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NASZE PASJE /

Praca w lotnictwie

i fotografia
– spełnianie marzeń

zakładu, to On od najmłodszych lat
zarażał mnie pasją fotografowania.
Uwielbiam też kierować i podróżować, co zawdzięczam mojemu Dziadkowi.
Mam jednak ogromną wadę – jestem
perfekcjonistą. Miejsce pracy wybrałem świadomie – tutaj odbywałem
praktyki, jak i specjalizację. Zostałem
rzucony na głęboką wodę, za co jestem
wdzięczny. Ze względów zdrowotnych
nie mogłem zostać pilotem myśliwca,
lecz chciałem być TU gdzie jestem.

Jestem Jakub, pracuję w WZL Nr 2 S.A.
w dziale PF od 2010 roku.
Zajmuję się celownikiem samolotu
Su-22, stacją radiolokacyjną N019EA,
systemem zobrazowania SJeI-31 oraz
system nahełmowym SZCZ-3UM pochodzącymi z mojego ulubionego samolotu, którym jest MiG-29.
Wszystko to, czym obecnie się zajmuję
zawdzięczam mojemu Tacie. To on był
wieloletnim, pracownikiem Naszego

Chcę nad sobą pracować i wciąż
się uczyć, by być coraz lepszym we
wszystkim co robię, w szczególności
odwdzięczając się wszystkim tym,
którzy mi zaufali.
Fotografia lotnicza pozwala mi
uwiecznić ogromny wysiłek wielu ludzi, by maszyna mogła wzbić się w powietrze, o którym większość spośród
licznie zgromadzonej na pokazach
lotniczych widowni nie ma pojęcia.
Dlatego potrafię poświęcić swój wolny
czas i przejechać wiele kilometrów, by
zrobić choćby jedno, lepsze zdjęcie od
moich poprzednich kadrów i pokazać
piękno latania.

Jakub Tota
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Systemy BSP

typu E-310
i Orbiter-IIB
w ofercie PGZ

dla Sił Zbrojnych RP
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. złożyła do Inspektoratu Uzbrojenia MON
wstępną ofertę w ramach postępowania
na dostawę systemów bezzałogowych
statków powietrznych (SBSP) kategorii
Taktyczne Krótkiego Zasięgu (TKZ) pk.
„Orlik” oraz kategorii MINI pk. „Wizjer”. Zaoferowano dwa produkty: E-310
i Orbiter-IIB.
Oferta PGZ zakłada utworzenie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A.
w Bydgoszczy „Centrum Zarządzania
Serwisowaniem, Modernizacją, Projektowaniem i Produkcją SBSP”. Centrum będzie realizowało swoje statutowe zadania
nie tylko na potrzeby programów „Orlik”
i „Wizjer”, ale także, w ramach offsetu dla
programów „Gryf ” i „Zefir”. Centrum będzie mogło współpracować ze wszystkimi
podmiotami polskiego przemysłu zbrojeniowego, które zajmują się problematyką
SBSP, zarówno w sektorze państwowym
jak i prywatnym.
W ramach zakupu systemów bezzałogowych statków powietrznych krótkiego
zasięgu pk. „Orlik” polska armia planuje
pozyskanie 12 zestawów wraz z systemami logistycznymi i szkolenia. PGZ zgłosił
do tej kategorii zaawansowany technologicznie produkt o nazwie E-310 z głowicą
produkcji firmy Controp. Eksperci PGZ
podkreślają, że proponowany zestaw ma
charakter kompleksowy i całościowy, co
powoduje, że stanowi on unikatowe rozwiązanie. System będzie produkowany

