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Wybory do Rady
Nadzorczej

Zaczê³o siê od tego, ¿e Minister Skarbu Pañstwa nie powo³a³ le-
galnie wybranych w maju 2011r. przedstawicieli za³ogi. Nastêpnie
mia³ miejsce bojkot wrzeœniowych wyborów przez zwi¹zki zawodo-
we i powo³anie przedstawicieli sympatyzuj¹cych z pracodawc¹.
Pó³ roku póŸniej dosz³o do odwo³ania przez pracowników owych
trzech cz³onków Rady Nadzorczej popieranych przez Zarz¹d. Nad-
szed³ czas, aby ponownie spe³niæ swój pracowniczy obowi¹zek i
zdecydowaæ w dniach 5-6 wrzeœnia, kto ma nas reprezentowaæ w
Radzie Nadzorczej. W czasach groŸby prywatyzacji, niepewnych
zagranicznych inwestycji i braku podwy¿ek, bêdziemy potrzebo-
waæ w Radzie najlepszych przedstawicieli naszych wspólnych in-
teresów.

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:
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Nasi kandydaci znaj¹ Polsk¹ MiedŸ „od podszewki”, s¹ doœwiadczo-
nymi dzia³aczami „Solidarnoœci”, o czym wielu z nas mog³o siê prze-
konaæ. Dlatego te¿ apelujemy do pracowników Polskiej Miedzi, do
cz³onków wszystkich Zwi¹zków Zawodowych, aby oddali g³os na
naszych kolegów. Tak oddany g³os bêdzie kredytem zaufania, który
zaowocuje w przysz³oœci. Nasi kandydaci nie na darmo ciesz¹ siê
zaufaniem, bo s¹ s³owni i prawdomówni. W przeciwieñstwie do P.
Trempa³y i J. M³ynarczyka, przewodnicz¹cych dwóch zwi¹zków do³o-
wych, którzy utworzyli koalicjê strachu i zbierali podpisy na listach
poparcia kandydatów rekomendowanych przez Zarz¹d.

W zwi¹zku z tym, ¿e obecny pracodawca jest coraz bardziej bezwzglêd-
ny, to tym bardziej potrzebna jest jeszcze wiêksza konsolidacja pra-
cowników. £atwiej bêdzie siê rozwi¹zywaæ problemy maj¹c swoich i
zaufanych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Bezpieczniej i szybciej
mo¿na rozwi¹zywaæ sprawy pracownicze w uczciwych negocjacjach
ni¿ na sali s¹dowej.

Bogdan Nuciñski
przewodnicz¹cy KM ZG „Lubin”

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. Boguœ, Józek i Marek s¹ godnymi zaufania kandydata-
mi. Zawsze dbaj¹ o interesy pracowników, zapewnienie bezpiecznych
warunków pracy i s³u¿¹ pomoc¹ w razie problemów. Motywujmy ko-
le¿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 ostatnich wyborów wiele
siê zmieni³o w naszej pracowniczej rzeczywistoœci. Jestem przekona-
ny, ¿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

