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SREBRNY JUBILEUSZ

ZZPPM

25 lat to ponad 9 tysięcy dni pracy setek
działaczy i liderów ZZPPM, których naczelnym
celem zawsze było i jest reprezentowanie
dobrze pojmowanego i szeroko rozumianego
interesu polskiego przemysłu miedziowego.

Jubileuszowa akademia ZZPPM, która odbyła się 29 października
w głogowskim ośrodku kultury, była okazją do złożenia szczególnie gorących podziękowań za ten trud.
– liderzy naszego związku oraz jego szeregowi członkowie mają
swój niekwestionowany udział w tym, iż nasza branża stanowi
jeden z czołowych filarów polskiej gospodarki. Wciąż kreuje
dziesiątki tysięcy dobrych i stabilnych miejsc pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne całego regionu.

Głuchy telefon
w Pol-Miedź Transie
Pracownicy oczekują wzrostu wynagrodzeń,
przejrzystych i sprawiedliwych zasad przeszeregowań oraz podniesienia poziomu świadczeń
społecznych. Tymczasem zarząd spółki skupia
się na szukaniu formalnych pretekstów, które
usprawiedliwią jego odmowę rozpoczęcia prawdziwego dialogu społecznego. Pol-Miedź Trans
zmierza w niebezpiecznym kierunku.
Od wielu tygodni przewodnicząca ZZPPM
PMT Dorota Zielonko ponawia pisma wzywające pracodawcę do rozpoczęcia negocjacji płacowych, zarząd spółki nie chce uznać jej za stronę
dialogu społecznego. Napięcie rośnie jak w dobrym kryminale. Czyżby prezesi firmy dążyli
do otwartej konfrontacji z załogą? Wiele wskazuje na to, że jeśli szybko nie dojdzie do jakiegoś przełomu, to rzeczywiście konflikt może
ulec znacznemu zaostrzeniu.
Dokończenie na str.2

ludzie zatrudnieni zarówno w kGHM, jak i niektórych spółkach
grupy kapitałowej mają zapewniony wachlarz praw pracowniczych, o jakich w innych branżach załogi mogą tylko pomarzyć.
Pracowniczy Program emerytalny. Abonament Medyczny, deputat
węglowy, nagrody jubileuszowe, zwiększone odpisy na ZFŚS – to
tylko niektóre z przykładów tych naszych związkowych sukcesów, na które pracowaliśmy przez wiele lat – mówił do zebranych podczas jubileuszowej akademii przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny.

Niech nam żyje górniczy stan!
Zbliża się Barbórka – okres tradycyjnych
uroczystości i zabaw górniczych.
W ten wyjątkowy czas pragniemy złożyć
wszystkim górnikom życzenia satysfakcji
z wykonywanej pracy i zadowolenia
z poziomu gratyfikacji za nią.
Święta Barbara, pełniąc dyżur
opiekuńczy, niech nieustannie
rozpościera nad Wami swą ochronę,
zapewniając Wam i Waszym rodzinom
poczucie bezpieczeństwa pod ziemią
i na ziemi – w tym pewność
dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!

Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny

Z okazji obchodów
Św. Katarzyny – patronki
Pol-Miedź Transu, składam
wszystkim pracownikom spółki
życzenia bezpiecznej,
spokojnej i należycie docenianej
pracy zawodowej oraz zdrowia
i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Dorota Zielonko
Przewodnicząca ZZPPM PMT
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PoRoZuMienie PłACoWe
PodPiSAne

Stawki rosną.
Spór zbiorowy
zakończony
 Od 1 lutego

2017 roku minimum 5-procentowy wzrost stawek dla każdego
zatrudnionego
w Miedziowym
Centrum Zdrowia;
 Jeszcze w tym roku zwiększony
będzie o 5 procent odpis na ZFŚS;
 Od listopada dla wszystkich pracowników będzie dokonana wypłata wstrzymanych dodatków;
 Dla osób, u których przyrost w lutym w stosunku do stycznia będzie
mniejszy, pozostała część będzie nadal wypłacana w formie dodatku.
Do takich ustaleń doszło na początku listopada po serii spotkań
negocjacyjnych pomiędzy ZZMPP
MCZ i zarządem spółki. Przypominamy, iż były one prowadzone w trybie sporu zbiorowego ogłoszonego
przez naszą organizację 30 września.
– Z uwagi na to, iż wypracowane porozumienie w istotnym stopniu wypełnia zgłoszone przez związek postulaty płacowe i socjalne, podjęłyśmy
decyzję o zakończeniu sporu i odstąpieniu od planowanych akcji protestacyjnych. Jednak nie jest to jeszcze
nasze ostatnie słowo. Nadal bowiem
uważamy, iż stawki zasadnicze są jeszcze na zbyt niskim poziomie – zaznacza przewodnicząca ZZPPM MCZ
Barbara Popielarz.
Z jej wyjaśnień wynika, iż zarząd
spółki zobowiązał się do kontynuowania ze związkiem rozmów na temat
dalszego wzrostu wynagrodzeń oraz
uruchomienia Pracowniczego Programu Emerytalnego. Mają być one podjęte na początku przyszłego roku,
kiedy to będzie można bardziej precyzyjnie określić sytuację finansową
firmy.
Mówiąc o dalszych negocjacjach,
Barbara Popielarz podkreśla, iż liczy
na większe zaangażowanie i bardziej
aktywną niż dotychczas postawę pozostałych związków zawodowych funkcjonujących w MCZ.
– Jest przecież oczywiste, iż zazwyczaj
pracodawca, widząc jednolitą postawę
organizacji związkowych, jest bardziej
skłonny do podnoszenia wynagrodzeń
czy też rozszerzania świadczeń socjalnych – mówi Barbara Popielarz.
Koleżankom z MCZ gratulujemy
wygranej batalii i życzymy dalszych
zwycięstw.

