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DO RAK WlASNYCH
Pan
Zbigniew Romaszewski
Wicemarszafek Senatu RP VII kadencji

Z powodu braku dziafania odpowiedzi na pismo L.dz.003/KIOPlWych/2010
z dnia 09.06.2010 r. zawierajqce sprecyzowane obawy, zarzuty i oczekiwania Obywateli
reprezentowanych przez Komitet ... skierowane do MarszaJka Senatu Bogdana Borusewicza,
co narusza w naszym przekonaniu postanowienia Art. 63. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
powt6rnie za Panskim posrednictwem zwracamy si~ do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Pana osobiscie, wieloletniego wybitnego dziaJacza spoJecznego; CzJonka Komisji Praw
CzJowieka, Praworzqdnosci i Petycji 0 podj~cie bezzwJocznych dziaJan w celu zatrzymania
spofecznie i gospodarczo szkodliwych proces6w, kt6re narai:ajq bezpieczenstwo Panstwa,
dziaJajq na szkod~ majqtku Skarbu Panstwa oraz obywateli, kt6rzy go wypracowali.

Dziafania te Sq zwiqzane z wnoszeniem przez Skarb Panstwa udziaf6w Sp6fek powstatych
w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsi~biorstw Remontowo Produkcyjnych do Bumar sp. z 0,0.

Sp6fki, kt6ra w powszechnej ocenie i postrzeganiu, kojarzona jest z niejasnymi poczynaniami
biznesowo-finansowymi, sukcesywnym nieracjonalnym zatracaniem majqtku narodowego,
kolesiowskiej polityki zatrudnieniowo-kadrowej, kt6ra daje mozliwosc utrzymania si~ na stofku pseudo
fachowc6w i osiqganie z tego tytufu doraznych efekt6w jedynie poprzez wyprzedaz atrakcyjnego
majqtku oraz redukcj~ zatrudnienia w zarzqdzanych podmiotach. Cafoksztaft kilkuletnich takich dziafan
prowadzonych przez Bumar sp. z 0.0. rzutuje negatywnie na jej wizerunek rynkowo-biznesowy i tym
samym na wiarygodnosc podmiot6w w niej skupionych oraz wfqczanych. W tej specyficznej branzy,
reputacja i wiarygodnosc podmiot6w ma szczeg61ne znaczenie gdyz obejmuje swym zakresem
wsz~dzie na swiecie chroniony i b~dqcy pod specjalnym nadzorem obszar bezpieczenstwa
i obronnosci Panstwa.

Dziafajqc z upowaznienia KOMITETU INICJATYWY SPOtECZNEJ PRYWATYZACJI
SPOtEK POWSTAtYCH W WYNIKU KOMERCJALlZACJI WOJSKOWYCH PRZEDSI~BIORSTW
REMONTOWO PRODUKCY JNYCH i w imieniu zainteresowanych funkcjonowaniem i utrzymaniem
miejsc pracy w naszej Sp6ke informujemy, ze sprzeciwiamy si~ obecnym niezrozumiatym
poczynaniom, racjonalnie niewyUumaczalnym, prowadzqcym do zatracenia dorobku i miejsc pracy
pracownik6w skomercjaiizowanych sp6tek WPRP, poprzez realizowanie w naszej ocenie, w oparciu
o naruszajqcy prawo program (co do gf6wnych zafozen i realizacji), zaktadajqcy wniesienie tych Sp6tek
do Bumar sp. z 0.0., na co wskazujq juz nie tylko organizacje zwiqzkowe, zainteresowani byli i obecni
pracownicy, ale r6wniez instytucje Panstwa, przedstawiciele Rzqdu oraz parlamentarzysci.

W naszej ocenie dodatkowym aspektem w sprawie jest obecny i planowany stan prawny,
okreslajqcy i jednoznacznie wskazujqcy, ze wniesienie Sp6fki do Bumar sp. z 0.0. spowoduje
praktycznie utracenie potencjalnie nabytych uprawnien do akcji z tytufu prywatyzacji
skomercjalizowanego przedsi~biorstwa, co w ocenie uprawnionych stanowi kolejne, po 20 letnim braku
wsparcia restrukturyzacji, naruszenie praw r6wnego traktowania obywateli, zatrudnionych
i bytych pracownik6w Wojskowych Przedsi~biorstw Remontowo Produkcyjnych, dla kt6rych organem
zafozycielskim byt Minister Obrony Narodowej.

