiej Miedzi oraz 
chronić ich miejsca pracy. 

ryszard
zbrzyzny

Przewodniczący
zzPPm

alert czas ogłosić

Ile jeszcze związku pozostało w tym 
związku?

Coraz częściej stawiam sobie to pyta-
nie, gdy czytam o kolejnych wyczynach 
NSZZ Solidarność. Czy to jeszcze orga-
nizacja zrzeszająca pracowników i repre-
zentująca ich interesy, czy też już odłam 
rządzącej partii. Kogo broni ten związek 
– załogi pracownicze czy też pracodaw-
ców i polityków rządzącej partii politycz-
nej? Czyżby legendarna S sprzedała się 
Prawu i Sprawiedliwości za przysłowio-
wą czapkę śliwek i wiernie trzyma nad 
partią parasol ochronny?

Gdy kilka dni temu trwała akcja straj-
kowa nauczycieli zorganizowana przez 
ZNP – NSZZ Solidarność był w ostrej 

kontrze do tego protestu, uznał go za 
nielegalny i rozesłał do dyrektorów szkół 
stosowne pismo. Gdy celnicy walczyli 
o swoje, sztandarów Solidarności próżno 
było wypatrywać. Również gdy w czerw-
cu ubiegłego roku strajkowały pielęgniar-
ki w CZD, przewodniczący Solidarności 
Piotr Duda nie chciał udzielić im wspar-
cia, bo organizatorem protestu był  
ZZ Pielęgniarek i Położnych. Nie miał 
jednak oporów, by udzielić wsparcia 
Prawu i Solidarności, gdy w grudniu lu-
dzie protestowali przed parlamentem 
przeciwko łamaniu przez sejmową więk-
szość podstawowych zasad demokracji. 
Zapowiedział, że w obronie rządu gotów 
jest wyprowadzić członków swej organi-
zacji na ulicę. Zupełnie jak za czasów 
gomułkowskiego PRL-u, gdy lud pracy 

miast i wsi miał obowiązek popierać je-
dynie słuszną partię. 

Podobnie kontrowersyjne zachowa-
nia, choć oczywiście w mniejszej skali, 
widać w wielu zakładach pracy. Również 
tych z naszego miedziowego podwórka. 

Podczas negocjacji płacowych liderzy 
Solidarności zastanawiająco szybko zga-
dzają się na pierwszą lepszą propozycję, 
jaką otrzymają ze strony pracodawcy. 
Nie zawracają mu też głowy takimi nie-
istotnymi problemami jak zbyt małe 
obłożenie stanowisk, przekraczanie cza-
su pracy czy też nierówne traktowanie 
pracowników. Być może w ten sposób 
wyrażają swoją wdzięczność niektórym 
prezesom i dyrektorom za to, że ludzie 
otrzymują od nich propozycje nie do 
odrzucenia – czyli deklarację członkow-

ską związku. Odmowa grozi bowiem 
pozbawieniem człowieka premii, szyka-
nami przełożonego i pominięciem go 
przy awansach. Również warunkiem 
nieformalnym, ale często koniecznym 
do podpisania umowy o pracę jest przy-
stąpienie do jedynie słusznej organizacji 
związkowej. 

Ile jeszcze zostało solidarności w Soli-
darności i co się stało z ideami, jakie przed 
laty legły u podstaw jej utworzenia? 

ile jeszcze związku pozostało w tym związku? 

magda 
ŹrÓbek

liczę  na zdrowy rozsądek Pracowników, którzy na co dzień widzą, co się wokół nich dzieje.