\ PGZ

w WZL nr 2 S.A. Na potrzeby projektu
zawiązano konsorcjum w składzie: PGZ
S.A., WZL nr 2 S.A., PIT-Radwar S.A. oraz
ITWL.
W ramach kategorii MINI pk. „Wizjer”
wojsko chce pozyskać 15 zestawów, również z systemami logistycznymi i szkolenia. W tym przypadku PGZ zgłosiła produkt firmy Aeronautics Defence Systems
typu Orbiter-IIB i w ramach transferu

technologii, zapowiedziała jego produkcję
również w WZL nr 2 S.A w Bydgoszczy.
- Zaproponowaliśmy polskiej armii najlepsze systemy bezzałogowych statków powietrznych, powstałe w oparciu o polską
myśl techniczną i sprawdzone zagraniczne rozwiązania. Przeprowadziliśmy szereg rozmów z potencjalnymi partnerami
w kraju oraz zagranicą i z całą pewnością
oferujemy produkty najwyższej jakości,

które z jednej strony zabezpieczają interesy
wojska, a z drugiej polskiego przemysłu –
powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes
Zarządu PGZ S.A. – Program rozpoznania obrazowego i satelitarnego to obok,
systemów obrony powietrznej i zwalczania
zagrożeń na morzu, priorytet PGZ. Udział
naszej Grupy w jego realizacji będzie oznaczać prawdziwy skok technologiczny naszych spółek – dodał.

PGZ S.A.

PGZ LIDEREM BUDOWY
OKRĘTÓW „MIECZNIK” I „CZAPLA”
Polska Grupa Zbrojeniowa została oficjalnie zaproszona przez Inspektorat
Uzbrojenia MON do negocjacji w celu
opracowania projektu umowy, której
przedmiotem będzie dostawa sześciu
okrętów dla Marynarki Wojennej RP
w ramach programów pk. „Miecznik”
i „Czapla”.
W budowie główną rolę odgrywać będzie PGZ oraz Stocznia Marynarki
Wojennej S.A. W praktyce jednak, w realizację projektu włączony będzie cały
potencjał Grupy, w tym SR Nauta S.A.
Podział zakresów odpowiedzialności
oraz udział innych podmiotów z Grupy
PGZ oraz spoza niej – w tym zagranicznych partnerów strategicznych – będzie
przedmiotem rozmów Zamawiającego
z Wykonawcą.
– To bardzo dobra wiadomość dla polskiego
przemysłu zbrojeniowego i branży stoczniowej, która od jakiegoś czasu przeżywa dynamiczny rozwój. To także potwierdzenie,
że posiadamy odpowiednie doświadczenie
i kompetencje, by wyposażyć Marynarkę
Wojenną w nowoczesne okręty patrolowe
i obrony wybrzeża. Przygotowywaliśmy się
do tego niemal od początku istnienia PGZ
– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes
Zarządu PGZ S.A.

Zadania „Miecznika” i „Czapli”
Programy „Miecznik” i „Czapla” zakładają
budowę sześciu okrętów. Trzech patrolowych z funkcją zwalczania min i trzech
obrony wybrzeża, przeznaczonych do
prowadzenia działań zgodnie z koncepcją Bałtyk „Plus”, czyli w geograficznym
obszarze misji obejmującym granicami
akweny Morza Bałtyckiego oraz Oceanu
Atlantyckiego.
Zakres planowanych misji zawiera szerokie spektrum zadań w egzekwowaniu
wyłącznej władzy suwerennej i jurysdykcji
państwowej w obrębie wód terytorialnych,
oraz zabezpieczenie sprawowania jurysdykcji ograniczonej w granicach strefy
ekonomicznej, a w pewnych przypadkach
związanych ze zobowiązaniami sojuszniczymi, nawet w granicach morza pełnego.
Zapewnianie bezpiecznych szlaków transportu morskiego i utrzymywanie zdolności do obrony interesów ekonomicznych
wszędzie tam gdzie morska racja stanu
tego wymaga.
Do zadań szczegółowych okrętów należeć
będą m.in. patrolowanie i ochrona morskich szlaków komunikacyjnych, torów
podejściowych, prowadzenie działań bojowych w obszarze podwodnym, nawod-

