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Z okazji Dnia �wiêtego Floriana wszystkim Hutnikom
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W dniach 17-18 maja 2017 r. odbêd¹ siê pracownicze
wybory przedstawicieli do Rady Nadzorczej KGHM Pol-
ska Mied� S.A.

Wybory do Rady
Nadzorczej

Zbli¿aj¹ siê kolejne ju¿ pracownicze wybory do Rady Nadzorczej
KGHM, tym razem na okr¹g³¹ dziesi¹t¹ kadencjê. Nikogo nie trze-
ba przekonywaæ jak istotn¹ funkcj¹ jest zasiadanie w Radzie Nad-
zorczej KGHM. Najlepszym, a raczej najgorszym przyk³adem jest
sytuacja z przesz³o�ci, w której zabrak³o przedstawicieli za³ogi w
nadzorze spó³ki.

Przed obecn¹ IX kadencj¹ by³a dramatyczna VIII kadencja Rady Nad-
zorczej, w czasie której przez ponad pó³tora roku nikt nie reprezento-
wa³ pracowników w Radzie, co skutkowa³o przykrymi konsekwencja-
mi dla Spó³ki i pracowników: wyprzeda¿¹ aktywów telekomunikacyj-
nych, wyprowadzeniem przez raje podatkowe nieca³ych 10 mld z³ na
zagraniczne inwestycje, nast¹pi³o systematyczne zmniejszanie zatrud-
nienia na stanowiskach produkcyjnych oraz spadek p³acy realnej,
mimo i¿ pracownicy wk³adali coraz wiêkszy wysi³ek w wykonywanie
stawianych im zadañ produkcyjnych. Skarb Pañstwa pod rz¹dami
koalicji PO-PSL, bêd¹c g³ównym udzia³owcem Polskiej Miedzi, kilka-
krotnie odmawia³ powo³ania przedstawicieli pracowników do Rady
Nadzorczej. Dotyczy³o to m.in. Józefa Czyczerskiego, który za ka¿dym
razem zdobywa³ najwiêksz¹ ilo�æ g³osów w wyborach pracowniczych.
Kolejni ministrowie skarbu pañstwa, pomimo wi¹¿¹cego wyniku wy-
borów, bezprawnie odmawiali powo³ania go w sk³ad rady, ³ami¹c obo-
wi¹zuj¹ce prawo. Wszystko po to, by szybko sfinalizowaæ wyprowa-
dzanie �rodków finansowych bez wiedzy za³ogi. Dopiero pod koniec
2012 r. Bogus³aw Szarek z NSZZ �Solidarno�æ� zosta³ wybrany przez
pracowników i powo³any do Rady Nadzorczej, co uspokoi³o dalsze
zapêdy Zarz¹du, choæ niestety poczyniono ju¿ nieodwracalne szkody.

Dwóch z obecnych kandydatów �Solidarno�ci� reprezentowa³o ju¿
pracowników w Radzie Nadzorczej. Józefa Czyczerskiego i Bogus³a-
wa Szarka, bo o nich mowa, poznali�my z najlepszej strony. Reprezen-
towanie interesów pracowników KGHM i grupy kapita³owej, troska o
miejsca pracy, inwestowanie zysków w regionie oraz godziwe wyna-
gradzanie za pracê � to g³ówne cele NSZZ �Solidarno�æ�. Obaj od
wielu lat systematycznie informuj¹ nas i opiniê publiczn¹ o potencjal-
nych zagro¿eniach szykowanych przez Zarz¹dy i zawsze podejmowali
decyzje, które skutkuj¹ zarówno dobrem firmy, jak i pracowników.
Bogate do�wiadczenie, uczciwo�æ, rzetelno�æ i du¿a wiedza kandyda-
tów �Solidarno�ci� sprawia, i¿ s¹ to osoby, których nie mo¿na przeku-
piæ, oszukaæ czy nimi manipulowaæ. W Radzie Nadzorczej potrzebni
s¹ ludzie uczciwi i pracowici, którzy nie ulegn¹ pokusom i nigdy siê
nie poddadz¹. Innymi s³owy, bêd¹ walczyæ o dobro za³ogi. A co s¹dz¹
o kandydatach NSZZ �Solidarno�æ� inni Przewodnicz¹cy?

