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Wybory do Rady Nadzorczej
Wielu zastanawia siê, po co znowu organizowane s¹ wybory albo
jaki jest sens iœæ g³osowaæ? Na pierwsze pytanie jest w stanie
odpowiedzieæ jedynie minister skarbu pañstwa, który ³amie prawo
nie powo³uj¹c Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej. Przewod-
nicz¹cy Józef Czyczerski od 2011r. zosta³ ju¿ dwukrotnie wybrany
przez pracowników jako ich przedstawiciel zdobywaj¹c najwiêksz¹
iloœæ g³osów. Teraz pytanie brzmi, czy jest sens iœæ g³osowaæ skoro
minister prawdopodobnie znowu nie powo³a Józefa Czyczerskiego
do Rady? Jest to konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, jeœli
nie wybierzemy swoich kandydatów, to pracodawca wystawi swo-
ich, którzy interes pracowników bêd¹ mieæ w g³êbokim powa¿a-
niu, co mia³o ju¿ miejsce we wrzeœniowych wyborach z 2011r.
Skutkiem tego by³a wyprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych i in-
westycja w Kanadzie za 10 mld z³. Po drugie, id¹c na wybory i
g³osuj¹c na kandydatów „Solidarnoœci” pokazujemy pracodawcy,
¿e chcemy byæ reprezentowani w Radzie, nie jesteœmy podzieleni
i nie mo¿na nami manipulowaæ.

Od wys³uchania publicznego sprzed biura zarz¹du wybory odby³y siê
ju¿ trzykrotnie. Pierwszy raz minister skarbu pañstwa nie powo³a³ przed-
stawicieli pracowników do Rady Nadzorczej w maju 2011 r. Nastêpnie
we wrzeœniu 2011 r. pracownicy zbojkotowali wybory i wystartowa³o
tylko trzech kandydatów namaszczonych przez Zarz¹d. Jak siê póŸ-
niej okaza³o o interesach pracowników zapomnieli. Po wyborach ze-
brano wœród pracowników podpisy pod procedur¹ odwo³awcz¹ pseu-
do przedstawicieli za³ogi i odby³o siê g³osowanie. Prawie pó³ roku
liczono zebrane g³osy… W konsekwencji odwo³ano tych panów. Ko-
lejne wybory odby³y siê we wrzeœniu 2012 r. Powo³any do Rady Nad-
zorczej zosta³ tylko jeden z trzech kandydatów wybranych przez pra-
cowników, przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek. Powodem takiej decyzji
by³ fakt, ¿e w maju 2011 r. bior¹c udzia³ w tzw. wys³uchaniu, nie zasia-
da³ w Radzie Nadzorczej KGHM. Ponownie zaœ nie zosta³ powo³any
Józef Czyczerski. Przed nami kolejne, ju¿ czwarte „podejœcie”. W cza-
sach wszechobecnej prywatyzacji, niepewnych zagranicznych inwe-
stycji i braku podwy¿ek, bêdziemy potrzebowaæ w Radzie najlepszych
przedstawicieli naszych wspólnych interesów.

Jedynym kandyduj¹cym cz³onkiem „Solidarnoœci” zasiadaj¹cym w
przesz³oœci w Radzie jest Józef Czyczerski. Poznaliœmy go z najlepszej
strony. Dba³ o interes pracowników KGHM, jak nikt inny. Od wielu lat
informowa³ nas i opiniê publiczn¹ o zagro¿eniach szykowanych przez
rz¹dz¹cych. Dzia³a³ w Radzie Nadzorczej podejmuj¹c decyzje, które
skutkuj¹ zarówno dobrem firmy jak i pracowników. Bogate doœwiad-
czenie, uczciwoœæ, rzetelnoœæ i du¿a wiedza sprawiaj¹, i¿ jest to oso-
ba, któr¹ nie mo¿na manipulowaæ, przekupiæ czy oszukaæ.

W Radzie Nadzorczej potrzebni s¹ ludzie uczciwi i pracowici, którzy nie
ulegn¹ pokusom i nigdy siê nie poddadz¹, innymi s³owy bêd¹ wal-
czyæ o dobro za³ogi. Kandydatami „Solidarnoœci” w najbli¿szych wy-
borach s¹:

JÓZEF   CZYCZERSKI
BOGDAN   NUCIÑSKI

We wrzeœniu 2012r. pracownicy wybrali mnie jako swojego przedsta-
wiciela do Rady Nadzorczej. Po odbytych posiedzeniach Rady Nad-
zorczej zrozumia³em, ¿e nadzorowanie dzia³añ Zarz¹du KGHM w sk³a-
dzie: ja kontra siedmiu przedstawicieli ministerstwa skarbu pañstwa,
to nie jest ³atwe zadanie. Dlatego namawiam Was do g³osowania na
Józefa Czyczerskiego i Bogdana Nuciñskiego. Razem bêdzie nam ³atwiej
nadzorowaæ Zarz¹d i zapobiegaæ szkodliwym dzia³aniom pracodaw-
cy.

