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LIST OTWARTY
do Rządu RP w sprawie przyszłości Polskiego Przemysłu Miedziowego
26 sierpnia 2016 r. rząd PiS przesłał do społecznej konsultacji projekt budżetu państwa na 2017 rok. Niestety, nie mamy w związku z tym dobrych informacji zarówno dla pracowników KGHM Polska Miedź SA, jak i tysięcy zatrudnionych w firmach współpracujących.
Rząd Pani Premier Beaty Szydło nie przewiduje bowiem jakiejkolwiek zmiany
obowiązującego prawa podatkowego zmniejszającej lub likwidującej nałożone
tylko na Polską Miedź dodatkowe obciążenia fiskalne.
Będzie to już przecież drugi rok rządów tej ekipy. Przypominamy, że podczas
swojej kampanii wyborczej, Pani Beata Szydło, będąc w Lubinie, zapowiadała
uchylenie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Jednak po lekturze założeń budżetowych na przyszły rok widać wyraźnie, że obietnice te były
„zwyczajną kiełbasą wyborczą”.
Szkoda – bo koszty tkwienia przy podatku od kopalin mogą być już w nieodległej przyszłości brzemienne w skutki nie tylko dla KGHM i regionu, ale również
dla budżetu państwa.
Zwracamy uwagę na fakt, że straty dla finansów publicznych, zarówno szczebla samorządowego, jak i centralnego, wynikające z tej unikatowej w skali
światowej regulacji podatkowej, już są zliczalne i kaskadowo narastają. Ograniczono bądź odstąpiono od wielu inwestycji i zakupów dla KGHM w Polsce.
Możemy zapomnieć o rozpoczęciu wydobycia rudy miedzi pod Bolesławcem.
Zwijana jest Huta Miedzi Legnica. Nie będzie również kolejnych szybów kopalnianych w rejonie wydobywczym Głogów Głęboki – obszarze górniczym perspektywicznym dla KGHM.

Ostrzegamy – te zaniechania mogą być już nie do odrobienia.
Dług KGHM w stosunku do zagranicznych banków i instytucji finansowych
narasta w tempie kilku miliardów złotych rocznie. Rośnie również koszt obsługi tych zobowiązań. Natomiast wynik finansowy Grupy Kapitałowej KGHM
zbliża się do zera.
Nakładają się na to wszystko negatywne skutki nietrafionych i szkodzących
Polsce kilkunastomiliardowych inwestycji zagranicznych KGHM. Sytuacja staje
się coraz bardziej niebezpieczna, wręcz dramatyczna.
W tych okolicznościach oczekujemy od Ministra Skarbu Państwa i Pani Premier
poważnej debaty na temat obecnej sytuacji i przyszłości polskiego przemysłu
miedziowego.
Na taką dyskusję zapraszamy do Lubina. Być może, będąc w sercu Zagłębia
Miedziowego, łatwiej będzie Państwu zrozumieć powagę sytuacji oraz konieczność wypełnienia obietnic wyborczych składanych mieszkańcom tego
regionu.
Pani Premier!
Deklaracje i zapowiedzi analiz i konsultacji nie zastąpią oczekiwanych decyzji.
Polski przemysł miedziowy może być bardzo rentowny, tworząc dziesiątki
tysięcy dobrych miejsc pracy i przysparzając krajowi nie tylko wizerunkowych
korzyści. Niewidzialna ręka rynku tego przemysłu nie uzdrowi, ale może, i to
w bardzo krótkim okresie, go unicestwić.
Ryszard Zbrzyzny
Przewodniczący ZZPPM
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Chcemy wyższych stawek
„Oczekujemy takich rozwiązań, które pozwolą górnikom
zachować dzisiejszy poziom wynagrodzeń, ale przy nominalnym czasie pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym”
To główny postulat, jaki został zawarty w piśmie ZZPPM skierowanym do prezesa zarządu KGHM Krzysztofa Skóry.

Związkowy sukces
w Hucie Miedzi Legnica
Długo to trwało, ale wreszcie
się udało. Po kilkuletnich zabiegach zakładowego zarządu
ZZPPM dyrekcja legnickiej huty
17 sierpnia podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi
w sprawie dojazdów pracowniczych. Od 1 września ludzie zatrudnieni w zakładzie będą otrzymywać dofinansowanie na
dojazdy do pracy. Jego wysokość
uzależniona będzie od ich miejsca zamieszkania. Pracownicy
mieszkający w Legnicy otrzymają
dofinansowanie w wysokości
70 proc. ceny miesięcznego biletu komunikacji miejskiej, czyli
50 zł. Pracownicy mieszkający
poza miastem mogą liczyć na
zwrot kosztów dojazdu w wysokości 20 groszy brutto za kilometr
(z zastrzeżeniem, że dzienny limit nie może przekroczyć
75 km).
Dofinansowania wypłacane
będą wraz miesięcznymi wynagrodzeniami. Warunkiem jest
jednak osobiste złożenie w dziale
kadr stosownego wniosku.
– Cieszę się bardzo, że doszło do
tego porozumienia – mówi przewodniczący ZZPPM HML Kazimierz Kraska. – Nierozwiązany
problem dowozów pracowniczych
był przecież jawnym łamaniem
zapisów ZUZP. Niestety, przez kilka lat dyrekcja huty sankcjonowała to bezprawie. Fakt, że na samym początku swojego urzę-

