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W dniach 14-15 maja odbêd¹ siê pracownicze wybory do Rady Nadzorczej KGHM

Wybory do Rady Nadzorczej
Zbli¿aj¹ siê kolejne ju¿ pracownicze wybory do Rady Nadzorczej
KGHM, teraz na IX kadencjê. Up³ywa VIII kadencja, w czasie której
przez ponad pó³tora roku nikt nie reprezentowa³ pracowników w Radzie Nadzorczej, co skutkowa³o przykrymi konsekwencjami dla Spó³ki i pracowników: wyprzeda¿¹ aktywów telekomunikacyjnych, i wyprowadzeniem przez raje podatkowe ju¿ teraz ponad 13 mld z³ na
zagraniczne inwestycje, nast¹pi³o systematyczne zmniejszanie zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych i spadek p³acy realnej
pracowników, mimo i¿ wk³adaj¹ coraz wiêkszy wysi³ek w wykonywanie stawianym im zadañ produkcyjnych. Skarb Pañstwa pod rz¹dami
koalicji PO-PSL, bêd¹c g³ównym udzia³owcem Polskiej Miedzi, kilkakrotnie odmawia³ powo³ania przedstawicieli pracowników do Rady
Nadzorczej. Dotyczy³o to m.in. Józefa Czyczerskiego, który za ka¿dym
razem zdobywa³ najwiêksz¹ iloæ g³osów w wyborach pracowniczych.
Kolejni ministrowie skarbu pañstwa, pomimo wi¹¿¹cego wyniku wyborów, bezprawnie odmawiali powo³ania w sk³ad rady, ³ami¹c obowi¹zuj¹ce prawo (zapisy ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiêbiorstw pañstwowych). Wszystko jak widaæ po to, by szybko sfinalizowaæ wyprowadzanie rodków finansowych bez wiedzy za³ogi.
Dopiero pod koniec 2012 r. Bogus³aw Szarek z NSZZ Solidarnoæ zosta³ powo³any do Rady Nadzorczej i od prawie pó³tora roku reprezentuje w niej pracowników.
Mo¿na zadaæ pytanie: dlaczego pracownicy powinni wzi¹æ udzia³ w wyborach? Jest kilka powodów i z pewnoci¹ pracownicy nie powinni rezygnowaæ z pójcia do urn wyborczych. Choæby tylko ze wzglêdu na kilkakrotne niepowo³anie wybranego przez nich Józefa Czyczerskiego, co oznacza³o wprost, ¿e minister ma za nic pracowników i wyra¿on¹ przez nich
wolê. Bezczelnie minister skarbu pañstwa jeszcze stwierdzi³ w jednym ze
swoich wywiadów, ¿e to kara ci¹¿¹ca za manifestacjê z maja 2011 r. i ma
dotyczyæ trzyletniej VIII kadencji Rady Nadzorczej. Nawet jeli by³aby to
prawda, nie mo¿na oczywicie zapomnieæ o bezprawiu pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej jaki ma obecnie miejsce i tzw. niezawis³oci polskich s¹dów. Poza tym, nawet jeli kto ma w¹tpliwoci co do sensu
g³osowania przypominamy, ¿e przez wiele lat widaæ by³o, i¿ mo¿na skutecznie reprezentowaæ interesy pracowników w Radzie.
Z dowiadczenia ju¿ wiemy, ¿e jeli nie wybierzemy w³asnych kandydatów, to rz¹dz¹cy bezczelnie wystawi¹ swoich reprezentantów, którzy
interes pracowników bêd¹ mieæ w g³êbokim powa¿aniu. Przekonalimy
siê o tym po wrzeniowych wyborach z 2011r. Skutkiem dbania przez
nich o interes pracowników, by³a wyprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych, jako ewentualne zabezpieczenie firmy w czasie dekoniunktury, i
ogo³ocenie kasy spó³ki poprzez wielomiliardow¹ inwestycjê w Kanadzie.
Id¹c na wybory i g³osuj¹c na kandydatów NSZZ Solidarnoæ pokazujemy
pracodawcy, ¿e chcemy mieæ swoich rzeczywistych reprezentantów i nie
pozwolimy siê lekcewa¿yæ ani sob¹ manipulowaæ.