Głuchy telefon
w Pol-Miedź Transie
Dokończenie ze str.1
By jednak nie ulegać emocjom, proponujemy prześledzenie krok po kroku,
w jaki sposób kierownictwo Pol-Miedź
Transu kształtuje politykę personalną
i buduje relacje z załogą oraz jej przedstawicielami. Wnioski z tego niezrozumiałego i kontrowersyjnego zarządzania wysoko wykwalifikowaną kadrą, jaką jest
załoga spółki, pozostawiamy czytelnikom.
 30 WRZEŚNIA. ZZPPM PMT występuje do zarządu spółki z wnioskiem o podjęcie rozmów na temat podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych. Oczekuje też
informacji w sprawie wyjaśnienia dotychczasowych zasad przyznawania podwyżek
i awansów. Z nieoficjalnych informacji, jakie docierają do związku, wynika bowiem,
iż przyjęte przez kierownictwo Spółki kryteria dalece odbiegają od obiektywnych. –
Pismo pozostaje bez odpowiedzi.
 14 PAŹDZIERNIKA. Przewodnicząca
ZZPPM PMT Dorota Zielonko upoważniona przez zarząd związku na podstawie
zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych występuje do władz PMT z postulatami płacowymi i socjalnymi. Jednocześnie zaznacza, że ich niespełnienie
w terminie 5 dni będzie jednoznaczne z zaistnieniem w spółce sporu zbiorowego.
 19 PAŹDZIERNIKA. W odpowiedzi
zarząd PMT odmawia merytorycznego
ustosunkowania się do otrzymanego pisma, twierdząc, iż ma uzasadnione wątpli-

wości co do posiadanego przez Dorotę Zielonko umocowania do indywidualnej
reprezentacji ZZPPM PMT. W piśmie
pada też stwierdzenie, iż wspomniane wątpliwości podyktowane są dbaniem o dobro
spółki oraz interes pracowników.
 24 PAŹDZIERNIKA. Przewodnicząca Dorota Zielonko informuje kierownictwo firmy, iż formułując postulaty
płacowe i socjalne oraz wchodząc w spór
zbiorowy, działa na mocy uchwały zarządu związku. Proponuje podjęcie rokowań w pierwszych dniach listopada.
 26 PAŹDZIERNIKA. Zarząd PMT
podtrzymuje swoje wątpliwości odnośnie do nieuprawnionej jednoosobowej
reprezentacji Doroty Zielonko występującej w imieniu ZZPPM PMT.
 28 PAŹDZIERNIKA. ZZPPM PMT
zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy
o odmowie zarządu PMT podjęcia rokowań w zaistniałym sporze zbiorowym
oraz informuje o utrudnianiu przez pracodawcę działalności związkowej.
 3 LISTOPADA. Zarząd ZZPPM PMT
informuje zarząd PMT o tym, iż wszelka
korespondencja i działania przewodniczącej związku Doroty Zielonko są następstwem decyzji władz związku. Wzywa
też prezesów PMT do podjęcia rokowań
w ramach sporu zbiorowego w terminie
do 8 listopada br. Zaznacza, iż w przypadku dalszego uchylania się pracodawcy od
podjęcia próby polubownego rozwiązania

Czytelnikom pozostawiamy ocenę formy i stylu pism
zarządu PMT kierowanych do naszej zakładowej organizacji związkowej.

sporu ZZPPM PMT wystąpi do organów
ścigania z wnioskiem o wszczęcie postępowania przeciwko pracodawcy, który
utrudnia działalność związkową. W oddzielnym piśmie datowanym również
3 listopada przewodnicząca ZZPPM PMT
Dorota Zielonko występuje do zarządu
PMT z wnioskiem o przekazanie informacji o sytuacji finansowej spółki.
 4 LISTOPADA. Wiceprzewodnicząca
ZZPPM ds. spółek Barbara Popielarz otrzymuje pismo, w którym zarząd PMT prosi
o określenie zakresu kompetencji przewodniczącej ZZPPM PMT Doroty Zielonko.
 8 LISTOPADA. Przewodniczący
ZZPPM Ryszard Zbrzyzny i wiceprzewodnicząca ZZPPM Barbara Popielarz informują
zarząd PMT, iż od ustalania, czy Przewodniczący struktur naszej organizacji związkowej
posiada stosowne umocowania, nie jest na
pewno żaden organ władz Spółki, w tym także w Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. Umocowanie
Przewodniczącego Związku wynika z ustawy
o związkach zawodowych i faktu zarejestrowania w KRS.
Pani Dorota Zielonko jest wieloletnią Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji
ZZPPM w Pol-Miedź Trans, a dodatkowo
członkiem Prezydium i Rady ZZPPM. Lekceważenie tych faktów oraz unikanie procedur przewidzianych przez ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych odbieramy jako
łamanie obowiązującego w tym zakresie prawa związkowego i pracowniczego.
Apelujemy o zachowanie powagi sytuacji.
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Pat w Pol-Miedź Transie
– czyli jak zarząd spółki un
ika dialo