dowania dyrektor Michał Topolnicki skończył z taką karygodną
praktyką, daje wreszcie nadzieję
na zbudowanie prawdziwego,
a nie pozorowanego dialogu społecznego w zakładzie. Tematów
do rozmów nam nie zabraknie.
Średnie wynagrodzenie pracowników jest znacząco niższe niż w pozostałych hutach. Problemem też
jest stały spadek zatrudnienia
i związane z tym kłopoty z obsadą
poszczególnych stanowisk. Co
roku wykazujemy coraz większy
zysk i możemy się pochwalić stałym wzrostem produkcji. Uważam więc, że powinno to mieć
swoje odbicie w płacach.
W Hucie Miedzi Legnica w 2014
roku przeszeregowano tylko
9,3 proc. załogi, w 2015 roku
wskaźnik ten nieco wzrósł i wyniósł 12,5 proc. Dla porównania:
przeszeregowania w głogowskiej
hucie objęły w 2014 roku 19,1
proc., a w 2015 roku 16,1 proc.
Przez ostatnie pięć lat w Legnicy
nie przeszeregowano 30,6 proc.
pracowników, a w Głogowie zaledwie 7,2 proc.
– Patrząc na statystyki dotyczące płac i zatrudnienia w zakładach KGHM, wyraźnie widać, że
Huta Miedzi Legnica jest traktowana po macoszemu – komentuje Kazimierz Kraska. – Sądzę, że
te dysproporcje powinny zostać
wyrównane. Oczywiście nie
w dół, ale w górę.
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– Uważamy, że najwyższa pora skończyć
z utrzymywanym od lat niskim poziomem stawek osobistego zaszeregowania – komentuje
przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – To
stwarza sytuacje, że górnicy, by mieć przychody
na przyzwoitym poziomie, zmuszeni są do dodatkowej pracy w nadgodzinach. Jest to nic innego
niż rodzaj przymusu ekonomicznego, który stosuje pracodawca w stosunku do załogi. Szacujemy, że w skali roku wielu górników wyrabia około 50 dodatkowych dniówek. Taka struktura
zarobków na dłuższą metę jest nie do zaakceptowania. Nie tylko górnicy, ale również nasi hutnicy i przeróbkarze mają zbyt niskie stawki i nie
można o tym zapominać. Oczywiście mam świadomość, że aby wykonać plany produkcyjne, zakłady muszą pracować pełną parą. Obsada stanowisk nie powinna jednak być oparta na
nadgodzinach, ale na zwiększonym zatrudnieniu.
Pomimo coraz trudniejszych warunków geologicznych przyjmowane i realizowane plany produkcyjne są coraz wyższe. Za tę rosnącą wydajność pracy najwyższa pora zacząć ludzi godnie
wynagradzać w ramach stawek zasadniczych.

 Płaca zasadnicza wszystkich

zatrudnionych w KGHM stanowi 21 proc.
całkowitego wynagrodzenia.
W przypadku pracowników zakładów
górniczych wynosi ona zaledwie
18,7 proc.
 Średnie wynagrodzenie za pracę

w nadgodzinach w kopalniach kształtuje
się na poziomie 8 proc. płacy ogółem.
 W 2011 roku załoga KGHM liczyła

18 567 osób, w 2015 roku skurczyła się
do 18 155 osób (spadek o 412 osób).
Jednak redukcja ta nie dotyczy
pracowników zatrudnionych
na stanowiskach nierobotniczych.
W 2011 roku było ich 4568,
natomiast w 2015 roku – 4713
(wzrost o 145 osób).

Lubin, dnia 25.08.2016 r.
Pan
Krzysztof Skóra
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź SA
Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli
przestrzegania czasu pracy w Zakładach Górniczych „Lubin”. Z informacji tej wynika, że
ogromna liczba górników zatrudniona jest w nadgodzinach, których ilość oraz rozkład czasu
pracy w sposób rażący narusza przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź SA oraz Kodeksu Pracy.
Z informacji naszej wynika, że podobna sytuacja ma miejsce w pozostałych Zakładach
Górniczych. Przymus ekonomiczny oraz braki w zatrudnieniu przy równoczesnym planowaniu wydobycia także na dni wolne od pracy są głównymi przyczynami tego stanu rzeczy.
Uważamy, że problem ten wymaga poważnej analizy oraz działań o charakterze naprawczym. Oczekujemy tutaj takich rozwiązań, które pozwolą górnikom zachować dzisiejszy poziom wynagrodzeń, ale przy nominalnym czasie pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Ewentualny problem wydłużenia czasu pracy Zakładów Górniczych na soboty, niedziele
i święta winien być rozwiązywany systemowo, nie naruszając przy tym podstawowych praw
pracowniczych w tym zakresie.
Reasumując, oczekujemy tutaj szczegółowej informacji za I półrocze br. co do przestrzegania w Zakładach Górniczych norm czasu pracy wynikających z rozdziału II Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź SA oraz działu VI Kodeksu
pracy. Oczekujemy także zwołania posiedzenia stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska
Miedź SA celem omówienia tego problemu i uzgodnienia sposobu zapobiegnięcia tej rosnącej
od miesięcy patologii.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny
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Pracujemy po to by żyć, a nie żyje
my po to by
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pracować.

Rozmowa z przewodniczącym MZZPPM ZG Lubin i JRGH Władysławem Chomą
Wyniki kontroli przeprowadzonej
w ZG Lubin przez inspektorów Państwowej
Inspekcji Pracy wykazały nieprawidłowości
związane z przestrzeganiem norm czasu
pracy. Czy rzeczywiście były one tak
znaczne, że usprawiedliwiają dość ostre
stanowisko ZZPPM wyrażone w liście
do prezesa Krzysztofa Skóry? Wiadomo
przecież, że przy zarządzaniu kopalnią
zatrudniającą ponad 3 tysiące pracowników błąd zawsze może sie pojawić. Może
trzeba było poczekać na jego korektę i na
tym zakończyć całą sprawę.
Tak można postępować, gdy ma się do
czynienia ze zwykłym ludzkim niedopatrzeniem. To rzeczywiście może się przytrafić każdemu. My nie mówimy jednak
o błędzie, ale celowej polityce kadrowej.
Trudno bowiem przejść do porządku
dziennego nad przypadkami ujawnionymi przez PIP. Z informacji, jaką usłyszałem od inspektora, wynika, iż rekordzista pracował ponad 40 dni bez jednego
dnia na odpoczynek. Inny pracował w nadgodzinach przez 11 niedziel z rzędu. Na
jednym z oddziałów, gdzie pracuje około
60 osób, 36 pracowników pracowało ciągle od 14 do 20 dni pracy. Wśród wielu
górników regułą jest 30–40 dodatkowych
godzin w miesiącu. Ta sytuacja trwa już
od bardzo dawna i najwyższy czas skończyć z taką praktyką. Zwłaszcza że nie
jest tajemnicą, iż często ludzie są wręcz
zmuszani do pracy w dni wolne. Najczęściej stosowaną perswazją jest groźba
obniżenia premii. Jakkolwiek by więc na
te sprawy patrzeć, widać, że zarówno
zbyt niskie stawki, jak również utrzymująca się od kilku lat stała redukcja załogi
to zaplanowane działanie. Na takie
oszczędności kosztem pracowników nie
można przymykać oczu. Pora zacząć
o tym głośno mówić.
Czy nieprawidłowości dotyczące czasu
pracy to specyfika ZG Lubin, czy też
dotyczy to innych zakładów?
Jak wygląda sytuacja w lubińskiej kopalni dokładnie opisała Państwowa Inspekcja Pracy. Jednak z rozmów z kolegami wynika, że prawdopodobnie
problem ten występuje również w innych
zakładach. Sam jestem ciekawy, jakiej
informacji na ten temat udzieli nam zarząd KGHM.
Niedawno pojawiła się informacja, że
ZG Lubin od 5 września zmienia system
zmianowy. Do tej pory obowiązywał
system od pierwszej do czwartej zmiany.
Teraz ma być odwrotnie. Kończący tydzień
pracy na pierwszej zmianie od poniedziałku będą przychodzili na czwartą zmianę.
Rzekomo dzięki temu wydłuży się weekend. To chyba dobre rozwiązanie?