Bogus³aw Szarek
przewodnicz¹cy KZ ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Jak historia pokazuje warto by³o zaufaæ „Solidarnoœci” w wyborach
do Rady Nadzorczej. Praca jak¹ wykonywa³ Józek Czyczerski udo-
wadnia, ¿e dbanie o dobro pracowników wcale nie koliduje z dobrem
firmy – niestety, nie le¿y to w interesie Zarz¹du KGHM i polityków
koalicji rz¹dowej. Obecnoœæ przedstawicieli „Solidarnoœci” w Radzie
Nadzorczej KGHM jest równoznaczna z obron¹ miejsc pracy dla Hut-
ników, tak¿e w straszonej czêœciow¹ likwidacj¹ Hucie Miedzi „Legni-
ca”.

Jerzy Czarnecki
przewodnicz¹cy Sekcji Regionalnej

NSZZ „S” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi

Nie od dziœ wiadomo, ¿e na zwi¹zkowców z „Solidarnoœci” zawsze
mo¿na liczyæ. Józek i Bogdan s¹ godnymi zaufania kandydatami. Za-
wsze dbaj¹ o interesy pracowników, zapewnienie bezpiecznych wa-
runków pracy i s³u¿¹ pomoc¹ w razie problemów. Motywujmy kole-
¿anki i kolegów, by poszli zag³osowaæ na przedstawicieli „Solidarno-
œci”, którzy s¹ gwarancj¹ d¹¿enia do spe³nienia wszystkich oczekiwañ
ze strony za³ogi.

Franciszek Poszelu¿ny
przewodnicz¹cy KZ Zak³adów Wzbogacania Rud

Wszyscy jesteœmy œwiadomi, ¿e od czasu wyborów z maja 2011r.
wiele siê zmieni³o w naszej pracowniczej rzeczywistoœci. Jestem prze-
konany, ¿e w tak trudnym okresie nasi kandydaci skutecznie powstrzy-
maj¹ przeprowadzenie szeregu szkodliwych dzia³añ, których skutki
skierowane by³yby przeciwko firmie lub ich pracownikom. Mam prze-
konanie, ¿e wszyscy oni dziêki swojej wiedzy, swoim umiejêtnoœciom
i odwadze bêd¹ skutecznie reprezentowaæ w Radzie Nadzorczej inte-
resy wszystkich pracowników. Wiêc przyjdŸ i zag³osuj na sprawdzo-
nych – Oni Ciê nie zawiod¹.

S³awomir Kleczyñski
przewodnicz¹cy KZ Zak³ad Hydrotechniczny

Nawet niezale¿na analiza nie wystarczy pracodawcy, by
przestaæ serwowaæ pracownikom ¿ywnoœæ w¹tpliwej ja-
koœci

Pracodawca szydzi
z pracowników?

Zarz¹d KGHM za wszelk¹ cenê nie chce zmieniæ ani firmy wydaj¹-
cej posi³ki profilaktyczne, ani podwy¿szyæ jakoœæ serwowanej ¿yw-
noœci. „Lubinpex” ma monopol na wydawanie posi³ków i nic so-
bie nie robi z Rozporz¹dzenia Rady Ministrów, które mówi jakie
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proporcje sk³adników od¿ywczych powinny byæ zachowane i jaka
powinna byæ ich kalorycznoœæ. Na pismo „Solidarnoœci” z wynika-
mi niezale¿nych badañ pracodawca odpowiada, ¿e musi zrobiæ
prawdziwe badania w Warszawie. Pobranie produktów do bada-
nia odby³o siê bez obecnoœci przedstawicieli „Solidarnoœci” co
ju¿ mo¿e œwiadczyæ o wiarygodnoœci tej kontroli. Poni¿ej odpo-
wiedŸ „Solidarnoœci” na pismo od pracodawcy.

W zwi¹zku z pismem DO/134/2013 przes³anym do Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoœæ, chcielibyœmy stanowczo
zaprotestowaæ przeciwko insynuacjom i bezpodstawnym sugestiom
zawartym w ww. piœmie. Z dokumentów, które s¹ w naszym posiada-
niu jednoznacznie wynika, ¿e:

1. Jakoœæ wydawanych posi³ków jest kwestionowana przez pracow-
ników ju¿ od kilku lat. O z³ej jakoœci wydawanych produktów pisa³a
nawet regionalna prasa. Problem by³ zg³aszany Dyrektorom Oddzia-
³ów i nie jest win¹ NSZZ Solidarnoœæ, ¿e brak jest komunikacji pomiê-
dzy Dyrektorami Oddzia³ów a Biurem Zarz¹du.

