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Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „POLICE” SA tylko do użytku wewnętrznego

Wybory do Rady Nadzorczej

W najbliższych dniach 22-24.03.2010 r. każdy z nas będzie
musiał po raz kolejny podjąć decyzję na kogo będzie głosował w wyborach do Rady Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A.

Jak ważna jest to decyzja mogliśmy nia ministra Skarbu Państwa, niejednosię przekonać w ubiegłych dwóch la- krotnie blokując złe decyzje Zarządu, jak
tach, kiedy to brak dialogu Zarządu również mogliśmy niemal natychmiast
ze związkami zareagować na różne
wodowymi, lek„dziwne” pomysły
ceważenie naskierowane przeciwko
Zagłosuj na
szych postulatów,
załodze Z.Ch. „POLIWiesława Markwasa
olbrzymie zakupy
CE” SA.
i Annę Tarocińską!
surowców po najwyższych cenach,
Trzy Organizacje
opcje walutowe,
związkowe: NSZZ
zwolnienia pracowników i ciągłe ma- „Solidarność”, MZZ Pracowników
mienie nas otrzymaniem kredytu oraz Ruchu Ciągłego oraz NSZZ „Soostatnio groźba utraty płynności po- lidarność -80” postanowiło pokazało jak ważne mieć swoich przed- przeć kandydatury Wiesława Markwasa i Anny Tarocińskiej jako
stawicieli w Radzie Nadzorczej.
Przez naszych przedstawicieli mogli- kandydatów na reprezentantów
śmy wielokrotnie prezentować zdanie pracowników w Radzie Nadzorczej
pracowników członkom RN z ramie- V kadencji.

Wiesław Markwas

Nie do przyjęcia jest
program szybkiego wydzielenia Zakładu Energetycznego, którego wprowadzenie Zarząd „POLIC” planuje na trzeci kwartał 2010 r.
Spowoduje to uzależnienie
się pozostałych zakładów
produkcyjnych od zewnętrznego podmiotu a przez to spowoduje zwiększenie kosztów a nawet ryzyko
zamknięcia części wydziałów. Skutkami nieodpowiedzialnych decyzji Zarządu usiłuje
się obciążyć głównie Załogę i Związki Zawodowe. Zamiast dokonać gruntownej
analizy sytuacji rynkowej, podjętych w przeszłości nieodpowiedzialnych decyzji zakupów surowców i opracować w związku z
tym skuteczną strategię sprzedaży produktów, Zarząd przedstawia nowe schematy or-

Będę popierał taką restrukturyzację Zakładu,
która nie przewiduje zwolnień pracowniczych.

powiedzialnych decyzji w Radzie Nadzorczej Z.Ch. Police S.A.
23 letnia praktyka zawodowa w Z.Ch.
Police na różnych stanowiskach dały mi
podstawę wiedzy merytorycznej dotyczącej spraw ekonomicznych, prawa handlowego, rachunkowości, prawa pracy,
inwestycji, remontów, umożliwiają mi podejmowanie właściwych i szybkich decyzji leżących w interesie Zakładu i jego pracowników.