Wywiad z Józefem
Czyczerskim
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Miedzi  NSZZ „Solidarnoœæ”
Kolejny raz w VIII kadencji rady nadzorczej s¹ organizowane g³o-
sowania i wybory przedstawicieli pracowników. Niektórzy zaczy-
naj¹ siê ju¿ gubiæ, o co w tym wszystkim w³aœciwie chodzi?
Jestem przekonany, ¿e g³ównym celem zarz¹du, który tworzy zamie-
szanie, jest ca³kowite odciêcie pracowników od jakiejkolwiek informa-
cji na temat swoich poczynañ oraz zniechêcenie ich do wybrania swoich
autentycznych przedstawicieli. To w³aœnie na forum rady nadzorczej
nastêpuje tworzenie i zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicz-
nych, decyduje siê o najwa¿niejszych sprawach dla pracowników,
takich jak planowane œrodki na wynagrodzenia, inwestycje i remonty
(czyli miejsca pracy i fronty robót), warunki tej pracy oraz inwestycje
w rozwój Spó³ki tj. wydatkowanie œrodków i tworzenie nowych miejsc
pracy. Ostatnim tego przyk³adem jest inwestycja w Kanadzie. Decydu-
je siê tak¿e o zad³u¿aniu Spó³ki, co w przypadku spadku cen miedzi
zagrozi naszym obecnym miejscom pracy. Nie jest wiêc zaskocze-
niem, ¿e wrzeœniowe wybory s¹ z premedytacj¹ tak organizowane,
aby maksymalnie zamieszaæ, skróciæ okres kampanii i by nie mo¿na
by³o rzeczowo poinformowaæ wszystkich pracowników o sprawach,
które bêd¹ konsekwencj¹ tych wyborów.
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Solidarnoœæ protestuje przeciwko wyprowadzaniu œrodków wypra-
cowanych w KGHM poza granice kraju – owe 10 mld z³otych do
Kanady.
W mojej ocenie niepokoj¹ce jest to, ¿e zarz¹d i rada nadzorcza podej-
muj¹ takie decyzje, a rz¹d pozwala na dystrybucjê tak ogromnych
œrodków poza granice Polski, a nie ma nacisku, aby wróciæ do pozo-
stawionego z³o¿a rud miedzi w tzw. „starym zag³êbiu” w okolicach
Boles³awca. Powsta³yby tam nowe miejsca pracy oraz wsad do pie-
ców huty miedzi Legnica. Uratowa³oby to jej dalsze funkcjonowanie.
Z ostatnich danych udostêpnionych przez pracodawcê wynika, ¿e
lawinowo roœnie iloœæ zatrudnionych w Biurze Zarz¹du, zaœ maleje
zatrudnienie w przypadku kopalñ, ZWR-ów i Zak³adu Hydrotech-
nicznego. Co to oznacza w dalszej perspektywie?
Jest to bardzo niepokoj¹cy sygna³, obecnie prawie 600 osób jest ju¿
zatrudnionych w Biurze Zarz¹du, zmniejsza siê natomiast liczba pra-
cowników w bezpoœredniej produkcji. Mo¿e siê okazaæ, ¿e w nied³u-
gim czasie braknie ludzi do pracy w ci¹gu technologicznym. Ju¿ teraz
okazuje siê, ¿e ci pracownicy nie mog¹ iœæ na urlopy, a pracuj¹cy w
skrajnych warunkach, jak zachoruj¹, to s¹ pozbawiani premii i na-
stêpnie zwalniani.
Zarz¹dzaj¹cy KGHM podnosz¹ sobie bezczelnie p³ace zasadnicze
(o prawie 100%) odmawiaj¹c stosownych podwy¿ek dla pracow-
ników, zaœ konsekwencj¹ zorganizowanego wys³uchania publicz-
nego o podwy¿kê p³ac zasadniczych, by³a odmowa Ministra Skar-
bu Pañstwa powo³ania do rady nadzorczej VIII kadencji przedsta-
wicieli za³ogi. Za Twoim wyborem g³osowa³o prawie 6 tysiêcy pra-
cowników.
To jest w³aœnie konsekwencja upominania siê o prawa pracowników.
Minister Skarbu Pañstwa nie bacz¹c na przepisy ustawy, po wyborze
zgodnie z prawem, z³ama³ prawo z premedytacj¹, wykorzystuj¹c pre-
tekst rzekomego dzia³ania na szkodê Spó³ki. W radzie przeszkadzaliby
mu autentyczni przedstawiciele pracowników, patrz¹cy Zarz¹dowi na
rêce i potrafi¹cy nag³oœniæ i zablokowaæ niekorzystne decyzje dla pra-
cowników i Spó³ki. Nie jest wiêc przypadkiem, ¿e w³aœnie w tym czasie
sprzedano Polkomtel i Dialog. Aktywa te mia³y byæ naszym zabezpie-
czeniem w czasie spadku cen miedzi na gie³dzie, pozwoliæ przetrwaæ i
unikn¹æ zwolnieñ. Sprzeda¿ tych aktywów w momencie wysokich
cen miedzi i rekordowych zysków oraz wyprowadzenie uzyskanych
pieniêdzy do Kanady to dowód, jak zarz¹d i decydenci w Polsce
troszcz¹ siê o rozwój przemys³u i tworzenie miejsc pracy.
W 2009 r. odby³ siê protest przeciwko z³amaniu umowy spo³ecznej
i zapowiadanej przez rz¹d ca³kowitej prywatyzacji KGHM. Za³oga
protestowa³a przeciwko sprzeda¿y udzia³ów Spó³ki przez Skarb Pañ-
stwa.
Uwa¿am, ¿e w³aœnie obowi¹zkiem przedstawicieli za³ogi jest upomina-
nie siê o normalnych pracowników i to wtedy, gdy s¹ podejmowane
najistotniejsze decyzje dotycz¹ce istnienia ich miejsc pracy. Nie wyje-
cha³em wtedy na urlop i nie le¿a³em na pla¿y, a od 3 lat jestem ci¹gany
po prokuraturach i s¹dach (do dzisiaj oko³o 70 razy by³em wzywany
na policjê, przes³uchania i rozprawy). Próbuje siê mnie straszyæ kara-
mi finansowymi i wieloletnim wiêzieniem. W s¹dach, teraz ju¿ oficjal-
nie, oskar¿yciele Zarz¹du KGHM mówi¹, ¿e nie chodzi ju¿ o konkretn¹
karê, ale o przyk³adn¹ nauczkê, by zapobiec podobnym protestom w
przysz³oœci. To ma byæ zemsta w³adzy na obywatelach, bo oœmielili
siê zaprotestowaæ w obronie swoich miejsc pracy. Jestem przekona-
ny, ¿e gdyby nie ten protest, to rz¹d sprzeda³by wiêcej ni¿ 10% akcji.
Ju¿ po roku okaza³o siê, i¿ decyzje te by³y b³êdne, a skarb pañstwa na
tej transakcji straci³ oko³o 1,5 mld z³otych. Widaæ wyraŸnie ¿e by³a to
decyzja polityczna a nie ekonomiczna, rz¹dz¹cy chc¹ teraz daæ robot-
nikom nauczkê. Bez wzglêdu na to jaki bêdzie wyrok w s¹dzie, jestem
przekonany, ¿e post¹pi³em s³usznie broni¹c godnoœci i naszych miejsc
pracy. To karygodna i krótkowzroczna polityka pañstwa i zaspokaja-
nie doraŸnych potrzeb rz¹dz¹cych. Widaæ wprost, ¿e brak jest jakiej-
kolwiek troski o przemys³ miedziowy, region i los jego mieszkañców i
pracowników KGHM. To jest widoczne tak¿e w skali ca³ego kraju.
Wprowadzony przez rz¹d, w trybie nadzwyczajnie przyspieszonym,
podatek od niektórych kopalin dotyczy tak naprawdê tylko KGHM.
To kolejny wydatek 2 miliardów z³otych rocznie i uszczuplenie zy-
sku Spó³ki. Dlaczego rz¹d najpierw sprzedaje 10% akcji a zaraz
potem stwierdza, ¿e potrzeba nowych obci¹¿eñ, bo dywidenda jest
nieefektywna?
To kolejny dowód na hipokryzjê rz¹dz¹cych, którzy traktuj¹ Polsk¹
MiedŸ jak dojn¹ krowê. Przecie¿ my p³acimy wszystkie podatki, jakie
tylko istniej¹ w Polsce. Z jednej strony zwalnia siê z wieloletniego p³a-