Tak by się działo, gdyby ludzie nie pracowali dodatkowo. Jednak plany produkcyjne z góry przewidują wydobycie również
w soboty i to w oparciu o nadgodziny.
Nowy system zmianowy więc jest ułatwieniem dla pracodawcy, bo górnicy mogą
mieć dodatkową dniówkę i nie przekroczyć minimalnych norm przeznaczonych
na odpoczynek. Jednak, jak by nie patrzeć,
weekend jest zarwany dla rodziny. Jest
więc w tym spora dawka hipokryzji i nasz
związek na to nie wyraża zgody. Jesteśmy
przecież po to, by pilnować interesów pracowniczych, a nie działać zgodnie z zapotrzebowaniem dyrekcji. Dziwię się, że
niektóre organizacje wręcz zabiegały
o wprowadzenie tej zmiany. Zwłaszcza, że
przy innych okazjach głośno apelują
o ustawowe zagwarantowanie pracownikom dużych sieci handlowych wolnych
niedziel. Bądźmy więc w tym wszystkim
konsekwentni. Jeśli kobieta pracująca
w supermarkecie przy kasie ma mieć prawo do wolnej niedzieli, to dlaczego nie walczy się z sytuacją, w której górnik w praktyce nie ma takich gwarancji, bo zamiast
spędzać czas z rodziną odsypia zarwaną
nockę. Przypomnę też Porozumienia
Sierpniowe. Zapisano w nich prawo górników do wolnych nie tylko niedziel, ale także i sobót, przy jednoczesnym zagwarantowaniu godnego wynagrodzenia za pracę
w „dni czarne”.
Jednak dzięki nadgodzinom górnicy mają
szansę na wyższe zarobki. Wielu z nich to
młodzi ludzie obciążeni sporymi kredytami. Każda więc złotówka ma dla nich
znaczenie.
I w ten sposób dochodzimy do istoty problemu. Uważam, że jego rozwiązanie powinno polegać na podniesieniu do godnego
poziomu stawek osobistego zaszeregowania. Są one zdecydowanie za niskie. Trzeba
też pamiętać, że praca na dole w kopalni to



ogromne obciążenie dla organizmu. Dwudziesto-, trzydziestolatkowie może jeszcze
tak nie odczuwają negatywnych skutków
ciężkiej pracy i przebywania w wysokich
temperaturach. Jednak z czasem zaczną
pojawiać się problemy zdrowotne. Choćby
już tylko z tego powodu ważne jest, by po
dniówce ludzie mogli porządnie wypocząć
i zregenerować się, a nie dorabiać nadgodzinami do niskiej pensji. Poza tym, jeśli już
z jakichś powodów jest konieczność nadgodzin, to zapłata za nie powinna być również
zdecydowanie wyższa.
Obawiam się, że taka argumentacja
niektórych nie przekona.
To niech sobie odpowiedzą na pytanie,
czy wolą zarobić tyle, ile dzisiaj, pracując
w miesiącu 168 czy 200 godzin. Na dodatek wykonując zadania przewidziane nie
dla jednej, ale więcej osób. Jeśli pomimo
wszystko będą mieli jeszcze jakieś wątpliwości, to powinni pamiętać, że pracu-

Lubin 05.08.2016

Pan
Marek Marzec
Dyrektor Naczelny
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział ZG „ Lubin ”
Uprzejmie informujemy, że intencją stron Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska
Miedź S.A. w momencie podpisywania porozumienia
płacowego na 2016 rok było dokonanie przeszeregowań
wszystkich pracowników oddziałów KGHM Polska Miedź
S.A. posiadających najniższe kategorie osobistego zaszeregowania na kategorię minimum 9.

jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by
pracować.
Zmieniając temat – w Hucie Miedzi Legnica
podpisane zostało wreszcie porozumienie
w sprawie przewozów pracowniczych. To
oznacza, że problem jest jeszcze nierozwiązany tylko w ZG Lubin i JRGH. Rysuje się
jakaś szansa na doprowadzenie w tych
dwóch zakładach sprawy do szczęśliwego
finału?
Tu mam dobrą wiadomość dla pracowników JRGH. Od dawna walczyliśmy
o dofinansowanie dla tych, którzy z racji
specyfiki systemu pracy nie mają możliwości korzystania ze zorganizowanego
transportu pracowniczego. Sprawa dotyczy niewielkiej przecież grupy, bo około
90-osobowej. Okazało się, że nasz upór
i konsekwencja przyniosły pożądany skutek. Dyrektor JRGH przedstawił związkom zawodowym propozycje uregulowania sprawy. Pracownicy dojeżdżający do
pracy własnymi samochodami będą
otrzymywać dofinansowanie w wysokości 0,2 zł za kilometr. Pozostaje jeszcze
tylko do uzgodnienia termin wejścia
w życie tych regulacji, czy będą one obowiązywały jeszcze w tym roku, czy też
dopiero z początkiem nowego.
Gorzej natomiast wygląda sprawa na
ZG Lubin. Z informacji, jakie uzyskaliśmy z Centrali KGHM, wynika, że około
700 osób nie korzysta z transportu pracowniczego i nie dostaje dofinansowania
na dojazdy własnym samochodem. Podkreślam, że jest to sytuacja niezgodna
z zapisami ZUZP. Niestety, dyrekcja kopalni nie widzi w tym problemu. Jej zdaniem tylko około 100 osób nie korzysta
ze zorganizowanego przez pracodawcę
transportu i nie zgłaszają oni żadnych
roszczeń z tego tytułu. Tę różnicę w rachunkach pomiędzy Centralą a kopalnią
trzeba będzie wyjaśnić.

