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!

TARCZA
NAS NIE
CHRONI

W późnych godzinach nocnych,
4 czerwca, Sejm przyjął pakiet ustaw
rządowych zwanych Tarczą antykryzysową 4.0. Za projektem głosowało
228 posłów (głównie z PiS), 228 było
przeciw (KO i Lewica), a 38 wstrzymało się od głosu (PSL-Kukiz’15).
Podczas głosowania rozpatrzono
126 poprawek zgłoszonych podczas
drugiego czytania oraz 3 wnioski
mniejszości, czyli poprawki odrzucone podczas prac w komisji finansów
publicznych po pierwszym czytaniu.
Przyjęto 28 poprawek zgłoszonych
przez PiS. Pozostałe odrzucono.
Na tym samym posiedzeniu uchwalono też prezydencką ustawę o dodatku
solidarnościowym. Ma to być świadczenie 1400 zł przyznawane maksymalnie na 3 miesiące, od 1 czerwca do
31 sierpnia 2020 r. Zasiłek otrzymają
tylko osoby, które były zatrudnione na
etacie przynajmniej od stycznia 2020 r.
i zostały zwolnione po 31 marca 2020.
Zgodnie z oficjalnymi zapewnieniami rządu wszystkie nowe regulacje
pomogą w uchronieniu polskiej gospodarki przed skutkami pandemii
koronawirusa. W praktyce jednak widzimy, że znalazło się w nich wiele
rozwiązań szkodliwych społecznie
i uderzających w pracowników.
Dokończenie na str. 2
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JAK TO
Z TYMI
MASECZKAMI
BYŁO

Związkowe reakcje

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oficjalnie zaprotestowało przeciwko wielu antypracowniczym zapisom Tarczy antykryzysowej
4.0: „Nie pozwolimy na to, by rząd
wprowadził niekorzystne dla pracowników zmiany. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie stanu pandemii na forsowanie złych rozwiązań!”. W kontekście
dodatku solidarnościowego OPZZ zwróciło też uwagę na fakt, iż „osobom pracującym na własny rachunek czy na
umowach cywilnoprawnych rząd przyznał w tarczach antykryzysowych znacznie wyższą kwotę 2080 zł jako rekompensatę za utracone dochody. To od
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę odprowadzane
są składki na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości prawie 2,5 procent
ich wynagrodzeń, a w zamian otrzymu-

ją oni niższe świadczenia! Rocznie suma
składek na te fundusze wynosi około
14 miliardów złotych!”.
Równie negatywne opinie na temat
forsowanych przez rząd ustaw wyraziło
Forum Związków Zawodowych. W oświadczeniu stwierdzono: „Przyjęte przez większość parlamentarną przepisy nie tylko nie
chronią pracownic i pracowników w sposób efektywny, ale również poprzez niektóre z nich – promują redukowanie stanowisk pracy. W swej optyce rząd przyjął, że
pracownicy są kosztem, a nie równoważnym elementem wobec interesu pracodawców”.
Natomiast szefostwo NSZZ Solidarność wydaje się pochwalać Tarczę i pozytywnie wypowiada się o nowych regulacjach. Przekonuje, że nie są one
żadnym istotnym zagrożeniem dla utrzymania wywalczonych przez lata praw
pracowniczych.

Tarcza 4.0
– najważniejsze regulacje

 Urlopy na rozkaz
Przepisy wprowadzają możliwość udzielenia przez pracodawcę pracownikowi
w terminie wskazanym przez pracodawcę,
bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych
w wymiarze do 30 dni urlopu.
 Niższe odprawy
Przewiduje się zmniejszenie odpraw i odszkodowań w razie ustania stosunku pracy,
rozwiązania umowy agencyjnej, umowy-zlecenia czy innego kontraktu dotyczącego świadczenia usług. Według nowych
zapisów ich wartość nie będzie mogła
przewyższać kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2,6 tys. zł
brutto w skali miesiąca). Takie rozwiązania
będą mogły wdrożyć tylko te firmy, które
odczują dotkliwe skutki koronawirusowego kryzysu gospodarczego. Co to oznacza?
Spadek obrotów musi wynosić co najmniej
15 proc. w ciągu 2 kolejnych miesięcy lub
25 proc. w porównaniu z analogicznym
miesiącem w 2019 r.
 Zmniejszone pensje

i godziny pracy

Pracodawcy będą mogli obniżyć wymiar czasu pracy o maksymalnie 20 proc.,

nie więcej niż 0,5 etatu. Ponadto pracownik będzie mógł zostać objęty przestojem
ekonomicznym, co oznacza, że jego
wynagrodzenie może zmniejszyć się nawet o 50 proc. Nie może być jednak
niższe niż pensja minimalna.
Decyzja o tych dwóch obniżkach ma
obowiązywać przez maksymalnie 6 miesięcy i będzie podejmowana po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami
związkowymi. Te procedury mają być
możliwe tylko w tych firmach, które
odnotują istotny wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń z powodu kryzysu
wywołanego przez pandemię.
 Cięcia świadczeń

socjalnych

Projekt przewiduje zawieszenie niektórych obowiązków pracodawcy o charakterze socjalnym. Co prawda będzie to
możliwe tylko za zgodą związków zawodowych, ale w praktyce można się spodziewać, że będzie wywierana na nie
presja trudna do odrzucenia. Pracodawca
może czasowo zaniechać niektórych
obowiązków, pod warunkiem, że spadek
jego obrotów nie jest niższy niż 15 proc.
(w ciągu 2 następujących po sobie miesięcy) lub 25 proc. (w porównaniu z tym
samym miesiącem w 2019 r.).

