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W zwi¹zku z licznymi g³osami za³ogi zg³aszaj¹cymi drastyczny wzrost kosztów
utrzymania i rzeczywisty realny spadek dochodów, zwracamy siê do Pañstwa
o dodatkowe zwiêkszenie o 8,5 % kwoty nagrody z zysku za 2012 r. oraz wzrost
dofmansowania Funduszu Socjalnego o 2000,00 z³ na pracownika.

Spadek dochodów rodzin pracowniczych jest efektem braku wzrostu wynagrodzeñ
w 2012 r. i zaniechania, wynikaj¹cego z braku zamówieñ, wyp³aty premii od pocz¹tku 2013 r.

W ogólnym odczuciu spo³ecznym problemy z portfelem zamówieñ maj¹ nierozerwalny
zwi¹zek z oporem spo³ecznym, wynikaj¹cym z prób wniesienia naszych przedsiêbiorstw
do Bumar. Przyk³adem jest naruszaj¹ce racjê stanu RP nieracjonalne dzia³anie Zamawiaj¹cego,
który warunkami, nie daj¹cymi rêkojmi solidnego wykonania remontu 152mrn armato-ha³bicy
"DANA", ulokowa³ zamówienie w niesprawdzonej finnie zagranicznej wywo¿¹cej, poza granice
RP sprzêt wojskowy, pozbawiaj¹c blisko 50 pracowników WZU pracy, którzy od 1995 roku
wyremontowali 125 sztuk tych urz¹dzeñ.

Wp³yw na drastyczny spadek dochodów rodzin pracowniczych ma równie¿ zatrwa¿aj¹cy
wzrost bezrobocia w Grudzi¹dzu (w marcu 2013 r.: Grudzi¹dz Grodzki 24t1%, Grudzi¹dz
Ziemski 29t1% ), co powoduje, ̄e w wielu przypadkach dochody pracownika WZU
s¹jedynym Ÿród³em utrzymania nieraz wielopokoleniowej rodziny.

Ponadto dofinansowanie Funduszu Socjalnego pozwoli zabezpieczyæ potrzeby socjalne,
wynik¹j¹ce z objêcia tym funduszem nie tylko pracowników, lecz równie¿ emerytów i by³ych
pracowników, których iloŒÆ jest porównywalna z zatrudnionymi.

Argumentami za takim partycypowaniem w zysku naszego zak³adu, pracowników
i licznie w³¹czonej w obronê interesów WZU spo³ecznoœci lokalnej Grudzi¹dza s¹ podawane
przyk³ady marnotrawienia œrodków bud¯etowych, chocia¿by na finansowanie strat Bumar,
liczne, niedaj¹ce wymiernych korzyœci dzia³ania oraz finansowanie nieracjonalnych
pseudobadañ, prowadzonych przez tê fimlê.
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