Jeśli taka procedura w ZG „Lubin ”nie miała miejsca,
to uprzejmie prosimy o jej dokonanie.
Ponadto mając na względzie fakt, że w ostatnim pięcioleciu
prawie 30 % pracowników ZG „Lubin” nie otrzymało przeszeregowania, a jest to najgorszy wskaźnik ze wszystkich kopalń
oraz jeden z najgorszych w porównaniu z pozostałymi
oddziałami KGHM, wnosimy o dokonanie przeszeregowań co
najmniej 20 % pracowników ZG „Lubin ”.
Postulat jest tym bardziej zasadny, że właśnie w tych dniach
dyrekcja pozostałych kopalń w porozumieniu ze związkami
zawodowymi takie przeszeregowania już uruchomiła.
Sprawę prosimy potraktować jako pilną!
Za Zarząd MZZPPM ZG „Lubin ”i JGRH
Władysław Choma
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Przeszeregowania na Rudnej
Po trwającej kilka tygodni serii spotkań
i negocjacji związków zawodowych
z kierownictwem ZG Rudna w sierpniu doszło
wreszcie do porozumienia w sprawie przeszeregowań. Uzgodniono, iż 20 proc. załogi otrzyma
wyższe grupy osobistego zaszeregowania.
Zgodnie z ustaleniami podwyżki powinny głównie
być przyznane pracownikom, którzy od kilku
już lat, pomimo nienagannej pracy, ich nie
otrzymywali.
Ta ze wszech miar dobra informacja ma jednak również swoją
mniej pozytywną stronę. Otóż
Zakładowy Fundusz Płac na
2016 rok nie został powiększony,
a pieniądze na przeszeregowania
pochodzą jedynie z ponadplanowej liczby górników, którzy
wbrew wcześniejszym deklaracjom, postanowili już zakończyć
swoją aktywność zawodową.
– W poprzednich latach pracownicy przechodzili zazwyczaj
na emeryturę po wypłatach
czternastki – wyjaśnia przewodniczący ZZPPM ZG Rudna Leszek Hajdacki. – Tak więc z zakładem większość żegnała się
w lutym lub marcu. Jednak
w tym roku sytuacja się zmieniła. Wiele osób, które wcześniej
deklarowały chęć kontynuowania pracy po uzyskaniu swoich
uprawnień emerytalnych, postanowiło jednak złożyć wypowiedzenia. Stworzyła się więc sytu-

Odszedł zbyt szybko i niepotrzebnie
ŚP.

Robert Garbowski
Wspaniały kolega, doskonały pracownik,
dobry człowiek
Żegnaj Robercie
Będzie Nam Ciebie bardzo brakować
Odpoczywaj w spokoju

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy szczerego współczucia.
Łączymy się z Wami w bólu
Koledzy i koleżanki
z ZZPPM Huta Miedzi Legnica

acja, której pracodawca, budując
założenia swojej polityki kadrowej i płacowej na ten rok, nie
przewidział. Górnicy z długim
stażem pracy i wysokimi stawkami odchodzą z kopalni i na ich
miejsce przyjmowani są młodzi
ludzie, którzy zazwyczaj dostają
ósmą lub dziewiątą grupę.
W efekcie w Funduszu Płac pojawiły się dodatkowe pieniądze,
które można było przeznaczyć
na przeszeregowania. Dobrze, że
tak się dzieje, ale jest to tylko
częściowe rozwiązanie. W poprzednich latach było bardzo
mało przeszeregowań i zazwyczaj dotyczyły one tylko najniższych grup zaszeregowania.
W konsekwencji średnie zarobki
na ZG Rudna są mniejsze w stosunku do górników z innych kopalń. A przecież dostarczamy
ponad 40 procent całego urobku.
Uważam, że powinniśmy mieć
podniesiony zarówno Fundusz

Sierpol nie od macochy
i też nam się należy
Z takiego założenia wyszedł
przewodniczący ZZPPM Polkowice-Sieroszowice Mieczysław
Grzybowski i w sierpniu wystąpił
z inicjatywą złożenia do dyrekcji
zakładu wniosku o uruchomienie
przeszeregowania dla minimum
20 proc. załogi.
Rozmowy na ten temat pomiędzy dyrekcją zakładu a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zakończyły się sukcesem.
– Cieszę się bardzo, że doszło do
rozwiązania tego problemu – komentuje Mieczysław Grzybowski.
– Ludzie już od dawna czekali na

całkowicie zasłużone przeszeregowania. Ta presja wzrosła jeszcze
bardziej po informacji, że na ZG
Rudna zdecydowano, że jedna piąta załogi dostanie wyższe stawki.
Niestety, w naszej kopalni od
1 września takie podwyżki obejmą
tylko 10 proc. załogi. Jednak
w grudniu będzie kolejna tura
i ma ona objąć nie mniej niż 5 procent załogi. Ludzie doskonale pracują, wszystkie zadania produkcyjne są osiągane i nie widzę powodu, by płace w naszym zakładzie
były niższe od pozostałych kopalni
KGHM. Liczę też na to, że doj-

dzie wreszcie do porozumienia
w sprawie Funduszu Premiowego.
W obecnej formie jego zapisy
w niewielkim stopniu pełnią funkcję motywacyjną i na dodatek stanowią źródło wielu nieporozumień.
Z informacji upublicznionej
przez dyrekcję wynika, iż szefowie
poszczególnych działów zostali zobowiązani do sporządzenia do
16 września list kandydatów na
przeszeregowania. Głównym kryterium wyboru mają być dobre wyniki w pracy i aktualna ocena pracownicza.
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Wynagrodzeń, jak i limit zatrudnienia.
Zdaniem przewodniczącego
przyczyn licznych ponadplanowych odejść na emeryturę należy doszukiwać się w coraz trudniejszych warunkach pracy na
dole, wyśrubowanych normach
oraz bardzo dużej ilości nadgodzin. Nie bez znaczenia jest też
coraz bardziej napięta atmosfera w pracy.
– Ludzie już fizycznie nie wytrzymują tego obciążenia – wyjaśnia Leszek Hajdacki. – Ze względu na ciężkie warunki w kopalni
ponad 70 proc. naszych oddziałów ma zgodnie z przepisami
skrócony do 6 godzin czas pracy.
Na ZG Lubin i ZG Polkowice-Sieroszowice jest to odpowiednio
około 30 i 50 proc. Ponadto na
Rudnej wydobycie jest we wszystkie soboty i większość niedziel.
To oznacza dużą ilość nadgodzin.
Pracownicy są coraz bardzie przemęczeni i nie mają czasu na odpowiedni wypoczynek. Kolejnym
elementem, o którym nie można
zapominać, jest fakt, że kopalnia
się rozrasta, ale poziom zatrudnienia tego nie odzwierciedla.
Przodki są coraz bardziej oddalone od szybów. Pojawiają się nowe
oddziały, mamy też coraz więcej
maszyn i urządzeń. To wszystko
wymaga przecież dodatkowych
ludzi do obsługi poszczególnych
stanowisk. Uważam, że w ślad za
tym zwiększać się powinna ilość
etatów. Przyjmowanie młodych
pracowników tylko w miejsce odchodzących na emeryturę na
dłuższą metę nie rozwiąże naszych problemów kadrowych. Już
teraz zaczynamy odczuwać brak
ludzi. Kiedyś na przykład na komorze pracowało dziewięciu górników, dzisiaj jest ich tylko czterech, a zadania mają takie same.
Tak daleko nie zajedziemy – dodaje przewodniczący.
Leszek Hajdacki podkreśla
też, że nieprzewidziane przez dyrekcję kopalni przejścia górników na emeryturę nie mogą zostać natychmiastowo uzupełnione młodszymi pracownikami,
co zaburza organizację pracy.
Wypowiedzenia składane są
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Natomiast nowo przyjęci
muszą po podpisaniu umowy
przejść miesięczne szkolenie
i zrobić badania lekarskie.
W praktyce na stanowisku pracy
mogą zameldować się dopiero
po 5–6 tygodniach. Trzeba też
pamiętać, że ich wydajność
w pierwszym okresie jest dość
niska. Szkoła górnicza i kursy
dają tylko wiedzę. Doświadczenie
przychodzi z dopiero z czasem.