26 MARCA

Na warszawskim lotnisku Okęcie
ląduje samolot ze sprzętem
medycznym zakupionym przez
KGHM za 5,5 mln dolarów.
– Będziemy organizować kolejne
transporty sprzętu, który służyć
będzie zwalczaniu skutków tej
strasznej epidemii – z dumą oznajmił dziennikarzom prezes KGHM
Marcin Chludziński.

1 KWIETNIA

Kolejny transport przybywa do
Warszawy. W lukach bagażowych
samolotu znajduje się m.in.
50 respiratorów, 130 tysięcy
kombinezonów, pół miliona
maseczek ochronnych i 160
tysięcy par gogli. Zakup sprzętu
możliwy był dzięki środkom
ufundowanym przez spółkę
KGHM, a cały ładunek wart jest
15 milionów dolarów.
Na konferencji prasowej prezes
Marcin Chludziński patetycznie
mówi: – To nasz moralny obowiązek jako spółki Skarbu Państwa,
by pomagać w takim zakresie, jak
to dla nas możliwe i dzielić się
pomocą z polskim społeczeństwem.

14 KWIETNIA

Tym razem na lotnisku Chopina
ląduje największy transportowiec
świata – Antonov An-225 Mrija.
Wydarzenie to poprzedza podana
wcześniej na stronie KGHM
informacja mówiąca, iż „na
wypełnionym po brzegi pokładzie
mieszczącego aż 400 ton ładunku
samolotu znajdzie się nawet
7 milionów maseczek typu P2,
kilkaset tysięcy kombinezonów
ochronnych i kilkaset tysięcy
przyłbic”. Również tweet Ministerstwa Aktywów Państwowych
z 8 kwietnia operuje takimi
samymi liczbami.

Tymczasem niezależni znawcy
transportu lotniczego podają, iż
maksymalny udźwig Antonova
225 wynosi 250 ton.
Zapewne dlatego na konferencji
prasowej zorganizowanej na płycie
lotniska prezes Marcin Chludziński,
stojąc na tle samolotu, mówił, że
w transporcie znajduje się już nie
7 mln, ale ponad 1 mln maseczek
typu FFP2, ponad 200 tys. kombinezonów ochronnych oraz ok.
250 tys. przyłbic. Z kolei premier
Mateusz Morawiecki powiedział
na Okęciu, że do Polski trafiło
ok. 80 ton sprzętu.

21 KWIETNIA

„Newsweek” publikuje tekst,
w którym podaje w wątpliwość
jakość zakupionych maseczek.
Według ustaleń tygodnika żadna
partia sprowadzonego z Chin
wyposażenia nie przeszła
w Polsce testów jakościowych.
Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria
Premiera, Główny Inspektor
Sanitarny oraz KGHM przezornie
nabierają wody w usta.

23 KWIETNIA

„Gazeta Wyborcza” w materiale
„Dziwne zakupy KGHM” pisze:
„Maseczki ochronne, które dotarły
do Polski z Chin dzięki spółce
KGHM, nie mają odpowiednich
certyfikatów”. Polska Miedź
stanowczo dementuje te informacje, przekonując, że „cały sprzęt
sprowadzany przez KGHM spełnia
zalecenia Komisji Europejskiej,
a wszystkie zamówione produkty
mają komplet dokumentów
dopuszczenia do obrotu”. Zapowiada też, że w przypadku, gdy
„Gazeta Wyborcza” nie zamieści
w tej sprawie sprostowania,
spółka wystąpi przeciwko niej
na drogę sądową.
Dokończenie na str. 5
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Nadchodzi czas, by o kilku sprawach
poważnie porozmawiać z zarządem spółki.
Już trzy miesiące funkcjonujemy
w warunkach stanu epidemii koronawirusa i chyba nadszedł czas na
ocenę, w jaki sposób ta sytuacja
wpłynęła na Polską Miedź. Może więc
zróbmy w tym kontekście taki
swoisty bilans zysków i strat.
Muszę przyznać, że jako załoga zdaliśmy ten trudny egzamin. Pomimo
obaw o zdrowie ludzie pracowali wydajnie i poziom produkcji został utrzymany na przyzwoitym poziomie. Udało się
tego dokonać mimo wprowadzonych
licznych ograniczeń dotyczących zarówno organizacji pracy, jak i samego jej
przebiegu. Dotyczy to zarówno ciągu
technologicznego, jak i administracji.
Również w części serwisowej i usługowej ludzie stanęli na wysokości zadania. Za to wszystkim należą się słowa
uznania i podziękowania. W tym kontekście na szczególne wyróżnienie zasługują pracownicy Miedziowego Centrum Zdrowia. Pomimo zagrożenia
epidemicznego i wielu związanych
z tym utrudnień i obostrzeń cała załoga
celująco zdała ten trudny egzamin.
A jak wypada ocena zarządu KGHM?
Czy też w tych trudnych czasach
zdał egzamin?
Odnoszę wrażenie, że prezes głównie
skupiony był na działaniach medialnych.
Niewiele miały one wspólnego z podstawową istotą funkcjonowania spółki, czyli
wydobywaniem rudy miedzi i jej przetwórstwem. Na dodatek cała ta aktywność wizerunkowa zarządu przyniosła
nam więcej szkód niż korzyści. Przykładem niech będzie historia z maseczkami.
Pamiętamy, jak na przełomie marca
i kwietnia na warszawskim
lotnisku z największym samolotem
transportowym świata w tle prezes
Chludziński i premier Morawiecki
organizowali konferencje prasowe
i mówili o tym, jak KGHM za miliony
dolarów kupił sprzęt medyczny
niezbędny w czasach epidemii.
Z założenia miał to być dar Polskiej
Miedzi dla szpitali i przychodni. Szybko
jednak się okazało, iż miliony zakupionych maseczek nie spełniały norm jakościowych. Rzekomo certyfikaty zostały
sfałszowane. Pojawiły się też wątpliwości
związane z ich ceną. Mam nadzieję, że
prokuratura, która już prowadzi w tej
sprawie śledztwo, szybko to wszystko wyjaśni i znajdzie winowajców.
„Gazeta Wyborcza”, która pierwsza
zaczęła na ten temat pisać, wskazuje

Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM
Ryszardem Zbrzyznym
na spółkę Quantron, firmę pośrednicząca w tych zakupach.
Być może to prawda, ale nawet jeśli tak
było, to dobrze to nie świadczy o zdolnościach handlowych naszego zarządu. Jeżeli bowiem nie potrafi on prawidłowo przeprowadzić tak stosunkowo prostej
transakcji jak zakup maseczek chirurgicznych, to strach pomyśleć, jak wygląda
sprzedaż naszych produktów – miedzi,
złota i srebra. Czy rzeczywiście zostały wynegocjowane z naszymi odbiorcami optymalne ceny i warunki płatności? To są
przecież setki tysięcy ton metalu o wielomiliardowej wartości. Przy tej skali nawet
minimalne uchybienia mogą nas bardzo
drogo kosztować.
Wiara w szybkie wyniki śledztwa
prokuratorskiego może się okazać
ułudą. Do tej pory przecież nie
doczekaliśmy się żadnych informacji
o wynikach postępowania prowadzonego w sprawie zakupu przez zarząd
prezesa Wirtha kanadyjskiej Quadry.
To prawda. Gdy PiS przejmował władzę,
padały obietnice szybkiego rozliczenia tej
sprawy. Media informowały o jakichś
aresztowaniach i prowadzonych śledztwach prokuratorskich. Sprawę badała
też ABW. Szybko jednak wszystko ucichło
i pod koniec ubiegłego roku prezydent
Duda z honorami wręczył prezesowi
Wirthowi profesorską nominację. Pytam,
za jakie dokonania? Czy za to, że kupując
na drugim końcu świata bezwartościowe
aktywa, naraził spółkę na wielomiliardowe koszty i generujące co roku straty liczone w milionach złotych?
Te koszty do dzisiaj płaci cała załoga
Polskiej Miedzi.
Może warto więc się zastanowić, jak
długo ludzie będą się na to godzić? Czy
będziemy spokojnie czekać, aż dojdziemy do sytuacji, w jakiej są obecnie kopalnie na Górnym Śląsku? Przecież rzekoma nieopłacalność wydobywania
węgla jest mitem. Polska 30 lat temu
produkowała 180 mln ton węgla rocznie.
Teraz zaledwie 60 mln ton. Tymczasem
świat trzykrotnie zwiększył wydobycie.
Pamiętać też trzeba, że na ostatnie restrukturyzacje tego przemysłu już wydaliśmy ponad 30 mld złotych. Politycy
Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii wyborczej obiecywali górnikom, że

po objęciu władzy zlikwidują import węgla do Polski. Nie zrobiono tego i teraz
obserwujemy proces zwalniania ludzi
z pracy i likwidacje kopalń.
Faktycznie, wszędzie na świecie
wydobywanie węgla jest opłacalne,
tylko nie u nas.
W mojej ocenie jest to taktyka poprzedzająca przejęcie tych zasobów
przez obcy kapitał. Oby ten scenariusz
nie był realizowany w Zagłębiu Miedziowym. Przypomnę, że prezes Chludziński
na początku urzędowania w KGHM
w 2018 roku bardzo krytycznie oceniał
swojego poprzednika. Wtedy też zapowiadał bezinwestycyjne doprowadzenie
do rentowności kopalni Sierra Gorda.
Niestety, do tej pory tak się nie stało. Niedawno się dowiedzieliśmy, iż
w pierwszym kwartale tego roku przyniosła Polskiej Miedzi stratę 226 mln zł
przy przychodach 360 mln zł. Dla porównania: w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano stratę na poziomie 87 mln zł, a przychody wyniosły
536 mln zł. W jednym z komunikatów
wydanych przez KGHM pojawiła się informacja, że Sierra Gorda już zawarła
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
umowę pożyczki o wartości 200 mln dol.
zabezpieczonej gwarancją właścicieli.
Taki garb mamy na naszych plecach.
Nie są to dobre wiadomości.
Czy może coś chociaż wiadomo
o jakichś planach naprawczych
dla tej inwestycji?