gu

Rozmowa z przewodniczącą ZZPPM PMT Dorotą Zielonko
Dlaczego zarząd PMT nie chce przystąpić
do merytorycznej rozmowy na temat
wzrostu wynagrodzeń pracowniczych?
To przecież podstawa zdrowych relacji
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Prawdziwych powodów możemy się tylko domyślać. W oficjalnych pismach prezesi kwestionują moje pełnomocnictwa do
uczestniczenia w takich spotkaniach. Powołują się przy tym na własną wykładnię
przepisów statutu związku i żądają, by reprezentacja związkowa była dwuosobowa.
Obok mnie powinien więc, ich zdaniem,
występować również wiceprzewodniczący
Maciej Podemski.
Mają rację?
Są w głębokim błędzie. Ewidentnie łamią
prawo, odmawiając przystąpienia do próby
polubownego rozwiązania sporu zbiorowego, z jakim mamy do czynienia w firmie.
W jednym piśmie wyraźnie zaznaczyłam, iż
zostałam upoważniona przez zarząd związku do jednoosobowego występowania
w tym zakresie. Podkreśliłam też, że pracodawca nie jest uprawniony do żądania od
nas kopii takiej uchwały. Próba podważania
przez zarząd spółki skuteczności ogłoszonego sporu zbiorowego jest więc bezzasadna
i może być traktowana jako utrudnianie
działalności związkowej. Dziwię się więc, że
doradzająca prezesom kancelaria prawna
nie uświadomiła im tego faktu. Uważam,
że spór w firmie zaistniał i w tej sytuacji
szukanie przez prezesów wymówek i kruczków prawnych jest mało poważne.
Trudno uwierzyć, by przed rozpoczęciem
w spółce dialogu społecznego zarząd
musiał posiłkować się opiniami prawni-

ków? Do tego wystarczy przecież odrobina zdrowego rozsądku i dobra wola.
To dziwne, ale niestety wszystko wskazuje, że prawdziwe. Wystarczy spojrzeć na styl
pism kierowanych do związku. Język i retoryka w nich zawarta jest charakterystyczna
dla dokumentów redagowanych przez jakieś biuro adwokackie, które podejmuje
próbę doktoryzowania się na związkowym
statucie. Szukając dziury w całym, zapo-

Postulaty ZZPPM PMT
 podwyższenie wynagrodzenia

zasadniczego o 500 zł dla wszystkich
pracowników spółki z dniem 1 listopada 2016 r.
 objęcie wszystkich pracowników spółki Pracowniczym Programem Emerytalnym według modelu
obowiązującego w KGHM.
 dodatkowy odpis na fundusz

świadczeń socjalnych w kwocie
1000 zł na pracownika.
 zapewnienie organizacji związkowej stałej informacji opartej
na przedstawianych dokumentach
w zakresie stanu finansowego
Spółki, składanej przez pracodawcę
w okresach kwartalnych.

mniano nawet o tym, by pisma były drukowane na firmowym papierze.
Zapewne prawny konsulting nie jest
bezpłatną usługą.
Też tak sądzę. Na wszelkiej maści doradców zawsze się znajdą nawet pokaźne pie-

niądze. Gorzej, gdy zaczyna się rozmowa
o wynagrodzeniach pracowniczych. Ci,
którzy tak naprawdę przyczyniają się do
wypracowania zysku, są na szarym końcu
przy jego podziale.
Jeśli jednak prezesi spółki uzależniają
rozpoczęcie negocjacji płacowych od
przedstawienia uchwały zarządu związku
lub dwuosobowej reprezentacji, to może
w imię dobra załogi warto spełnić to ich
oczekiwanie.
To kwestia utrzymania zasad i standardów, jakie powinny panować w szanującej
pracowników firmie. Postawę zarządu
PMT odbieram jako lekceważenie nie tyle
mojej skromnej osoby, ile wszystkich
członków naszej organizacji. Zaznaczam,
że jest to najliczniejszy związek działający

w firmie, a na naszą dobrą reputacje pracowaliśmy przez wiele lat. Wiele kolejnych
ekip bezskutecznie próbowało ją zniszczyć.
Nigdy nie godziliśmy się na żadne zgniłe
kompromisy. Ustępstwa czy też przekupstwa. Tym razem też tak będzie. Jesteśmy
wyraziści i ściśle trzymamy się litery prawa. Pora, by władza wreszcie to zrozumiała
i zaczęła rozwiązywać prawdziwe problemy, których w spółce nie brakuje.
Czy zarząd odpowiedział na prośbę
związku o przedstawienie informacji
o stanie finansowym Pol-Miedź Transu?
Niestety nie. Również mój wniosek w tej
sprawie napisany jako członka Rady Pracowników do tej pory jest ignorowany.
Można się wiec domyślać, że sytuacja nie
wygląda dobrze.
To bardzo delikatne określenie. Oceniając codzienne funkcjonowanie firmy, ilość
przewozów i małą ilość kontrahentów, obawiam się bardzo złych wiadomości. Być
może tu należy doszukiwać się prawdziwych przyczyn wygaszenia dialogu społecznego. Uważam jednak, że chowanie głowy
w piasek jest zwykłą dziecinadą. Nie tak
się rozwiązuje prawdziwe problemy.
Co dalej? Sytuacja wydaje się patowa.
Na szczęście są jeszcze takie instytucja,
jak Państwowa Inspekcja Pracy i Prokuratura. Mam nadzieję, że te organy pomogą
w przywróceniu właściwych proporcji oraz
jednoznacznie wskażą prezesom zakres
kompetencji każdej ze stron. Jeszcze raz
pragnę dobitnie podkreślić – związek zawodowy jest partnerem dialogu społecznego i tak powinien być traktowany przez
władze spółki.

