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   KANDYDACI NSZZ 

 

 

Józef Czyczerski 
60 lat, wykształcenie średnie techniczne, 39 lat 

pracy w O/ZG ,,Rudna” na stanowisku 

elektromonter pod ziemią. Przewodniczący 

Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG 

„Rudna” oraz Przewodniczący Sekcji Krajowej 

Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarność”. W 

1999 r. pracownicy wybierają go do Rady 

Nadzorczej KGHM. Doceniając jego 

zaangażowanie na rzecz pracowników uzyskuje 

mandat zaufania od załogi na kolejne kadencje. 

Uczciwość i bezkompromisowa walka o dobro 

pracowników i KGHM wzbudzają szacunek nawet 

u przeciwników, którzy w kadencji 2005-2008 

powierzyli mu funkcje sekretarza Rady Nadzorczej 

i przewodniczącego Komisji do zbadania 

nieprawidłowości powstałych przy wynagradzaniu 

z tytułu wynalazczości, racjonalizacji i wdrożeń. 

Mimo wyboru przez pracowników na kolejną 

kadencję ministrowie Skarbu Państwa, łamiąc 

ustawę, trzykrotnie nie powołują go do składu 

Rady, co w konsekwencji pozwoliło na sprzedaż 

Polkomtela i Dialogu oraz wyprowadzenie 10 mld 

zł ze Spółki na inwestycje w Kanadzie. Jego 

dotychczasowa działalność w powiązaniu ze 

zdobytą wiedzą gwarantuje pracownikom 

bezpieczeństwo zatrudnienia i należytą kontrolę 

nad Spółką. Dla niego dbałość o interesy 

pracowników jest tożsama z interesem firmy, co 

zauważają nawet jego przeciwnicy. 

 

Ireneusz Pasis 
48 lat, wykształcenie średnie techniczne, 30 lat 

pracy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń 

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

ziemią. Zatrudniony jako górnik operator maszyn 

przodkowych. W 2012 roku zostaje wybrany na 

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” PeBeKa w Lubinie. Od 2014 roku 

Zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji 

Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. 

Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 

NSZZ „Solidarność”. Dzięki pozyskanemu 

zaufaniu i udzielonemu poparciu załogi w 

poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady 

Pracowników w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń 

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

Inicjator rozszerzenia Krajowej Sekcji Górnictwa 

Rud Miedzi o kolejne organizacje związkowe 

NSZZ „Solidarność” ze spółek grupy kapitałowej 

KGHM. Duże zaangażowanie na rzecz 

pracowników grupy KGHM zjednało mu 

przychylność wielu przedstawicieli organizacji 

NSZZ „Solidarność” z grupy kapitałowej, którzy 

jednogłośnie wytypowali go na swojego kandydata 

w pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej 

KGHM Polska Miedź S.A. Obrona miejsc pracy w 

KGHM i grupie kapitałowej oraz zapewnienie 

godziwego wynagrodzenia pracownikom Polskiej 

Miedzi to dwie kluczowe sprawy, o które chce 

zabiegać w Radzie Nadzorczej. 

 

 

Bogusław Szarek 
57 lat, wykształcenie średnie techniczne, 36 lat 

pracy w KGHM – zatrudniony na stanowisku 

ślusarz-mechanik. W 1992 r. zostaje wybrany na 

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 

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

połączeniu kopalni Sieroszowice z kopalnią 

Polkowice od 1996 r. Przewodniczący Komisji 

Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG 

,,Polkowice-Sieroszowice”. Wiceprzewodniczący 

Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi 

NSZZ ,,Solidarność”. Dzięki zaufaniu 

związkowych delegatów wybrany na członka i 

skarbnika Rady Sekretariatu Górnictwa i 

Energetyki NSZZ ,,Solidarność” w Katowicach. 

Długoletnie zatrudnienie w KGHM i zajmowanie 

się sprawami pracowniczymi są gwarantem dużej 

wiedzy o Polskiej Miedzi, a jego funkcja skarbnika 

Rady SGiE NSZZ „S” gwarancją uczciwości. 

Długoletnia działalność na rzecz ludzi pracy w 

związku zawodowym została nie raz pozytywnie 

oceniona poprzez wybór na kolejne kadencje na 

funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej i 

członka Rady Nadzorczej. W 2012 r. pracownicy 

wybrali go na swojego przedstawiciela w Radzie 

Nadzorczej, gdzie zabiega o interesy załogi. 

Powierzono mu funkcję sekretarza Rady 

Nadzorczej. Pozyskane doświadczenie i wyczucie 

spraw pracowniczych wykorzysta dla dobra załogi i 

grupy kapitałowej KGHM. 

 

 

 

WYBIERAJĄC NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ MAMY 

PEWNOŚĆ, ŻE BĘDĄ REPREZENTOWALI NASZE PRACOWNICZE INTERESY 

– TAKICH KANDYDATÓW PROPONUJE NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ”
 