Od czasu wys³uchania publicznego z maja 2011 r. (i przygotowanej
przez Zarz¹d prowokacji z oddzia³ami ochrony i policji ulokowanymi w
biurze zarz¹du) wybory dotycz¹ce VIII kadencji odby³y siê ju¿ czterokrotnie. Pierwszy raz minister skarbu pañstwa nie powo³a³ przedstawicieli
pracowników do Rady Nadzorczej po wyborach z maja 2011 r. Nastêpnie
we wrzeniu 2011 r. pracownicy zbojkotowali wybory i wystartowa³o
trzech kandydatów namaszczonych przez Zarz¹d. Jak siê póniej okaza³o
o interes pracowników nie mieli zamiaru wcale zabiegaæ i by³o to ukarto-

wana zmowa jak wyprowadziæ po cichu wypracowan¹ przez pracowników kasê ze Spó³ki. Po wyborach zebrano wród pracowników podpisy
pod procedur¹ odwo³awcz¹ tych pseudo przedstawicieli za³ogi i prawie
pó³ roku zajê³o przeliczenie zebranych podpisów. W konsekwencji odwo³ano farbowanych reprezentantów i kolejne wybory odby³y siê we wrzeniu 2012 r. Jednak powo³any do Rady Nadzorczej zosta³ tylko jeden z
trzech kandydatów wybranych przez pracowników  Bogus³aw Szarek z
NSZZ Solidarnoæ. Powodem takiej decyzji mia³ byæ niejako fakt, ¿e w
maju 2011 r. bior¹c udzia³ w tzw. wys³uchaniu przed biurem zarz¹du, nie
zasiada³ w Radzie Nadzorczej KGHM.
Ponownie za nie zosta³ powo³any Józef Czyczerski i Zarz¹d rozpisa³ kolejne wybory, które odby³y siê w marcu 2013 r. Kolejny raz dwaj wybrani
kandydaci nie zostali powo³ani do Rady. Trwa³y ju¿ przymiarki do zorganizowania jeszcze jednych wyborów na jesieñ 2013 r., ale centrale zwi¹zkowe podpisa³y siê pod wspólnym wnioskiem do rady nadzorczej i ministra
o zakoñczenie tej farsy w VIII kadencji i wstrzymanie siê z organizacj¹
wyborów do jej koñca. I tak przed nami nowe wybory, w nowej IX kadencji. W czasach rz¹dów oszustów i ich interesów, wszechobecnie forsowanej prywatyzacji, niepewnych zagranicznych inwestycji i braku zauwa¿ania problemów pracowników KGHM-u i regionu, bêdziemy w Radzie
potrzebowaæ najlepszych przedstawicieli dla obrony naszych pracowniczych interesów.
Dwóch z kandydatów Solidarnoci reprezentowa³o ju¿ pracowników w
Radzie Nadzorczej, Józefa Czyczerskiego i Bogus³awa Szarka, bo o nich
mowa, oraz Bogdana Nuciñskiego poznalimy z najlepszej strony. Reprezentowanie interesów pracowników KGHM: troska o miejsca pracy, inwestowanie zysków w regionie oraz godziwe wynagradzanie za prace  to
g³ówne cele dzia³alnoci w Radzie. Od wielu lat systematycznie informuj¹
nas i opiniê publiczn¹ o zagro¿eniach szykowanych przez rz¹dz¹cych i
zawsze podejmowali decyzje, które skutkuj¹ zarówno dobrem firmy jak i
pracowników. Bogate dowiadczenie, uczciwoæ, rzetelnoæ i du¿a wiedza kandydatów Solidarnoci sprawia, i¿ s¹ to osoby, których nie mo¿na przekupiæ, 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. Kandydatami Solidarnoci w najbli¿szych wyborach s¹:
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Dokoñczenie na ostatniej stronie >>>

We wrzeniu 2012 roku pracownicy wybrali mnie na swojego przedstawiciela do nadzoru Spó³ki. Po odbytych posiedzeniach Rady Nadzorczej
zrozumia³em, ¿e nadzorowanie dzia³añ Zarz¹du KGHM w sk³adzie: ja kontra siedmiu przedstawicieli ministerstwa skarbu pañstwa, to nie jest ³atwe
zadanie. Dlatego namawiam Was do g³osowania na trzech kandydatów
Solidarnoci. Razem bêdzie nam ³atwiej nadzorowaæ Zarz¹d i zapobiegaæ szkodliwym dzia³aniom pracodawcy.
Bogus³aw Szarek
przewodnicz¹cy KZ O/ZG Polkowice-Sieroszowice,
przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM
Jak historia pokazuje warto by³o zaufaæ Solidarnoci w wyborach do
Rady Nadzorczej. Praca jak¹ wykonywa³ Józek Czyczerski i obecnie wykonuje Bogu Szarek udowadnia, ¿e dbanie o dobro pracowników wcale
nie koliduje z dobrem firmy. Z przykroci¹ trzeba stwierdziæ, ¿e nie le¿y to
w interesie Zarz¹du KGHM i polityków koalicji rz¹dowej. Pomimo negatywnej postawy pracodawcy i w³aciciela obecnoæ przedstawicieli Solidarnoci w Radzie Nadzorczej KGHM jest równoznaczna z obron¹ miejsc
pracy dla Hutników. Tak¿e w kwestii Huty Miedzi Legnica.
