ciąg dalszy ze str. 1

ger, z przed 4 lat, za które to „POLICE” zapłaciły
prawie 2 mln zł. Jak to możliwe, że korzysta się z
opracowań, które nigdy nie zostały oficjalnie zatwierdzone w naszym zakładzie, a na dodatek obecnie
nikt z pracowników nie wie, gdzieznajduje się umowa
zawarta z tą firmą.

PZU, Wedel,Whirlpool, Krosno ...
Po otrzymaniu tych ekspertyz Zakładowe Organizacje Związkowe wydadzą opinie w sprawie programu restrukturyzacji.
W sprawie zwolnień grupowych, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej informacji. Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych
pracodawca ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

rysunek z opracowania pt. Restrukturyzacja Z.Ch. „POLICE” w Policach „Co robimy, do czego zmierzamy?” Pytania i odpowiedzi. Police,
październik 1995

Sposób przeprowadzania zwolnienień pracowników
umysłowych przez jednego z dyrektorów, przypomina przedstawioną powyżej historyjkę z kurnikiem.

Absurdem jest pomysł jednoczesnego wprowadzenia
PDO i przygotowywania zwolnień grupowych. W zakładzie wytworzyła się psychoza strachu, pracownicy próbują się dowiedzieć czy znajdują się na liście, czy może
odejść na PDO, czy być zwolnionym bez odszkodowania.
Zapomina się, że w ciągu ostatnich 2 lat z firmy odeszło 400
pracowników, zatrudnienie
zmniejszyło się z 3300 do
2900. Doliczając do tego następne planowane 600 osób
daje to wynik 1000 pracowników. Jak na miasto Police
jest to liczba dramatyczna,
mogąca doprowadzić do destabilizacji firmy.
Od tygodnia prowadzimy
intensywne rozmowy na temat nowego ZUZP, spotkania odbywają się praktycznie codzień. Chcemy jak najszybciej uzgodnić tzw. umowę społeczną.
Jako Rada Pracowników
związki zawodowe skontaktowały się z firmą SPartner Grupa Syndex, aby
program restrukturyzacji
„POLIC” ocenili niezależni
eksperci, mający olbrzymie
doświadczenie w tego typu
analizach. Klientami S-Partner były organizacje związkowe m.in. Volkswagen
Motor, General Motors,

Nadodrze redagują: Krzysztof Zieliński, Andrzej Malicki, tel. 11-65, 16-60.
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Negocjacje ZUZP,
program restrukturyzacji

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami sytuacji, która w normalnej firmie nie powinna
mieć miejsca, głównie za sprawą Dyrektora Restrukturyzacji Pana I. Marciniaka.

Niezrozumiałą sytuacją, o której poinformowani zostali przez nas członkowie Rady Nadzorczej jest też
fakt wypracowywania w zakładzie tylu nadgodzin
(prawie30 tys.), Zarząd mówi o nadmiernym zatrudnieniu, gdy na produkcji brakuje około 70 osób.
Po tym spotkaniu Rada Nadzorcza podjęła decyzję
o wstrzymaniu się z przyjęciem programu restrukturyzacji na czas konsultacji ze związkami zawodowymi. Kilka dni później otrzymaliśmy w końcu pełną
wersję programu restrukturyzacji.

ka, poinformowaliśmy przewodniczącego RN o braku jakichkolwiek konsultacji z organizacjami związkowymi i wniosku o zmianę przewodniczącego zespołu, który ma negocjować z ramienia pracodawcy
ZUZP, gdyż z Panem I. Marciniakiem z ww. powodów nie będziemy więcej rozmawiać.

Około miesiąc temu od naszych przedstawicieli
w Radzie Nadzorczej dowiedzieliśmy się, że na
życzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Mroczkowskiego Wiceprezes I. Marciniak
przygotował poprawioną wersję programu restrukturyzacji, w którym skrócony został okres
zmniejszania zatrudnienia z 4 lat do 1 roku o około
600 osób. W międzyczasie okazało się, że jeszcze przed przyjęciem programu restrukturyzacji,
bez jakiejkolwiek uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej Wiceprezes I. Marciniak rozesłał do dyrektorów pionów pisma z wytycznymi, o ilu pracowników umysłowych powinny być zmniejszone komórki organizacyjne. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jest to zgodne z prawem, bo to nie
są jeszcze zwolnienia, lecz tylko przygotowania
do zwolnień.

Niewiadomo też, skąd wzięła się liczba 600 pracowników, nikt do tej pory z nami o tym nie rozmawiał,
nikt nie uzasadnił, czy listy przygotowane przez Wicepresa I. Marciniaka są uzasadnione jakimikolwiek
analizami. Od Wiceprezesa usłyszeliśmy, że liczba ta
wynika z opracowania firmy zewnętrznej Roland Ber-

ciąg dalszy na str. 4

Ponad tydzień temu program restrukturyzacji
przyjął Zarząd „POLIC”, tylko dzięki szybkiej reakcji związków zawodowych udało się wymusić
na Radzie Nadzorczej spotkanie, na którym
przedstawiliśmy swoje argumenty, m.in. o bezprawnych działaniach wiceprezesa I. Marcinia-

Dlaczego niezbędne są
działania w zakresie
restrukturyzacji zatrudnienia?

