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nawozy azotowe już znowu ustawiają się kolejki, jeszcze tylko ich
ceny mogłyby nieco wzrosnąć, ale
widzimy, że również inne nasze produkty, takie jak alkohole OXO, zaczynają wychodzić z przysiadu z
grudnia 2008 czy stycznia-lutego
2009 roku - stwierdził Krzysztof Jałosiński, prezes ZAK.
Z kolei jak poinformował Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów, zakład w Tarnowie-Mościcach pracuje
już na 100 proc. mocy w zakresie
produkcji nawozów i kaprolaktamu,
a na 75 proc. w zakresie produkcji

tworzyw konstrukcyjnych.
Marek Konieczny, prezes spółki
Yara Poland, podsumował, że generalnie nadzieja i ulga zastąpiły na
rynku chemicznym obawy i strach,
których branża doświadczała jeszcze kilka miesięcy temu.
Szkoda, że tego optymizmu nie widać w Z.Ch. „POLICE” SA gdzie
w poczynanich Zarządu nadzieję
zastąpił strach i bezradność.
Na podstawie artykułu Piotra Apanowicza
(wnp.pl) z dnia 16.04.2009r.
Artykuł dostępny na naszej stronie www.solidarnosc.police.pl

Strona społeczna oczekuje, że
na najbliższym posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej ministrowie przedstawią pisemne
stanowiska odnoszące się do
szczegółowego stanowiska
związkowców i pracodawców,
które zostanie przekazane 17
kwietnia.

Bez stanowiska rządu
15.04.2009 r. odbyło się spotkanie związkowców i pracodawców z Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych.
Zdaniem uczestników spotkania, rządowe dokumenty dotyczące pakietu antykryzysowego
przekazane partnerom społecznym są niewystarczające.
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Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „POLICE” SA tylko do użytku wewnętrznego

Szczyt hipokryzji

Warto również wspomnieć, iż w tym
samym dniu służący Zarządowi Z.Ch.
„POLICE” SA p.o. prezes „Centrum” zwolnił z pracy 8 osób i przygotowuje zwolnienia dalszych kilkunastu pracowników.

Jaką więc wiarygodność ma zarząd,
gdy w tym samym czasie w dwóch
różnych miejscach słychać dwie diametralnie różne teorie.

niczną zakładu, na którym miał stwierdzić, że Zarząd nie ma pomysłu co
robić dalej, jest bezradny i po 20
kwietnia br. będą wygaszane wszystkie instalacje produkcyjne przedsiębiorstwa.

15.04.2009 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego (WKDS), które zwołał Wojewoda Zachodniopomorski na wniosek Mieczysława Jurka przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.

W trakcie obrad związki zawodowe sygnatariusze wniosku o odwołanie Zarządu Z.Ch. „POLICE” SA obszernie
przedstawiły uzasadnienie ww. wniosku
jak i obecną sytuację zakładów. W odpowiedzi prezes Z.Ch. „POLICE” SA
Ryszard Siwiec stwierdził, iż związki zawodowe demonizują sytuację naszego
zakładu a nie jest ona taka zła i obecny
Zarząd ma „mapę drogową wyjścia z
kryzysu”.
W tym samym czasie z informacji które do nas dotarły na terenie Z.Ch.
„POLICE” SA trwało spotkanie Wiceprezesa Z.Ch. „POLICE” SA Sławomira Winiarskiego z kadrą tech-

Nie chcemy płacić
za błędy Zarządu

Przekonany jest o tym każdy,
kto wykazał minimum woli zapoznając się z naszym uzasadnieniem. Dlatego też Wiceminister Skarbu Państwa Krzysztof
Żuk podzielając nasze obawy
postanowił przyjechać do „POLIC” w dniu 22.04.2009 r., a
Wojewoda Zachodniopomorski na
wniosek postawiony przez M. Jurka na WKDS-ie wdroży niezależny audyt Z.Ch. „POLICE” SA oraz
zaprosił na kolejne posiedzenie
WKDS w maju br. Ministra
Aleksandra Grada.

Złożenie przez nas wniosku o odwołanie Zarządu Zakładów Chemicznych „POLICE” SA spowodowało lawinę spekulacji i różnego rodzaju wystąpień lokalnych mediów
nieprzychylnych związkom zawodowym podpisanym pod
ww. wnioskiem.
Niestety również i tego się spodziewaliśmy, że część dziennikarzy opłacanych „srebrnikami”
Zarządu „POLIC” nie czytała obszernego uzasadnienia, tylko zamknęła oczy i wykonuje zlecenie nie prezentując przy tym żadnego uzasadnienia dla swoich
spekulacji.
Z całą stanowczością stwierdzamy, iż nie jest to konflikt
personalny liderów związkowych i Zarządu Zakładów Chemicznych „POLICE” SA.
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W chemii
optymizm przeważa
nad obawami

Wielokrotnie słyszymy od Zarządu „POLIC” sprzeczne informacje na temat sytuacji w Zakładach, na zewnątrz że nie
jest tak źle, wewnątrz, że firmę powinno się zatrzymać. Całą
winę za złą sytuację Zarząd zwala na kryzys światowy. Zastanawiające jest, że kryzys w tak dużym stopniu z całej
chemii dotknął tylko nasz zakład.

Ryszard Kunicki, prezes Ciechu.

W podobnym tonie wypowiedział się
Paweł Jarczewski, prezes Zakładów
Azotowych Puławy. - Ten rok nie jest
łatwy, ale wykorzystanie instalacji w
Polsce i tak jest wysokie w skali europejskiej - powiedział.
Zapewnił również, że jest optymistą co
do wyników trzeciego i czwartego
kwartału 2009 roku.

Większość prezesów firm chemicznych, twierdzi że są podstawy do ostrożnego optymizmu dla
branży a produkcja jest na dość
wysokim poziomie. Nie możemy
tego niestety powiedzieć o Z.Ch.
„POLICE” SA.

Poniżej przedstawiamy krótkie wypowiedzi prezesów o sytuacji w swoich
zakładach:

Poprawę sytuacji odczuwają także
Zakłady Azotowe Kędzierzyn. - Po
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- Patrzymy w przyszłość z niepokojem, ale i optymizmem - zapewnił
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