W JRGH będą dofinansowania do indywidualnych dojazdów
Walka trwała długo, ale wreszcie zakończyła się zwycięstwem.
Po wieloletnich staraniach naszego zakładowego zarządu
20 października dyrekcja JRGH
podpisała porozumienie w sprawie dofinansowania załodze dojazdów do pracy własnym środkiem transportu.
Od 1 stycznia 2017 roku tym,
którzy nie korzystają ze zorganizowanego przez pracodawcę
transportu, przysługiwać będzie
dofinansowanie indywidualnych
dojazdów do i z pracy. Jego wysokość naliczana będzie co miesiąc. Wysokość uzgodnionego
w porozumieniu dofinansowania

to 20 gr brutto za kilometr. Maksymalny limit dzienny nie może
jednak być większy niż 200 km.
Dofinansowanie wypłacane
będzie pod warunkiem złożenia
przez zainteresowanego stosownego wniosku.
– Paragraf 74 ZUZP, który obowiązuje w całym KGHM, nakłada
na pracodawcę obowiązek zagwarantowania wszystkim zatrudnionym możliwości skorzystania
z dowozów pracowniczych – wyjaśnia przewodniczący MO ZZPPM
ZG LUBIN i JRGH Władysław
Choma. – Jednak w przypadku
JRGH w praktyce system dyżurów oraz zmienność miejsca ich

pełnienia uniemożliwia ratownikom w efektywny sposób korzystać z transportu zorganizowanego. Cieszę się więc, że wreszcie,
po latach naszego dopominania
się o rozwiązanie problemu dofinansowania dojazdów własnym
transportem, udało się ustalić z dyrekcją Jednostki zasady naliczania
dopłat.
Z danych prezentowanych na
początku 2016 roku przez Centralę KGHM wynika, iż w Polskiej Miedzi, zatrudniającej
18 154 ludzi, tylko 12 483 osoby
korzystają ze zorganizowanego
transportu. Dopłaty do indywidualnych dojazdów do pracy wy-

płacane są w poszczególnych
zakładach na mocy odrębnych
uzgodnień dyrekcji ze związkami zawodowymi. Wyjątkiem
jest ZG Lubin, gdzie około 700
osób nie korzysta ze zorganizowanych przez zakład przewozów
pracowniczych i nie pobiera
żadnych dofinansowań do dojazdu własnym transportem.
– Zwróciliśmy się do władz ZG
Lubin o rozwiązanie tego problemu – mówi przewodniczący. –
Uważamy bowiem, że jeśli ktoś
nie korzysta ze zorganizowanego
transportu i we własnym zakresie dojeżdża do pracy, powinien
z tego tytułu mieć wypłacane

pieniądze. Niestety, dyrekcja
nie wykazała woli do podjęcia
rozmów na ten temat i całą sprawę bagatelizuje. To oznacza,
że po 1 stycznia przyszłego roku
niektórzy ludzie zatrudnieni
w ZG Lubin będą jedyną grupą
pracowniczą, która nie w pełni
może korzystać z praw zapisanych
w Zakładowym Układzie Zbiorowym dla Pracowników KGHM
Polska Miedź. Nie tak dawno bowiem, dzięki staraniom naszego
kolegi Kazimierza Kraski, również
w Hucie Miedzi Legnica podpisane zostało porozumienie w sprawie dopłat do indywidualnych dojazdów do pracy.

Nowy Bank
w Polkowicach

materiał promocyjny
niska prowizja. Wszystko to pozwala na dogodne rozłożenie
spłaty i dostosowanie wysokości rat do możliwości finansowych
osoby biorącej kredyt, dzięki czemu można znacznie odciążyć
swój domowy budżet – my rozumiemy, jak ważne jest dla naszych
Klientów zapewnienie rodzinie poczucia bezpieczeństwa.
Jakie są warunki kredytu?

Solidne wsparcie rodzinnych finansów
w Nest Banku.

– To wysoka dostępna kwota kredytu – do 220 tysięcy złotych,
0 procent oprocentowania dla kredytów udzielonych na okres
od 6 do 36 miesięcy. Ale co najważniejsze, decyzję kredytową
poznajesz w dwie minuty. Środki na koncie masz już po 24 godziNest Bank powstał po to, by zapewniać swoim Klientom solidne
oparcie, które daje możliwość rozwoju mówi Agnieszka Rydzanicz nach od złożenia wniosku. A pieniądze z kredytu możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel albo spłacić inne kredyty, które
szef placówki partnerskiej Nest Banku w Polkowicach
zostały zaciągnięte wcześniej.
– Nest to po angielsku gniazdo – i ta nazwa nas zobowiązuje.
Chcemy zapewniać Klientom solidne oparcie, które daje możliwość
rozwoju. Wyznajemy proste i uczciwe zasady. Ważne są dla
nas tradycyjne wartości, takie jak rodzina czy bezpieczeństwo.
Wiemy, że zaufanie jest bezcenne, dlatego stawiamy na osobiste,
bliskie relacje z Klientami. Nasz Bank rozbudowuje sieć placówek
partnerskich w całej Polsce, bo chcemy być bliżej tych Klientów,
którzy oczekują bezpośredniego kontaktu z doradcą.
To wyjątkowe miejsce, takie zupełnie „niebankowe”, dlaczego?
– Bo chcemy, żeby nasze placówki nie kojarzyły się z typowym
„oddziałem” banku – dlatego są przytulne, kameralne, zachęcające
do wejścia. W ten sposób tworzymy atmosferę sprzyjającą
rozmowom. Finanse – firmowe czy rodzinne – to są dla każdego
bardzo ważne sprawy i my to szanujemy.
Nest Bank to bogata oferta usług finansowych dla klientów
indywidualnych i małych firm. Dlaczego warto z niej skorzystać?
– Bo warto poznać bank, który szanuje czas i potrzeby swoich
Klientów. My zajmiemy się finansami a Ty możesz poświęcić
więcej czasu na to co ważne jak choćby czas spędzony z rodziną.
Jesteśmy partnerem, który umożliwia sprawne pozyskanie
kapitału na dowolny cel – prywatny albo biznesowy ponieważ
dobrze rozumiemy specyfikę polskiego rynku, to nasze kredyty
są dostępne szybko, bez zbędnych formalności i na świetnych
warunkach finansowych.
Czyli zaoszczędzę i dostanę gotówkę na dowolny cel?
– Dokładnie tak. Dla Klientów, którzy potrzebują dużej gotówki
i liczą na niską ratę, Nest Bank przygotował specjalną ofertę:
gotówkę do 220 tysięcy złotych, z oprocentowaniem kredytu
nawet 0 procent!
Kredyt na zero procent, to brzmi zachęcająco.
– Zero Procent na Dobry Start, bo tak nazywa się ta oferta,
jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują solidnej
gotówki na dowolny cel, również na spłatę innych kredytów.
Raty mogą być niskie, ze względu na możliwość ich rozłożenia
w czasie. Dużym atutem jest też koszt kredytu, czyli wyjątkowo