2. W dniu 16 stycznia 2013r. Zastêpca Przewodnicz¹cego NSZZ Soli-
darnoœæ PeBeKa wraz z przedstawicielem pracodawcy dokonali loso-
wego pobrania 4 zestawów posi³ków profilaktycznych w bufecie ko-
palnianym nr 6 Smakosz, nale¿¹cym do PHU „Lubinpex” przy szybie
SG. Pobrane produkty odwieziono do Pracowni Analiz Produktów
¯ywnoœciowych Wydzia³u Nauk o ¯ywnoœci Katedry Technologii Rol-
nej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.

Z bezspornych faktów wynika jednoznacznie, ¿e nasze dzia³ania byty
rzetelne i transparentne, a ich g³ównym celem by³o skonfrontowanie
opinii pracowników z ocen¹ renomowanej instytucji specjalizuj¹cej
siê w analizach produktów ¿ywnoœciowych.

Wyniki wykonanej ekspertyzy okaza³y siê jednoznaczne, a wydawane
posi³ki profilaktyczne oferowane pracownikom przez PHU „Lubinpex”
nie odpowiadaj¹ wytycznym Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 28
maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posi³ków i napojów (Dz. U. Nr
60. poz. 279).

Obecne dzia³ania podejmowane przez reprezentantów Zarz¹du KGHM
oraz PHU „Lubinpex” maj¹ na celu jedynie obronê monopolistycznej
pozycji PHU „Lubinpex” na terenie KGHM-u. Prowadzona jest tak¿e
na szerok¹ skalê nagonka i dyskredytacja niezale¿nej instytucji ba-
dawczej.

Zwracamy siê ponownie o powa¿ne traktowanie zg³aszanego przez
nas problemu i podjêcie zdecydowanych dzia³añ maj¹cych na celu
wyeliminowanie szkodliwych produktów oferowanych obecnie pra-
cownikom i wydawanych im jako posi³ki profilaktyczne.

Szydzenie z problemu
Pracodawca atakuje te¿ na froncie propagandowym. W „Miedziaku”,
który ponoæ jest „gazet¹ pracowników KGHM Polska MiedŸ S.A.”,
ukaza³ siê artyku³ sugeruj¹cy, ¿e jakoœæ ¿ywnoœci wydawanej pracow-
nikom jest na wysokim poziomie. Autor artyku³u jest zszokowany, ¿e
przedstawiciel „Solidarnoœci” okreœla posi³ki profilaktyczne wydawa-
ne przez „Lubinpex”, jako gorsze jakoœciowo ni¿ pasza dla zwierz¹t.
PóŸniej nastêpuje seria k³amstw i manipulacji. Okreœlenie „S¹ mocne
dowody. Podobno. Zwi¹zkowcy wys³ali próbki (…)” ma w domyœle
oznaczaæ, ¿e nie wiadomo co za próbki zwi¹zkowcy wys³ali do badañ.
Rzetelnoœæ dziennikarska nakazuje przedstawiaæ rzeczywistoœæ, a nie
fikcjê. Próbki zosta³y pobrane w obecnoœci przedstawiciela pracodaw-
cy, wiêc wszystko odby³o siê obiektywnie. Nie mo¿e byæ mowy o
matactwach ani ze strony „Solidarnoœci”, ani niezale¿nej instytucji
badaj¹cej próbki.

Wygl¹da na to, ¿e autor tych wypocin nie zaznajomi³ siê zbytnio z
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów reguluj¹cym zagadnienie posi³ków
profilaktycznych. Nie mo¿na jeœæ spokojnie wszystkiego, poniewa¿
zbadane zestawy produktów zawieraj¹ dwukrotnie wiêcej t³uszczu,
dwukrotnie mniej wêglowodanów i mniej bia³ka ni¿ nakazuje prawo.
Dodatkowo maj¹ œrednio 725 kalorii zamiast 1000. Te wszystkie braki
s¹ odczuwalne w jakoœci tych produktów. Jeœli chodzi o profil kwa-
sów t³uszczowych, to mówimy o „zaleceniach ¿ywieniowych”, a wiêc

o zdrowym od¿ywianiu. W jednym z zestawów iloœæ kwasów t³usz-
czowych nasyconych przekroczy³a prawie czterokrotnie normy zale-
ceñ ¿ywieniowych! Dlatego t¹ ¿ywnoœæ nazywamy pasz¹, bo jest szko-
dliwa dla zdrowia!