cenia podatków inwestorów zagranicznych (sklepy wielkopowierzch-
niowe, specjalne strefy ekonomiczne, banki) a polskie przedsiêbior-
stwa dobija, tworz¹c na t¹ potrzebê nawet specjalne ustawy. Jest to
przyk³ad braku obrony polskiego przemys³u. Mimo mojego zaanga-
¿owania i wspó³pracy z samorz¹dami, to lokalni parlamentarzyœci prze-
g³osowali ustawê w Sejmie. Mam nadzieje, ¿e trybuna³ konstytucyjny
wyrzuci ten bubel prawny do kosza. To tak¿e dziêki informacjom uzy-
skanym bêd¹c cz³onkiem rady nadzorczej mog³em budowaæ stosowne
lobby w obronie pieniêdzy zabieranych regionowi, a tym samym jego
mieszkañcom i pracownikom.
Mo¿na zadaæ proste pytanie: po co przedstawiciele pracowników
w radzie nadzorczej Polskiej Miedzi? Ju¿ teraz niektóre organiza-
cje zwi¹zkowe przesz³y wielk¹ przemianê. Pojawi³o siê nawet na-
wo³ywanie Trempa³y z ZZPPD, by g³osowano na tych, których ostat-
nio pracownicy odwo³ywali z rady nadzorczej.
A to ju¿ albo ca³kowita paranoja, albo perfidna ob³uda. W wyborach
na VII kadencjê sam przecie¿ startowa³ i zachwala³ swoj¹ osobê, jako
wyœmienit¹ kandydaturê – ostatecznie zaj¹³ ostatnie 10 –te miejsce.
Dla mnie jedynym logicznym wyt³umaczeniem tak radykalnej zmiany
pogl¹dów mo¿e byæ tylko jedno. Sp³aca zobowi¹zania zwi¹zane z za-
trudnieniem mu prawie ca³ej rodziny.
Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy podpisali siê pod naszymi listami
poparcia. Na pewno was nie zawiedziemy.