Kandydat załogi do Rady Nadzorczej Z.Ch. Police S.A.
Urodziłem się w Szczecinie. Obecnie
mieszkam w Tanowie. Mam 49 lat .Jestem
żonaty. Żona jest nauczycielką w szkole podstawowej w Policach. Posiadam dwoje dzieci: syn-21 lat, student ekonomii, córka -23
lata, studentka medycyny.
Wykształcenie: wyższe.Ukończyłem
Akademię Rolniczą uzyskując tytuł mgr inż.
mechanizacji oraz Studia Podyplomowe kierunek Zarządzanie Biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Ponadto posiadam zawód
technika energetyki
cieplnej po ukończeniu
Technikum Mechaniczno-Energetycznego w
Szczecinie.
Staż pracy: 25 lat, w
tym 23 lata pracy w Z.Ch.
Police. Zaczynałem pracę jako mistrz na wydziałach produkcyjnych Zakładu Bieli Tytanowej,
następnie zostałem specjalistą, mechanikiem.
Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku
z-cy kierownika ds. technicznych . Od czerwca
2007 r., po wyborze przez pracowników Zakładów, zasiadam w Radzie Nadzorczej, pełnię funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. W
latach ubiegłych, z ramienia Zakładów, byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej „Budchem” oraz v-ce przewodniczącym spółki „Koncept”. Posiadam odpowiedni zasób wiedzy i nabyte dotychczas doświadczenia niezbędne do podejmowania od-
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ganizacyjne, według których są zatrudniane nowe osoby z zewnątrz , głównie z nadania politycznego. Naszym pracownikom
przedstawia się ciągle nowe działania restrukturyzacyjne, mające zmniejszyć koszty stałe, czyli ograniczyć głównie płace, co
będzie wiązało się to z dalszymi zwolnieniami. Będę się tej praktyce stanowczo przeciwstawiał. Nie można też dopuścić do sytuacji gdy wieloletni pracownicy biurowi są
ciągle straszeni, że zostaną przesunięci na aparatowych na brakujące wakaty na wydziałach
produkcyjnych. Koszt takiego przesunięcia
jest wysoki, a ponadto nie można pracować
w ciągłym stresie. A tak się zachowują niektórzy członkowie Zarządu. Nie pracownicy,
nie związki zawodowe, jak to twierdzą niektórzy działacze polityczni, doprowadzili do najgorszego w historii Z.Ch. Police S.A. wyniku
finansowego za 2009 r. i olbrzymich strat w III
i IV kwartale 2008 r. lecz moim zdaniem w głównej mierze niekompetentne osoby z Zarządu i
brak reakcji osób z Rady Nadzorczej powołanych przez Ministra Skarbu Państwa, nie
można wszystkiego zrzucać na kryzys gospodarczy.
Do tej pory Rada Nadzorcza, mimo wielokrotnych wniosków przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej ,nie wydała opinii
w drodze uchwały /bo jest tylko taka możliwość/ dotyczącej zakupu surowców i ściśle z tym związanych opcji walutowych.
Sprawa w dziwny sposób jest „wytłumiana”. Nie powołała w skład Zarządu Dyrektorów / Produkcyjnego i Technicznego / z
drugiej strony tzw. płotu. Nie mają oni bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje przez Zarząd chociaż pod nich podlega sumarycznie ponad 2,2 tys. pracowników, głównie bezpośrednio związanych z
produkcją. Mogą być oni w każdej chwili
odwołani, jeżeli np. nie wykonają poleceń

członków zarządu. W historii Z.Ch. Police
tego jeszcze nie było. Nowi, „wybitni” , specjaliści z niektórych wydziałów nieprodukcyjnych otrzymują wyższe wynagrodzenia
niż Kierownicy Zakładów z b. dużym doświadczeniem zawodowym, którzy odpowiadają bezpośrednio za produkcję i są do dyspozycji Zakładów przez 24 godziny.
Za najpilniejsze w bieżących działaniach
uważam:
- odzyskanie płynności finansowej Zakładów
-odbudowę handlu
- poprawienie warunków ekonomicznych
pracowników Zakładu
- poprawę gospodarki remontowo-inwestycyjnej.
- uproszczenie obowiązujących procedur
- powstrzymanie odejścia doświadczonych
pracowników i stworzenie warunków
zachęcających do podjęcia pracy przez nowych o odpowiednich kwalifikacjach
- poprawienie warunków związanych z
ochroną środowiska
- wdrożenie planu naprawczego , który przyniesie efekty ekonomiczne
- wspieranie, w miarę możliwości finansowych Zakładu, sportu z naciskiem na sport
masowy z ukierunkowaniem na Naszych pracowników i ich rodzin

Podsumowując, jako przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej zamierzam wykonywać swoje obowiązki w sposób skuteczny,
zdecydowany. Będę ściśle współpracował z
drugim przedstawicielem Załogi w Radzie
Nadzorczej i utrzymywał stałe kontakty, tak
jak do tej pory, z przedstawicielami Załogi ,
którymi są związki zawodowe na organizowanych spotkaniach , gdyż chcę, aby pracownicy otrzymywali pełne informacje dotyczące Naszego Zakładu. Deklaruję wolę współpracy z wszystkimi związkami zawodowymi.
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