Obchody 40. rocznicy wydarzeń grudniowych 1970 r.
Szczecin, 17-18 grudnia 2010 r.
17 grudnia 2010 r.,

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (ul. Wały Chrobrego 4),
13:30 wręczenie odznaczeń przez Prezydenta RP (sala Rycerska)
Al. Jana Pawła II (między pl. Grunwaldzkim a ul. Mazurską, w
stronę UM)
17.00 otwarcie wystawy „Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień '70 - Styczeń '71”

11:45 rozpoczęcie uroczystości pod tablicą „Pamięci poległych
w grudniu 1970 r.”
 przemówienie Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotra Dudy
 modlitwa „Na Anioł Pański”
 złożenie kwiatów
 pokłon sztandarów
13:30 rekonstrukcja historyczna wydarzeń Grudnia 1970 r. - ul.
Dubois

Plac Solidarności,
10:30 Uroczyste otwarcie obchodów 40. rocznicy wydarzeń
Grudnia 1970 r.
 rozpoczęcie uroczystości pod pomnikiem Ofiar Grudnia „Anioł
Wolności”
 odczytanie listu prof. Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 przemówienie Prezydenta Miasta Szczecin
 przemówienie przedstawiciela Stowarzyszenia Grudzień'70 Styczeń '71
 modlitwa,
 złożenie kwiatów przez 5-7 delegacji. Pozostałe delegacje składają kwiaty pod bramą Stoczni,
11:00 formowanie pochodu i przemarsz „Szlakiem robotników
z Grudnia 1970 r.”(z pl. Solidarności na pl. Ofiar Grudnia 1970 r.)
Bazylika Archikatedralna w Szczecinie ul. Św. Jakuba 1
18:00 msza św.

14:00 panel dyskusyjny cz. I Wydarzenia
Grudnia 1970 r.
(Organizator IPN O/Szczecin)
panel dyskusyjny cz. II Wydarzenia Grudnia
1970 r.

12:00 uroczysta gala, wręczenie honorowych
odznaczeń (Sala Bogusława Zamek Książąt
Pomorskich)
 powitanie zaproszonych gości - prowadząca Agnieszka Lisowska
 przemówienie Ministra Sprawiedliwości
Krzysztofa Kwiatkowskiego
 przemówienie Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego
 wręczenie odznaczeń resortowych z Wymiaru Sprawiedliwości oraz Honorowych Odznak Gryfa Zachodniopomorskiego
 wystąpienie przedstawiciela odznaczonych
 „Symfonia Szesnastu” Piotr Klimka
 przemówienie Marcina Stefaniaka dyr.
IPN/ Oddział w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich (ul. Korsarzy
34)
11.45 otwarcie wystawy „Nieznany szczeciński Grudzień 70” hall przed Salą Bogusława, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Cmentarz Centralny, druga brama
10:00 odsłonięcie tablic upamiętniających ofiary Grudnia '70
 modlitwa i poświęcenie w uroczystości
udział biorą poczty sztandarowe

18 grudnia 2010 r.,

Plac Ofiar Grudnia 1970 r. (Brama Główna Stoczni Szczecińskiej)
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Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „POLICE” SA tylko do użytku wewnętrznego

Analizy firmy S-partner potwierdziły nasze obawy odnośnie planu restrukturyzacji, że zbyt wiele miejsca
poświęca się w nim oszczędnościom
na pracownikach, głównie redukcjom kosztów zatrudnienia a zbyt
mało planowi rozwoju opartemu o
kompleksową strategię finansową,
handlową i organizacyjną. W planie brakuje przede wszystkim jasnej
wizji struktury zatrudnienia i dostosowania kompetencji załogi do przewidywanych potrzeb.

Analiza planu restrukturyzacji
Po zapoznaniu się z analizami fir- W związku z powyższym wezwaliśmy
my S-partner dotyczącymi Planu Zarząd ZCh „POLICE” SA do odRestrukturyzacji ZCh „POLI- stąpienia od redukcji zatrudnienia w
CE” SA z dnia 26 października Zakładzie oraz przyjęcie ZUZP w
2010 r. uznaliśmy za nieuzasad- wersji proponowanej przez Zakładonione w takim zakresie a zatem we Organizacje Związkowe.
niemożliwe do zaakceptowania Po przyjęciu naszych propozycji
przez stronę społeczną zapisy w Zakładowe Organizacje Związkoplanie restrukturyzacji dotyczą- we podejmą decyzję odnośnie wyzacji.

ce zwolnień pracowników oraz dania opinii do planu restrukturypraktycznie likwidację ZUZP.

Zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa
25 listopada br. Zakładowe Or- stwa wraz z wnioskiem o wszczę- micznych „POLICE” SA w Poliw ZCh „POLICE” SA złożyły w nia przygotowawczego.

dzo szybką reakcję ze strony pro-

roku 2009 r. Warto nadmienić bar-

ganizacje Związkowe działające cie i przeprowadzenie postępowa- cach począwszy od 2007 r do
Prokuraturze Rejonowej w

Szczecinie zawiadomienie o po- Zawiadomienie związane jest z dzia- kuratury, która przeprowadziła już
dejrzeniu popełnienia przestęp- łalnością Zarządu Zakładów Che- w tej sprawie kilka przesłuchań.

Po wielu odbytych spotkaniach

do końca stycznia 2011 r. Praco-

„POLICE” SA zostały przełożone

analiz struktury zatrudnienia.

pozycji po dokonaniu dokładnych

su do przedstawienia nowych pro-

Regulamin zwolnień
rozmowy na temat regulaminu

dawca zobowiązał się do tego cza-

zapisów o trochę mniejszej wadze,

Trwają również rozmowy na temat

i remontowych.

wych oraz odpraw emerytalnych

zmianowego, nagród jubileuszo-

ki zasadniczej, premii, dodatku

kluczowych punktów m.in. staw-

nizacjami związkowymi dotyczą

ści pomiędzy pracodawcą a orga-

du Zbiorowego Pracy. Rozbieżno-

ważniejsze zapisy nowego Ukła-

Wciąż nieuzgodnione zostały naj-

jących wydzielanie spółek ze 100%

działań restrukturyzacyjnych obejmu-

współpracy w zakresie prowadzenia

rozumienia o zasadach i warunkach

nik nr 12, który dotyczył będzie Po-

Negocjowany jest też nowy załącz-

powiedzenia ZUZP.

Programu Emerytalnego, okresu wy-

Chemicznego i RT, Pracowniczego

nych, dodatku za funkcję Ratownika

ku za pracę w warunkach szczegól-

pracy, rejestracji czasu pracy, dodat-

pracy na tzw. „R”, systemów czasu

dodatkowych dni wolnych od pracy,

zwolnień.

nia ZUZP, odszkodowań z powodu

podmiocie, gwarancji obowiązywa-

gwarancji zatrudnienia w nowym

bieżności w tym załączniku dotyczą

nych poza procesem. Główne roz-

Z.Ch. „POLICE” S.A., prowadzo-

nych nie powiązanych kapitałowo z

towego do podmiotów zewnętrz-

w ramach tzw. outsourcingu kontrak-

szczególnych obszarów działalności

tych spółek oraz wydzielania po-

zbycia inwestorom strategicznym

udziałem Z.Ch. „POLICE” S.A.,

Negocjacje ZUZP

dotyczących m.in.: miejsca pracy,

Głównym zadaniem
naszego Związku
w przyszłym roku
będzie obrona miejsc pracy
w grupie kapitałowej
Z.Ch. „POLICE” SA
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zwolnień w Zakładach Chemicznych
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