Impel powoli
przywraca normalność
gdy kilka lat temu na mocy nowelizacji ustawy zlikwidowano
dofinansowywania z środków
PFROn do płac osób niepełnosprawnych w Impelu, części
pracownikom zmieniono warunki
zatrudnienia. zamiast stałej
umowy o pracę otrzymali oni
umowy na czas określony lub też
umowy-zlecenia.

Rozmowy w mcz
czas zacząć
Od kiedy i na jakie podwyżki
możemy liczyć? czy wreszcie
w istotnym stopniu wzrosną
stawki zasadnicze? Takie pytania
w ostatnich tygodniach najczęściej przewijają się podczas
dyskusji pomiędzy pracownikami
miedziowego centrum zdrowia.

– Tłumaczono nam wówczas, iż jest to jedyny sposób na utrzymanie opłacalności niektórych kontraktów – wyjaśnia przewodnicząca ZZPPM Impel Joanna Białek. – Ze związkowego punktu widzenia trudno to było zaakceptować, ale trzeba też było
brać pod uwagę realia życia. Tym bardziej więc dzisiaj cieszy
fakt, iż powoli daje się zaobserwować w firmie proces powrotu
do zatrudniania ludzi na normalnych etatach. Dotyczy to zwłaszcza pań sprzątających.
Co prawda nadal jeszcze wiele do życzenia jest w sprawie ich
poziomu płac, ale docenić trzeba fakt, że powoli wraca jakieś elementarne poczucie stabilności. Mam nadzieję, że ten pozytywny
proces będzie miał swój dalszy ciąg i doczekamy się tego, iż umowy czasowe w Impelu będą stosowane tylko w bardzo wyjątkowych
sytuacjach.

Od wielu już lat w spółce wrzesień jest miesiącem, w którym
związki zawodowe rozpoczynają z zarządem rozmowy na temat
podziału środków na wynagrodzenia.
– Ten nietypowy termin wynika ze specyfiki funkcjonowania
Narodowego Funduszu Zdrowia – wyjaśnia przewodnicząca
ZZPPM MCZ Barbara Popielarz. – W tym czasie bowiem już wiadomo, jakie kontrakty zostały podpisane i w jakim stopniu MCZ
uzyska refundacje za wykonane procedury lecznicze. Jednak w tym
roku rozmowy będą dodatkowo skomplikowane z powodu rozporządzenia ministra zdrowia o przekazaniu przez NFZ placówkom
medycznym środków na 400-złotowe podwyżki obejmujące tylko
część pielęgniarek i położnych. Ja natomiast uważam, że wzrost
wynagrodzeń powinien objąć całą załogę i zgodnie z tym stanowiskiem będę prowadziła negocjacje. Wszyscy pracownicy dokładają swoją cegiełkę do wzorowego funkcjonowania MCZ i powinni z tego tytułu uzyskać stosowne gratyfikacje.

Leczenie gorączki
za pomocą stłuczenia termometru
nie jest tajemnicą, że w większości oddziałów górniczych kgHm panują bardzo
trudne warunki klimatyczne. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza powodują,
że w niektórych rejonach obowiązuje skrócony czas pracy. Bywają też takie
obszary, w których gdy warunki klimatyczne przekraczają dopuszczalne normy,
konieczne jest wstrzymanie wydobycia.
Paragraf 15 naszego ZUZP zawiera
szczegółowe zapisy w tej sprawie. Chronią one ludzi przed wysyłaniem do pracy
w ekstremalnie trudnych warunkach
klimatycznych. Zmuszają też władze
KGHM do inwestowania w rozwój i ulepszanie sieci wentylacyjnych, klimatyzacji wyrobisk oraz klimatyzacji stanowiskowej w miejscach o szczególnie
trudnych warunkach klimatycznych.
Zdaniem ZZPPM tylko w taki sposób
można utrzymać wysoki poziom produkcji bez narażania górników na pracę w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu z powodu przegrzania organizmu.
Zarząd Polskiej Miedzi niedawno podjął
jednak próbę złagodzenia obowiązujących
w tym zakresie regulacji. Podczas ostatniego spotkania ze związkami zawodowymi
zaproponowano zmianę dotychczas obowiązującej metody wyliczania temperatury
zastępczej klimatu dla pracowników wykonujących prace w warunkach szczególnie
uciążliwych i szkodliwych pod ziemią.
– Samo stłuczenie termometru nie
spowoduje przecież, że spadnie gorącz-
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ka – komentuje pomysły zarządu spółki
przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny. – Nie może być naszej zgody na to,
by za pomocą zmiany metodologii
pomiarów pracodawca mógł wydłużać
ludziom czas pracy lub prowadzić
wydobycie w obszarach, gdzie panuje
temperatura powyżej 33 stopni Celsjusza. Mamy świadomość, iż sięgając
po coraz niżej położone pokłady rudy,
musimy się zmagać z coraz większym
zagrożeniem cieplnym. Jednak rozwiązań tego problemu trzeba szukać w rozwoju wentylacji i klimatyzacji oraz dalszym ulepszaniu środków ochrony
osobistej. Nie do przyjęcia są natomiast
próby podsuwania nam rozwiązań, które
tylko na papierze poprawią parametry
termiczne. Rozumiem, że prezes może
nie rozumieć złożoności tego tematu,
ale ma przecież w swoim otoczeniu inżynierów górników, którzy doskonale się
w tej problematyce orientują. Czyżby
siedząc w swoich klimatyzowanych gabinetach zapomnieli, jak to jest na dole
w kopalni?
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Rak to nie wyrok – pod warunkiem,
że go wcześnie złapiemy
Rozmowa z prezesem MCZ
Piotrem Milczanowskim
Wraz z końcem wakacji Miedziowe Centrum Zdrowia rozpoczyna
realizację aż dwóch programów
przesiewowych pod kątem
profilaktyki raka jelita grubego.
Jeden z nich finansowany jest
przez Ministerstwo Zdrowia, za
drugi zapłaci Unia Europejska.
Czy to oznacza, że w przypadku
tej choroby mamy do czynienia
z jakąś epidemią, z którą teraz
MCZ zaczyna intensywnie
walczyć na wszelkie możliwe
sposoby?
Nie mówiłbym o epidemii, ale
o profilaktyce. W ubiegłych latach MCZ też prowadził podobne badania. Tylko ich skala była
troszkę mniejsza. Niemniej jednak faktem jest, iż liczba przypadków raka jelita grubego od
lat stale rośnie. Nie tylko tutaj,
w Zagłębiu, ale w całej Polsce.
Żyjemy coraz dłużej i jako społeczeństwo się starzejemy. Swoje robi nasza nieprawidłowa dieta pełna konserwantów. Mało też się ruszamy. Kolejne czynniki ryzyka to między innymi
otyłość, papierosy i alkohol.
W konsekwencji suma wszystkich tych elementów powoduje,
że rak jelita grubego jest już na
drugim miejscu wśród śmiertelnych chorób nowotworowych.
W Polsce odpowiada za około
12 procent zgonów onkologicznych. Na świecie ten wskaźnik
jest zdecydowanie niższy i wynosi 8 procent. Jednak jakkolwiek by patrzeć, to już jest
prawdziwy problem społeczny
i z tym trzeba jakoś walczyć.
Programy, jakie uruchamiamy,
temu mają właśnie służyć.
Dla wielu osób jednak kolonoskopia wciąż jest czymś wstydliwym. Odbyt, wypróżnianie,
stolec – to często tematy tabu,
o których nie rozmawia się
nawet z lekarzem. Ludzie, bojąc
się nowotworu, często nawet
podświadomie unikają badań
w tym kierunku. Zgodnie z
zasadą: o czym nie wiem, tego
nie ma.
To bardzo szkodliwa filozofia.
Chowanie głowy w piasek na
pewno nikomu zdrowia nie doda.

