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KANDYDAT
na przedstawiciela pracowników

w Radzie Nadzorczej
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rekomendowany przez
Sekcjê Zawodow¹ Infrastruktury Kolejowej

NSZZ

Henryk Sikora – ¿onaty, troje dzieci. Wykszta³cenie wy¿sze (BHP, zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych).                                                                        
Zda³em egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych w spó³kach Skarbu Pañstwa. Jestem pracownikiem Zak³adu Linii 
Kolejowych w Krakowie. Posiadam ponad 30 letnie doœwiadczenie w pracy na kolei, na stanowiskach technicznych,                                         
zwi¹zanych z utrzymaniem urz¹dzeñ, poparte wiedz¹ z zakresu kolejnictwa, logistyki w transporcie,                                                                                                       
 prawa pracy i funkcjonowania spó³ek prawa handlowego.

Mam ponad 10 letnie doœwiadczenie w pracach Rad Nadzorczych Pomorskiego Przedsiêbiorstwa Mechaniczno 
Torowego w Gdañsku i PKP S.A., w których reprezentowa³em pracowników.

Jestem cz³onkiem Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy, Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Sekcji Zawodowej Infrastruktury 
Kolejowej NSZZ „Solidarnoœæ”, Przewodnicz¹cym Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarnoœc” w Krakowie.
W swojej przesz³o 20 letniej pracy w NSZZ „Solidarnoœæ”, by³em oddany sprawom pracowniczym, wielokrotnie 
walcz¹c i organizuj¹c protesty w interesie pracowników, skutecznie broni¹c miejsc pracy, m.in. poprzez utrzymanie 
dalszego istnienia zak³adów.
Pracowa³em przy powstaniu Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych                   
u pracodawców zrzeszonych w Zwi¹zku Pracodawców Kolejowych, Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników PKP PLK S.A. 
Bra³em udzia³ w negocjacjach z Zarz¹dem PKP PLK S.A. m.in. dotycz¹cych wzrostu wynagrodzeñ, zatrudnienia              
i poprawy warunków pracy. 
Na szczeblu krajowym i samorz¹dowym zabiega³em o rozwój infrastruktury kolejowej (m.in. ze œrodków: RPO, POIiŒ, 
Program utrzymaniowy, Kolej Plus) oraz tworzenie lepszych warunków funkcjonowania dla przewoŸników 
kolejowych.

Jestem cz³onkiem Zespo³u Trójstronnego ds. kolejnictwa przy Ministerstwie Infrastruktury i autorem licznych publikacji          
o tematyce kolejowej i zwi¹zkowej.
Uwa¿am, ¿e najwa¿niejszymi sprawami dla pracowników PKP PLK S.A. s¹: stabilnoœæ pracy, ochrona godnoœci 
ka¿dego pracownika, poprawa warunków pracy oraz podwy¿ka wynagrodzeñ.

                                               

Zwracam siê z proœb¹ o poparcie, z³o¿enie podpisu
oraz oddanie na mnie g³osu.

Henryk Sikora

                                                 Podczas pracy w Radzie Nadzorczej bêdê: • g³osem za³ogi, dbaj¹c o interesy pracowników,
                                                                                                                      • d¹¿y³ do dalszego rozwoju infrastruktury,
                                                                                                                      • zabiega³ o rzetelny nadzór w³aœcicielski, 
                                                                                                                      • wspiera³ rozwój spó³ek z Grupy PLK.
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