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Wiedza, doświadczenie
i współpraca
- Ochrona miejsc pracy, wynagrodzeń, praw i uprawnień
pracowniczych, ograniczenie outsourcingu, zachowanie autonomii w Grupie Enea S.A. – to najważniejsze zadania, które
trzeba zrealizować – mówi kandydat do Rady Nadzorczej LW
Bogdanka Mariusz Romańczuk, w rozmowie z Tomaszem

Kupczykiem.
28 maja odbędą się wybory
do Rady Nadzorczej w LW Bogdanka. Jest Pan osobą, która
ubiega się o mandat. Proszę
powiedzieć, jak długo jest Pan
związany zawodowo z LW Bogdanka?
W LW Bogdanka S.A. jestem
zatrudniony od prawie 28 lat. Najpierw pracowałem w oddziałach
wydobywczych i przodkowych
jako górnik, a od 2012 r. na stanowiskach kierowniczych, obecnie
jestem kierownikiem działu. W
sumie przepracowałem 20 lat jako
pracownik fizyczny i jestem z tego
dumny.
Można powiedzieć, że doskonale poznał Pan środowisko i
charakter pracy w LW Bogdanka?
O znajomości firmy można mówić wtedy, gdy przeszło się
wszystkie szczeble kariery. Pracownik, który czuł na własnych
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barkach ciężar przenoszonych elementów wyposażenia i urządzeń, patrzy na pracę innych
w odpowiedni sposób i ją
docenia.
Czy jest Pan zrzeszony w związku zawodowym?
W Solidarności jestem
od ponad 20 lat. W tym czasie
dwukrotnie byłem delegatem oddziałowym oraz jedną kadencję
członkiem komisji międzyzakładowej.
Czym powinien się wyróżniać kandydat do Rady Nadzorczej?
Powinien to być pracownik
doświadczony, posiadający dużą
wiedzę o zakładzie, sektorze
w którym Spółka działa, krajowych oraz globalnych uwarunkoLublin
waniach na rynku surowców

energetycznych. Człowiek cieszący się zaufaniem i mający
świadomość odpowiedzialności
za miejsca pracy, gwarantujący
odpowiednią reprezentację w
organie nadzorczym. Taka osoba, poprzez rzetelną analizę, rzeczową argumentację wpływa na
decyzje, które służą rozwojowi
spółki oraz budowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego pracowników.
Czy można powiedzieć, że
spełnia Pan te wymogi?
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Myślę, że ponowne poparcie
NSZZ Solidarność LW Bogdanka
jest tego potwierdzeniem.
Z jakimi priorytetami startuje
Pan do Rady Nadzorczej, na
czym chciałby się Pan skupić
w swojej pracy?
Moja dotychczasowa obecność
i udział w pracach Rady Nadzorczej oraz to, nad czym chciałbym
dalej pracować to ochrona miejsc
pracy, wynagrodzeń, praw i
uprawnień pracowniczych, ograniczenie outsourcingu, „trzymanie
ręki na pulsie” w kwestii obszaru
techniczno-ekonomicznego, zachowanie autonomii w Grupie
Enea S.A., monitorowanie kierunku dalszego rozwoju Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej
mogą mieć rozbieżne interesy.
Jak przekonałby Pan innych do
swojej racji?
Uważam, że podobnie jak
stronniczy członek delegowany
przez właściciela, tak i konfliktowy
członek, wybrany przez pracowników, nieuchronnie doprowadzą do
sytuacji patowej w Radzie Nadzorczej. Warto więc, by obydwie
strony wiedziały, że są od siebie

współzależne we współpracy dla
dobra spółki.
Dlaczego tak ważne jest,
aby w Radzie Nadzorczej byli
przedstawiciele pracowników?
Przedstawiciel pracowników
w Radzie Nadzorczej jest zdeterminowany, by dbać o macierzystą spółkę bardziej niż jej Zarząd,
dyrektorzy czy akcjonariusze. Nie
ulega wątpliwości, że udział
przedstawiciela
pracowników
w Radzie Nadzorczej może doskonale służyć spółce, jej właścicielom oraz całemu lokalnemu
społeczeństwu. Doświadczenie
uczy, że w przypadku kłopotów
spółki, zwłaszcza jej upadku, najwięcej traci pracownik. Akcjonariusze stracą część lub całość
swoich inwestycji, raczej nikt nie
inwestuje wszystkiego w jedną
spółkę. Pracownik może stracić
nie tylko miejsce pracy, również
środki gromadzone przez lata w
programie emerytalnym czy w
naszym przypadku, uprawnienia
do nabycia emerytury górniczej.
Jestem jednym z tych, którzy mogą stracić najwięcej, dlatego poświęcałem dużo czasu i energii
na czynne uczestniczenie w pra-