Czy konieczne są jakieś zabezpieczenia?
– Nie. Nie musisz się martwić o zabezpieczenia dla kredytu,
nie wymagamy ich.
A czy trudno dostać taki kredyt, czy procedura jest skomplikowana?
– Wręcz przeciwnie. Decyzję kredytową Klient może otrzymać
już podczas pierwszego spotkania z naszym doradcą. Wystarczy
przynieść dowód osobisty i dokument potwierdzający dochód,
np. PIT. Klient tylko podpisuje odpowiednie dokumenty przygotowane wcześniej przez pracownika placówki.
To rzeczywiście atrakcyjne i proste.
Dziękuję za rozmowę.
Pełna informacja o kredycie Zero procent na Dobry Start jest
dostępna w naszej placówce.
Placówka Partnerska
ul. Chopina 16A/1
59-100 Polkowice
tel.: 695 323 093
Godziny otwarcia:
pn. – pt., 9.00 – 17.00

Nest Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030330, NIP: 526-102-10-21, o kapitale zakładowym
w wysokości 313.237.000 PLN w całości opłaconym. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej.
Regulaminy oraz tabele opłat znajdziesz na naszej stronie: www.nestbank.pl
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25 lat minęło jak jeden dzień
Historia związku, podsumowanie dokonań, podziękowania dla działaczy za wieloletnią pracę
na rzecz organizacji oraz wyznaczenie celów na nadchodzące lata – to wiodące tematy, którym poświęcona
była Akademia ZZPPM zorganizowana z okazji 25-lecia związku.

Jak na wielką galę przystało, uroczystość
rozpoczęła się od wprowadzenia związkowych pocztów sztandarowych i odegrania
hymnu górniczego. W gronie zaproszonych
gości byli m.in.: prezydent Głogowa Rafael
Rokaszewicz, wiceprzewodniczący OPZZ
Andrzej Radzikowski oraz przedstawiciele
władz oddziałów i spółek Polskiej Miedzi i
firma współpracujących.
Podczas uroczystości liczna grupa naszych koleżanek i kolegów została udekorowana honorowymi odznakami: „Za zasługi
dla OPZZ”, „Za zasługi dla Górniczego Ruchu Związkowego”. Wręczone zostały również złote, srebrne i brązowe odznaczenia
„Zasłużony dla ZZPPM”.
Akademia była też dla jej uczestników
okazją do obejrzenia filmu zrobionego przez
przewodniczącego ZZPPM Energetyka Dariusza Mikę o przebiegu strajku w obronie
polskości Polskiej Miedzi i codziennej działalności ZZPPM w latach późniejszych.
Witając zgromadzonych, przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny nawiązał do
historii powstania związku i pierwszych
lat jego funkcjonowania.
– 25 lat temu, w tych dniach finalizowało się porozumienie 17. zakładowych

niezależnych samorządnych związków zawodowych o utworzeniu jednolitego, ogólnokrajowego Związku Zawodowego
Pracowników Przemysłu Miedziowego.
16 grudnia 1991 r. na uroczystej rozprawie
przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie
stawił się Komitet Założycielski naszej
organizacji. Postanowieniem Sądu, w tym
dniu, pod numerem 121/91, została ona
zarejestrowana. W Skład Komitetu wchodzili, obok mnie, również Ludwik Kaziów,

Stanisław Kulczyński, Henryk Pawlak,
Zbigniew Rewoliński, Jerzy Jaroszewski
i Jerzy Cebula – mówił Ryszard Zbrzyzny.
Mówiąc o licznych dokonaniach, ZZPPM
przywołał nazwiska wielu byłych i obecnych
przewodniczących naszych zakładowych
organizacji, którzy swoją pracą przyczynili
się do długiej lisy związkowych sukcesów.
W tym kontekście wymienił między innymi Romana Jasińskiego i Henryka Maziaka z PeBeKa, Andrzeja Cieślaka oraz jego
wychowanka Krzysztofa Łukę z HM Głogów; z ZG Polkowice-Sieroszowice Mieczysława Grzybowskiego i Eugeniusza Toborka
– wychowanków Henryka Pawlaka, Mieczysława Stębalskiego i jego następcy Kazimierza Kraski z HM Legnica, Danutę Mielnik i jej następczynię Barbarę Popielarz
z MCZ, Marię Nowak i Bożenę Tabiś z Inovy, Władysława Ścieburę i Dariusza Mikę
z Energetyki, Stanisława Czekajło i Dorotę
Zielonko z PMT, Andrzeja Kurka i jego poprzednika Stanisława Kulczyńskiego z Centrali KGHM, Adama Lemańskiego i Dariusza Sędzikowskiego z ZWR, Władysława
Chomę z JRGH i ZG Lubin, Zofię Basiak
i jej następczynię Joannę Białek z Impela,
Waldemara Pietrzyka z Zakładu Hydro-