Jerzy Czarnecki
przewodnicz¹cy Sekcji Regionalnej
NSZZ S Hutniczo-Przetwórczej Miedzi
Nie od dzi wiadomo, ¿e na zwi¹zkowców z Solidarnoci zawsze mo¿na liczyæ. Józek, Bogdan i Bogu s¹ godnymi zaufania kandydatami.
Zawsze dbaj¹ o interesy pracowników, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i s³u¿¹ pomoc¹ w razie problemów. Motywujmy kole¿anki
i kolegów, by poszli zag³osowaæ na przedstawicieli Solidarnoci, którzy
s¹ gwarancj¹ d¹¿enia do spe³nienia oczekiwañ ze strony za³ogi.
Franciszek Poszelu¿ny
przewodnicz¹cy KZ O/Zak³ady Wzbogacania Rud
Wszyscy jestemy wiadomi, ¿e od czasu pracowniczych wyborów do
Rady Nadzorczej z maja 2011r. i up³ywaj¹cej ju¿ VIII kadencji wiele siê
zmieni³o w naszej pracowniczej rzeczywistoci. Jestem przekonany, ¿e w
tak trudnym okresie nasi kandydaci skutecznie powstrzymaj¹ wprowadzenie kolejnych szkodliwych dzia³añ, których skutki skierowane by³yby
przeciwko firmie lub ich pracownikom. Mam przekonanie, ¿e wszyscy
kandydaci Solidarnoci dziêki swojej wiedzy, umiejêtnociom i odwadze bêd¹ skutecznie reprezentowaæ w Radzie Nadzorczej interesy wszystkich pracowników. Nie pozwól decydowaæ innym i zag³osuj na sprawdzonych  Oni Ciê nie zawiod¹.
S³awomir Kleczyñski
przewodnicz¹cy KZ O/Zak³ad Hydrotechniczny

Problem dr¹¿¹cy Polsk¹ Mied
Pod koniec marca br. wycena akcji KGHM na moment spad³a poni¿ej
100 z³ za akcjê. To bardzo ma³o bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jeszcze 15
miesiêcy temu kurs akcji wynosi³ 195 z³ za akcjê. Problemu Polskiej
Miedzi nale¿y szukaæ w Warszawie przy alejach Ujazdowskich, w gabinetach oszustów z koalicji PO-PSL. Nie kto inny jak Polski Pinokio Tusk obiecywa³ w kampanii wyborczej, ¿e nie oszuka górników i
nie ograbi KGHM-u z zysku. I co z tych obiecanek wysz³o? Ograbia siê
KGHM z zysku (podatek od miedzi i srebra), pracowników z nagrody a
Region z podatków.
W 2013 r. KGHM osi¹gn¹³ zysk netto na poziomie 3 mld z³, a w 2011 r. 11
mld z³. Wp³yw na spadek zysku ma kilka czynników. Wprowadzenie podatku od niektórych kopalin (miedzi i srebra) od maja 2012 r. odchudza
Spó³kê o ponad 2 mld z³ rocznie. Podatek móg³by byæ mniejszy, gdyby nie
pocz¹tkowa reakcja prezesa Wirtha, który pozytywnie odniós³ siê do planów rz¹du wprowadzenia podatku. Dziennikarze okrzyknêli go za to lizusem roku. Dopiero ogólna krytyka szybko sk³oni³ go do zmiany pogl¹dów i z³agodzi³ swoje stanowisko. Podatek wprowadzono w ogromnym
popiechu a pomys³ okazuje siê zabójczy dla Spó³ki, pracowników i bud¿etów lokalnych. Prezes nie chcia³ podpaæ swojemu mocodawcy w
osobach premiera i ministra skarbu, wiêc zachwala³ wprowadzenie podatku. Rz¹d zapisa³ w ustawie, ¿e przed up³ywem dwóch lat funkcjonowania podatku zostanie w Sejmie przedstawiony raport z wnioskami o
skutkach tej daniny na KGHM. Jest ju¿ maj i jako raportu nie przedsta-

wiono. Za porednictwem mediów podano do wiadomoci publicznej
jedynie jego tezê, ¿e podatek ponoæ nie szkodzi Polskiej Miedzi i nie
bêdzie modyfikowany. Co ciekawe, Zarz¹d KGHM przedstawi³ w Sejmie
dane, z których wynika, ¿e czêæ oddzia³ów KGHM jest ju¿ nierentownych
przez wp³yw podatku, ale najwidoczniej dziura bud¿etowa bez dna jest
bardziej przekonuj¹cym argumentem.
