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Dlaczego Janusz Motyliński nie powinien  

być naszym przedstawicielem 
 

Janusz Motyliński już od dawna przestał reprezentować pracowników Z.Ch. „POLICE” SA 
podejmując decyzje na szkodę załogi, która go wybrała. Pamiętając o tym wszystkim nie 
możemy popełnić błędu ponownego wyboru tego człowieka. 
 
Rok 2011 
 

Po wielomiesięcznych bardzo ciężkich negocjacjach z Zarządem organizacje związkowe 
podpisują regulamin zwolnień, w którym udaje się zmniejszyć maksymalną liczbę pracowników 
przewidzianych do zwolnień z 400 do 200. Zostaje wprowadzony jest kluczowy zapis, iż każdemu 
pracownikowi zaproponowane będzie inne stanowisko w miejscach, gdzie występują duże liczby 
nadgodzin. Dzień przed uruchomieniem regulaminu zostajemy zaskoczeni decyzją Zarządu o 
likwidacji około 300 wakatów, co praktycznie uniemożliwia zastosowanie wymienionego wyżej 
kluczowego zapisu o możliwości pracy na innym stanowisku. Tu już nie jesteśmy zaskoczeni - 
Janusz Motyliński po raz kolejny głosuje przeciw pracownikom, którzy go wybrali. 
 

Do tego jeszcze dochodzą nieprawidłowości  i błędne decyzje Zarządu w latach 2007-2010, 
którego członkiem był Janusz Motyliński, na temat których miażdżący raport wydała Najwyższa 
Izba Kontroli, a prokuratura wznowiła śledztwo (opcje walutowe, zakup surowców), 

 
Rok  2010 
 

Zarząd Z.Ch. „POLICE” SA przyjmuje Plan Restrukturyzacji, który zakłada w ciągu roku 
obniżenie zatrudnienia o 609 pracowników i dodatkowo nieprzedłużenie 350 pracownikom umów 
na czas określony. Plan ten zakłada olbrzymie oszczędności przede wszystkim po stronie 
społecznej. Wynajęta przez organizacje związkowe firma S-partner oceniła go bardzo krytycznie 
jako plan z licznymi błędami, niespinający się i wymierzony przede wszystkim przeciwko 
pracownikom. Program zakłada także wyłączenie z eksploatacji drugiej linii produkcji amoniaku do 
2015 r. Jak nietrudno zgadnąć Janusz Motyliński głosuje za przyjęciem tego planu. 

 
Drugie zdarzenie – Zarząd wypowiada Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W propozycji 

nowego otrzymujemy zapisy na poziomie kodeksu pracy. W tym przypadku nasz przedstawiciel 
oczywiście głosuje za wypowiedzeniem ZUZP. 
 
 
 
 



Rok 2009 
 

Po raz pierwszy powstaje program restrukturyzacji, który zakłada założenia zmierzające 
praktycznie do unicestwienia naszego Zakładu, m.in.: 
- częściowe wyłączenie obu linii produkujących nawozy typu DAP, 
- częściowe wyłączenie dwóch z pięciu istniejących ciągów kwasu siarkowego 
- częściowe wyłączenie jednej z trzech pakowni (pakowania NP.), 
- ograniczenie od roku 2009 funduszu płac o ponad 50%, 
- wstrzymanie lub ograniczenie dostaw strategicznych surowców takich jak fosforyty, sól potasowa 
oraz gaz. 

Ku zaskoczeniu wszystkich, Janusz Motyliński członek Zarządu wybrany przez pracowników, 
głosuje wraz z pozostałymi członkami Zarządu za przyjęciem tego programu, którego zapisy 
składają się praktycznie na program likwidacji Zakładu. Program bez jakichkolwiek konsultacji ze 
stroną społeczną zostaje jednogłośnie przyjęty przez Zarząd. 

Natychmiast po ujawnieniu tych zdarzeń trzy organizacje związkowe podejmują próbę 
odwołania Janusza Motylińskiego. W kilka dni zebranych zostaje ponad 1000 podpisów za 
odwołaniem. Niestety z powodu wyznaczenia przez RN terminu wyborów na lipiec – miesiąc 
typowo urlopowy i konieczności osiągnięcia 50 % frekwencji musieliśmy się z tego wycofać. 
Motyliński wydaje absurdalne i kłamliwe oświadczenie do pracowników, iż nie ma żadnego 
programu restrukturyzacji Zakładów, a on sam wyklucza wprowadzenie jakichkolwiek programów 
restrukturyzacyjnych bez konsultacji i niezbędnych uzgodnień społecznych, co jak się później 
okazuje jest jednym wielkim kłamstwem. 
 

We wszystkich opisanych latach zabrakło konsultacji społecznych, rzetelnych informacji, 
wiele informacji było zatajanych, a pracownicy byli najzwyczajniej wprowadzani w błąd. 

Dlatego, pamiętając o powyższym, Janusz Motyliński nie powinien być naszym 
przedstawicielem.   

 
Jakie podstawowe zadania powinien wykonywać członek Zarządu wybrany przez pracowników?  
Nie trzeba się długo zastanawiać - przedstawiciel pracowników powinien przede wszystkim: 

 reprezentować pracowników, którzy go wybrali, 

 być tzw. łącznikiem, który prowadzi dialog pomiędzy stroną społeczną a pracodawcą, 

 przeprowadzać konsultacje społeczne w najważniejszych dla pracowników sprawach, 

 bronić interesów nie tylko firmy, ale również pracowniczych, 

 tworzyć dobre relacje pomiędzy pracownikami i pracodawcą, 

 współpracować  z organizacjami związkowymi, 

 szukać rozwiązań trudnych problemów pracowniczych, 

 przekazywać rzetelne informacje dotyczące spraw pracowniczych, 

 umożliwić szeroką dyskusję wśród pracowników na temat przyszłości Zakładów, 

 wstrzymywać się lub głosować przeciw uchwałom działającym na szkodę pracowników na 
posiedzeniach Zarządu 

 zgłaszać zdanie odrębne do uchwał Zarządu, które są wymierzone przeciwko pracownikom. 
 

Zagłosujcie na wspólnego kandydata Wiesława Markwasa 
popieranego przez wszystkie organizacje związkowe! 