technicznego oraz Leszka Hajdackiego
z ZG Rudna, Stanisława Marca i Ryszarda
Sucheckiego z KGHM Zanam.
Wśród wymienionych liderów związkowych znaleźli się też przedstawiciele młodego pokolenia działaczy – Krzysztof
Zima z CBJ, Andrzej Starzyński z Metraco oraz przewodniczący Forum Młodych
Józef Lepa z ZG Polkowice-Sieroszowice
i Piotr Kłosowski z ZG Rudna.
– To właśnie wszyscy Wy jesteście dumą
i wizytówką ZZPPM. Niech mi będzie wolno podziękować za Waszą postawę i zaangażowanie. Gratuluję osiągnięć, życzę dalszej
skuteczności w działaniu oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. Pamiętajmy jednak, by z nami się liczono, musimy
stanowić grupę ludzi, którzy się lubią i mają
do siebie zaufanie. Bądźmy wierni maksymie z naszych sztandarów – Może nas wiele
różnić, ale nic nie powinno nas dzielić. –
Towarzyszy nam ona od początku istnienia
i niech tak pozostanie przez kolejne lata –
zakończył wystąpienie Ryszard Zbrzyzny.
Po części oficjalnej uczestnicy Akademii
zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.
Przy lampce wina i filiżance kawy była więc
okazja do wspomnień, dyskusji i żartów.
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MCZ włączył się do akcji Movember
Mężczyzno! Jeżeli w listopadzie nie zapuściłeś wąsów, bo to nie Twój styl,
to nie zapomnij zbadać swojego PSA – Twoje zdrowie od tego zależy.

Od kilkunastu lat na świecie
rozprzestrzenia się akcja mająca na celu promowanie właściwych zachowań w zakresie zdrowego stylu życia w męskiej
części populacji, w tym m.in.
budzenie świadomości o potrzebie podejmowania działań profilaktycznych mających na celu
wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego. Jej spolszczona nazwa to Wąsopad.
O ile październik zdążył już
wpisać się w roczny kalendarz
akcji profilaktycznych jako miesiąc poświęcony badaniom mającym na celu wczesne wykrywanie raka sutka, o tyle inicjatywa
Movember jest w profilaktyce
zdrowotnej czymś stosunkowo
nowym, ale bezwzględnie równie
istotnym.

ce Południowej, Irlandii, Kanadzie, Czechach, Danii, Salwadorze oraz na Tajwanie i w Stanach
Zjednoczonych. Od niedawna
inicjatywa promowana jest także
w Polsce. Uczestniczą w niej znane osoby, sportowcy, aktorzy,
dziennikarze.
Zapuszczanie wąsów i dyskusja nad męskością to dopiero
punkt wyjścia. Najważniejsze są
badania, z którymi nie wolno
zwlekać, gdyż, jak wskazują statystyki, w naszym kraju rak pro-

rozpoznany jest w 100 procentach wyleczalny.

To inaczej gruczoł krokowy
produkujący wydzielinę wchodzącą w skład nasienia. Ze
względu na to, że położony jest
w okolicy podpęcherzowej
u mężczyzny, jego powiększenie
powoduje trudności w oddawaniu moczu. Dzieje się tak z wiekiem i z tego też powodu czę-

witaminę E i D. Natomiast zaleca się ograniczenie spożycia
tłuszczów zwierzęcych. Zwiększenie aktywności fizycznej jest
istotnym warunkiem zachowania zdrowia, w tym czynnikiem
zapobiegającym powstawaniu
komórek nowotworowych w organizmie. Istotą w leczeniu raka
prostaty jest jego wczesne wykrycie, które daje szansę na pełne wyleczenie – podkreśla.
Po 40. roku życia badanie profilaktyczne powinno odbywać się

ściej niepokojące dolegliwości
mają starsi mężczyźni.
– Przerost prostaty postępuje
powoli i z tego powodu mężczyźni często nie zdają sobie sprawy,
że taki proces zachodzi – wyjaśnia Wojciech Franków, lekarz
urolog przyjmujący w MCZ S.A.
– Brak jest jednoznacznych
wskazań i opinii w zakresie profilaktyki raka prostaty. Jednakże wskazane jest, aby w diecie
zwiększyć ilość produktów roślinnych, szczególnie soi i likopenu oraz zawierających selen,

raz w roku. Panowie po ukończeniu 40. roku życia powinni również raz na 5 lat poddać się laboratoryjnym analizom poziomu
PSA we krwi. Mężczyznom w wieku powyżej 50 lat zaleca się kontrolę poziomu PSA raz w roku,
łącznie z badaniem lekarskim
per rectum. Ci pacjenci, u których w rodzinie wystąpiły przypadki zachorowania na raka gruczołu krokowego, powinni po
ukończeniu 40. roku życia poddawać się kontroli raz w roku.
Jeśli zaś obserwuje się jakiekol-

Co to jest prostata?

Co oznacza słowo
Movember?
Powstało ono z połączenia angielskich wyrazów moustache
(wąsy) i November (listopad).

Jaki jest cel inicjatywy
pn. Movember?
Poprzez zachęcanie mężczyzn
do uczestnictwa w akcji, m.in.
poprzez zapuszczanie wąsów w listopadzie, organizatorzy mają
nadzieję osiągnąć wzrost liczby
wczesnych wykryć oraz efektywnych kuracji leczących raka.
Od 2004 roku Fundacja Movember organizuje tę akcję
w Australii i Nowej Zelandii.
W 2007 roku kampanię rozpowszechniono także w Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Izraelu, Afry-

staty jest drugą najczęstszą
przyczyną śmierci wśród mężczyzn. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce aż 13% wszystkich nowych
zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn stanowi właśnie rak gruczołu krokowego.
Co ważniejsze, liczba nowych
zachorowań w ostatnich dziesięcioleciach wzrosła nawet pięciokrotnie. Niewykryty na czas,
doprowadza do różnorodnych
i licznych przerzutów. Przy czym
należy pamiętać, że wcześnie