Nie słyszałem o takich opracowaniach.
Obawiam się, że ten biznes nam się nie
zwróci. A o zyskach to już dawno powinniśmy zapomnieć.
Jeśli już pada to magiczne słowo
„zysk”, to wśród pracowników
Polskiej Miedzi coraz głośniej słychać
pytania, dlaczego ciągle maleje
wysokość ich nagrody rocznej, skoro
produkcja jest na poziomie podobnym do lat ubiegłych.
Rozumiem ich rozgoryczenie. Przecież
nagroda ta z powodu podatku od kopalin
i ciągłych strat kreowanych przez nasze
zagraniczne inwestycje została zredukowana już o połowę. Tak załoga płaci za
błędy zarządcze kierownictwa spółki i polityczne decyzje podejmowane w Warszawie. Nie można też zapominać, iż obecna
produkcja odbywa się w coraz trudniejszych warunkach. Złoże, po jakie sięgamy, jest położone coraz głębiej, a zawartość miedzi w rudzie maleje. Na dodatek
ludzie zmuszani są do pracy w nadgodzinach. Jest to skandaliczna praktyka niezgodna z prawem. Ustawa wyraźnie określa sytuacje, w których możliwa jest praca
w nadgodzinach. Może to być w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej
w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo
usunięcia awarii oraz w sytuacji wynikającej ze szczególnych potrzeb pracodawcy.
Nie może więc być mowy o uwzględnianiu
jej w długookresowych planach produkcyjnych.
…a z taką praktyką mamy do czynienia w Polskiej Miedzi.
Załoga powinna zarabiać tak jak obecnie, ale w normatywnym wymiarze.
Poza tym niedopuszczalne jest stałe
utrzymywanie zaniżonego poziomu zatrudnienia. To jest bardzo niebezpieczna
polityka. Zwiększona absencja chorobowa może bardzo szybko doprowadzić do
paraliżu całą firmę. Ogłoszona epidemia
koronawirusa powinna to prezesom wyraźnie uświadomić. Trzeba też mieć na
uwadze, że w przypadku zatrudnienia
nowych ludzi konieczny jest czas na ich
przygotowanie do efektywnej i bezpiecznej pracy. Przekazanie wiedzy i doświadczenia nie może stać się z dnia na dzień.
Chcę wyraźnie podkreślić, że w KGHM
koszty pracy są na relatywnie niskim
poziomie i nie w tym miejscu powinno
się walczyć o obniżenie koszu produkcji.
Chyba już nadchodzi czas, by o tych
sprawach poważnie porozmawiać z zarządem spółki.
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Fundusz socjalny, czyli o twoich pieniądzach,
które leżą na koncie administrowanym
przez pracodawcę

Tego trzeba bronić
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to pewna pula pieniędzy,
które są wpłacane przez pracodawcę na specjalny odrębny rachunek
bankowy. Jego podstawowym celem jest łagodzenie różnic w poziomie
życia pracowników i ich rodzin. Adresatami funduszu powinny więc
być przede wszystkim rodziny o najniższych dochodach.
Zgromadzone środki mogą być
przeznaczone między innymi na:
świadczenie urlopowe,
d ofinansowanie do wypoczynku
pracownika lub dzieci,
zapomogę dla pracownika, który
jest dotknięty poważnym zdarzeniem losowym,
dodatkowe sfinansowanie świadczeń sportowo-rekreacyjnych lub
kulturalno-oświatowych,
paczki żywnościowe dla dzieci (np.
z okazji świąt).
Fundusz nie może być przeznaczony
na finansowanie stołówki firmowej,
środki trwałe, prywatną opiekę me-

dyczną dla pracowników, imprezy integracyjne lub nagrody okolicznościowe.

Zasady funkcjonowania
Funduszu

O tym, jaką kwotę i na jaki cel otrzyma konkretna grupa pracowników,
w dużej mierze ma wpływ sytuacja materialna. Szczegółowe warunki i zasady
dzielenia pieniędzy określa regulamin.
Jego treść jest wynikiem uzgodnień
pracodawcy z organizacjami związkowymi bądź, w przypadku ich braku, z pracownikiem wybranym przez załogę do
reprezentowania jej interesów w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Przykładem firmy, w której FŚS
prawidłowo funkcjonuje i przynosi
wymierne korzyści załodze, jest Pol-Miedź Trans.
– Bardzo pilnujemy, by zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej były
przejrzyste i zgodne z ustawą – mówi
przewodnicząca ZZPPM PMT, przewodnicząca Komisji Socjalnej Dorota
Zielonko. – Dobrze pamiętam, jak na
przestrzeni ostatnich lat niektórzy pracodawcy łakomym okiem patrzyli na
Fundusz Socjalny. Dlatego też teraz
ostro zwalczam w zarodku wszelkie
próby populistycznego rozdawnictwa
funduszy lub dedykowania ich jakiejś

PRZEKAZANIE PAŁECZKI

W marcu br. przewodniczący ZZPPM
ZH Waldemar Pietrzyk z powodów
zdrowotnych zmuszony był podjąć
decyzję o zakończeniu swojej
aktywności zawodowej i przejściu
na rentę. Jednocześnie, mając na
uwadze utrzymanie sprawności
i skuteczności naszej zakładowej
organizacji związkowej, zrezygnował
z funkcji przewodniczącego przy
jednoczesnym utrzymaniu swojego
członkostwa w zarządzie.
W tej sytuacji zarząd związku
postanowił, że do końca bieżącej

kadencji na czele organizacji jako
pełniący obowiązki przewodniczącego stać będzie wiceprzewodniczący
ZZPPM ZH Waldemar Dziarmaga.
– Rozważaliśmy też możliwość
przeprowadzenia wśród członków
związku wyborów uzupełniających
– wyjaśnia Waldemar Pietrzyk.
– Jednak z uwagi na różnorodne
ograniczenia związane z obecną
sytuacją epidemiologiczną w kraju
odeszliśmy od tego pomysłu. Do
końca bieżącej kadencji przecież
pozostał nam tylko rok i jestem
przekonany, że ta formuła dobrze się
sprawdzi. Jednocześnie deklaruję,
że już jako rencista nadal będę
wspierał kolegów całą swoją wiedzą
i doświadczeniem. Zadanie to
ułatwi mi możliwość uczestniczenia
w obradach zarządu.
Wiedzy i doświadczenia z pewnością
Waldemarowi Pietrzykowi nie
braknie. Jego koledzy mówią o nim,
że to człowiek historia. Z ruchem
związkowym jest związany od
początku swojej aktywności zawodowej, czyli prawie od 40 lat. Był

jednym z założycieli na ZG Rudna
Związku Zawodowego Górników,
który później wszedł w struktury
ZZPPM. Aktywnie też działał, gdy
Zakład Hydrotechniczny został
całkowicie wyodrębniony. W ZZPPM
ZH początkowo był wiceprzewodniczącym, a od 2008 roku przewodniczącym. Można więc powiedzieć, że
idee związkowe ma we krwi.
– Patrząc wstecz, muszę stwierdzić,
iż były w naszej organizacji dobre
i złe chwile. Były też bardzo trudne
momenty. W KGHM przerabialiśmy
przecież nie tylko proces prywatyzacji, ale również skomplikowane
restrukturyzacje. Trzeba więc było
bardzo pilnować, by pracownicy
na tym nie ucierpieli. Jednak nasza
działalność nie opierała się tylko na
protestach, sporach zbiorowych
czy manifestacjach. Były też
różnorodne imprezy integracyjne
i rekreacyjne. To wszystko budowało naszą jedność i co z tym się
wiąże – skuteczność. Jestem
przekonany, że ten kierunek będzie
kontynuowany.