nym i w przestrzeni powietrznej, zwalczanie celów nawodnych (wykorzystując
artylerię lufową i rakiety przeciwokrętowe) i podwodnych, ochrona baz morskich
i portów, stanowisk dowodzenia, przenoszenie i bojowe wykorzystanie bezzałogowych samolotów rozpoznawczych oraz
załogowych lub bezzałogowych platform
(nawodnych i podwodnych) morskich.
Realizację powyższych zadań zapewni posiadanie nowoczesnych systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem takich
jak zintegrowany system dowodzenia wraz
z podsystemami: nawigacji, rakietowo-artyleryjski, broni podwodnej, łączności,
rozpoznania i walki elektronicznej, napędowo-energetyczny i środki broni pasywnej.

Spółka PGZ zbudowała sieć kooperantów
Kluczowy udział w projekcie będzie też
miała Stocznia Marynarki Wojennej
S.A. Przedstawiciele PGZ S.A., ARP S.A.
i SMW S.A. prowadzą zaawansowane rozmowy, których efektem ma być przejęcie
akcji stoczni przez Polską Grupę Zbrojeniową. Ponadto PGZ pragnie blisko
współpracować, na podstawie odrębnych
umów biznesowych, z Centrum Techniki
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Okrętowej S.A., Polskim Rejestrem Statków S.A., innymi polskimi stoczniami i zagranicznymi koncernami zbrojeniowymi.
Grupa zbudowała zatem kompetencje by projektować, budować, wyposażać, a wspólnie z partnerami
(CTO S.A.), także prowadzić skomplikowane badania
modelowe jednostek o wysokim stopniu skomplikowania i innowacyjności.

Program „Zwalczanie zagrożeń na morzu” to priorytet PGZ
Realizacja zamówienia na budowę okrętów „Miecznik” i „Czapla” przez PGZ nie byłaby możliwa bez
będącego na ukończeniu procesu koncentracji potencjału stoczniowego realizowanego od kilku lat przez
kontrolowany przez PGZ fundusz MARS FIZ (efekt
dzisiaj to blisko 600 mln zł rocznych przychodów,
1900 wysokiej klasy specjalistów, setki kontraktów).
Synergia, jaka wynika ze skupienia spółek sektora
zbrojeniowego w ramach PGZ, w połączeniu z możliwościami Stoczni Marynarki Wojennej oraz innych
partnerów biznesowych daje gwarancję na sprawną
i terminową realizację kontraktów dla Marynarki
Wojennej RP.
– Dla PGZ niezwykle ważne są trzy programy modernizacyjne, związane z budową systemów obrony powietrznej, rozpoznania obrazowego i satelitarnego oraz
właśnie zwalczania zagrożeń na morzu. Przyniosą one
bowiem polskiej zbrojeniówce prawdziwy skok technologiczny i szansę na wykreowanie innowacyjnych w skali
światowej produktów z przeznaczeniem na eksport.
Bardzo się cieszę, że dziś rozstrzyga się udział polskiego
przemysłu w ważnej części jednego z tych programów –
powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGZ
S.A.
Oprócz programów „Miecznik” i „Czapla” PGZ jest
zainteresowana także budową innych jednostek tj.
okręt wsparcia logistycznego, okręt wsparcia działań
połączonych, okrętów ratowniczych czy holowników.
PGZ chce także wziąć udział, we współpracy z zagranicznym partnerem, w budowie trzech okrętów podwodnych typu „Orka”.
Ustalenia pomiędzy PGZ a IU MON dotyczące realizacji programów „Czapla” i „Miecznik” będą trwały
do 2016 r., kiedy to planowane jest podpisanie umowy i uruchomienie procesu budowy.

PGZ S.A.

\ AKTUALNOŚCI

NOWI SZEFOWIE

W YŁONIENI!