Pielgrzymka Ludzi Pracy
na Jasn¹ Górê

Podczas tegorocznej 30-tej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pra-
cy bêdziemy modliæ siê o opiekê i wsparcie naszego Zwi¹zku.
Bêdziemy modliæ siê o si³ê, dziêki której zmienimy nasz kraj, aby
by³ przyjazny dla polskich pracowników i polskich rodzin. Wszyscy
chêtni do wziêcia udzia³u w pielgrzymce do Czêstochowy w dniach
15-16 wrzeœnia mog¹ zg³aszaæ siê do siedzib swoich Komisji Za-
k³adowych. Poni¿ej prezentujemy list przewodnicz¹cego Komisji
Krajowej Piotra Dudy.

Do cz³onków i sympatyków NSZZ „Solidarnoœæ”. Do wszystkich Ludzi
Pracy w Polsce. Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidar-
noœæ” nie jest ani lewicowy, ani prawicowy – jest chrzeœcijañski. Swój
pogl¹d na sprawy pracownicze, relacje z pracodawcami i pañstwem
wywodzi wprost ze Spo³ecznej Nauki Koœcio³a. Nie powinno zatem
nikogo dziwiæ, ¿e ka¿de wa¿niejsze spotkanie cz³onków „Solidarno-
œci” zaczyna siê od modlitwy. Od 30 lat takim modlitewnym spotka-
niem jest Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Pielgrzymowanie
na Jasn¹ Górê zapocz¹tkowa³ w 1982 r. b³ogos³awiony ks. Jerzy Po-
pie³uszko. Tak¿e i w tym roku „Solidarnoœæ” stawi siê ze swoimi sztan-
darami u tronu Jasnogórskiej Pani, aby dziêkowaæ za opiekê i prosiæ
Bo¿¹ Rodzicielkê o wsparcie tak potrzebne polskim pracownikom oraz
tym, którzy nie maj¹ pracy, lub maj¹c pracê nie s¹ w stanie utrzymaæ
swoich rodzin. „Solidarnoœæ”, patrz¹c na œwiat z perspektywy Ewan-
gelii, wskazuje, ¿e dobra gospodarka musi siê opieraæ na wzajem-
nych uczciwie roz³o¿onych obowi¹zkach pomiêdzy pracownikami,
pracodawcami i pañstwem. Jeœli wiêc kryzys, to dŸwigany wspólnie.
Jeœli dobra koniunktura, to ze wspólnymi po¿ytkami. Tymczasem ju¿
kolejny rok coraz bardziej zad³u¿one pañstwo staje siê pazerniejsze, a
pracodawcy osi¹gaj¹cy rekordowe zyski przenosz¹ g³ówny ciê¿ar kry-
zysu na pracowników. Bezrobocie ci¹gle roœnie, coraz bardziej ela-
styczny jest rynek pracy, z coraz powszechniej stosowanymi umowa-
mi œmieciowymi. Powiêksza siê strefa ubóstwa i wykluczenia, coraz
wy¿sze podatki d³awi¹ polskie rodziny. Szczególnie uw³aczaj¹ce god-
noœci ludzi pracy jest ubóstwo tych, którzy pracuj¹c zmuszeni s¹ do
korzystania z opieki spo³ecznej. Te wszystkie sprawy zaniesiemy przed
tron Jasnogórskiej Pani podczas tegorocznej 30-tej Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Ludzi Pracy. Bêdziemy modliæ siê o opiekê i wsparcie
naszego Zwi¹zku. Bêdziemy modliæ siê o si³ê, dziêki której zmienimy
nasz kraj, aby by³ przyjazny dla polskich pracowników i polskich ro-
dzin. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do Czêstochowy w dniach
15-16 wrzeœnia na wspóln¹ modlitwê.

    Piotr Duda
Przewodnicz¹cy KK NSZZ „Solidarnoœæ”


