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Wybory członka Zarządu

ciąg dalszy na str. 2-4

W dniach 10-12.04.2012 r. zdecydujemy, kto spośród pracowników bę-
dzie przez najbliższe trzy lata współdecydował o losie załogi. Wybrany 
przedstawiciel Załogi będzie miał bezpośredni wpływ na decyzje Zarzą-
du, co będzie się przekładało na sytuację wszystkich pracowników Spółki.  
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Trzeba sobie jasno po-

wiedzieć, w interesie 

każdego pracownika jest 

pójść i zagłosować na 

najlepszego kandydata 

pod względem wiedzy 

i doświadczenia pracy 

w Z.Ch. „POLICE” SA.

Wybrany członek Za-

rządu będzie musiał 

przede wszystkim łączyć 

a nie dzielić pracow-

ników. Powinien mieć 

siłę przeciwstawiać się 

złym pomysłom pozo-

stałych członków Zarzą-

du szczególnie w spra-

wach pracowniczych. 

Musi umieć działać dla 

dobra pracowników 

wspólnie z organizacja-

mi związkowymi. Powi-

nien to być kandydat, 

który sprawdził się już 

na podobniej funkcji. 

Taką osobą na pewno jest 

Wiesław Markwas, któ-

ry był wiele lat członkiem 

Rady Nadzorczej. Nie dał 

się podporządkować i nie-

jednokrotnie sprzeciwiał 

się dycyzjom Zarządów 

Z.Ch. „POLICE” SA odno-

śnie spraw pracowniczych, 

przez co nie jest być może 

lubiany przez niektó-

rych członków Zarządu. 

W najtrudniejszym okresie 

dla Zakładów wielokrot-

nie uczestniczył wraz z 

przedstawicielami związ-

kowymi w  spotkaniach 

komisji trójstronnej w 

sprawie naszego Zakładu.  

Udało się wtedy po-

wstrzymać albo złago-

dzić absurdalne pomysły 

poprzednich Zarządów 

o likwidacji części wy-

twórni takich jak Amoniak 

i Nawozy. Powstrzyma-

liśmy wtedy outsorcing 

większości  komórek.  

Przypomnijmy sobie listę, 

która   krążyła po Zakładzie, 

na której do outsorcingu 

przeznaczone były m.in. 

Zakład Energetyczny, 

Laboratoria, Kadry, Księ-

gowość, Pakownie, itd. 

Przy najważniej-
szych głosowa-
niach Wiesław 
Markwas robił to 
o czym zapomniał 
obecny członek 
Zarządu, głoso-
wał przeciwko 
uchwałom wymie-
rzonym w pracow-
ników i zgłaszał 
zdania odrębne.

Trudno jest opisać 

wszystkie działania, które 

zostały wykonane  w inte-

resie pracowników w tym 

najtrudniejszym okresie. 

Można natomiast na pew-

no stwierdzić, że Wiesiek 

Markwas, nigdy nie za-

pomniał o pracownikach, 

co daje gwarancję, że 

będzie ich najlepiej re-

prezentował w Zarzą-

dzie Z.Ch. „POLICE” SA.

Wiesiek Markwas jest 

pracownkiem, który od 

25 lat jest związany ści-

śle z produkcją. Pracuje 

w Jednostce Biznesowej 

Pigmenty, pracując na 

różnych stanowiskach, 

obecnie jest Kierowni-

kiem Działu. Ma wykształ-

cenie wyższe techniczne.

Zagłosuj na kandy-

data Załogi, który 

jest popierany przez 

wszystkie związki 

zawodowe działające 

w Z.Ch. Police S.A., 

posiadającego duże do-

świadczenie i znajomość 

funkcjonowania i po-

wiązania wzajemnego 

wszystkich komórek or-

ganizacyjnych. Gdy inni 

potencjalni członkowie 

Zarządu będą poznawa-

li zasady funkcjonowania 

zakładów, ich współza-

leżność, twój kandydat 

już będzie skutecznie 

działał. Przedstawiciel 

załogi musi mieć wiedzę 

merytoryczną dotyczącą 

funkcjonowania zakładu 

we wszystkich obszarach. 

W tych wyborach obok 

członka Zarządu z ramie-

nia pracowników wybie-

rasz swoją przyszłość.

Pamiętaj – sam 
jesteś kowalem 
swojego losu

Mając to wszystko na 

uwadze, uważamy , że 

Wiesław Markwas jest 

najlepszym kandyda-

tem na przedstawicie-

la Załogi w Zarządzie. 

Apelujemy również o nie 

słuchanie demagogicz-

nych i tendencyjnych 

wypowiedzi osób anoni-

mowych, którzy krytyku-

ją wszystkich i wszyst-

ko, sami nie robiąc nic 

aby poprawić sytuację 

Zakładów i pracowni-

ków w nich pracujących. 

Ważne jest, aby każdy 

uczestniczył w wybo-

rach na członka Zarządu.

Wiemy, że pracownicy 

po tak ciężkim okresie są 

już zniechęceni, lecz nie 

możemy sobie pozwolić , 

aby tych wyborów doko-

nał ktoś za nas. Tak więc 

nie stój z boku, nie bądź 

obojętny – oddaj swój głos 

na Wiesława Markwasa. 

II tura wyborów od-
będzie się w dniach:
10.04  w godz. 5.45 - 22.15

11.04  w godz. 5.45 - 22.15 

12.04  w godz. 5.45 - 16.00