Daniel Ciechalski
Szef Logistyki

Jędrzej Kowalczewski
Szef Produkcji
i serwisu wojskowego

Wojciech Balcerzak
Kierownik Planowania
i Przygotowania Produkcji

Szanowni Państwo, w poprzednim numerze naszego biuletynu informowaliśmy o decyzji Zarządu
Spółki dot. organizacji wewnętrznych konkursów na nowe stanowiska. Pierwszy etap konkursowy
został rozstrzygnięty, dlatego zgodnie z obietnicą przedstawiamy Państwu zwycięzców.
Szef Produkcji i serwisu wojskowego (działy podlegające: Motaż, Remont Awioniki, Remont Wyposażenia Płatowca): Jędrzej Kowalczewski
Szef Logistyki (działy podlegające: Administracja, Informatyka, Magazyny): Daniel Ciechalski
Kierownik Planowania i Przygotowania Produkcji: Wojciech Balcerzak
GRATULUJEMY!
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Uroczyste otwarcie Wystawy

29-30 MAJA 2015 ROKU ODBYŁA SIĘ
IX EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ
WYSTAWY AIR FAIR

Wręczenie nagród AIR FAIR
Statuetki AIR FAIR

Wystawa statyczna

Prezentacja Wystawy

Wicepremier, Minister Obrony Narodowej - Tomasz Siemoniak

Dzień otwarty dla Zwiedzających

Prezentacja Grupy „Żelazny”

Minister Spraw Wewnętrznych
- Teresa Piotrowska
Seminarium konferencyjne

gen. broni Lech Majewski

AKTUALNOŚCI /

MINISTERSTWO GOSPODARKI POTWIERDZIŁO WYKONANIE UMOWY OFFSETOWEJ
W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOLOTÓW F-16
30 maja 2015 roku Ministerstwo Gospodarki potwierdziło, że firma Lockheed Martin wywiązała się z umowy
offsetowej związanej z zakupem przez
Polskę samolotów F-16. Umowa o wartości 6,028 mld dolarów przyniosła
Polsce szereg korzyści gospodarczych
i technologicznych oraz zwiększenie
bezpieczeństwa narodowego.
W ciągu 10 lat zrealizowano 30 projektów w różnych gałęziach przemysłu
– energetycznym, wytwórczym, lotniczym, samochodowym i obronnym,
których korzyści ekonomiczne przewyższyły określone umową wymagania. Na współpracy branżowej w ramach umowy offsetowej skorzystało
ponad 20 polskich przedsiębiorstw
z całego kraju, m.in. Mesko, Opel Polska, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr
2 w Bydgoszczy, Nitrochem, Grupa
Lotos, Dezamet, WSK-PZL Rzeszów
S.A., PZL Mielec, Instytut Lotnictwa
w Warszawie oraz Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych (ITWL).
– Przekazany Protokół Stwierdzenia
Wykonania Umowy Offsetowej jest
dokumentem, który kończy dziesięcioletnią współpracę Ministerstwa Gospodarki i Lockheed Martin Corporation
w ramach Umowy Offsetowej związanej z umową dostawy dla Sił Zbrojnych
RP samolotów wielozadaniowych F-16.
Jest również potwierdzeniem zaliczenia
przez Ministra Gospodarki 140 zobowiązań offsetowych wykonanych przez
LMC na wartość offsetową ponad
6 mld USD – powiedział wiceminister
gospodarki Arkadiusz Bąk.
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Ponadto umowa offsetowa zwiększyła
zdolności rodzimego przemysłu w zakresie eksploatacji F-16 na terytorium
kraju. – Dzięki wypełnieniu zobowiązań offsetowych Wojskowe Zakłady
Lotnicze Nr 2 S.A. zdobyły wystarczające możliwości obsługi F-16 w Polsce
– powiedział Leszek Walczak, Prezes
Zarządu WZL Nr 2 S.A. – udowodniliśmy, że jesteśmy firmą, która w pełni
wykonuje zadania powierzone przez
Siły Zbrojne i służy polskiemu bezpieczeństwu narodowemu – dodał.
W trakcie ceremonii uroczystego
przekazania protokołu stwierdzają-

