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Przewodniczący
ZZPPM

Z Polską Miedzią związany od ponad 40 lat.
Współzałożyciel (ZZPPM) Związku Zawodowego
Pracowników Przemysłu Miedziowego. Jeden
z głównych organizatorów strajku w obronie
polskości Polskiej Miedzi, podczas którego stał na
czele Międzyzwiązkowego Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego. Reprezentował załogę
w radzie nadzorczej KGHM drugiej kadencji.
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Ukończył studia MBA uzyskując tytuł magistra
ekonomii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
Studiował również na Politechnice Wrocławskiej,
gdzie uzyskał tytuł mgr inż. górnik podziemnej
eksploatacji złóż. Przez sześć kadencji Sejmu RP
pełnił mandat posła na Sejm ziemi dolnośląskiej.
Pracował m.in. w komisjach Skarbu Państwa oraz
Finansów Publicznych. Wielokrotnie też podczas
debat zabierał głos w sprawach dotyczących
Polskiej Miedzi i Zagłębia Miedziowego. Swoją
walkę o zniesienie podatku od kopalin doprowadził
aż do Trybunału Konstytucyjnego.

Przewodniczący
ZZPPM KGHM ZANAM
Wieloletni pracownik KGHM ZANAM S.A. spółki
z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Działacz związkowy i społeczny.
Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku
Zawodowego
Pracowników
Przemysłu
Miedziowego przy KGHM ZANAM S.A.
Członek Prezydium Rady ZZPPM gdzie aktywnie
zabiega o poprawę warunków pracy i płacy dla
pracowników spółek z Grupy Kapitałowej KGHM.
Zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty
ds. serwisu pod ziemią. Znany w środowisku
lokalnym jako trener z licencją UEFA B
i wychowawca wielu młodych piłkarzy.
Stanowczy, konsekwentny i zawsze dążący do celu.
Znający problemy Spółek Grupy Kapitałowej
o których los i lepszy byt chce walczyć na szczeblu
Rady Nadzorczej. Dostrzegający problem braku
głosu Spółek w RN co przekłada się na niskie zyski
spółek a w konsekwencji zarobki pracowników
Spółek względem pracowników KGHM Polska
Miedź S.A

DEKLARACJA WYBORCZA
Być członkiem Rady Nadzorczej z wyboru Pracowników to wielkie wyzwanie, zobowiązanie
odpowiedzialność a nie wyłącznie synekura. Stanu milczenia i bylejakości dalej nie można
tolerować a tym bardziej utrzymywać przez kolejne lata. Czas na wymianę, kilkanaście lat
milczenia to o wiele za dużo. Milczenie i zastawianie się tajemnicą spółki (wyimaginowaną) oraz
brak reakcji na list otwarty opublikowany w imieniu tysięcy pracowników Polskiej Miedzi to
arogancja i lekceważenie tych, którzy wybrali i chcieli mieć swoich przedstawicieli w Radzie
Nadzorczej. Wygląda na to, że się pomylili.
My nie zamierzamy być tam statystami. Bierzemy odpowiedzialność za naszą firmę w imię
pamięci tych, którzy budowali ją 60-lat temu jak i tych, którzy przez te lata pracowali na jej
światową potęgę.
Gwarantujemy, że:
§ po każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej wydamy stosowny komunikat (informację),
§ przywrócimy Radę Nadzorczą Pracownikom i odtajnimy to, co wcale nie musi być tajne
a szkodzi im i przyszłości firmy,
§ podejmiemy zdecydowaną walkę o niezwłoczne rozpoczęcie budowy kolejnych szybów
kopalnianych, niezbędnych dla przyszłości firmy i poprawy skandalicznych warunków
klimatycznych na oddziałach wydobywczych. Do czasu istotnej poprawy tych warunków
zażądamy wypłaty dodatków do płacy zasadniczej na poziomie 20% ich wymiaru. Zdrowie.
i życie naszych pracowników jest bezcenne i nie ma mowy o oszczędzaniu w tym miejscu,
§ nie dopuścimy do postępującego już procesu wygaszania Huty Miedzi Legnica i likwidacji
setek miejsc pracy. Mamy złoża rudy to możemy mieć także koncentraty własne dla tej
Huty,
§ zadbamy także o to, by pracownicy spółek Polskiej Miedzi zostali w końcu przywróceni do
wielkiej miedziowej rodziny poprzez m.in.:
§ zawarcie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników wszystkich spółek
KGHM a w nim ustalenie jednolitych zasad corocznej waloryzacji płac na poziomie nie
niższym niż w „spółce-matce”,
§ niezwłoczne ustalenie we wszystkich spółkach KGHM odpisu na PPE na poziomie 7%
tj. takim jaki od lat obowiązuje w „spółce – matce”,
§ wrócimy do okoliczności wydatkowania ok. 20 mld złotych na zamorskie inwestycje
dołujące dzisiaj cały KGHM. Inwestycja ta nigdy się nie zwróci. Gdzie była nasza część Rady
Nadzorczej i kto za to odpowiada - WYJAŚNIMY!
To jest nasza oferta dla Was. My dotrzymujemy słowa i nie boimy się artykułować naszych racji.
Głosujcie na nas, jest to gwarancja na to, że nic o Was nie będzie działo się bez Was.
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