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   KANDYDACI NSZZ 

 

 

Józef Czyczerski 
60 lat, wykszta³cenie œrednie techniczne, 39 lat 

pracy w O/ZG ,,Rudna” na stanowisku 

elektromonter pod ziemi¹. Przewodnicz¹cy 

Komisji Zak³adowej NSZZ ,,Solidarnoœæ” O/ZG 

„Rudna” oraz Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej 

Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarnoœæ”. W 

1999 r. pracownicy wybieraj¹ go do Rady 

Nadzorczej KGHM. Doceniaj¹c jego 

zaanga¿owanie na rzecz pracowników uzyskuje 

mandat zaufania od za³ogi na kolejne kadencje. 

Uczciwoœæ i bezkompromisowa walka o dobro 

pracowników i KGHM wzbudzaj¹ szacunek nawet 

u przeciwników, którzy w kadencji 2005-2008 

powierzyli mu funkcje sekretarza Rady Nadzorczej 

i przewodnicz¹cego Komisji do zbadania 

nieprawid³owoœci powsta³ych przy wynagradzaniu 

z tytu³u wynalazczoœci, racjonalizacji i wdro¿eñ. 

Mimo wyboru przez pracowników na kolejn¹ 

kadencjê ministrowie Skarbu Pañstwa, ³ami¹c 

ustawê, trzykrotnie nie powo³uj¹ go do sk³adu 

Rady, co w konsekwencji pozwoli³o na sprzeda¿ 

Polkomtela i Dialogu oraz wyprowadzenie 10 mld 

z³ ze Spó³ki na inwestycje w Kanadzie. Jego 

dotychczasowa dzia³alnoœæ w powi¹zaniu ze 

zdobyt¹ wiedz¹ gwarantuje pracownikom 

bezpieczeñstwo zatrudnienia i nale¿yt¹ kontrolê 

nad Spó³k¹. Dla niego dba³oœæ o interesy 

pracowników jest to¿sama z interesem firmy, co 

zauwa¿aj¹ nawet jego przeciwnicy. 

 

Ireneusz Pasis 
48 lat, wykszta³cenie œrednie techniczne, 30 lat 

pracy w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ 

PeBeKa S.A. w Lubinie, z czego 21 lat pracy pod 

ziemi¹. Zatrudniony jako górnik operator maszyn 

przodkowych. W 2012 roku zostaje wybrany na 

Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ 

„Solidarnoœæ” PeBeKa w Lubinie. Od 2014 roku 

Zastêpca Przewodnicz¹cego Krajowej Sekcji 

Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarnoœæ”. 

Cz³onek Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe 

NSZZ „Solidarnoœæ”. Dziêki pozyskanemu 

zaufaniu i udzielonemu poparciu za³ogi w 

poprzedniej kadencji Przewodnicz¹cy Rady 

Pracowników w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ 

PeBeKa S.A. w Lubinie, a w obecnej jej Sekretarz. 

Inicjator rozszerzenia Krajowej Sekcji Górnictwa 

Rud Miedzi o kolejne organizacje zwi¹zkowe 

NSZZ „Solidarnoœæ” ze spó³ek grupy kapita³owej 

KGHM. Du¿e zaanga¿owanie na rzecz 

pracowników grupy KGHM zjedna³o mu 

przychylnoœæ wielu przedstawicieli organizacji 

NSZZ „Solidarnoœæ” z grupy kapita³owej, którzy 

jednog³oœnie wytypowali go na swojego kandydata 

w pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej 

KGHM Polska MiedŸ S.A. Obrona miejsc pracy w 

KGHM i grupie kapita³owej oraz zapewnienie 

godziwego wynagrodzenia pracownikom Polskiej 

Miedzi to dwie kluczowe sprawy, o które chce 

zabiegaæ w Radzie Nadzorczej. 

 

 

Bogus³aw Szarek 
57 lat, wykszta³cenie œrednie techniczne, 36 lat 

pracy w KGHM – zatrudniony na stanowisku 

œlusarz-mechanik. W 1992 r. zostaje wybrany na 

Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ 

,,Solidarnoœæ” O/ZG ,,Sieroszowice”. Po 

po³¹czeniu kopalni Sieroszowice z kopalni¹ 

Polkowice od 1996 r. Przewodnicz¹cy Komisji 

Zak³adowej NSZZ ,,Solidarnoœæ” O/ZG 

,,Polkowice-Sieroszowice”. Wiceprzewodnicz¹cy 

Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi 

NSZZ ,,Solidarnoœæ”. Dziêki zaufaniu 

zwi¹zkowych delegatów wybrany na cz³onka i 

skarbnika Rady Sekretariatu Górnictwa i 

Energetyki NSZZ ,,Solidarnoœæ” w Katowicach. 

D³ugoletnie zatrudnienie w KGHM i zajmowanie 

siê sprawami pracowniczymi s¹ gwarantem du¿ej 

wiedzy o Polskiej Miedzi, a jego funkcja skarbnika 

Rady SGiE NSZZ „S” gwarancj¹ uczciwoœci. 

D³ugoletnia dzia³alnoœæ na rzecz ludzi pracy w 

zwi¹zku zawodowym zosta³a nie raz pozytywnie 

oceniona poprzez wybór na kolejne kadencje na 

funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej i 

cz³onka Rady Nadzorczej. W 2012 r. pracownicy 

wybrali go na swojego przedstawiciela w Radzie 

Nadzorczej, gdzie zabiega o interesy za³ogi. 

Powierzono mu funkcjê sekretarza Rady 

Nadzorczej. Pozyskane doœwiadczenie i wyczucie 

spraw pracowniczych wykorzysta dla dobra za³ogi i 

grupy kapita³owej KGHM. 

 

 

WYBIERAJ¥C NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ MAMY 

PEWNOŒÆ, ¯E BÊD¥ REPREZENTOWALI NASZE PRACOWNICZE INTERESY 

– TAKICH KANDYDATÓW PROPONUJE NSZZ ,,SOLIDARNOŒÆ”
 




