Sławomir Wochna jest człowiekiem sprawdzonym w codziennej działalności dla dobra i na rzecz Pracowników. Dotrzymuje danego słowa, jest realistą i trafnie ocenia
sytuację, nie ulega presji otoczenia. Umie wypracować kompromis. Kompetencje,
odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka dają podstawy do zaufania
Mu. Oddany na niego głos – to ponownie wybór najlepszy z możliwych. Sławomir
Wochna to gwarancja, że będzie JAKOŚĆ, a nie „jakoś to będzie”.
Anna Grudzińska Przewodnicząca
NSZZ Solidarność przy PGE GiEK SA O/ZEDO w Nowym Czarnowie
Wybrany przez pracowników, w wyborach powszechnych, do Rady Nadzorczej
PGE GiEK S.A. kolega SŁAWOMIR WOCHNA – inżynier górnik z Kopalni Turów
sprawdziła się jako nasz przedstawiciel w tej Radzie. Wielokrotnie w tej kadencji spotykał się ze stroną społeczną, uczestniczył w posiedzeniach zespołu przedstawicieli rządu, pracodawców i strony społecznej dla rozwiązywania problemów
naszej branży. Swoją pracą i postawą zasługuje na poparcie w nadchodzących
wyborach na członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. w nowej kadencji i KADRA
Kopalni Bełchatów takiego poparcia udziela.
Marek Waldemar Jończyk Przewodniczący ZZ „KADRA” KWB Bełchatów
Kolega Sławomir Wochna pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej jako reprezentant Pracowników w pełni reprezentował ich interesy. Jednocześnie jest zaangażowany we współpracę z organizacjami związkowymi, co umożliwia stronie społecznej bardziej efektywnie reprezentować interesy załogi.
Dariusz Kucharewicz MOZ NSZZ „Solidarność” Elektrownia Opole
Całkowicie się zgadzam ,że w składzie Rady Nadzorczej powinien, a nawet jest
konieczne aby był przedstawiciel załogi ( jako jej reprezentant i działacz na rzecz
pracowników) . Popieram kandydaturę p. Sławomira Wochny, ponieważ dzięki Niemu mieliśmy możliwość przekazywania swoich problemów na forum Rady, oraz
mieliśmy ( w miarę możliwości ) przekaz o sytuacji i zamiarach GiEKu w różnych
aspektach podejmowanych działań.
Jan Matla NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni Lublin Wrotków
Zawsze dostępny, nigdy nie odmawia pomocy. Jeżeli nie jest w stanie sam pomóc to wskazuje drogę . Cyklicznie wraz z ekipą z Turowa uczestniczy w Halowym
turnieju piłki nożnej im. Wielogórskiego i Szydłowskiego. Moim osobistym zdaniem
siła spokoju.
Stanisław Sochacki NSZZ „Solidarność” przy Elektrociepłowni Gorzów

W PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Turów pracuję od 1990 roku.
Karierę zawodową zaczynałem na stanowisku ślusarza na odkrywce i zwałach. Obecnie pełnię obowiązki z-cy Zawiadowcy Ruchu Kopalni. Przez 28 lat
pracy na różnych stanowiskach zdobyłem wiedzę w niezbędną do wykonywania zawodu górnika, ale przede wszystkim nauczyłem się szacunku do
Ludzi i pracy. Pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej poznałem specyfikę
pracy w Elektrowniach i Elektrociepłowniach. Poznałem wielu świetnych ludzi. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że wartość pracy, poprzez swoje zaangażowanie i rzetelność stanowią pracownicy. I takie właśnie przekonanie
towarzyszy mi podczas pracy w Radzie Nadzorczej. Wiele spraw udało się
osiągnąć. Wiele wyzwań przed nami. Bardzo ważne jest, aby rozwój PGE GiEK
S.A. był również korzyścią i pożytkiem dla Nas – pracowników.
Wybory to moment oceny, weryfikacji wartości dokonanego wcześniej wyboru.
Dlatego ocena przez poszczególne osoby, z którymi współpracowałem podczas
mijającej kadencji ma dla mnie ogromne znaczenie.

Sławek Wochna to osoba otwarta, niezależna, odpowiedzialna, rzetelna, obiektywna, komunikatywna, pracowita i dociekliwa. To same superlatywy, ale znamy
Go długo i na prawdę na nie zasługuje. Nie bał się w mijającej kadencji Rady
Nadzorczej myśleć, pytać, obserwować, wypowiadać. W granicach możliwości
podyktowanych tajemnicą zawsze, wszystkim przekazywał na bieżąco informacje
z prac organu kontrolnego i sytuacji w Spółce i jej Oddziałach. Poświęcał swój
czas, uwagę, energię, pogłębiając jednocześnie swoją wiedzę, wiadomości,
poszerzając swoje horyzonty i ucząc się, by móc zdobyte doświadczenie odpowiednio wykorzystać dla dobra Spółki, jej Oddziałow i pracowników. Naturalnym wydaje
się oddanie głosu na Jego kandydaturę, bo nierozsądnym było by nie wykorzystanie jego wiedzy i zaangażowania jako przedstawiciela załogi- zawsze w Jej obronie
dla Jej dobra...
					