wybranej jedynie słusznej grupie. Jak
do tej pory jakoś udało się nam obronić te środki i każdego roku w rozsądny sposób rozdysponowywać. Mamy
więc pieniądze na zapomogi chorobowe, zasiłki losowe, zielone szkoły, pożyczki na remont lub zakup mieszkania czy też wczasy pod gruszą zarówno
dla pracowników, jak i emerytów i rencistów. Starcza też nam środków na
bony świąteczne. Mam świadomość, że
dla mniej zamożnych rodzin w okresie
Wielkanocy i Bożego Narodzenia stanowi to istotne wsparcie. Staram się
więc, by każdego roku ich nominalna
wartość była coraz większa.

WSPARCIE,
Z KTÓREGO
MOŻNA
SKORZYSTAĆ
Żyjemy w ciężkich i pełnych
napięcia warunkach. Trudna
i niebezpieczna praca, zagrożenie epidemiczne czy też skomplikowane relacje międzyludzkie
lub rodzinne to dla wielu z nas
stresogenne czynniki, które
mogą mieć negatywny wpływ
na codzienne funkcjonowanie.
W miedziowym Centrum
Zdrowia zgodnie z umową
z KGHM Polska Miedź prowadzone są dyżury telefoniczne
dla tych pracowników KGHM
i ich rodzin, którzy mają
potrzebę wsparcia psychologicznego w trudnej sytuacji życiowej. Jest ono czynne w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach 8.00–19.00 (tel.
887 897 530). Może warto
zadzwonić i pogadać o swoich
problemach, obawach czy
wątpliwościach.
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WIEŚCI Z ZAKŁADU HYDROTECHNICZNEGO 

Jest o czym rozmawiać

Dojazdy pracownicze, dodatki dla brygadzistów i wyrównanie premii
sztygarom zmianowym – to między innymi tematy, o jakich zarząd ZZPPM ZH chce rozmawiać
z liderami zakładowej organizacji NSZZ Solidarność.
Zdaniem p.o. przewodniczącego ZZPPM
ZH Waldemara Dziarmagi konieczne jest
wypracowanie jednolitego związkowego
stanowiska w tych ważnych sprawach. Pomoże to sformułować postulaty, tak by
wyrażały oczekiwanie całej załogi oraz
były dla pracodawcy merytorycznie,
wszechstronnie i dobrze uzasadnione.
Kolejne zaproszenie Solidarności do
dyskusji, tym razem w formie pisemnej,
zostało wysłane przez ZZPPM ZH
4 czerwca. Do tej pory jednak odpowiedź
nie nadeszła.
– Mam nadzieję na szybkie spotkanie,
bo trzeba kuć żelazo póki gorące – mówi
Waldemar Dziarmaga. – W zakładzie zaczyna panować atmosfera sprzyjająca
rozwiązywaniu bieżących problemów i to
trzeba wykorzystać. Przykładem tego
niech będzie niedawne uruchomienie wypłat zawieszonych nagród oraz przywrócenie procesu rekrutacji nowych pracowników. Przypominam, że jest to realizacja
porozumienia, jakie podpisaliśmy w ubiegłym roku z pracodawcą. Najwyraźniej
zakończył się już czas ignorowania naszych pism i nieudzielania odpowiedzi na
nasze pytania i postulaty. Dyrektor znajduje czas na spotkania i gotowy jest do
nawiązania prawdziwego dialogu społecz-

może skorzystać z ryczałtu, ponieważ nie
spełniają wymogów regulaminowych.

Brygadziści

Żaden regulamin obowiązujący w Zakładzie Hydrotechnicznym nie przewiduje funkcji brygadzisty. To oznacza, że dla
grupy osób odpowiedzialnych za pełnienie funkcji łącznika pomiędzy dozorem
a grupą szeregowych pracowników nie
jest określony ani pełen zakres obowiązków, ani sposób ich wynagrodzenia.

nego. Docenia też odpowiedzialną postawę załogi w tym trudnym czasie zagrożenia epidemicznego. Rozumie, że bez
prawdziwego zaangażowania i poświęcenia wszystkich pracowników nasz zakład
mógłby być w znacznie gorszej sytuacji,
a to z kolei odbiłoby się negatywnie na
płynnym funkcjonowania całego ciągu
technologicznego Polskiej Miedzi.
ZZPPM ZH nigdy nie spoczywał na laurach. Zawsze reaguje na bieżące problemy oraz konsekwentnie przypomina
o sprawach, jakie od dawna czekają na
rozwiązanie. Wśród nich dopłaty do transportu, wyrównanie premii dla sztygarów
zmianowych oraz dodatki dla brygadzi-

stów. Im szybciej zakładowa Solidarność
przyłączy się do poszukiwań rozwiązania
tych problemów, tym zyski dla ludzi będą
większe.