cego wykonanie umowy offsetowej
zwrócono uwagę na długofalową
współpracę pomiędzy firmą Lockheed Martin i Polską. – Lockheed Martin zamierza kontynuować zaangażowanie w rozwój polskiego przemysłu
wspierając lokalne firmy w poprawie
konkurencyjności i realizacji wymogów
związanych z bezpieczeństwem kraju
wynikających z rządowego planu modernizacji polskiej armii – powiedział
George Standridge, wiceprezes ds.
rozwoju Lockheed Martin. – Jesteśmy
otwarci na kontynuację partnerskiej
współpracy pomiędzy Polską a firmą
Lockheed Martin.

PRACOWNIK KWARTAŁU
Pracownikami drugiego kwartału 2015 roku zostali:

DARIUSZ TRYTEK
(KJK)

ARKADIUSZ MICHALAK
(HI)

MAŁGORZATA KOWALSKA
(TM)

ADAM BRZYSKI
(PP)

ARKADIUSZ BORECKI
(KJL)

ŁUKASZ SZALA
(PM)

To osoby, które w znaczący sposób wyróżniły się ogromnym zaangażowaniem w pracę zawodową,
wzorową postawą moralną, a także należytym wywiązywaniem się ze swoich obowiązków
i wysoką wydajnością pracy.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!
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Zmodernizowane Archiwum Techniczne

W kwietniu zakończył się generalny remont Archiwum
Technicznego. Stare szafy metalowe i regały magazynowe
zostały zastąpione nowoczesnymi regałami stacjonarnymi
i jezdnymi przewidzianymi do pracy w archiwach
i bibliotekach. Są one funkcjonalne i łatwo je w każdej
chwili dostosować do aktualnych potrzeb. Pomieszczenia
zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie wykorzystać
przestrzeń. W jednym z pomieszczeń znalazły miejsce
dokumenty wypożyczane z mniejszą częstotliwością.
Pomieszczenie
największe
zajmuje
dokumentacja
potrzebna do bieżącej pracy przy remontach
i modernizacjach samolotów Su-22, MiG-29, F-16, C-130
i cywilnych. Jest to dokumentacja obiegowa, instrukcyjna,

konstrukcyjna i źródłowa. Sukcesywnie ją skanujemy
i publikujemy wraz z wieloma informacjami w programie
D.T. oraz na bieżąco aktualizujemy. Rysunki i technologie
posiadające indeks podpinamy do bazy „Infobest”. Na
chwilę obecną w programie D.T. znajduje się już 34 460
dokumentów elektronicznych!!! Ogromną część stanowi
dokumentacja konstrukcyjna i obiegowa. Jest ona dostępna
z każdego zakładowego komputera z możliwością wydruku
dokumentacji. Stanowi to wielkie ułatwienie dla wydziałów
produkcyjnych (zbędne są zamówienia i osobisty ich
odbiór w naszej komórce).
Pracy jest przy tym sporo, ale w obecnych warunkach jest
ona wygodna i przyjemna.
Anna Krajewska, Anna Dankowska
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ROZPOCZĘLIŚMY BUDOWĘ

HANGARU!
29 maja 2015 r. podczas Wystawy AIR FAIR odbyło się
uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
hangaru dla samolotów transportowych i pasażerskich
wraz z płytą przedhangarową.
Czasu na realizację projektu jest niewiele, ponieważ hangar
ma powstać do końca tego roku, dlatego prace ruszyły od
razu po zakończeniu Wystawy.
Na moment wydania biuletynu zakończono proces
wzmacniania gruntu pod stopami fundamentowymi zgodnie z przedstawionym opracowaniem geotechnicznym
zastosowano metodę DSM.

