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Dlaczego zdecydowanie
oprotestowaliśmy PDO
Program Dobrowolnych Odejść zaserwowany nam przez Zarząd jest
niczym innym jak daniną na rzecz początkowo PIS-u a później PO
zwłaszcza tej szczecińskiej.
ze względu na zbyt małe obsady na zmianie,
 dlaczego główny prawnik PO pracuje w
naszej grupie kapitałowej na kilku wysoko
płatnych etatach,
 jakie efekty ekonomiczne przynosi Zakładom Biuro Doradców Zarządu.
Takich pytań jest wiele i próżno oczekiwać
odpowiedzi.

Opcje walutowe

NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojony brakiem rozwiązań dotyczących skutków tzw.
opcji walutowych.
Związek nasz dostrzega odpowiedzialność zarządów firm za podejmowane decyzje gospodarcze. Zarządy, które popełniły błędy przy
zawieraniu umów opcyjnych, nie zważając
na ryzyko zmian kursów walutowych powinny zostać jak najszybciej ukarane. Uważamy, że dla utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które wpadły w pułapkę opcji
walutowych potrzebne jest wprowadzenie na
szybką ścieżkę legislacyjną rozwiązań umożliwiających m.in.: odroczenie terminu spłaty
długów wobec banku, udzielenie pożyczek lub
gwarancji kredytowych za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego lub ułatwień
w uzyskiwaniu długoterminowych kredytów na
spłatę zobowiązań wynikających z zapadalności opcji.

Kiedy w 2003 r. przeprowadzony został Program Dobrowolnych Odejść zakład odchudzono do 2800 pracowników, na co wydane
zostało ponad 30 mln złotych. Taki stan pracowników trwał około trzech lat. W okresie
ostatnich dwóch lat do zakładu przyjęto ponad 650 osób z czego tylko ponad 200 to pracownicy przyjęci w ramach wprowadzenia
systemy 5 brygadowego, pozostała część to
w ogromnej części tzw. „prośby”
polityczne.
Wprowadzając zarządzeniem PDO
prezes nakazał zapłacić pracownikom
Z.Ch. „POLICE” SA za własną uległość polityczną około 15 mln złotych - te pieniądze Zarząd powinien
zapłacić z własnej kieszeni. Niech
o arogancji Zarządu świadczy fakt,
iż w ostatnich 2 miesiącach nie silił
się na udzielenie odpowiedzi na
pytania zadawane przez związki zawodowe:
 dlaczego są pieniądze na PDO a
nie ma na podwyżki, premię, bony
podarunkowe na święta,
 dlaczego nie chce się ujawnić
liczby nadgodzin za które płaci się
wolnym,
 dlaczego na niektórych zakładach
pracownicy nie mogą wziąć urlopów,
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sugeruje się związkom aby zachowywały spokój, ponieważ banki nie dadzą nam kredytów.
W ocenie naszego związku nadszedł czas aby
wejść w spór zbiorowy lub złożyć wniosek do
Ministra Skarbu o odwołanie Zarządu, ponieważ ten Zarząd Z.Ch. „POLICE” SA jest prawdopodobnie dla banków niewiarygodny, zamiast ratować Zakłady myśli o ich upadłości.

Nowo powołany od kilku tygodni dyrektor finansowy Pan Miklewicz
przyjął sobie prawdopodobnie zasadę zlikwidowania za wszelką cenę
Z.Ch. „POLICE” SA.

Na spotkaniach z tym Panem zarówno przedstawiciele związków zawodowych, kadry kierowniczej jak i zarządów spółek zależnych jedyne co mogli usłyszeć to, że zakład jak i niektóre spółki należy zgłosić do upadłości. Jednocześnie nie chce nam się przedstawić sytuacji finansowo - ekonomicznej Z.Ch. „POLICE” SA jak i spółek zależnych zasłaniając
się tajemnicą giełdową. Z drugiej zaś strony

Pakiet antykryzysowy uzgodniony

NSZZ „ Solidarność
Solidarność”” , pozostałe związki zawodowe oraz pracodawcy przedstawili Rządowi RP wspólny pakiet działań antykryzysowych.

NSZZ „Solidarność” proponuje m.in. uruchomienie dodatkowych źródeł finansowania wynagrodzeń za czas przestojów, zmniejszenie stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe,
podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających, wprowadzenie niezbędnych
ułatwień umożliwiających szybsze wykorzystanie funduszy unijnych, stabilizację zatrudnienia
poprzez ograniczenie zawierania umów na czas określony, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie bonów uprawniających do ich
wymiany na towary lub usługi w tym tzw. bonów towarowych czy wypracowanie w minimalnym
wynagrodzeniu mechanizmów osiągnięcia poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:
„Z nadzieją przyjmuję fakt podjęcia przez rząd pakietu antykryzysowego przedstawionego przez związki
zawodowe i organizacje pracodawców, ale jednocześnie wyrażam zaniepokojenie, że nie zostały zadeklarowane żadne środki budżetowe na jego realizację.
Podkreślam z całą stanowczością, że nie będzie naszej zgody na wprowadzenie rozwiązań niekorzystnych
dla pracowników (12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy) bez odpowiednich zabezpieczeń wymagających uzgodnienia ze związkami zawodowymi oraz bez pozostałych zapisów pakietu antykryzysowego,
w tym przede wszystkim odpowiedniego finansowania z zaangażowaniem środków budżetowych tzw.
częściowego bezrobocia (subsydiowane zatrudnienie) oraz wprowadzenia ustawowego ograniczenia okresu
trwania umów zawieranych na czas określony.
Oczekuję bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji trójstronnych szczegółów pakietu oraz jasnych deklaracji
ze strony rządu, iż pakiet antykryzysowy musi być uzgodniony z partnerami społecznymi”.
Dział Informacji KK
Obszary działań pakietu antykryzysowego na następnej stronie
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