Ponadto w powszechnym przekonaniu zainteresowanych wymienione powyzej dziafania
i zamierzenia naruszajq ich interes poprzez famanie norm prawnych oraz og61nie obowiqzujqcych
zasad, co jest w dw6jnas6b szkodliwe i niezrozumiafe dla zainteresowanych zaf6g i rodzin
pracowniczych, bo realizowane jest pod szyldem i z aprobatq przedstawicieli Panstwa Polskiego.
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Budzqcym sprzeciw i wielce nagannym zjawiskiem (w odniesieniu do idei przypadajqcej
W br. 30 rocznicy powstania SOLIDARNOSCI) Sq fakty famania niepisanej zasady, "ze nic 0 nas, bez
nas", bo prace i procesy "pseudoprywatyzacji" zachodzq bez wiedzy i z pomini~ciem opinii
zainteresowanych przedstawicieli spofecznych oraz organ6w Sp6fek, co rzutuje oraz oddziatywuje
negatywnie na funkcjonowanie tych Sp6tek (Zarzqd i Rada Nadzorcza naszej Sp6tki nie posiadaty
do momentu rozpocz~cia wyceny przedprywatyzacyjnej wiedzy przekazanej przez wtasciciela odnosnie
zamiar6w i tym samym nie zakfadaty w zadnych opracowaniach kr6tko i dtugoterminowych dziatan,
zwiqzanych i wynikajqcych z wtqczenia Sp6tki Wojskowe Zakfady Uzbrojenia S.A w Grudziqdzu
do Bumar sp. z 0.0).

Biorqc powyzsze pod uwag~ oraz przedstawione w zafqczeniu wystqpienie przekazane
DO RA.K WLASNYCH Pana Marcina IDZIK Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
Ministerstwa Obrony Narodowej na spotkaniu przedstawicieli Solidarnosci w dniu 21.09.2010 r.
zawierajqce wystqpienie do Pani Prof. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich VI kadencji
z zatqcznikami, w tym szczeg61nie Wystqpienie Pokontrolne z dnia 26 marca 2009 r. Najwyzszej Izby
Kontroli - stwierdzajqce zupetnie odmienny stan faktyczny, niz przyj~ty w zatozeniach "Strategii
Konsolidacji i Wspierania Polskiego Przemysfu Obronnego w latach 2007-2012 przyj~tego przez Rad~
Ministr6w 31 sierpnia 2007 r. " i przedstawiany w zatozeniach oraz realizacji w/w Strategii ...jako efekty
dziatan Bumar Sp6tka z 0.0. W oparciu 0 powyzsze i na biezqco pojawiajqce si~ fakty
i doniesienia medialne mozna stwierdzic, ze pseudostrategia i efekty jej realizacji majq w odczuciu
przeci~tnego obywatela bardziej charakter kryminalny niz wynikajqce z racjonalnych przestanek
dziatanie gospodarcze. Ponadto pokazane w dalszych materiafach poczynania i zamiary wskazujq
na szeroko rozumiane naruszanie interes6w naszych firm. Wizje i realizowana polityka
"pseudokapitafowa" oraz precyzowane przez Pana E. Nowaka, Prezesa Bumar Sp6tka z 0.0., zamiary
likwidacji, wyprzedazy majqtku, przenoszenia produkcji z poszczeg61nych przedsi~biorstw oraz
restrukturyzacja poprzez zwolnienia, pozbawiajq w praktyce akcji-udziat6w pracownik6w Sp6tek,
kt6rych po prostu po Iikwidacji nie b~dzie.