wiek niepokojące objawy ze strony układu moczowego (przerywany strumień moczu, trudności
w oddawaniu moczu, krwiomocz,
ból w okolicy krocza), należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Z okazji Wąsopada Miedziowe
Centrum Zdrowia zachęca do skorzystania ze szczególnej promocji
adresowanej do panów, tj. do wykonania badań poziomu PSA, które
teraz kosztuje 25 złotych. PSA całkowity jest markerem przerostu
prostaty oznaczanym we krwi,
przydatnym w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu raka prostaty.
Jest to więc bardzo ważne badanie
w przypadku profilaktyki raka prostaty. Wszystkich panów po 50.
roku życia zapraszamy do wykonania go, a jeżeli w rodzinie były przypadki zachorowań, to także panów
po 40. roku życia – mówi Elżbieta
Lisiecka, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej MCZ
Na badania PSA można rejestrować się pod numerem telefonu 76/84 60 184, który jest dostępny w dni robocze do godz.
18.00. Po uprzedniej rejestracji
pacjenci mogą zgłaszać się do laboratorium centralnego Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej MCZ
S.A. w Lubinie w środy od 11.00
do 13.00 i czwartki od 15.30 do
17.00. W Przychodniach MCZ
w Legnicy i Głogowie materiał do
analizy pobierany jest w laboratoriach w środy i czwartki w godzinach od 8.30 do 9.30.
PSA – specyficzny antygen
gruczołu krokowego, który pozwala wykryć raka prostaty
w bardzo wczesnym stadium
rozwoju.
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Związkowy
wypad
Ponad 50 osobowa
grupa członków
ZZPPM ZWR i ich
rodzin spędziła
pełen wrażeń
i pozytywnej energii
weekend w miejscowości Dębie, położonej w malowniczych
zakątkach Pojezierza
Lubuskiego. Główne
punkty programu, to
aktywny wypoczynek
na łonie przyrody
i doskonała zabawa
przy wieczornym
ognisku.

Zawody o puchar
przewodniczącego
ZZPPM HM Głogów
Jesienna aura sprzyjała zawodom
wędkarskim rozegranym nad
stawami PZW Klucze, położonymi
w odnodze Odry. Organizatorem
imprezy był zarząd ZZPPM HM
Głogów. Zwycięzcami zawodów
zostali Przemysław Kędzierski,
Remigiusz Fortuna i Stanisław
Krawczyk. Wędkarskim mistrzom
serdecznie gratulujemy.
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Gorzkie refleksje
poprzedzające górnicze święto
co tam słychać w polityce
Poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci – to jedna ze
sztandarowych zasad Prawa i Sprawiedliwości. W praktyce więcej jednak jest
w tym wszystkim słów niż realnych działań. Trudno bowiem uwierzyć w rządowe
poszanowanie ludzkiego życia, gdy popatrzymy na coraz większą degrengoladę
publicznej służby zdrowia, korupcję NFZ
czy też ślepotę Instytutu Żywienia na trucizny w produktach spożywczych. Uczciwie jednak trzeba przyznać, że poprzednia
ekipa jeszcze bardziej cierpiała na podobne rozdwojenie jaźni. Głośno mówiła
o budowaniu podstaw do podniesienia na
wyższy poziom życia Polaków i konsekwentnie kładła na łopatki całą polską
gospodarkę.
W Polskiej Miedzi od dłuższego już czasu
mamy do czynienia z podobną hipokryzją.
Również trwa ona niezależnie od tego, kto
aktualnie dzierży ster władzy. Przykładem
jest bezpieczeństwo pracy. Wiele się o tym
mówi, zwłaszcza w świetle kamer. Niestety,
za słowami czyny nie postępują. Seria
tragicznych wypadków, do jakich ostatnio
doszło w KGHM, pokazała skalę problemu.
Niezależnie od tego, co ostatecznie ustalą
komisje powypadkowe i jakie będą wyniki
śledztw prokuratorskich, wiadomo, iż bezpieczeństwo pracy hutników i górników od
dawna nie jest traktowane przez władze
spółki z należną powagą. Priorytetem stały
się maksymalizacja wydobycia i zysku.
Nawet kosztem ludzkiego życia i zdrowia.
Jeśli zasady BHP i zdrowy rozsądek w tym
parciu na wynik przeszkadzają, to tym gorzej dla BHP.

Powołaną z inicjatywy ZZPPM Komisję
Bezpieczeństwa Pracy przy KGHM już
dawno wypaczono i przekształcono w zwykłą atrapę. Jeśli jest zwoływana, co staje
się wyjątkowym wydarzeniem, to tematem
obrad niekoniecznie są najbardziej aktualne
i palące kwestie z zakresu bezpieczeństwa
pracy, a na przykład, jak kreatywnie zinterpretować przepisy, by bez zmiany warunków termicznych można było dopuścić do
pracy te oddziały kopalni, w których fak-

gramy. I mieć dobre samopoczucie, że na
statystykach i wykresach bezpieczeństwo
pracy nawet nieźle się prezentuje.
Szukanie w KGHM oszczędności i parcie
na wykazanie zysku to również przyczyna
nadmiernego obciążania pracą ludzi. To,
co powinno wykonywać kilku pracowników, zleca się jednemu. Jak się wyrobi, to
może dostanie parę groszy premii lub nagrody dyrektorskiej. Jeśli natomiast w pośpiechu spowoduje wypadek, to będzie to

