Uchwała Rady Sekcji Krajowej przemysłu Zbrojeniowego ZZPE
Podjęta w dniu 2.10. 2020 r. w Warszawie

1. Rada zobowiązuje współprzewodniczącego Zespołu Trójstronnego ds. PPO
ze strony społecznej do zwołania w trybie pilnym posiedzenia Zespołu z
udziałem wicepremiera Sasina - którego ministerstwo nadzoruje działalność
Polskiej Grupy Zbrojeniowej .
Tematyka zespołu dotyczyć powinna realizacji postulatów przekazanych
Rządowi.
2. Rada zobowiązuje Prezydium Sekcji do zorganizowania spotkania z nowym
wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim który będzie nadzorował resorty
odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa.
3. Rada powołuje Zbigniewa Wysockiego na koordynatora do współpracy z
Sekcją Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność, Jana
Siedleckiego do współpracy ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i
Techników, Zdzisława Białka do współpracy z Sekcją Lotniczą NSZZ
„Solidarność” oraz Tadeusza Mirkiewicza do współpracy z Sekcją Krajową
NSZZ „Solidarność”Pracowników Cywilnych MON
4. Analizując mizerne /brak/efekty sprawowania nadzoru przez Ministerstwo
Aktywów Państwowych nad Polską Grupą Zbrojeniową Rada domaga się
przekazanie tego nadzoru Ministerstwu Obrony Narodowej.
5. Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE w pełni akceptuje
postulaty i uchwałę Prezydium Rady Sekcji przyjęte w dniu 24 września br.
i jednocześnie zobowiązuje Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe
działające w Sekcji do kontynuowania akcji protestacyjnej do czasu podjęcia
przez stronę rządową rozmów i negocjacji w sprawie realizacji zgłoszonych
postulatów.
6. W przypadku braku rzeczowej odpowiedzi – ze strony rządowej – w
sprawie zwołania w trybie pilnym Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju
Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił
Zbrojnych z udziałem pana premiera Sasina – Rada Sekcji podejmie dalsze
kroki zaostrzające akcję protestacyjną z wykorzystaniem wszystkich
procedur przewidzianych prawem - ze strajkiem włącznie.

7. Rada Sekcji zobowiązuje Prezydium do wniesienia, do odpowiedniej
prokuratury, wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie możliwego
złamania prawa przez Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. poprzez
wykreślenie ze statutów spółek podległych zapisów o nadzorze Ministra
Obrony, co jest sprzeczne z ustawą z dnia 23.08.2001 r. o organizowaniu
zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