Najwyższa pora przełamać te
uprzedzenia. W przypadku raka
odbytu wczesne rozpoznanie daje
bardzo wysoką, bo ponad 90-procentową szansę na całkowite wyleczenie. Niektóre źródła mówią
nawet o 95 procentach. Dlatego
tak ważne jest, byśmy mieli możliwość szerokiego dostępu do badań przesiewowych i z nich korzystali. Mogą one przecież
wyłapać problem w stadium jeszcze bezobjawowym, a wtedy leczenie jest szybkie i skuteczne.
Pamiętać też trzeba, że rak jelita
grubego rozwija się stosunkowo
powoli, więc kolonoskopię w
większości przypadków wystarczy zrobić raz na 10 lat. Sądzę, że
to są argumenty, które każdy rozsądny powinien wziąć pod uwagę.
Kto może zostać objęty programem profilaktycznym?
Na badanie powinny zgłosić
się wszystkie osoby, zaczynając

od 50. roku życia. Ten próg wiekowy obniżamy o dziesięć lat
dla wszystkich tych, którzy
mają wśród swoich najbliższych
krewnych (rodzice, rodzeństwo,
dzieci) przypadki z rakiem jelita
grubego. Dodatkowo program
obejmuje nawet dwudziestopięciolatków mających udokumentowane obciążenie genetyczne.
Wygląda na to, że potencjalnie
sporo ludzi może skorzystać
z tych badań.
To prawda. W sumie oba programy są przewidziane na diagnostykę 5,5 tysiąca osób i będą
trwać do końca 2018 roku. Zaznaczę jeszcze, że program unijny rusza od 1 października. Ministerialny już jest uruchomiony.
Różnice między nimi polegają
na tym, iż badania finansowane
przez UE dedykowane są dla
osób aktywnych zawodowo
w wieku pomiędzy 55 a 64 ro-

Tak wcale nie musi być
Nowotwór złośliwy jelita grubego jest drugim pod względem
umieralności nowotworem złośliwym w Polsce u obu płci.
Każdego roku rozpoznaje się prawie 16 000 nowych przypadków.
Od 1980 r. nastąpił prawie czterokrotny wzrost liczby zachorowań u mężczyzn i około trzykrotny u kobiet.
Każdego dnia z powodu raka jelita grubego umiera w Polsce
aż 28 osób.

Możemy zmienić tę statystykę

Pracownia Endoskopowa (Szpital MCZ )

kiem życia i mieszkających w obrębie dawnego województwa legnickiego i powiatu górowskiego,
natomiast program opłacany
przez Ministerstwo Zdrowia nie
wprowadza ograniczeń ze względu na zameldowanie. Do tego
prowadzimy też kolonoskopie
diagnostyczne i przesiewowe refundowane przez NFZ. To kolejnych około 3 tysiące osób.
Rzeczywiście, znaczna liczba
ludzi do przebadania i duże
wyzwanie organizacyjne dla
Miedziowego Centrum Zdrowia.
Dacie radę się z tym wszystkim
uporać?
Mamy pełną świadomość skali przedsięwzięcia. Jesteśmy

jednak dobrze przygotowani do
wywiązania się z nałożonych na
siebie zobowiązań. Do obecnie
posiadanych kolonoskopów dokupujemy jeszcze dwa aparaty,
które będą zainstalowane w naszych przychodniach w Legnicy
i Głogowie. Ponadto w szpitalu
w Lubinie szykujemy dodatkowe pomieszczenie do przeprowadzania badań. Mamy też
odpowiednio przygotowany personel. Nieskromnie powiem, że
to doskonale przygotowana, mająca doświadczenie i dość liczna
grupa specjalistów.
Jaki procent pacjentów słyszy po
kolonoskopii, że znaleziono
problem w jelicie i trzeba podjąć
leczenie?
Nie prowadzimy dokładnej
statystyki w tym zakresie, ale
można oszacować, że u około
10 procent badanych stwierdza
się albo jeszcze niezłośliwe polipy, albo jakąś postać raka w jego
początkowej fazie. W takich
przypadkach najpóźniej w ciągu
14 dni podejmowana jest interwencja chirurgiczna, która zazwyczaj pozytywnie kończy cały
proces leczenia. Później już tylko przeprowadzamy co jakiś
czas badania kontrolne. Tak
więc rak to nie wyrok śmierci.
Jednak pod warunkiem, że zostanie wcześnie zdiagnozowany.
Wtedy można jeszcze długo i normalnie żyć.
To bardzo dobre i optymistyczne
zakończenie naszej rozmowy, za
którą bardzo dziękuję.
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SPOkOJnIe, Ten STReS
SzYBkO mInIe