Pracownicy i strona spoteczna jako realnq i racjonalnq alternatyw~ przeksztaken proponujq,
wynikajqcq z naturalnych powiqzan i misji poszczeg61nych przedsi~biorstw, aprobowane oraz
wypracowane wsp61nie przez stron~ zwiqzkowq i Polskie Lobby Przemystowe im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego z dnia 16 Iipca 2010 r. "Stanowisko Polskiego Lobby Przemystowego i Zarzqdu
Okr~gu Przedsi~biorstw Wojskowych i Dziatalnosci Pozabudzetowej NSZZ Pracownik6w Wojska
w sprawie przysztosci Wojskowych Przedsi~biorstw Remontowo-Produkcyjnych" skierowane
do najwazniejszych os6b w Panstwie oraz przyjmowane z dUZq nadziejq przygotowywane przez Rzqd
RP wsparcie obywatelskich prywatyzacji.

Informujemy, ze w wyzej przedstawionej sprawie organizacje spoteczne Wojskowych Zakfad6w
Uzbrojenia S.A w Grudziqdzu wsp6tuczestniczqc w dziataniach Komitetu, zwr6cHy 'si~
o pomoc i dziatanie do najwazniejszych os6b oraz Urz~d6w w Panstwie, otrzymujqc wsparcie dziatan
od parlamentarzyst6w w naszym regionie, mi~dzy innymi poprzez spotkanie z Przewodniczqcym Klubu
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, kt6ry przyjqf nasze obawy i zastrzezenia
z duzym zrozumieniem, natomiast odpowiedzi, kt6re otrzymalismy od Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Sq w naszej ocenie odpowiedziami
wymijajqcymi , kt6re nie Sq dla nas zadawalajqce .
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Komisja aklitdowa
Wojskowych Zaklad6w Uzbrojenia SA

w Grudziadzu

DO RAK WlASNYCH
Pan
Marcin IDZIK

Podsekretarz Stanu ds. UZbrojenia i Modernizacji
Ministerstwo Obrony Narodowej

Do Pana osobiscie zwracamy si~ 0 podj~cie bezzwtocznych dziatan w celu
zatrzymania spotecznie i gospodarczo szkodliwych proces6w, kt6re narazajq
bezpieczenstwo panstwa, dziatajq na sZkod~ majqtku skarbu panstwa oraz obywateli, kt6rzy
go wypracowali.

Dziatania te Sq zwiqzane z wnoszeniem przez Skarb Panstwa udziatow spotek powstatych
W wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsi~biorstw Remontowo Produkcyjnych
do Bumar sp. z 0.0. Spotka ta wypracowata sobie w Polsce i na swiecie bardzo negatywnOl opini~.
W powszechnej ocenie i postrzeganiu, kojarzona i sfynqca jedynie z niejasnych poczynan
biznesowo-finansowych, nieracjonalnego zatracania majOltku narodowego, kolesiowskiej, niejasnej
polityki zatrudnieniowo-kadrowej oraz redukcji zatrudnienia w sektorze, co rzutuje negatywnie na
jej wizerunek rynkowo-biznesowy i tym samym na wiary mgodnosc podmiotow w niej skupionych
i wtOlczanych, zwtaszcza, ze obejmujOlcej swym zakresem wsz~dzie na swiecie chroniony i b~dOlcy
pod specjalnym nadzorem obszar bezpieczenstwa i obronnosci panstwa.

DziatajOlc z upowaznienia cztonkow ZwiOlzku NSZZ SOLIDARNOSC i w imieniu
zainteresowanych funkcjonowaniem i utrzymaniem miejsc pracy w naszym zaktadzie informujemy,
ze sprzeciwiamy si~ obecnym niezrozumiatym poczynaniom, racjonalnie niewyHumaczalnym,
prowadzOlcym do zatracenia dorobku i miejsc pracy pracownikow skomercjalizowanych spotek
WPRP, poprzez realizowanie w naszej ocenie, w oparciu 0 naruszajOlcy prawo program (co do
gl6wnych zaloteiJ i realizacji), zakfadajOlcy wniesienie tych spotek do Bumar sp. z 0.0.,

na co wskazujOl juz nie tylko organizacje zwiOlzkowe, zainteresowani byli i obecni pracownicy,
ale rowniez instytucje Panstwa, przedstawiciele RzOlduoraz parlamentarzysci.