Dojazdy pracownicze
Z powodu ogłoszonego stanu zagrożenia
epidemicznego ze względów bezpieczeństwa wielu pracowników Zakładu Hydrotechnicznego zrezygnowało z transportu
zorganizowanego i do pracy zaczęło dojeżdżać samochodami prywatnymi. W efekcie dla tych, którzy nadal korzystają z autobusów, ceny biletów wzrosły już prawie
dwukrotnie. Natomiast wielu z tych, którzy dojeżdżają własnym transportem, nie

Dokończenie ze str. 1

JAK TO Z TYMI MASECZKAMI BYŁO
30 KWIETNIA

„Gazeta Wyborcza” przekonuje, że
posiada dokumenty potwierdzające, że maseczki ochronne zakupione przez spółkę KGHM to „niewiele
warte dla medyków jednorazówki”.
Co więcej, twierdzi, że za cały
towar grubo przepłacono pośrednikowi. Służby prasowe Polskiej
Miedzi po raz kolejny stanowczo
dementują rewelacje dziennika,
uważając je za kuriozalny i bezpodstawny atak. Prezes spółki na
Twitterze zirytowany pisze: „Coraz
bardziej kłamliwe teksty, jutro
okaże się, że w naszych kopalniach
wyzyskujemy dzieci, a za dwa dni
że reptilianie opanowali świat
Pozew pozostał”

26 MAJA

Okazuje się, że jednak być może
reptilianie faktycznie opanowali
świat. Do publicznej wiadomości
podana bowiem zostaje informacja, że sprawę sprowadzenia
przez KGHM kilku milionów
bezużytecznych maseczek bez
certyfikatów bada już prokuratura. Postępowanie zostało połączone ze śledztwem dotyczącym
zakupu trefnych maseczek przez
resort zdrowia oraz przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Tym razem prezes Marcin
Chludziński w tej sprawie nie ma
nic do powiedzenia. W zamian za
to na Twitterze pisze: „Konsekwentnie realizujemy naszą

strategię i widać jej efekty. Mimo
wyzwań związanych z koronawirusem kwiecień zamykamy
dobrze: Produkcja zgodnie
z planem, a wyniki sprzedażowe
lepsze niż przed rokiem!
Dziękuję załodze!”.
Faktycznie ma pan prezes za co
dziękować załodze Polskiej
Miedzi. Ludzie, mimo zagrożenia, z poświęceniem pracowali
i utrzymali wysoką produkcję.
Szkoda tylko, że wyniki tej
ciężkiej pracy tak beztrosko są
marnotrawione na propagandowe zagrywki z Antonovem
An-225 Mrija w tle. Czekamy
na wyniki śledztwa ABW.

Sztygarzy zmianowi

Sztygarzy zmianowi, pełniących obowiązki związane bezpośrednio z ruchem
i eksploatacją, to kolejna niewielka grupa
około 20 osób, która od dawna oczekuje
wyrównania premii i zapisania tego w regulaminie. Najwyższa pora na rozwiązanie tego problemu.

Posiłki regeneracyjne

Na wniosek zakładowej Solidarności od
1 czerwca dyrekcja na czas najbliższych
6 miesięcy umożliwiła załodze realizację
bonów żywnościowych nie tylko w placówkach sieci Społem, ale również w punktach prowadzonych przez Lubinpex.
– Rozwiązanie to wywołało spore zdziwienie, ponieważ już mieliśmy kontakt
z firmą Lubinpex i nie spotkało się to ze
zbyt dobrym przyjęciem ze strony pracowników – wyjaśnia Waldemar Dziarmaga. –
Propozycja drugiego związku była uzasadniona tym, że w okresie pandemii ułatwi
to ludziom wybieranie posiłków regeneracyjnych. Jednak w naszej ocenie niewiele
to zmienia, gdyż ludzie nadal muszą się
przemieszczać do sklepów umiejscowionych w dużej ilości na szybach, a do tego
mają wyznaczone godziny od 6.00 do 14.00
– czyli w godzinach pracy wielu z nich.
W tej sytuacji ZZPPM ZH zapowiedział,
że sprawa posiłków regeneracyjnych będzie szczegółowo monitorowana i zaapelował do pracowników o zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.
– Jednocześnie ponawiamy naszą propozycję o wydłużenie czasu na realizację bonów do trzech lub więcej miesięcy. Zmniejszyło by to częstotliwość przemieszczanie
się jak również pracownicy mogli by pobierać posiłki w czasie dogodnym dla siebie dopowiada Waldemar Dziarmaga.
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LEKCJA
HISTORII

Zbliża się rocznica strajku w obronie polskości Polskiej Miedzi. Rozpoczął się on 20 lipca 1992 roku.
Wielokrotnie na naszych łamach przypominaliśmy historię tego protestu, którego wynikiem było
utrzymanie przez skarb państwa pakietu kontrolnego w KGHM. Jak do niego doszło, jaki był jego
przebieg i co ostatecznie wywalczono. Były to nie tylko materiały wspomnieniowe, ale również
analityczne i nawiązujące do aktualnej sytuacji KGHM. Teraz postanowiliśmy sprawdzić, co nasi
czytelnicy z tego zapamiętali. Podpowiadamy, że wiele informacji na ten temat można znaleźć
na naszej stronie www.zzppm.pl. Wśród tych, którzy nadeślą do Centrali ZZPPM rozwiązaną
krzyżówkę, zostaną rozlosowane trzy nagrody niespodzianki przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego.