Rz¹d Tuska obiecywa³ naiwnym, ¿e po wprowadzeniu podatku nie bêdzie
ju¿ pobierana tak du¿a dywidenda jak dotychczas, bo skarb pañstwa ma
zbyt ma³e udzia³y w Polskiej Miedzi i dywidenda sta³a siê nieefektywna.
Rz¹d koalicji PO-PSL sprzeda³ 10% akcji KGHM, wiêc nic dziwnego, ¿e
dywidenda jest coraz bardziej nieefektywna. Co ciekawe, to politycy PO
chcieli sprzedaæ nawet wszystkie udzia³y Spó³ki, ale akcja protestacyjna
górników ostudzi³a ich zapêdy. Rz¹d PO-PSL ma ju¿ wypisane k³amstwo
na swoich plakatach wyborczych i mimo wprowadzenia podatku od niektórych kopalin w dalszym ci¹gu pobiera dywidendê na maksymalnym
poziomie.
Inwestycje zagraniczne
Ko³em zamachowym zagranicznych inwestycji mia³a byæ chilijska kopalnia Sierra Gorda. Od po³owy bie¿¹cego roku powinno ruszyæ wydobycie,
a w przysz³ym roku docelowo kopalnia ma produkowaæ 110 tysiêcy ton
miedzi. Z informacji medialnych wynika jednak, ¿e zyski generowane
przez kopalniê maj¹ byæ przeznaczone na finansowanie drugiej fazy projektu. Podsumowuj¹c, w polskim Zag³êbiu Miedziowym d³ugo nie zobaczymy zysków z inwestycji zagranicznych, które kosztowa³y ju¿ ponad 13
mld z³.
Podatek od niektórych kopalin, wysoka dywidenda, inwestycje zagraniczne, dofinansowanie uruchomienia chilijskiej kopalni, ci¹gle rosn¹ce
zatrudnienie w centrali spó³ki i spadaj¹ce w bezporedniej produkcji,
podwy¿ki dla Zarz¹du o prawie 100% Nic dziwnego, ¿e KGHM nie jest
w stanie ju¿ wyrobiæ finansowo i musi zaci¹gaæ kredyty. Te pieni¹dze
powinny byæ zainwestowane w Polsce, a najlepiej w tzw. starym zag³êbiu
w okolicach Boles³awca. Nowe miejsca pracy, podatki odprowadzane w
Polsce, zmniejszenie bezrobocia, uratowanie Huty Miedzi Legnica poprzez dostarczenie wsadu do pieców i w konsekwencji zyski dla firmy.
Zyska³by na tym KGHM, mieszkañcy Zag³êbia Miedziowego i ca³a Polska.
Zamiast tego mamy kanadyjskiego kota w worku. Jakby tego by³o ma³o,
dodatkowym gwodziem do trumny mog¹ okazaæ siê koncesyjne machlojki i nie przyznanie KGHM-owi praw na rozpoznanie z³ó¿, które przylegaj¹ do terenów obecnej dzia³alnoci Polskiej Miedzi. Nieprzyznane
koncesje s¹ niezbêdne do kontynuowania eksploatacji i dalszego funkcjonowania firmy. Ministerstwo rodowiska przyzna³o prawa do z³ó¿ przedsiêbiorstwu jak na ironiê z Kanady.
Wielu z tych problemów mo¿na by³o unikn¹æ, ale rz¹d Tuska dba o
KGHM, a pracownicy i mieszkañcy regionu miedziowego ponosz¹ tego
konsekwencje. Nieuchronnie nadchodzi czas zap³aty za s³owa i czyny
rz¹dz¹cych  stare has³o nabiera sensu: TYLKO DURNY NIE IDZIE DO
URNY. Podziêkuj za ich troskê, id na pracownicze wybory do Rady Nadzorczej i poka¿ co pracownicy KGHM s¹dz¹ o Platformie i ich rz¹dach.

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Pose³ Dawid Jackiewicz jako jeden z niewielu polityków od lat
zaanga¿owany jest w sprawy naszej Spó³ki i rozumie jak
wa¿nym miejscem na mapie Polski jest Zag³êbie Miedziowe.
Dawid Jackiewicz to cz³owiek i polityk godny zaufania, który
zas³uguje na nasze g³osy i pe³ne poparcie w zbli¿aj¹cych siê
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Potrzebujemy tam
w³anie takich ludzi, takich polityków.
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski
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