koniec laby
Urlop, urlop i po urlopie. Koniec z wakacyjną beztroską i odpoczynkiem. Pora
wrócić do szarej rzeczywistości. Wielu
z nas ma kłopoty z ponownym przystosowaniem się do zwykłego życia. Czują się
zmęczeni, niezadowoleni, często wręcz
rozdrażnieni. Psycholodzy taki stan określają stresem pourlopowym. Na szczęście
możemy sobie pomóc pokonać go szybko
i stosunkowo bezboleśnie.
Zamiast rzucać się od razu w wir obowiązków, warto przez chwilę pogadać
z kolegami o ostatnich wydarzeniach
w firmie, wymienić wrażenia z wakacji,
a później na spokojnie sprawdzić pocztę
i uporządkować sprawy, zaczynając od
najważniejszych, a kończąc na mniej
istotnych.
Najlepiej zająć się czymś prostym
i niewymagającym dużej koncentracji,
np. porządkowaniem papierów zalegających na naszym biurku, przeglądaniem
notatnika.
 Zaakceptuj zjawisko stresu pourlopowego i towarzyszące mu uczucia, takie
jak lekkie rozleniwienie, gorszy humor,
spadek nastroju.
 Zaległości nadrabiaj powoli, ale systematycznie. Ustal listę najważniejszych
spraw i skup się na ich realizacji.
 Wypoczywaj aktywnie. Po pracy wyjdź
na rower, basen albo długi spacer po lesie. Taka aktywność pozwala przedłużyć
wakacje i oderwać uwagę od spraw zawodowych.
 Zaplanuj weekendowy wypad za miasto.
 Pamiętaj: człowiek potrzebuje 3–4 dni,
żeby na dobre wrócić do rzeczywistości.
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kto nie był, niech żałuje

Nasz coroczny Festyn Rodzinny ZZPPM
jak tradycja każe obfitował w liczne atrakcje
dla dużych i małych. Tym razem bawiliśmy
się w Małomicach koło Ścinawy w ośrodku
PeBeKa.
Zgodnie ze statutem ZZPPM każdego
roku trzecia sobota lipca jest świętem naszego związku ustanowionym dla upamiętnienia strajku z 1992 roku w obronie polskości Polskiej Miedzi. Dzięki niemu załoga
KGHM nie dopuściła do sprzedaży firmy.
Ocalono w ten sposób dziesiątki tysięcy
miejsc pracy i utrzymano wysoką pozycję
spółki w światowych rynkach. Gdyby nie ówczesne zwycięstwo, zapewne dzisiaj w Zagłębiu Miedziowym poziom życia byłby znacznie niższy, a wskaźnik bezrobocia wyższy.
Fakt, że uniknęliśmy tego losu, jest powodem do dumy i satysfakcji. To również okazja do radosnego świętowania i dobrej zabawy w gronie przyjaciół i znajomych.

Podziękowania płynące z głębi serca

Dla członków legnickiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny każda wrześniowa rocznica napaści hitlerowskiej na Polskę i majowe
obchody zakończenia II Wojny Światowej to dni wspomnień o tamtych tragicznych czasach. Podczas okolicznościowych spotkań rozmawiają zarówno o trudnej drodze, jaką przeszli przez życie, jak i o szczęśliwych wydarzeniach, które się im przytrafiły. Często są to historie,
którą trzeba ocalić od zapomnienia. W ubiegłym roku przy wydatnej pomocy finansowej i organizacyjnej posła Ryszarda Zbrzyznego
wydane zostały w formie książkowej ich wspomnienia. Błękitny Krzyż Stowarzyszenia Dzieci Wojny, jakim został uhonorowany, jest
podziękowaniem za to wsparcie
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co tam słychać w polityce
Podczas zeszłorocznych wyborów
parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość z troską pochylało się nie tylko nad
codziennymi problemami szarego człowieka, ale również zapowiadało poprawę warunków funkcjonowania polskiej
gospodarki. W tym kontekście, w zależności od okoliczności i miejsca kolejnego wiecu, poruszano sprawy naszego
rolnictwa, przemysłu maszynowego,
chemicznego czy też energetycznego.
Pod hasłem „Dobra zmiana” mówiono
o tym, o czym ludzie chcieli słuchać.
Oczywiście na Śląsku wiodącym tematem było górnictwo.
– Nie zostanie zamknięta żadna kopalnia – obiecywała premier Beata Szydło,
stojąc przed kopalniami węgla w Brzeszczach, Zabrzu czy też Bytomiu. Mówiła
o konieczności zmniejszenia obciążeń
podatkowych nakładanych na węgiel,
zapowiadała ułatwienia inwestycyjne,
które spowodują, że jego wydobycie
będzie bardziej opłacalne. Nie zapominała też o zapewnieniach, że pod jej rządami nasz węgiel będzie głównym surowcem energetycznym jeszcze przez wiele
dziesiątków lat. Przekonywała, że Prawo
i Sprawiedliwość wie, jak to zrobić, i ma
już przygotowane projekty ustaw.
– Musicie nam jednak zaufać i dać
mandat do rządzenia – mówiła, dodając
przy tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie
będzie likwidowało, ale tworzyło nowe
miejsca pracy w górnictwie.

Dobra zmiana
– czyli wszystko po staremu
Mądrze i przekonywająco mówiła,
więc ludzie jej uwierzyli. Zagłosowali tak
jak prosiła.
Dzisiaj na Śląsku faktycznie nikt kopalń
węgla nie zamyka. Niestety, nie dlatego,
że wspaniale się rozwijają i przynoszą
coraz większe zyski. Wszystko, co zrobiono, to zmieniono tylko terminologię
społecznych przekazów. Mówi się więc
teraz o wygaszaniu, uśpieniu, programach naprawczych lub o restrukturyzacji. Jednak w praktyce wszystko to
prowadzi do niczego innego, jak tylko
do wieszania kłódek na kopalnianych
bramach.
Po wyborach w Prawie i Sprawiedliwości zapomniano też o wprowadzeniu
zapowiadanych ograniczeń podatkowych nakładanych na węgiel. Nadal
więc do ceny węgla trzeba doliczyć
najwyższy w Europie 23-procentowy
VAT i ponad 20 innych danin fiskalnych.
Dla porównania: w Niemczech stawka
VAT wynosi tylko 19 procent.
Z listy obietnic wyborczych tajemniczo gdzieś zniknęły pomysły wsparcia
inwestycyjnego dla przemysłu wydobywczego. Nie udało się też odnaleźć
rzekomo już przygotowanych projektów
ustaw, które miały zapewnić polskiemu
górnictwu stabilizację finansową i rozwój technologiczny.
Jednak życie nie znosi próżni, więc
w miejsce obiecywanych ustaw rząd
Beaty Szydło przygotował dla Brukseli