1
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Poziomo:
4. Kto w dniu wybuchu strajku
w KGHM 20 czerwca 1992
był prezesem KGHM
5. Kto stał na czele pierwszego
legalnego strajku w Polsce w 1992
w obronie polskości Polskiej Miedzi
6. Nazwisko lidera NSZZ Solidarność
działającego na terenie ZG Lubin,
który był przeciwny strajkowi w
obronie polskości Polskiej Miedzi
7. Jak się nazywała organizacja
rolnicza, która w geście poparcia
przysłała strajkującym pracownikom
KGHM mięso, warzywa i owoce
10. Proces poprzedzający przekształcenie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Jednoosobową Spółkę
Skarbu Państwa KGHM Polska Miedź
13. Nazwisko, jedynego jak do tej
pory, członka zarządu KGHM pochodzącego z wyboru załogi
15. Imię przewodniczącego ZZPPM
17. Miesiąc, w którym zakończył się
strajk załogi KGHM w 1992
19. Jeden z liderów naszego związku
działający wówczas na ZG Sieroszowice wchodzący w 1992 r. w skład
MMKS
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Pionowo:
1. Kto w 1992 roku był przewodniczącym
Związku Zawodowego Samoobrona
2. Który związek zawodowy działający
w KGHM nie popierał strajku w 1992
3 Nazwisko przewodniczącej OPZZ
wspierającej strajkujących w 1992
w obronie polskości Polskiej Miedzi
8. Jak się nazywa jednorazowe
świadczenie socjalne wpisane
w ZUZP wypłacane pracownikom
KGHM jako wynik porozumienia
kończącego strajk w 1992
9. Prezydent, który namawiał w 1992
strajkujących w Polskiej Miedzi do
zawieszenia strajku w KGHM
11. Konsultacja społeczna poprzedzająca akcję strajkową
12. Porozumienie kończące strajk
w obronie polskości Polskiej Miedzi
podpisało trzech ministrów.
Byli to Kuroń, Osiatyński oraz...

17

14. Jak się nazywała firma która
chciała przejąć KGHM za kwotę
400 mln USD
16. Co otrzymali pracownicy KGHM
w wyniku częściowej prywatyzacji spółki
18. Potoczna nazwa podatku od
ponadnormatywnych wynagrodzeń
obowiązującego do 1994
20. Kto w okresie Strajku w 1992 roku
był rzecznikiem prasowym komitetu
strajkowego. W latach 1993-997
z ramienia Polskiego Stronnictwa
Ludowego zasiadał w Senacie
III kadencji

18
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20
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Szczepionka na covida
Wicepremier, minister aktywów
państwowych Jacek Sasin oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski
wspólnie opracowali eksperymentalną i wielce kontrowersyjną metodę
walki z wirusem COVID-19. Jej skuteczność już przechodzi fazę testów
na żywych organizmach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej oraz Polskiej Grupy
Górniczej.
Do badań klinicznych w pierwszym
etapie wytypowano 12 kopalń na Górnym Śląsku i od 9 czerwca na 3 tygodnie zostało tam wstrzymane wydobycie. To oznacza, że dopiero w lipcu
będzie wiadomo, które zakłady przetrwały tę kurację i są w dobrej kondycji,
a które są w stanie krytycznym i czas
szykować się do żałoby po nich. Dodać
należy, że nikt nie pytał górników, czy
dobrowolnie wyrażają zgodę na taki
ekonomiczno-medyczny eksperyment.
Zatrzymanie pracy kopalni zawsze
dużo kosztuje. W niektórych przypadkach, aby po kilku tygodniach możliwe
było wznowienie wydobycia, każdego
dnia musi na dół zjeżdżać nawet do
50 procent normalnego stanu obłożenia.

Odgazowywanie i przewietrzanie wyrobisk, odpompowywanie wody, wzmacnianie ścian czy też konserwacja sprzętu
muszą być prowadzone na bieżąco.
Nowatorstwo przyjętej przez rząd
kuracji antywirusowej polega na tym,
iż zamyka się kopalnie wolne od wirusa lub mające bardzo niewielki
wskaźnik zachorowań. Stoją więc kopalnie Bolesław Śmiały, Piast, Ziemowit, Halemba-Wirek, Pokój, Chwałowice, Marcel, Rydułtowy, Mysłowice-Wesoła i Wujek. Większości pracujących tam górników wirus szczęśliwie nie dopadł, ale za sprawą polityki
energetycznej rządu wydobycie od
dawna jest nierentowne lub kreuje
tylko niewielki zysk.
Pełną parą natomiast idzie produkcja
w kopalniach JSW Pniówek czy Zofiówka, wbrew temu, iż odnotowały
one zakażenia u ponad 1/3 załogi. Nadal jednak bez problemu z godziwym
zyskiem sprzedają swoją produkcję.
O co w tym wszystkim chodzi? Czyżby w kontekście koronawirusa w sektorze polskiego górnictwa węglowego
poziom opłacalność produkcji był

głównym czynnikiem decydującym
o wyborze terapii?
A może to preludium do czegoś
znacznie groźniejszego niż ogłoszona
przez rząd epidemia?
Na pociechę wszyscy górnicy zamkniętych na trzy tygodnie kopalń za
okres postojowego otrzymają 100 proc.
wynagrodzenia. Teoretycznie więc jeszcze nie poniosą żadnych strat finansowych. Jednak nie wiadomo, jaki los ich
czeka już po wyborach prezydenckich.
Już też pojawiają się protesty tych,
którzy wciąż muszą pracować, pilnując
utrzymania dostępu do złoża. Oni
oczekują za to specjalnych dodatków
ponad ich normalne zarobki. Oszukanymi czują się również pracownicy
innych firm, którzy na postojowym
często dostawali wypłaty na poziomie
minimalnego wynagrodzenia.
To wszystko nie jest ani prawe, ani
sprawiedliwe. Konflikt narasta i rodzi
się gniew.
Dokąd nas to wszystko zaprowadzi
i kiedy poznamy prawdę?
Nie ma przecież pewności, że zatrzymane kopalnie wznowią produkcję.

