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Wybory do Rady Nadzorczej 11-12 maja 2011
Rada Nadzorcza kontroluje Zarząd i określa m.in. główne kierunki rozwoju Spółki oraz zatwierdza jej budżet, w którym istotnym składnikiem jest
fundusz płac pracowniczych. O tych ważnych funkcjach Rady Nadzorczej musi pamiętać każdy pracownik, gdyż ma on prawo wybrać swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Bardzo dobra sytuacja KGHM Polska Miedź S.A. wynikająca m.in. z korzystnych cen miedzi, srebra, kursów dolara i wydajniejszej pracy załogi, generuje zysk, który powinien służyć Spółce i pracującej w niej załodze.

Przyszłość Spółki, to przyszłość ludzi w niej pracujących !
My o tym wiemy i będąc w Radzie Nadzorczej będziemy stale o tym pamiętać !

W ostatnich 3 latach, gdy większość Rady Nadzorczej Spółki stanowili przedstawiciele z politycznego nadania PO, wypracowany w KGHM zysk nie
służy do zwiększenia wynagrodzeń pracowników. Nie tworzy i nie unowocześnia stanowisk pracy w polskim Zagłębiu Miedziowym. Zysk jest beztrosko
trwoniony na wszelkiego rodzaju inwestycje w Afryce, Kanadzie, Niemczech oraz kosztowną energetykę czy zakupy innych przedsiębiorstw. Takie
działania zaspokajają ambicję polityków i potrzeby budżetu państwa. Darowizny, sponsoring, reklama i konsulting osiągają coraz to większe rozmiary.
Rada Nadzorcza, mimo sprzeciwu przedstawiciela Solidarności Józefa Czyczerskiego, aprobuje te działania a podejmowane przez nią decyzje
stanowią o przyszłości pracowników i ich rodzin. W Radzie Nadzorczej muszą być ludzie odpowiedzialni, nieprzekupni, godni zaufania oraz sprawdzeni w
swej dotychczasowej pracy – zapewniający realizację postulatów i żądań załogi KGHM.
Każdy, kto ośmiela się kwestionować zasady „niewidzialnej ręki rynku”: - podstawę liberalnej gospodarki i jego wyznawców jest nazywany
oszołomem i zacofańcem.
A jak wyglądałby sprywatyzowany KGHM?
Czy by istniał gdyby nie sprzeciw Solidarności i Czyczerskiego?
Takich kandydatów ma Solidarność i proponuje ich wybór !

Józef Czyczerski

53 lata, wykształcenie średnie techniczne, 32 lata pracy w O/ZG
,,Rudna”, zatrudnia się i pracuje jako elektromonter pod ziemią,
następnie jako Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
,,Solidarność”. Pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarność”. W roku 1999
pracownicy KGHM wybierają go do Rady Nadzorczej KGHM Polska
Miedź S.A., uznając jego zaangażowanie na rzecz pracowników
Polskiej Miedzi uzyskuje mandat zaufania od załogi na kolejne
kadencje w Radzie Nadzorczej. Jego uczciwość i bezkompromisowa
walka o dobro KGHM Polska Miedź S.A. i ludzi w nim pracujących,
wzbudzają szacunek nawet u przeciwników, którzy podczas
kadencji 2005-2008 powierzyli mu funkcję sekretarza RN i przewodniczącego RN do zbadania nieprawidłowości powstałych przy
wynagrodzeniach z tytułu wynalazczości, racjonalizacji i innowacyjności. Jego dotychczasowa działalność w powiązaniu ze
zdobytą wiedzą gwarantuje zatrudnionym w Polskiej Miedzi
bezpieczeństwo płacy i zatrudnienia, poprzez należytą kontrolę
działalności Spółki. W momencie podjęcia decyzji o dalszej
prywatyzacji, nie bacząc na konsekwencje, zorganizował strajk
w 2009r. i stanął na jego czele.

Bogus³aw Szarek

50 lat, wykształcenie średnie techniczne, 29 lat pracy w KGHM,
zatrudniony na stanowisku ślusarz-mechanik. Przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG ,,PolkowiceSieroszowice”, Wiceprzewodniczący Rady Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarność”. uzyskując zaufanie
związkowych delegatów zostaje wybrany na skarbnika Rady
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” w Katowicach. Długoletnie zatrudnienie w Polskiej Miedzi, w tym
zajmowanie się sprawami pracowniczymi podczas działalności
związkowej, są gwarantem dużej wiedzy o KGHM, a jego funkcja
skarbnika Rady Sekcji Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
,,Solidarność” gwarancją uczciwości. Jego długoletnia działalność
na rzecz ludzi pracy w związku zawodowym, została nie raz oceniona
pozytywnie poprzez wybór na kolejne kadencje przewodniczącego
KZ. Pozyskane doświadczenie i wiedzę oraz wyczucie spraw
pracowniczych wykorzysta dla dobra załogi poprzez skierowanie
inwestycji w rozwój parku maszynowego, utrzymanie obecnych
i tworzenie nowych miejsc pracy w Spółce.