W samozwañczej „gazecie pracowników” (swoj¹ drog¹ od kiedy to
gazeta ukazuje siê co dwa tygodnie?!) dowiadujemy siê jeszcze, ¿e
nie wiadomo o co nam chodzi, bo górnik w hipermarketach bierze co
jest i nie pyta o kwasy t³uszczowe czy wêglowodany, a my robimy
problem z niczego. Wynika z tego, ¿e górnikom na sto³ówkach mo¿na
byle gówno wydawaæ, taka jest mentalnoœæ pracodawcy!! Jeszcze
dowiadujemy siê z pseudo artyku³u, ¿e posi³ki profilaktyczne pobiera-
ne s¹ przez pracowników hurtowo jednego dnia, wiêc nie da siê zwe-
ryfikowaæ czy ka¿dego dnia iloœæ sk³adników jest zgodna z rozporz¹-
dzeniem. Nie wiemy jakie to w ogóle ma znaczenie, w jakich iloœciach
ktoœ pobiera posi³ki profilaktyczne. Przecie¿ mo¿e sobie je póŸniej
porcjowaæ na ka¿dy dzieñ. Bêd¹ kontrole przed zjazdem kto ile kie³bas
i soków ze sob¹ zabiera pod ziemiê?

Autor tego artyku³u siedzi wygodnie przed biurkiem i klepie dyrdyma-
³y w godzinach pracy. Mo¿e pisaæ, ¿e wszystko gra, bo sam pewnie
na oczy tej ¿ywnoœci nie widzia³. Jeœli pracodawca tak bardzo wierzy w
wysok¹ jakoœæ wydawanej pracownikom ¿ywnoœci, to jest bardzo prosty
sposób, ¿eby zweryfikowaæ fakty. Wystarczy zorganizowaæ referen-
dum, w którym ka¿dy pracownik, któremu przys³uguje profilaktyka,
wrzuci g³os do urny i oka¿e siê po czyjej stronie jest racja. Tylko ¿e
pracodawcy na tym nie zale¿y, chce utrzymaæ monopol swojej spó³ki
córki nawet kosztem zdrowia pracowników, ale my tak tej sprawy nie
zostawimy. Nikt pracownikom nie bêdzie pociskaæ ciemnoty w gaze-
tach i paszy na sto³ówkach.

Kilka pytañ do obroñcy z³odzieja
Przewodnicz¹cy ZZPPM ZG „Polkowice-Sieroszowice” zbulwerso-
wa³ siê, ¿e nie odby³o siê posiedzenie komisji socjalnej. Sta³o siê
tak, poniewa¿ przedstawiciele trzech zwi¹zków zawodowych, w tym
„Solidarnoœci”, odmówili uczestnictwa w posiedzeniu razem z Ja-
nem M. (pseudonim M³ynek), przewodnicz¹cym Krajowego Zwi¹z-
ku Do³owego i jednoczeœnie szefem grupy wy³udzaj¹cej pieni¹dze
z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. Wyprowadzi³ z
ZFŒS ponad 100 tys. z³ pod pretekstem wyjazdów dzieci na kolo-
nie. Niewspó³mierna jednak jest reakcja przewodnicz¹cego ZZPPM
ZG „Polkowice-Sieroszowice” do tej sytuacji. Przecie¿ przedstawi-
ciele zwi¹zków zawodowych, którzy opuœcili salê wnioskowali do
pracodawcy, ¿eby zorganizowano dwa równoleg³e spotkania. Jedno
dla przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, a drugie dla z³odziei i
ich obroñców. W zwi¹zku z tym trzeba zadaæ kilka pytañ:

1. Czy nie przeszkadza³o Ci, ¿e w wyborach do Rady Nadzorczej po-
piera³ Ciebie i Twoich kolegów z³odziej Jan M.? Czy znowu udzieli
Ci poparcia?

2. Po co czekaæ z uprawomocnieniem siê wyroku, ¿eby wydaæ os¹d
moralny, skoro Jan M. przyzna³ siê przed s¹dem do pope³nione-
go czynu?

3. Czy jesteœ rzecznikiem prasowym Jana M., ¿e tak bardzo go bro-
nisz?

4. Dlaczego sugerujesz, ¿e s¹ to wydarzenia sprzed kilku lat (stare
dzieje), skoro dopiero teraz sprawa dobieg³a koñca? Czy okrada-
nie dzieci z pieniêdzy na kolonie to dla Ciebie nic wielkiego?

5. Skoro rzekomo tak bardzo walczysz o uciœnionych pracowników,
to dlaczego nie domagasz siê zwrotu skradzionych ponad 100
tys. z³, by powiêkszyæ ZFŒS i wspomóc górników?

6. Nawi¹zuj¹c do pierwszego zdania Twojego artyku³u z gazety: od
kogo tu wieje g³upot¹ i brakiem wyobraŸni?!