Jak historia pokazuje warto by³o zaufaæ �Solidarno�ci� w wyborach
do Rady Nadzorczej. Praca jak¹ wykonuj¹ Józek Czyczerski i Bogu�
Szarek udowadnia, ¿e dbanie o dobro pracowników wcale nie kolidu-
je z dobrem firmy. Obecno�æ przedstawicieli �Solidarno�ci� w Radzie
Nadzorczej KGHM jest równoznaczna z obron¹ miejsc pracy dla Hut-
ników zarówno w Hucie Miedzi �G³ogów�, jak i w Hucie Miedzi �Legni-
ca� oraz �Cedynia�. Podczas wyborów koniecznie oddaj swój g³os na
Bogusia, Józka i Bogdana! Regionalna Sekcja Hutniczo-Przetwórcza
Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� udziela im pe³nego poparcia.

Andrzej Kucharski
przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji

Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�

Zawsze, gdy tylko jest taka potrzeba mo¿na liczyæ na przedstawicieli
NSZZ �Solidarno�æ� w Radzie Nadzorczej. Podejmowane dzia³ania,
rozmowy, interwencje i spotkania organizowane przez Józka Czyczer-
skiego i Bogdana Szarka niejednokrotnie doprowadza³y do wypraco-
wania optymalnych rozwi¹zañ problemów lub powstrzymania �od-
górnych� zapêdów uderzaj¹cych w miejsca pracy Hutników. Dlatego

bardzo wszystkich namawiam do g³osowania na trzech kandydatów
NSZZ �Solidarno�æ� w wyborach do Rady Nadzorczej. Z pewno�ci¹
nikt nie bêdzie ¿a³owa³ tak oddanego g³osu!

Mieczys³aw Krzywy
przewodnicz¹cy KZ NSZZ �Solidarno�æ�

w Hucie Miedzi Legnica

Nie od dzi� wiadomo, ¿e na zwi¹zkowców z �Solidarno�ci� zawsze
mo¿na liczyæ. Józek, Bogdan i Bogu� s¹ godnymi zaufania kandyda-
tami. Zawsze dbaj¹ o interesy pracowników, zapewnienie bezpiecz-
nych warunków pracy i s³u¿¹ pomoc¹ w razie problemów. Motywuj-
my kole¿anki i kolegów, by poszli zag³osowaæ na przedstawicieli �So-
lidarno�ci�, którzy s¹ gwarancj¹ d¹¿enia do spe³nienia oczekiwañ ze
strony za³ogi.

Franciszek Poszelu¿ny
przewodnicz¹cy KZ NSZZ �Solidarno�æ�

w Zak³adach Wzbogacania Rud

Wszyscy jeste�my �wiadomi, ¿e od czasu VIII kadencji Rady Nadzor-
czej z lat 2011-2014 up³ynê³o kilka lat, jednak nie mo¿na zapomnieæ,
¿e te tragiczne dla Polskiej Miedzi czasy mog¹ wróciæ. Jestem przeko-
nany, ¿e w tak trudnym okresie nasi kandydaci skutecznie powstrzy-
maj¹ wprowadzenie kolejnych szkodliwych dzia³añ, których skutki
skierowane by by³y przeciwko firmie lub ich pracownikom. Mam prze-
konanie, ¿e trzej kandydaci �Solidarno�ci� dziêki swojej wiedzy, umie-
jêtno�ciom i odwadze bêd¹ skutecznie reprezentowali w Radzie Nad-
zorczej interesy wszystkich pracowników. Nie pozwól decydowaæ in-
nym i zag³osuj na sprawdzonych � Oni Ciê nie zawiod¹.

S³awomir Kleczyñski
przewodnicz¹cy KZ NSZZ �Solidarno�æ�

w Zak³adzie Hydrotechnicznym

Reprezentacja za³ogi w Radzie Nadzorczej to nie tylko zajmowanie siê
sprawami KGHM, ale równie¿ podejmowanie dzia³añ w interesie pra-
cowników spó³ek z grupy kapita³owej Polskiej Miedzi. Wielokrotnie
otrzymywali�my wsparcie ze strony Józefa Czyczerskiego i Bogus³a-
wa Szarka, przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM.
Bardzo cenimy sobie ich wsparcie, choæby przy negocjacjach z Zarz¹-
dem KGHM w rozwi¹zywaniu kluczowych dla pracowników naszego
zak³adu pracy spraw. Warto udzieliæ Solidarno�ci kredytu zaufania.
Id¹c na wybory pamiêtaj te¿ o kolegach i kole¿ankach pracuj¹cych w
spó³kach z grupy kapita³owej!

Ireneusz Pasis
przewodnicz¹cy KZ NSZZ �Solidarno�æ�

w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A.

Pamiêtaj!
Na karcie do g³osowania

oddaj 3 g³osy
na 3 kandydatów

NSZZ �Solidarno�æ�:

JÓZEFA CZYCZERSKIEGO

BOGDANA NUCIÑSKIEGO

BOGUS£AWA SZARKA