W naszej ocenie dodatkowym aspektem w sprawie jest obecny i planowany stan prawny,
okreslajOlcy i jednoznacznie wskazujqcy, ze wniesienie spotki do Bumar sp. z 0.0. spowoduje
praktycznie utracenie potencjalnie nabytych uprawnien do akcji z tytutu prywatyzacji
skomercjalizowanego przedsi~biorstwa, co w ocenie uprawnionych stanowi kolejne, po 20 letnim
braku wsparcia restrukturyzacji, naruszenie praw rownego traktowania obywateli zatrudnionych
i bytych pracownikow Wojskowych Przedsi~biorstw Remontowo Produkcyjnych, dla ktorych
organem zatozycielskim byt Minister Obrony Narodowej.

Ponadto w powszechnym przekonaniu zainteresowanych wymienione powyzej dziatania
i zamierzenia naruszajq ich interes poprzez tamanie norm prawnych oraz ogolnie obowiOlzujqcych
zasad, co jest w dwojnasob szkodliwe i niezrozumiate dla zainteresowanych zal6g i rodzin
pracowniczych, bo realizowane pod szyldem i z aprobatq przedstawicieli Panstwa Polskiego.
BudzOlcym sprzeciw i wielce nagannym zjawiskiem (w odniesieniu do idei przypadajqcej
w br. 30 rocznicy powstania SOLIDARNOSCI) sOlfakty tamania niepisanej zasady, "ze nic 0 nas,
bez nas", bo prace i procesy "pseudoprywatyzacji" zachodzOl bez wiedzy i z pomini~ciem opinii
zainteresowanych przedstawicieli spotecznych oraz organow spotek, co rzutuje oraz oddziatywuje
negatywnie na funkcjonowanie tych spotek (ZarzOld i Rada Nadzorcza naszej Sp6tki nie posiadaty
do momentu rozpocz~cia wyceny przedprywatyzacyjnej wiedzy przekazanej przez wtasciciela
odnosnie zamiar6w i tym samym nie zaktadaty w zadnych opracowaniach kr6tko
i dtugoterminowych dziatan, zWiqzanych i wynikajqcych z wtqczenia Spolki Wojskowe Zaktady
Uzbrojenia S.A w Grudziqdzu do Bumar sp. z 0.0).



Biorqc powyzsze pod uwag~ oraz przedstawione w zafqczeniu pismo do Pani Prof. Ireny
Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich VI kadencji z zafqcznikami, w tym szczeg61nie
Wystqpienie Pokontrolne z dnia 26. marca 2009 r. Najwyzszej Izby Kontroli - stwierdzajqce
zupernie odmienny stan faktyczny, niz przyj~ty w zafozeniach strategii i przedstawiany jako efekty
realizacji przez Bumar Sporka z 0.0. W oparciu 0 powyzsze i na biezqco pojawiajqce si~ fakty
i doniesienia medialne mozna stwierdzic, ze pseudostrategia i efekty jej realizacji majq w odczuciu
przeci~tnego obywatela bardziej charakter kryminalny niz wynikajqce z racjonalnych przesfanek
dziafanie gospodarcze. Ponadto pokazane w dalszych materiafach poczynania i zamiary wskazujq
na szeroko rozumiane naruszanie interes6w naszych firm. Wizje i realizowana polityka
"pseudokapitarowa" oraz precyzowane przez Pana E. Nowaka, Prezesa Bumar Sp6rka z 0.0.,
zamiary Iikwidacji, wyprzedazy majqtku, przenoszenia produkcji z poszczeg61nych przedsi~biorstw
oraz restrukturyzacja poprzez zwolnienia, pozbawiajq w praktyce akcji-udziarow pracownik6w
sp6rek, kt6rych po prostu po Iikwidacji nie b~dzie.

Komisja Zakfadowa NSZZ Solidarnosc Wojskowych Zakfad6w Uzbrojenia S.A.
w Grudziqdzu reprezentuje byfych i obecnych pracownik6w Zakfadu, wsp6Hworzy i bierze czynny
udziar w dziafaniach KOMITETU INICJATYWY SPOlECZNEJ PRYWATYZACJI SPOlEK
POWSTAlYCH W WYNIKU KOMERCJALlZACJI WOJSKOWYCH PRZEDSI~BIORSTW
REMONTOWO PRODUKCY JNYCH, ktory realizuje oczekiwania zainteresowanych. Ponadto
w swietle niejasnych dziafan i wydarzen zwiqzanych z realizacjq "Strategii. .." Rada Pracownikow,
skupiajqca przedstawicieli zwiqzkow zawodowych przedsi~biorstwa, b~dqca reprezentantem
Og6fUzafogi, pismem 5/RP Wych/10 z dnia 09.09.2010 r. ( w zafqczeniu) zwr6ciia si~ z apelem
do Organ6w Sp6fki 0 bezzwfoczne dziafania w celu obrony szeroko poj~tych interes6w
Przedsi~biorstwa i pracownikow.