listę kopalń, które co prawda nie zostaną zamknięte, ale wraz ze znacznymi
pokładami węgla przejdą już do historii.
Rzekomo tego wymaga od nas Unia
Europejska, która dzielnie walczy z nadmiernymi emisjami CO2. Co prawda
udział Polski w unijnej emisji dwutlenku
węgla to zaledwie 8,6 proc., podczas
gdy na Niemcy przypada 21,9 proc. i na
dodatek tam buduje się kolejne nowe
kopalnie węglowe, a u nas restrukturyzuje poprzez zamykanie.
Jakoś nie wiedzieć czemu przypomina
to historię wygaszania – likwidowania
polskiego przemysłu stoczniowego przy
jednoczesnym przejmowaniu rynku
przez niemieckie firmy.
Trzeba jednak przyznać, że za panowania premier Beaty Szydło w górnictwie węgla kamiennego nie notuje się
jeszcze grupowych zwolnień. Jeśli są,
to w niewielkiej skali. Jednak prawdą
też jest, iż miejsc pracy ubywa w zastraszającym tempie. Co miesiąc brać górnicza kurczy się o kilka tysięcy osób.
W grudniu 2015 roku było ich 90 tysięcy. Dzisiaj to już niewiele ponad 80 tysięcy ludzi. To efekt uruchomienia programów dobrowolnych odejść przy
jednoczesnym wstrzymanym naborze
młodej kadry. Jedyne nowe miejsca
pracy w tym sektorze, jakie daje się
zauważyć, powstają w przykopalnianych biurowcach i siedzibach branżowych spółek.

– Tu, na Śląsku, bije serce polskiej
gospodarki. Kto tego nie rozumie, to
oznacza, że nie ma pojęcia, co zrobić,
by ta gospodarka się rozwijała – mówiła
do górników Beata Szydło podczas
kampanii wyborczej, dając tym samym
wyraz swojej wielkiej mądrości kardiologiczno-ekonomicznej. Niestety, przez
ostatni rok wiedzy tej nie zdołała jeszcze
bardziej pogłębić.
Piszę o tym, byśmy w Zagłębiu Miedziowym nie czuli się jakoś szczególnie
oszukani przez polityków zarówno PO, jak
i Prawa i Sprawiedliwości. Oni tak już
mają, że jedno mówią, a co innego czynią.
Donald Tusk obiecywał przecież, że
nie sprzeda akcji – i po wyborach sprzedał. Beata Szydło obiecywała, że zniesie
podatek od kopalin – i nie zniosła.
Ot, taka specyfika prawicowych ugrupowań.
Pamiętajmy o tym i nie dajmy się dalej
zwodzić, oszukiwać i nabierać na lep
gładkich słówek. Pora zmądrzeć, bo czasy
idą trudne. Obietnic wyborczych banki nie
przyjmą jako spłatę miliardowych długów,
w jakich pogrążona jest Polska Miedź.

Ryszard
Zbrzyzny
Przewodniczący
ZZPPM

Quo vadis, KGHM
okiem analityka
Tak, wiem, może to zbyt patetyczny
tytuł jak na taki tekścik, ale może choć
na chwilę zwróci Twoją uwagę na trudną sytuację, w jakiej znajduje się obecnie KGHM. Poprzedni zarząd spółki,
korzystając z hossy na rynku surowców,
nie dość, że roztrwonił cały potężny
zysk, to jeszcze na długie lata zadłużył
świetnie wcześniej prosperujące przedsiębiorstwo. Możesz powiedzieć, cóż
mnie, zwykłego szeregowego pracownika, może to obchodzić. KGHM istniało, istnieje i dalej będzie musiało funkcjonować. Nikt przecież nie zlikwiduje
kury znoszącej złote jajka. Bo tak od lat
określa się tę firmę. Tylko pytanie,
komu ostatnimi laty te złote jajka zno-

siła. Poprzez zakup zamorskich posiadłości wyprowadzono dorobek wielu
lat ciężkiej pracy załóg naszej firmy.
Gdyby tylko wydano te już zarobione,
ale tego było mało, zadłużono KGHM
na wiele następnych lat. Zapewne niedługo zapytasz, gdzie są moje „zyski”
i podwyżki. Przecież ciężko pracujesz
i Ci się należą. Ale one już Twoimi nie
są, teraz owoce Twojej pracy skonsumują wielcy finansiści. Dochody z Twojej pracy przeznaczone już są na spłatę
długów i odsetek od nich. Prawda, że
zupełnie podobnie jak w budżecie naszego państwa.
Nasz przewodniczący Ryszard Zbrzyzny od lat apelował o inwestowanie tu,
w naszym kraju, w naszym regionie.
Stare zagłębie, gdyby wpompować w nie
pieniądze wydane za oceanem, odwdzięczyłoby się stabilnymi zyskami,

nowymi miejscami pracy i rozwojem
regionu. My i nasze dzieci nadal pracowalibyśmy w potężnej firmie. Za ułudę
światowej potęgi oddano nas na pastwę
lichwy i spekulacji. Rządząca obecnie
partia obiecywała natychmiastową po
przejęciu władzy likwidację podatku od
niektórych kopalin, czyli od miedzi i srebra. I co? I nic, można odpowiedzieć.
Doraźne potrzeby Skarbu Państwa ważniejsze są od złożonych obiecanek. Zapewne teczka z projektem tej ustawy
Pani Premier gdzieś w wyborczym chaosie się zagubiła.
Nowi zarządzający naszą firmą na
początku swych rządów ostro mówili
o rozliczaniu poprzedników. O szybkiej
zmianie strategii i planów na najbliższe
lata. A czym jak dotąd nas karmią? Z moich obserwacji wynika, że tyko jednym
– zmianami schematów organizacyj-

nych. Po co? Po to, aby wprowadzić
„swoich”. Jest to w pewien sposób
zrozumiałe. Każdy chce się otaczać podwładnymi, do których ma zaufanie. Ale
normalne to nie jest, jak zaufanie ważniejsze jest od kompetencji. Mam jednak
nadal nadzieję, że pierwszy okres zachłyśnięcia się władzą pomału minie.
I „dobra zmiana” dotrze i do naszych
zakładów. Zarządzający przedstawią niezbędne do szybkiego wdrożenia programy naprawcze. Nie tylko w spółce
matce, ale i u wszystkich „córek” i „wnuczek”, że rząd wywiąże się z wyborczych
obietnic.
Życzę Wam i sobie, abyśmy w najbliższym czasie poznali, dokąd nasze firmy
zmierzają. I aby droga do przebycia zbyt
ciężką nie była. A na jej końcu, obyśmy
mieli stabilną i dobrze opłacaną pracę.
Analityk