Suma nagród na 1 zatr
udnionego na miesiąc
Stanowiska robotnicz
e – 415 zł
Stanowiska nierobot
nicze – 1944 zł
tycznie panują warunki niemieszczące się
w obowiązujących od lat normach.
Społeczna Inspekcja Pracy działająca
w Polskiej Miedzi w zbyt wielu przypadkach
uwikłana jest przez kierownictwo poszczególnych zakładów w różne niezrozumiałe
zależności. W efekcie często inspektorzy
bardziej skupiają swoją uwagę na wyrazach wdzięczności dla dyrektorów czy
sztygarów niż na pilnowaniu przestrzegania przepisów BHP. Wielu to widzi, ale nikt
nie ośmiela się o tym mówić.
Służby BHP natomiast przekształciły się
bardziej w komórki statystyczne niż organy
nadzorcze. Skrupulatnie sumują, dzielą
i grupują. W rachunkach nawet się nie
mylą. Niestety, na wyciąganie wniosków
z tej matematyki w kierownictwie raczej nie
ma klimatu i pieniędzy. Pozostaje więc jedynie podziwiać różne wykresy, tabelki i dia-

jego wina i może nawet zostanie ukarany.
Trudno się więc dziwić, że wiele wypadków wręcz jest ukrywanych. Zarówno przez samych poszkodowanych, jak i ich bezpośrednich
przełożonych. Sporo na ten temat mogłyby powiedzieć pielęgniarki z przykopalnianych punktów medycznych. Często na
zakończenie zmiany przychodzą do nich
górnicy z urazami, do których rzekomo
doszło w domu przed wyjściem do pracy.
Również planowanie produkcji i organizacja pracy podporządkowana jest wyłącznie wynikowi przy jednoczesnym ignorowaniu prawa i praw pracowniczych.
Każdego roku, pomimo spadającego poziomu zatrudnienia, podnoszone są normy
wydobywcze. By je zrealizować, konieczna

Fundusz premiowy w Zakładach Górniczych KGHM Polska MiedŹ S.A. (w mln zł)
Stanowiska robotnicze (dół)
2010
2014

Stanowiska nierobotnicze (dół)
2010
2014

5,14
3,66
13,03
17,56
39,39

5,10
3,43
16,48
22,37
47,38

18,28
9,35
5,82
4,43
37,88

22,83
11,72
6,20
6,10
46,85

6. ZATRUDNIENIE (pracownicy)

9626

9505

1898

2008

7. S
 uma nagród na 1 zatrudnionego
w roku (w zł)

4092

4985

19958

23332

8. S
 uma nagród na 1 zatrudnionego
na miesiąc (w zł)

341

415

1663

1944

1.
2.
3.
4.
5.

Premia regulaminowa (stała)
Nagrody z funduszu dyrektora
Premia efektywnościowa
Premie i nagrody kwartalne
RAZEM (1+2+3+4)

Wnioski:
• maleje liczba osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (-121), a rośnie zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych (+110)
przy jednoczesnym wzroście wydobycia o ok. 2 mln ton rudy!
• wysokość statystycznej nagrody miesięcznej na stanowiskach robotniczych w stosunku do nierobotniczych to prawdziwa przepaść
(jak 1:5), która pogłębia się.

jest więc ciągła praca w nadgodzinach.
O dniach wolnych górnicy już dawno zapomnieli. Pracują w świątek, piątek i niedzielę. Rekordziści potrafią mieć obłożenie
przez ponad 40 dni z rzędu. Odmówić nie
mogą, bo za niedyspozycyjność zostaną
ukarani brakiem premii, która stanowi
znaczną część ich zarobków. Stawka zasadnicza to zaledwie kilkanaście procent wynagrodzenia. Dzięki takiej strukturze zarobków praca ludzi w ponadnormatywnym
czasie jest dla firmy stosunkowo niskim
kosztem. W efekcie w kopalniach, jeśli się
zsumuje wszystkie przepracowane godziny, to rok trwa nie 12, ale 14 miesięcy.
Swoistą w tym wszystkim wisienką na
torcie jest postawa Państwowej Inspekcji
Pracy, która pomimo że przy każdej prawie kontroli stwierdza znaczne naruszenia
norm czasu pracy, nie podejmuje zdecydowanej interwencji nawet w warunkach
ciągłej recydywy. Ogranicza się jedynie
do kolejnego odnotowania faktu i czasami ukarania dyrektora symbolicznym
mandatem.
Motorem nakręcającym to ekonomiczne
uzależnienie załogi jest tzw. motywacyjny
system płac i fundusze nagród uznaniowych rozdawane po uważaniu przez dyrekcje. Zasada tego podziału jest jedna – im
wyższa pozycja w hierarchii, tym wyższa
nagroda. Dla tych, którzy faktycznie na dole
pracują, na zysk pozostaje niewiele. (patrz
tabela poniżej).
W taki oto sposób światowy koncern
miedziowy w XXI wieku z pracownika robi
niewolnika. Na dodatek, gdy wyeksploatowany ciężką pracą i długotrwałym brakiem
należnego odpoczynku zacznie chorować,
musi się liczyć, że z tego powodu może być
zwolniony z pracy. Absencja chorobowa
staje się pretekstem do rozwiązania umowy o pracę. Nie przedstawia już przecież
dla firmy żadnej wartości i trzeba go zastąpić nową, bardziej wydajną, siłą roboczą.
Nich ten gorzki felieton pisany w okresie rozpoczynającej się Barbórki będzie
swoistą przeciwwagą dla pełnych hipokryzji słów uznania za górniczy trud,
które wypowiadać będzie pracodawca na
uroczystych akademiach. Obawiam się
bowiem, iż po ich zakończeniu znowu
cynicznie narażać będzie ludzkie życie.
Zysk przecież jest największą wartością
Polskiej Miedzi. Niestety od pewnego już
czasu nie jest nią człowiek-pracownik
Polskiej Miedzi. Czas to zmienić.

Ryszard
Zbrzyzny
Przewodniczący
ZZPPM