Pracownicy i strona sporeczna jako realnq i racjonalnq alternatyw~ przeksztaken
proponujq, wynikajqcq z naturalnych powiqzan i misji poszczegolnych przedsi~biorstw,
aprobowane oraz wypracowane wspolnie przez stron~ zwiqzkowq i Polskie Lobby Przemysfowe
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z dnia 16 Iipca 2010 r. "Stanowisko Polskiego Lobby
Przemysrowego i Zarzqdu Okr~gu Przedsi~biorstw Wojskowych i Dziaralnosci Pozabudzetowej
NSZZ Pracownik6w Wojska w sprawie przyszfosci Wojskowych Przedsi~biorstw Remontowo-
Produkcyjnych" skierowane do najwazniejszych osob w panstwie.

Informujemy, ze w wyzej przedstawionej sprawie organizacje sporeczne Wojskowych
Zakradow Uzbrojenia S.A w Grudziqdzu wspofuczestniczqc w dziafaniach Komitetu, zwr6ciry si~
o pomoc i dziaranie do najwazniejszych os6b i Urz~dow w Panstwie, otrzymujqc wsparcie dziaran
od parlamentarzystow w naszym regionie, poprzez organizacj~ spotkania z Przewodniczqcym
Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, ktory przyjqf nasze obawy i zastrzezehia
z duzym zrozumieniem, ponadto otrzymalismy w naszej ocenie jedynie wymijajqce odpowiedzi
od Marszafka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
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Pan Marcin Idzik
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
ds. Uzbrojenia i Modernizacji

AI. Niepodleglosci 218
00-911 Warszawa
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Rada Nadzorcza
Wojskowych Zaklad6w Uzbrojenia S.A.
w Grudziqdzu

Zarzqd
Wojskowych Zaklad6w Uzbrojenia S.A.
w Grudziqdzu

Rada Pracownik6w, zaniepokojona informacjami krqzqcymi wsr6d zalogi dotyczqcymi zakresu

i sposobu przeprowadzania analizy przedprywatyzacjyjnej Naszej Sp6lki, zwr6cHa si~ do Zarzqdu pismem

nr 4/RPWych/10 z dnia 02.09.2010r. 0 spotkanie w celu przedstawienia informacji nt "zasadnosci

prowadzonej analizy i jej p6zniejszych skutk6w dla zalogi Sp6Iki".

Dnia 03.09.2010r. odbylo si~ spotkanie Zarzqdu Sp6lki z Radq Pracownik6w, na kt6rej Zarzqd

przedstawil korespondencj~ Sp6tki zwiqzanq z analizq prawnq i wycenq majqtku Sp61ki

1. Dnia 06.08.2010r. pismem do Sp61ki zwr6cH si~ podmiot Kancelaria Prawnicza Andrzej Zebrowski

i Wsp6lnicy- Sp61ka Komandytowa z zqdaniami dotyczqcymi zakresu i sposobu przekazywania

informacji prawnie chronionych w Sp6lce.

2. Dnia 11.08.2010r. do Sp61ki wplyn~lo pismo z DPZ MON informujqce, ze Ministerstwo Skarbu Panstwa

planuje podpisac umow~ z Konsorcjum wykonawc6w w skladzie: Grupa Konsultingowa Jagiello,

Wr~biak i Wsp61nicy Sp z o. o. oraz Business Consulting Sp. z o. o. na wykonanie zamawianych Dziel:

ustalenie sytuacji prawnej majqtku Sp6lki, oszacowanie wartosci Sp6lki. Dyrektor DPZ MON zwraca 'si~

o udost~pnienie Doradcom wybranym przez MSP dokumenty niezb~dne do wykonania przez nich analiz

przedprywatyzacyjnych Sp6tki oraz poinformowal, ze sklady osobowe zostanq przedstawione w trybie

oddzielnym. Zwr6cil tez uwag~ na to, aby dokumenty byly udost~pniane zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami, zwlaszcza ustawy ° ochronie informacji niejawnych.