Pojawiają się podejrzenia, czy przypadkiem już nie ustawiają się w kolejkę
jacyś tajemniczy inwestorzy tylko czekający na okazyjne wyprzedaże bankrutujących zakładów.
Kto się na tym wzbogaci, a kto na
tym straci? Jaki los czeka pracowników firm kooperujących z kopalniami? Co z usługami, serwisem i handlem? To setki tysięcy zagrożonych
miejsc pracy. Jeśli kopalnie zostaną
zamknięte, uruchomiona zostanie lawina, której już nie da się zatrzymać.
Obym był złym prorokiem, ale obawiam się, że jesteśmy na złej drodze.
Rządowa terapia może zabić zarówno
wirusa, jak i pacjenta, a lekarz prowadzący zdoła uniknąć odpowiedzialności za swe czyny.

RYSZARD
ZBRZYZNY
Przewodniczący
ZZPPM

Dialog, nie monolog silniejszego
OKIEM ANALITYKA
Dialog społeczny… Co to takiego
i z czym się to je? Zapewne wielu z was
zadaje sobie takie pytanie. Definicji zapewne jest kilka, te opisujące zagadnienie całościowo na szczeblu światowym,
krajowym i tym najbliższym nam, czyli
w miejscu pracy. Gdyby dialog był prawidłowy, nawet nie zawracalibyśmy
sobie głowy definiowaniem go. Niestety, w naszym kraju na każdym szczeblu,
tym ogólnokrajowym i zakładowym,
wzorem do naśladowanie dla nikogo
być nie powinien.
Wzorcem dla nas niedoścignionym
jest i zapewne będzie jeszcze bardzo
długo Królestwo Norwegii. Tak, królestwo, może to dziwne dla nas wychowanych w tak zwanej demokracji, gdzie
suwerenem jest naród, a nie monarcha.
Wyobrażamy sobie, że apodyktyczny
król tyran poddanych jedynie wyzyskuje.
A my, prawdziwa demokracja, rządzimy
się społecznie sprawiedliwie. A prawda
jest zupełnie inna, od 30 lat tak zwanej

wolnej Polski ciągle się nie potrafimy
porozumieć. Dla pracodawcy i rządu
związkowiec to wróg. Nieważne, że to
właśnie pracownicy, harujący codziennie
na „elitę”, wypracowują wszystko, co
właściciel firmy może zainwestować,
wydać czy przejeść. A rząd rozdać w różnej postaci „+”. Gdy przychodzi do rzeczowych rozmów, np. w Komisji Trójstronnej, dialog się jedynie markuje,
tylnymi drzwiami wprowadzając wcześniej uzgodnione we własnym środowisku politycznym rozwiązania. Za nic
mając dialog i merytoryczne dywagacje.
Jak to natomiast wygląda w Norwegii?
Tu naprawdę można przeżyć szok poznawczy. To kolejna, tym razem pozytywna skrajność. Tam wszystko musi być
wielokrotnie omówione, każda ze stron
dialogu społecznego musi się wypowiedzieć, a decyzje są wynikiem kompromisu, z naciskiem, że to właśnie pracobiorcy, nawet kosztem pracodawców i rządu,
mają wyjść usatysfakcjonowani.
Pewnie zastanawiacie się, co ja dziś
o tej Norwegii tak nawijam. Muszę
w imieniu Prezydium Związku wam się

pochwalić. Nasza organizacja związkowa jako jedna z niewielu w Polsce
otrzymała od Królestwa Norwegii
grant na zapoznanie się i promowanie
w naszym kraju rozwiązań norweskich
w zakresie prawidłowego dialogu społecznego.
„Poprawa dialogu społecznego
i współpracy w Polsce” – tak brzmi temat
naszego projektu. 30-osobowa grupa
liderów związkowych podczas wielu
spotkań, zarówno z przedstawicielem
związkowym z Norwegii, jak i zaproszoną do udziału kadrą naukową z Uniwersytetu Warszawskiego wypracuje i zaproponuje do wdrożenia wnioski
określające mapę drogową dojścia do
standardów norweskich w zakresie dialogu społecznego. Brzmi doniośle i dumnie. Pewnie niejeden dopowie i skończy się jak zawsze, czyli niczym. I ja
mam tu ogromne wątpliwości. Ale co?
Nie robić nic? Jeśli tylko wam, członkom ZZPPM, otworzymy troszkę oczy,
jak to w świecie bywa. Pokażemy, że
może być inaczej, uczciwie, to będzie
to ogromny krok do przodu. Bo nie ma

nic gorszego niż niewiedza, życie
w przeświadczeniu, że nasz los jest
w innych rękach, że od nas nic nie
zależy. Kropla drąży skałę, zapewne
właśnie ten cel przyświeca naszym
sponsorom projektu. Nie sądzicie chyba, że Norwegowie są na tyle naiwni,
że sponsorując nam szkolenia, dając
wiedzę, oczekują spektakularnych efektów. Dobrze wiedzą, że postęp wymaga drobnych kroczków. Dają nam
„wędkę”, a jak my z niej skorzystamy,
zależy tylko od nas. Przykre jest, że
mimo 30 lat demokracji nadal uważani
jesteśmy za kraj rozwijający demokrację, gdzie dialog społeczny nie jest
prawdziwy i uczciwy. Że nadal Królestwo Norwegii widzi w nas beneficjentów ich pomocy, i tej materialnej,
i poznawczej.
Ale jak mówi przysłowie „dlaczegoś
biedny…”. Więc uczmy się od lepszych,
korzystajmy z ich doświadczeń, póki
chcą się tym z nami dzielić. Bo może już
za niedługo stwierdzą, że nie warto. Że
sami sobie ten los zgotowaliśmy.
Analityk