Pod fundamentem Hali wykonano 287 sztuk kolumn DSM
fi 80 cm o dł. 6m. Pod posadzką Hali Malarni wykonano
139 kolumn DSM fi 100 cm o dł. 6 m z uwagi na ilość
kanałów podposadzkowych związanych z systemem
wentylacyjnym. Wykonano wszystkie stopy fundamentowe
pod słupami głównymi hangaru w osiach 02,11,12 i 21 oraz
L. Rozpoczęto wylewanie ław oraz ścian fundamentowych
pomieszczeń zaplecza. Obecnie trwają roboty zawiązane
z sieciami zewnętrznymi, w tym kanalizacją deszczową,
sanitarną, instalacją ciepłownicza, wodociągową.
W tym miesiącu zostaną zrealizowane prace ziemne pod
drogami oraz posadzką, a także montaż prefabrykowanych
elementów żelbetonowych i transporty prefabrykowanych
elementów stalowych. Rozpoczęły się roboty instalacyjne
wewnątrz hangaru oraz w budynkach zaplecza.
O dalszych postępach prac będziemy Państwa informować
w kolejnym wydaniu.

Metoda DSM polega na wzmocnieniu podłoża dla
posadowienia fundamentów Hangaru w technologii
wgłębnego mieszania gruntu. W podłoże wprowadza się
specjalne mieszadło. Po osiągnięciu przez wiertło wyma
ganej głębokości miesza się grunt z zaczynem cemento
wym. Proces jest sterowany z monitora. W wyznaczonych
miejscach powstają kolumny DSM o właściwościach
cementogruntu o wymaganej wytrzymałości.
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DZIAŁALNOŚĆ

ZZSO

„Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną
organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania
i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.”
(Art.1. ustawy o Związkach Zawodowych)
17.11.2014 roku pod numerem (KRS: 0000531021)
zarejestrowany został:
ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO
Aktualnie Związek Zawodowy Sektora Obronnego
skupia w swych strukturach organizacje z Wojskowych
Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych, które zostały
przekazane do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i innych
przedsiębiorstw, dla których Minister Obrony Narodowej
pełni nadzór właścicielski. Akces do nowego Związku
złożyły również organizacje zrzeszające przedstawicieli
Wojskowej Służby Zdrowia (szpitale, przychodnie,
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej), Wojskowe
Instytuty Badawcze, Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.,
Agencja Mienia Wojskowego.
Również w WZL Nr 2 S.A. od lutego 2015 roku działa
organizacja zakładowa Związku Zawodowego Sektora
Obronnego. Widząc nową sytuację w jakiej znaleźliśmy
się w chwili powstania PGZ S.A i wynikających z tego
faktu nowych problemów (zadań) z jakimi możemy mieć
styczność członkowie organizacji zakładowej NSZZ
PW podjęli decyzję aby przystąpić do nowego Związku
Zawodowego. Decyzja ta pozwoliła nam między innymi na
nawiązanie współpracy z innymi związkami zawodowymi
działającymi w PGZ S.A a należącymi do Forum Związków
Zawodowych jak również umożliwiła
bezpośrednie
reprezentowanie interesów pracowników z Wojskowych
Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych podczas
spotkań z Zarządem PGZ S.A
Związek Zawodowy Sektora Obronnego zgodnie ze
statutem jest organizacją dwustopniową i obejmuje:
1. Zakładowe Organizacje Związkowe
2. Zarząd Krajowy
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Przewodniczącą Związku Zawodowego Sektora Obronnego
jest Pani Małgorzata Kucab, która kieruje pracą Związku
wraz z siedemnastoosobowym Zarządem Krajowym.
W WZL Nr 2 S.A. Związek reprezentowany jest przez
Zarząd Zakładowy wybrany w składzie:
•
•
•
•
•
•
•

Przewodniczący-Maciej Ostrowski
Zastępca przewodniczącego - Grzegorz Kruś
Sekretarz - Grzegorz Ksobiech
Skarbnik - Albert Szparaga
Członek Zarządu - Dariusz Duma
Członek Zarządu - Andrzej Gołębiewski
Członek Zarządu - Jan Zwierzchlewski