Pierwszy z wykresów przedstawia poziom zatrudnienia w latach 2007-2010.
Okazuje się, że nie Police, a Puławy mają
obecnie największe zatrudnienie - 3350

stała przeprowadzona w pozostałych zakładach. Nie powiedział jednak o tym, że
ten rok był najgorszy z powodu niekompetencji poprzedniego Zarządu (100 mln
strat na opcjach, jeszcze większe starty
na najdroższych w historii zakupach surowców). Na naszym wykresie można zauważyć, że lata 2007 i 2008 mieliśmy po-

osób (informacja ze strony MSP) przy
naszym 2900 i 2388 w Tarnowie. Małe zaskoczenie, przecież w prasie, wielokrotnie Puławy były podawane za wzór, na-

równywalne z Puławami. Sprawdziliśmy
również I półrocze 2010 r. i okazało się,
że w bieżącym roku te wyniki się jeszcze
bardziej zrównały, jesteśmy nieco wyżej od Puław.

tomiast przerost zatrudnienia pokazywano tylko w Policach.

Na spotkaniu Zakładowych Organizacji Związkowych z przewodniczącym Rady Nadzorczej, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, dowiedzieliśmy się od Pana Jerzego Majchrzaka, Członka
Rady Nadzorczej, dlaczego niezbędne są działania w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia.
Na ekranie zobaczyliśmy przygotowane slajdy z wykresami, z których wynikało, że Zakłady
Chemiczne "POLICE" SA jako jedyne nie przeprowadziły gruntownych zmian dostosujących
nasze Zakłady do rynku zewnętrznego. Z tych wykresów wynikało, że jesteśmy najgorszym Zakładem, niemalże we wszystkich możliwych płaszczyznach.
Wobec tych wyliczeń pokusiliśmy się by zrobić trzy własne wykresy na przykładzie trzech Zakładów: Puław, Tarnowa i Polic pokazujące rzeczywisty obraz. Warto zaznaczyć, że ponad średnią zdecydowanie odbiega Anwil.

Drugi z wykresów pokazuje przychód
netto ze sprzedaży na jednego zatrudnionego w tys. PLN. Pan Jerzy Majchrzak omawiając slajd z własnej prezentacji poinformował zebranych, że
niestety Police na koniec 2009 roku mają
najniższy przychód i jest to efekt, oczywiście, braku restrukturyzacji, która zo-
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Najbardziej zaskoczeni byliśmy przy
opracowywaniu trzeciego wykresu pokazującego stosunek pracowników na
stanowiskach robotniczych do stanowisk nierobotniczych. Od dłuższego
czasu w prasie i w przekazach Zarządu
ukazywały się informacje, że w naszym

restrukturyzacja jest potrzebna, ale nie
taka jaką proponuje nam Wiceprezes I.
Marciniak, bez rozmów, na siłę, bez rzetelnych analiz, w atmosferze psychozy.
Najlepszym przykładem jest Program Dobrowolnych Odejść, przy wprowadzeniu
którego ustawa nakazuje konsultacje ze
związkami zawodowymi. Konsultacje wg
Pana Marciniaka to spotkanie na zaliczenie. Nie chcieliśmy włączać się w rozmowy na temat regulaminu PDO, bo wiedzieliśmy, że będzie próbowało się nas

zakładzie pracuje za dużo pracowników
"umysłowych" w porównaniu do innych
firm chemicznych. Okazało się, że jest to
kolejny mit, który wielokrotnie był w
Warszawie przekazywany Ministrowi
Adamowi Leszkiewiczowi.
Wykres pokazuje, że te różnice odnośnie

"ubrać", że program został uzgodniony z
nami. Jeden ze związków zgłosił do regulaminu kilka poprawek, żadna nie została
uwzględniona. Następnego dnia w mediach usłyszeliśmy, że po konsultacjach
ze związkami zawodowymi zostało wprowadzone PDO.
Wykresy zostały przygotowane na podstawie danych z Raportów Rocznych i
Sprawozdań Zarządów Zakładów Azotowych Puławy, Zakładów Azotowych
Tarnów i Z.Ch. "POLICE" SA.

proporcji pracowników "umysłowych"
i "fizycznych" są minimalne, z tym że
na koniec 2009 roku najniższy stosunek
(33,64 % pracowników na stanowiskach
nierobotniczych do 66,36% pracowników na stanowiskach robotniczych) z
trzech Zakładów mają "POLICE".

*w przypadku Puław rok obrachunkowy jest liczony jako 2 połowa roku i i 1 połowa roku nastęnego.

Nie posiadamy, niestety, wystarczających
danych, aby dokonać porównania pozostałych wykresów przedstawionych przez
pracodawcę i uwzględnić pozostałe zakłady chemiczne, te trzy które przedstawiliśmy powyżej pokazują jednak, że w omawianym zakresie przez ostatnie lata Zakłady Chemiczne "POLICE" SA przedstawiane były przez pracodawcę jako najgorsze z całej chemii, co na pewno nie jest
prawdą.
Nie zamierzamy przekonywać nikogo, że
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