KZ. NSZZ „S” KWB Turów

Sławomir Wochna jest osobą koleżeńską, wywodzącą się z braci górniczej,
a wszystkie sprawy kierowane przez Nasz związek były solidnie i rzetelnie przedstawiane na posiedzeniach Rady Nadzorczej PGK GiEK. Jesteśmy pewni, że jego
osoba gwarantować będzie bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój całej grupy
kapitałowej PGE GiEK.
					
					
					
					

Piotr Kubiś Przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność’80 KWB Turów

Sławomir Wochna udowodnił że wybór jego na przedstawiciela załogi Radzie
Nadzorczej PGE GiEK S.A. był trafny. W tej kadencji będąc sekretarzem Rady
dbał o rozwój naszej spółki broniąc rozpoczęte inwestycje i miejsca pracy . Przez
cały czas utrzymuje bardzo dobry kontakt z załogą i organizacjami związkowymi
przekazując informacje (w granicach dozwolonych przez prawo) o decyzjach Rady
i planach działań Zarządu. Chcielibyśmy dalej współpracować z takimi przedstawicielami załogi.
				
					
					

Mieczysław Krupiński
Przewodniczący ZZ „Kadra”
KWB Turów

Szanowny kolego, Przyjacielu, poddałeś się weryfikacji i spełniłeś oczekiwania
ludzi. czuj się spełniony, Twoja postawa pokazała, że nie jesteś obojętny na krzywdę ludzką na co jest wiele dowodów. Każde zwrócenie się do Ciebie z problemem spotykało się z pozytywną reakcją z Twojej strony. Sławek trzymaj tak dalej
bo to są zalety, których wielu osobom brakuje. Myślę, że Twoja kandydatura na
następną kadencję to obowiązek. Wytrwałości i powodzenia.
				
					

Marek Stecyk przewodniczący
NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów

Kandydat
do Rady Nadzorczej
SŁAWOMIR WOCHNA
• ZAWSZE POMAGAĆ LUDZIOM
• PRACOWNIK NAJCENNIESZYM DOBREM
• Członek Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Członek Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., która jest kolegialnym organem spółki powołanym do sprawowania stałego nadzoru, we wszystkich dziedzinach jej
działalności. To sprawdzony, pewny i rzetelny reprezentant spraw pracowniczych
w strukturze PGE GiEK S.A. Niezmienny współpracownik ze Związkami Zawodowymi w sprawach bieżących Spółki, jej Oddziałów oraz Spółek nadzorowanych
przez PGE GiEK S.A. Dotychczasową pracą w Radzie Nadzorczej przekonał
nas, że jego działalność jest gwarancją kontroli i nadzoru obecnych i przyszłych
losów naszych zakładów. Jego droga zawodowa – od robotnika do osoby dozoru
– jest rękojmią dbałości o teraźniejszość i przyszłość Pracowników.
GŁOSUJMY I WYBIERZMY RAZEM
SŁAWOMIRA WOCHNĘ
Waldemar Lutkowski ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów
Zbigniew Matyśkiewicz MK NSZZ „Solidarność” KWB Bełchatów
Waldemar Jończyk ZZ „Kadra” KWB Bełchatów
Grzegorz Kamiński ZZ „Konto” KWB Bełchatów
Krzysztof Mariankowski ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Bełchatów
W trakcie mijającej karencji RN PGE GiEK S.A. jednym z jej członków wybranych przez pracowników jest Sławomir Wochna. W trakcie kadencji wykazywał
zainteresowanie sprawami pracowników, spotykał się z radami społecznymi oraz
zw. zaw. w celu konsultacji i prezentowania spraw pracowniczych na posiedzeniach rady. Jest to postawa zgodna z oczekiwaniami strony społecznej, godna
do polecenia.
Andrzej Lewandowski NSZZ „Solidarność” Oddział Elektrownia Bełchatów,
Paweł Wiśniewski NSZZ „Solidarność’80” Elektrownia Bełchatów,
Andrzej Piłat ZZ Elektryków Elektrowni Bełchatów,
Eugeniusz Stefański ZZ Remontów Energetyki w Elektrowni Bełchatów.

