
 

 

 

Rogowiec, dn 12.04.2016r 

 

Koleżanki i Koledzy ! 

 

W dniach 18-21 kwietnia 2016r będziemy wybierali przedstawiciela w Zarządzie PGE GiEK S.A  

Chcielibyśmy, aby funkcja była sprawowana inaczej nid do tej pory . Powinna to byd osoba, 

która  najpierw będzie naszym przedstawicielem a dopiero potem członkiem Zarządu! 

W trudnym dla energetyki, a więc i Pracowników czasie musi byd ktoś, kto będzie silnym 

Wzmocnieniem dla Pracowników i związków zawodowych w zabezpieczaniu praw 

pracowniczych, socjalno-płacowych i związkowych! 

Aby to zapewnid, powinniśmy mądrze wybrad. 

 

Uważamy, że takim kandydatem jest Andrzej Nalepa, pracownik Elektrowni Bełchatów, 

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. 

 

Współpracujemy z Andrzejem od kilku lat i wiemy, że potrafi on stanowczo bronid praw 

pracowniczych i domagad się poprawy warunków socjalnych czy płacowych. Nasze wspólne 

Inicjatywy, oraganizowane protesty a także spory zbiorowe wielokrotnie pokazywały, że nasz 

kandydad ma dużą wiedzę i doświadczenie w sprawach pracowniczych, zna uwarunkowania 

ekonomiczne, w których funkcjonuje nasza spółka i potrafi tę wiedzę skutecznie wykorzystad 

dla dobra Pracowników. 

Już kilka lat temu zrozumieliśmy, że tylko wspólne działania ponad podziałami będą 

skutecznie blokowad niekorzystne dla Pracowników inicjatywy zarządu PGE GiEK SA i  

PGE S.A. 

Dlatego dziś prosimy Pracowników wszystkich Oddziałów oraz Centrali Spółki o to, aby oddali 

swój głos w wyborach na Andrzeja Nalepę. 

Związki Zawodowe Porozumienia „MIEDZA”, jak również wszystkie Związki Zawodowe 

działające w Elektrowni Bełchatów popierając tę kandydaturę gwarantują wsparcie w 

ramach obowiązującego prawa w sytuacji,  gdy jego merytoryczne wnioski nie przekonają 

pozostałych Członków Zarządu Spółki i Właściciela do zmiany niekorzystnych dla 

Pracowników planów restrukturyzacji płac i zatrudnienia. 

Będziemy także wspierad Andrzeja Nalepę w jego inicjatywach kierowanych do Zarządu PGE 

i Rządu Polskiego, aby prowadziły działania w Unii Europejskiej w kierunku zmiany polityki, 



która dziś zwiększa nam koszty wytwarzania energii a jednocześnie ogranicza tworzenie 

bezpieczeostwa energetycznego naszego kraju na bazie własnych surowców. 

W cenie sprzedawanej energii muszą byd zagwarantowane środki finansowe na kolejne 

inwestycje bez sięgania do kieszeni Pracowników! 

W drugiej turze wybieramy jednego z dwóch kandadatów, Poniżej zamieszczamy kilka 

informacji, które mogą mied znaczenie przy wyborze. 

Nasze kandydat od 9 lat jest przewodniczącym związku zawodowego, zna na bieżąco 

wszystkie bolączki pracownicze, ale większośd ataków prawnych obowiązujących w Spólce, 

Częśd z nich aktywnie negocjująd. 

Drugi z kandydatów był kilka lat temu przewodniczącym związku zawodowego Kadra, w 

ostatnich latach, czego można mu pozazdrościd, skutecznie piął się po szczeblach kariery do 

stanowiska Głównego Inżyniera Centrum Kierowania Ruchem KWB Bełchatów. 

I jeszcze jedna różnica Andrzej Nalepa negocjuje dla Pracowników postulaty głoszone w 

kampanii wyborczej, drugi kandydat tylko je ma 

 

Decyzja o starcie kol. Andrzeja Nalepy w wyborach zapadła po tym, jak w lutym na 

posiedzenie Związków Zawodowych Porozumienia „MIEDZA” przyszedł odwołany już wtedy 

prezes Jacek Kaczorowski rekomendowad kol. Kopertowskiego jako kandydata na członka 

Zarządu.  Zasiadający obecnie na tym stanowisku też miał taką rekomendację i jak Was 

„reprezentował” to było widad. 

 

 

 

 

Prosimy, idż na II turę wyborów i oddaj swój głos na naszego kandydata ! 

Pamiętaj, nieobecni nie mają racji ! 

 

 

 


