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11-14.03.2013 wybory do Rady Nadzorczej

W dniach 11-14 marca 2013 r. odbędą się wybory przedstawicieli Załogi do Rady Nadzorczej 
Z.Ch. „POLICE” SA. Pracownicy poprzez głosowanie zdecydują, kto przez najbliższą kaden-
cję będzie ich reprezentował w Radzie Nadzorczej. Dobry kandydat powinien mieć  wiedzę 
merytoryczną dotyczącą funkcjonowania Zakładu i duże doświadczenie w pracy zawodo-
wej a przede wszystkim musi umieć przeciwstawić  się decyzjom Zarządu wymierzonym 
przeciwko pracownikom. Na pewno te kryteria spełnia Wiesław Markwas, dla którego 
swoje poparcie wyraził Burmistrz Polic Władysław Diakun. Właśnie z powodu swojej aktyw-
nej działalności w RN jest osobą niewygodną dla obecnego Zarządu „POLIC”. Wiesława 
Markwasa i Andrzeja Kurowskiego poparły cztery organizacje związkowe: NSZZ So-
lidarność, MNSZZ  Pracowników Z.Ch. „POLICE” SA, NSZZ Solidarność 80, ZZ Kontra-95.Nadodrze redagują: Krzysztof Zieliński, Andrzej Malicki. tel. 11-65 www.solidarnosc.police.pl
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WIESŁAW MARKWAS: Głosowałem prze-
ciwko zmianie znaku słowno- graficznego 
tzw. logo, wiążącego się ze zniknięciem na-
zwy Z. Ch. Police S.A. i pojawieniem się tyl-
ko nazwy „Grupy Azoty”. W wyniku przyjęcia 
tej uchwały poprzez pozostałych członków 
Rady Nadzorczej Zakłady Chemiczne Poli-
ce S.A. tracą swą tożsamość, autonomię. 

NADODRZE: Zarząd „POLIC” podjął kontro-
wersyjną decyzję o sprzedaży części EC I.

WIESŁAW MARKWAS: Głosowałem jako 
jedyny z Rady Nadzorczej przeciwko sprze-
daży części urządzeń elektrociepłowni EC 1 
i zgłosiłem zdanie odrębne z uzasadnieniem. 
Do czasu wybudowania alternatywnego źró-
dła energii cieplnej (np. kotła gazowego) i 
wyjaśnienia innych zagadnień, które opisa-
łem w zdaniu odrębnym, na dzień dzisiejszy 
nie można podejmować decyzji o sprzedaży 
części urządzeń elektrociepłowni EC 1. Peł-
ne zdanie odrębne do wglądu na stronie in-
ternetowej www.solidarnosc.police.pl.
 
NADODRZE: Czym chciałby się Pan zająć w 
kolejnej kadencji?

WIESŁAW MARKWAS: Mam zamiar nadal 
przeprowadzać konsultacje społeczne w 
sprawach dla załogi najważniejszych. Poza 
tym chcę ściślej współpracować ze wszystkimi 
organizacjami związkowymi działającymi na 
terenie spółki. Przede wszystkim w sprawach 
dotyczących m.in. zmiany systemu premiowa-
nia, zagwarantowania pełnej obsady produk-
cyjnej na stanowiskach pracy oraz stopnio-
wego likwidowania tzw. umów śmieciowych.

NADODRZE: W minionej kadencji reprezento-
wał Pan załogę w Radzie Nadzorczej. To był 
bardzo gorący okres dla Zakładów Chemicz-
nych „POLICE” SA.

WIESŁAW MARKWAS: Przede wszystkim 
gorący dla pracowników spółki, którym groziło 
przyjęcie nie akceptowanego przez załogę pla-
nu restrukturyzacji firmy. Będąc sekretarzem 
Rady Nadzorczej wniosłem odrębne stanowi-
sko w tej sprawie i tym samym sprzeciwiłem 
się przyjęciu tego planu. Zahamowałem w ten 
sposób zamknięcie części Zakładów Chemicz-
nych „POLICE” SA i uniemożliwiłem wdrożenie 
planu zwolnień grupowych. M.in. dzięki mojej 
interwencji ok. pół tysiąca pracowników spółki 
nadal ma pracę.

NADODRZE: Czy poza zahamowaniem planu 
restrukturyzacji były jakieś inne, trudne do roz-
wiązania dla firmy sprawy?

Wiesław Markwas: Oczywiście. Przede 
wszystkim przeprowadziłem kontrolę zasad-
ności  zakupu niektórych surowców strate-
gicznych. Niestety musiałem wnioskować o 
wszczęcie postępowania prokuratorskiego 
w tej sprawie. Ponadto zapobiegłem planom 
ograniczenia produkcji amoniaku i złożyłem 
zdanie odrębne dotyczące zasadności sprze-
daży części urządzeń elektrociepłowni EC 1. 
W trakcie minionej kadencji wnioskowałem 
także o zmianę nie akceptowanego przez za-
łogę systemu premiowania, wynagradzania i 
zatrudniania pracowników.

NADODRZE: Na jednym z ostatnich posiedzeń 
RN podjęto uchwałę o zmianie logo Zakładów 
Chemicznych „POLICE” SA.

Rozmowa z Wiesławem Markwasem
Z  Zakładami Chemicznymi „POLICE” SA związany od 1987 roku. Na początku jako Mistrz 
Wydziału Części Białej, a następnie jako Specjalista, Mechanik Zakładu i obecnie Kierow-
nik Działu Technicznego Zakładu Bieli Tytanowej. Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej 
Zakładów Chemicznych „POLICE” SA – wybrany na tą funkcję jako przedstawiciel załogi.
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