3. Dnia 17.08.2010r. do Sp61ki wplyn~lo pismo z Ministerstwa Skarbu Panstwa. informujqce 0 podpisaniu

przez MSP umowy z wyzej wymienionym Konsorcjum dnia 12.08.2010r. oraz zalqczono sklad zespolu,

kt6ry w imieniu Konsorcjum b~dzie wykonywal analiz~ przedprywatyzacyjnq.

4. Dnia 26.08.2010r. odbylo si~ spotkanie w siedzibie Sp61ki Zarzqdu z przedstawicielami Konsorcjum

z kt6rego sporzqdzono Protok6t. Na spotkaniu ustalono, ze przygotowana b~dzie umowa dotyczqca

uregulowania kwestii refundacji koszt6w ponoszonych przez Sp61kli! oraz umowa zwiqzana z kwestiq

zachowania poufnosci przekazywanych informacji
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"Uk PRACOWNIKOW
')!S~""I;vCh ZakladOw Uzbrojenia SA

w Grudz~u

UCHWALA Nr 19
Rady Pracownikow Wojskowych Zakladow Uzbrojenia S.A w Grudzi~dzu

z dnia 03.09.2010 roku

Rada Pracownik6w obligowana przez ustaw~ z dnia 7 kwietnia 2006 roku 0 informowaniu
pracownik6w i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w wyniku analizy dokument6w w sprawie
i przyj~cia informacji ze spotkania z Zarzqdem Sp6lki w dniu 03.09.2010 r. dotyczqcego
informacji nt sposobu, zakresu, zasadnosci prowadzonej analizy przedprywatyzacyjnej
i ewentualnychjej p6zniejszych skutk6w dla zalogi Sp6lki podj~la nast~pujqCq Uchwal~:

§ 1
Na podstawie informacji przekazanych przez Zarzqd Sp6lki dotyczqcych udost((pniania
informacji, wykaz6w i dokument6w Sp6lki Konsorcjum w imieniu kt6rego dziala Grupa
Konsultingowa Jagiello, Wr~biak i Wsp6lnicy, zwiqzanym z wykonywaniem analizy
przedprywatyzacyjnej Sp6lki Rada Pracownik6w stwierdza, ze:
- udost~pnienie tak szczeg610wych informacji oraz kopii um6w z kontrahentami Sp6lki,

wymaga stosownych zezwolen kontrahent6w. Podj~cie takich dzialan, moze
spowodowac, na specyficznym rynku obrotu specjalnego w kraju i zagranicq, utrat~
zaufania wsp6lpracujqcych ze Sp6lk'l kooperant6w krajowych i zagranicznych,
co spowoduje spadek ilosci zlecen, utrat(( zam6wien oraz miejsc pracy,

- udost((pnienie kompleksowego zbioru informacji i dokument6w Przedsi~biorstwa Sp6lki
Konsorcjum stwarza zagrozenie wejscia ich w posiadanie os6b trzecich w tym przej~cia
przez konkurencje,

- zapisy, umowy zawartej pomi~dzy Skarbem Panstwa RP a Konsorcjum dotycz'lcej
wykonania analizy prawnej i wyceny maj'ltku sp6lki, m6wi'l0 zamiarze wniesienia akcji
Naszej Sp6lki na podwyzszony kapital zakladowy BUMAR Sp. z 0.0., co budzi sprzeciw
bylych i obecnych pracownik6w Naszego Przedsi~biorstwa.

§2
Rada Pracownik6w wzywa Organy Sp6lki do podj((cia bezzwlocznych dzialan w celu obrony
szeroko poj((tych interes6w Przedsi~biorstwa Sp6lki, a co za tym idzie jej Zalogi.

§3
Rada Pracownik6w wzywa Organy Sp6lki do informowania, na biez'lco, 0 podejmowanych
dzialaniach, Zalog~ Sp6lki reprezentowan'l przez Rad~ Pracownik6w.
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