ZA NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA W RADZIE NADZORCZEJ UZNAJEMY REPREZENTOWANIE
INTERESÓW PRACOWNIKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:
— Niedopuszczenie do całkowitej prywatyzacji i zmiany struktury kapitałowej innej niż określona w Prospekcie Emisyjnym Spółki KGHM Polska
Miedź S.A.
— Kontrolowanie rozdziału środków na wynagrodzenia, poprzez niedopuszczanie do powstawania nowych i ograniczenie istniejących stanowisk
kontraktowych w KGHM.
— Zapewnienie załodze KGHM PM S.A. godziwego wynagrodzenia, a w przypadku korzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki dodatkowych
nagród.
— Nadzór nad zarządzającymi Spółką, by tworzyć miejsca pracy nie tylko dla „kolesi” ale przede wszystkim dla mieszkańców regionu i ich dzieci.
— Powstrzymanie wydatkowania coraz to większych środków finansowych na inwestycje nie służące Polskiej Miedzi.
— Dążenie do maksymalnego wykorzystania wypracowanego w Polskiej Miedzi zysku, w celu utrzymania i rozwoju podstawowej produkcji kopalń,
hut i ZWR.
— Zatrzymanie tendencji inwestycyjnych w różne przedsięwzięcia np. elektrownie gazowe, energetykę itp. kosztem dekapitalizacji maszyn
i urządzeń przeróbczo - górniczo - hutniczych.
— Przekazywanie części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy, z którego będzie możliwe dofinansowanie produkcji w przypadku załamania
się cen miedzi i srebra.
— W przypadku dekoniunktury i powracających pomysłów restrukturyzacji Zarządu firmy, zagwarantowanie pracownikom zatrudnienia w KGHM.
— Zwiększenie środków finansowych na bezpieczeństwo załogi i ochronę zdrowia.
— Pilnowanie, by nie nastąpił powrót do wypływu pieniędzy na wątpliwą wynalazczość, racjonalizację i wdrożenia.

WYBIERAJĄC NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ
— MAMY PEWNOŚĆ, ŻE BĘDĄ REPREZENTOWALI NASZE PRACOWNICZE INTERESY —
TAKICH KANDYDATÓW PROPONUJE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

WYBORCO! WŁAŚCIWY WYBÓR GWARANCJĄ TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI !

Józef Czyczerski - reprezentując pracowników w Radzie Nadzorczej poznał doskonale problemy załogi oraz firmy, swoją pracę wykonywał i wykonuje
rzetelnie, konsekwentnie i uczciwie wobec wyborców. Nie szczędził sił i zdrowia, w większości w samotnej walce, toczonej na forum Rady z decyzjami
podejmowanymi wbrew interesom pracowników.
Jest osobą potrafiącą pogodzić funkcję związkową z pracą w Radzie Nadzorczej. Reprezentuje załogę, wykorzystując swoją znajomość zagadnień
dotyczących Polskiej Miedzi z korzyścią i w interesie pracowników KGHM. Swą działalnością wykazał, że posiada kompetencje do reprezentowania
pracowników i wbrew naciskom politycznym i ofertom…. – na które nie dał się skusić – zdecydowanie walczy o zmniejszenie dysproporcji płacowej
pomiędzy zarządzającymi a pozostałymi pracownikami. Nie godzi się z bardzo wysokimi zarobkami Zarządu i nie powiązaniem ich płac z płacami
pracowników.
Udowodnił, że restrukturyzacja w KGHM była prowadzona bez zasadnie i kosztem pracowników. Jego działania wstrzymały ją i w niektórych
przypadkach cofnęły. Podjęty w 2003 r. jego sprzeciw powstrzymał ustaloną na najwyższym szczeblu, bo z Premierem L. Millerem, dalszą prywatyzację
KGHM przez tzw. pakiet menadżerski. Doprowadziłoby to do uwłaszczenia się Zarządu i Rady Nadzorczej oraz całkowitą prywatyzację Spółki. Mimo
zapewnień Premiera D. Tuska w 2009 r. ponownie powrócono do dalszej prywatyzacji. Cała załoga oraz środowisko lokalne ocenia, że dalsza
prywatyzacja KGHM jest fundamentalnym zagrożeniem dla funkcjonowania tego przemysłu i całego regionu. Utożsamiając się z tym zagrożeniem podjął
decyzję i stanął na czele strajku ostrzegawczego – co uchroniło KGHM przed całkowitą prywatyzacją. Za zorganizowanie sprzeciwu wobec
wszechwiedzącej władzy został obrzucony „błotem” pozbawiono go bezprawnie 14 pensji, ciąga się do dziś po prokuratorach i sądach, grożąc
wieloletnim więzieniem. Planowano wyrzucenie z pracy – uratowało go tylko to, że jest członkiem Rady Nadzorczej.
W wyniku jego starań w poprzedniej kadencji powołano Komisję, która dokonała analizy racjonalizacji, wynalazczości i wdrożeń kadry menadżerskiej,
czego efektem były dokonane zmiany w regulaminach organizacyjnych Spółki powstrzymując wypływ pieniędzy do prywatnych kieszeni. Jako jedyny
spośród przedstawicieli w Radzie Nadzorczej KGHM, przeciwstawiał się wyprowadzaniu pieniędzy (około 900 mln. USD, 13 mln. EUR) wypracowanych
przez załogi KGHM z naszego regionu na zagraniczne inwestycje w Kanadzie czy Niemczech. W tej sprawie powiadomił prokuraturę, oceniając to jako
działania na szkodę Spółki. Zdecydowanie protestował przeciw tak ogromnemu zadłużeniu Spółki poprzez tzw. inwestycje kapitałowe, zwracając uwagę,
że w przypadku spadku cen miedzi doprowadzi to do zagrożenia miejsc pracy w KGHM. Uparcie, na posiedzeniach Rady Nadzorczej, domagał się
zaprzestania szukania oszczędności w kosztach pracy. Pamiętamy, że jako jedyny nie dał się przekupić dodatkowymi Radami Nadzorczymi w Spółkach
zależnych otrzymanych od Zarządu. Potępia udział w kilku Radach Nadzorczych i „błyskotliwe” awanse o kilkanaście stawek, mówiąc wprost o korupcji.
Chce kontynuować swoją dotychczasową działalność w Radzie Nadzorczej, gdyż wiele spraw wymaga wyjaśnienia. Jego słuszne pro – pracownicze
działania często spotykają się z brakiem zrozumienia lub wprost bojkotem ze strony członków Rady. Chcąc uczynić te działania jeszcze skuteczniejsze,
apeluje do pracowników KGHM o glosowanie na jego osobę i drugiego kandydata wystawionego przez NSZZ Solidarność.
Bogusław Szarek - wieloletni pracownik KGHM i Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” w kopalni „Polkowice-Sieroszowice”. Posiada duże
doświadczenie, wiedzę i umiejętności, które stawia do dyspozycji pracowników Polskiej Miedzi. W związkowej pracy, jako wiceprzewodniczący Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarność” często współpracuje zespołowo nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań mających służyć
załodze KGHM. Dobrze układającą się współpracę związkową na rzecz załogi, z Przewodniczącym SKGRM NSZZ ,,Solidarność” Józefem Czyczerski, chce
przenieść na forum Rady Nadzorczej, czyniąc głos załogi bardziej słyszalnym. Zawsze jest przygotowany do spotkań, co zapewnia wysoką skuteczność
realizacji jego inicjatyw. Jako bardzo wymagający, negocjator spraw pracowniczych w kontaktach z pracodawcą. Na pewno okaże się również
wymagającym członkiem Rady Nadzorczej, wymagającym i rozważnym, gotowym ponieść współodpowiedzialność za decyzje, które będzie forsował
w Radzie w imieniu załogi. Wierność zasadom umożliwi mu trwanie przy celu, jakim jest dobro pracowników w dobrze prosperującej Spółce.
Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej z wyboru załogi, to istotny wpływ na podejmowane decyzje i szansa na bardzo skuteczną ochronę interesów
pracowniczych oraz dynamiczny rozwój Polskiej Miedzi. Do jego głównych celów należy: szeroko pojęte bezpieczeństwo pracy i odpowiednie
wynagradzanie pracowników, stabilny rozwój firmy, bez wstrząsów restrukturyzacyjnych oraz szacunek dla zatrudnionych. Być z ludźmi i dla ludzi, to jego
dewiza. Swój czas i umiejętności oddał NSZZ ,,Solidarność” teraz chce wykorzystać je w pracy dla swoich wyborców reprezentując ich w Radzie
Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Nie wahaj się! Warto oddać swój głos na niego i nigdy tego nie żałować.
Głosując na Bogusława Szarka - oddasz głos na uczciwego, rzetelnego i sprawdzonego reprezentanta pracowników.

Wyborco ! Chcesz podwyżki płac, inwestycji w Polską Miedź, powstrzymania niepotrzebnych inwestycji
narażających KGHM na miliardowe straty – czyli rzetelnej ochrony Twoich interesów?
Głosuj na 2 kandydatów NSZZ „Solidarność” !