cach Rady Nadzorczej. Doświadczenie zdobyte w trakcie ostatnich trzech lat ułatwi mi, ewentualną, dalszą pracę w następnej
kadencji.
Czy inwestuje Pan w poszerzanie swoich kwalifikacji?
W trakcie ostatniej kadencji
uzupełniałem swoją wiedzę na
studiach podyplomowych EMBA
Lublin
w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk,
ukończyłem je w 2019 r.
Proszę powiedzieć, czym
prywatnie Pan się zajmuje, jakie ma Pan zainteresowania?
Mam 49 lat. Jestem żonaty,
mam dwoje dzieci. Moje zainteresowania dotyczą zwykle tematów związanych z zagadnieniami,
którymi aktualnie się zajmuję.
Główne obszary moich zainteresowań to: ekonomia i finanse,
gospodarka, energetyka i górnictwo, dla odskoczni od tematów
zawodowych: historia i sport.
Dziękuję za rozmowę i życzę
sukcesu w wyborach.

Dlaczego warto oddać głos na
Mariusza Romańczuka?
Mój głos oddam na Mariusza
Romańczuka, człowieka od lat
związanego z naszą kopalnią.
Uczciwy, pracowity, godny zaufania załogi. Przy tym posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Dotychczasowa praca w
Radzie Nadzorczej pokazała, że
los pracowników i dalszy rozwój
naszej kopalni jest dla Mariusza
najważniejszy. Mam pewność, że
nasz głos oddany na Mariusza nie
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będzie głosem zmarnowanym
Łukasz Kot oddz. WW
Głosuję na Mariusza Romańczuka. W trudnych czasach dla
górnictwa Mariusz jest odpowiednim kandydatem do Rady Nadzorczej. Potwierdził to swoją dotychczasową działalnością na
rzecz naszej kopalni.
Robert Rodzik oddz. G-4

W wyborach do Rady Nadzorczej, 28 maja br. oddam swój
głos na Mariusza Romańczuka,
ponieważ jest osobą uczciwą
oraz godną zaufania. Posiada
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a swoją postawą w poprzedniej kadencji w Radzie udowodnił,
że
dobro
zakładu
i pracowników to dla Niego priorytet.
Jestem pewien, że Mariusz
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w nowej kadencji będzie dbał
o dalszy rozwój naszej kopalni
oraz godne wynagrodzenia i warunki pracy.
Marcin Zieliński oddz. EŁ

Oddaję swój głos na Mariusza
Romańczuka, ponieważ jest osobą elokwentną i charyzmatyczną.
Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, jest związany z naszym zakładem pracy

od trzydziestu lat, potrafi postawić na swoim i wie czego chce.
Cechują go kompetencja i zaangażowanie.
Aleksander Orliński oddz.
GPD-1

Solidarność jest…
Żyłem i będę żył Solidarnością. Jestem z nią związany i jeśli bęLublin
dzie taka potrzeba zawsze będę do dyspozycji, aby służyć
pomocą. Jako Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność uczestniczymy z pocztem sztandarowym w różnych uroczystościach związkowych i patriotycznych.
Aleksander Suski
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ROCZNICA I MIESIĘCZNICA
19 maja 1983 r. – ks. Jerzy poprowadził pogrzeb Grzegorza
Przemyka, maturzysty pobitego
na śmierć przez milicjantów z komisariatu w Warszawie przy ul.
Jezuickiej 1/3.
19 maja br. w kościele pw. Św.
Piotra Apostoła w Lublinie sprawowana była Msza św. za naszą
Ojczyznę. Tradycyjnie pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
zostały zapalone znicze.

Solidarność ostrzega – KE chce narzędzi
do gwałtownej i brutalnej likwidacji polskiego przemysłu
Komisja Europejska opóźnia
proces notyfikacji pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej dla dużych przedsiębiorstw i zamierza wprowadzić
system blokowania wsparcia
przedsiębiorstwom z branży
energetycznej, górniczej i firm
Głos związkowca 21/2020

energochłonnych. Dla nich KE
chce odrębnej procedury notyfikacyjnej. Prezydium Komisji Krajowej w specjalnym stanowisku
wysłanym do przewodniczącej
Ursuli von der Leyen ostrzega
przed protestami. Stanowisko dostępne jest na stronie Regionu.
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