Jak doskonale Państwo wiecie nie jesteśmy organizacją bez
doświadczenia działamy na rzecz pracowników od wielu
lat, ale właśnie dzięki nabytemu przez lata doświadczeniu
w odpowiednim czasie dostrzegamy zmiany jakie dotyczą
Nas - Pracowników i staramy się w porę reagować na te
zmiany. Dlatego aby nasze działania były skuteczniejsze
jako ZZ Sektora Obronnego przystąpiliśmy również
do Forum Związków Zawodowych- jednej z trzech
reprezentatywnych central związkowych. Konsolidacja
w PGZ S.A to wiele korzyści, ale i wiele nowych problemów
pracowniczych, które poprzez dialog z Zarządem
Grupy należy rozwiązywać. Do takiego właśnie dialogu
zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych mają prawo
reprezentatywne organizacje Związkowe. Reprezentowanie
interesów pracowniczych po włączeniu Wojskowych
Przedsiębiorstw Remontowo - Produkcyjnych do PGZ
S.A to już nie tylko dialog Związkowców z Zarządami
poszczególnych przedsiębiorstw, ale również dialog
z Zarządem PGZ S.A.
Więcej informacji na temat działań Związku Zawodowego
Sektora Obronnego znajdziecie Państwo na stronie:
www.zzso.pl
Na stronie można zapoznać się ze strukturą Związku (poznać
z jakich zakładów pracy organizacje zakładowe przystąpiły
do ZZSO) oraz na bieżąco (w zakładce „aktualności”)
otrzymać informacje ze spotkań przedstawicieli Naszego
Związku z Zarządem PGZ S.A.
Postaramy się również aby wszelkie informacje dotyczące
spraw pracowniczych docierały do Państwa również
poprzez „HALO WZL!”.
Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do przyłączenia się
do Związku Zawodowego Sektora Obronnego.
Zarząd Zakładowy ZZSO

WALNE ZGROMADZENIE WZL NR 2 S.A.
10.06.2015 roku na terenie firmy PIT-RADWAR w Warszawie odbyło się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WZL Nr 2 S.A. zwołane przez Zarząd Spółki.
Podczas Zgromadzenia między innymi przyjęto wszystkie statutowe sprawozdania Spółki,
udzielono absolutorium Władzom Spółki oraz powołano Radę Nadzorczą IV kadencji.

RADA NADZORCZA
IV KADENCJI!
23.06.2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowych członków Rady Nadzorczej WZL Nr 2 S.A. IV kadencji.
W trakcie posiedzenia nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór osób funkcyjnych Rady.

PRZEWODNICZĄCY
(wybrany przez Walne Zgromadzenie)

p. Leonard Szymański

WICEPRZEWODNICZĄCY
p. Marcin Krzywoszyński

SEKRETARZ
p. Daniel Ciechalski

CZŁONKOWIE
p. Agnieszka Pyszkowska
p. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak

Rada Nadzorcza w sposób ciągły monitoruje sytuację ekonomiczno-finansową Spółki dokonując oceny przedstawianych
przez Zarząd wyników. Rada jest na bieżąco informowana o najistotniejszych decyzjach, działaniach oraz w sposób ciągły
analizuje pojawiające się zagrożenia, potencjalne obszary ryzyka i podejmuje kroki zaradcze oraz konsekwentnie realizuje
przyjętą strategię rozwoju Spółki na lata 2013-2017.
Obecnie analiza zaawansowania realizacji przyjętego planu potwierdza utrzymanie właściwej dynamiki wzrostu przy
zachowaniu podstawowych wskaźników efektywności i płynności finansowej na wysokim poziomie. Rada Nadzorcza
pozytywnie ocenia kierunki rozwoju Spółki ustalone przez Zarząd i uważa, że założenia przyjęte do wykonania w ostatnich
kwartałach zostały zrealizowane. W zakresie głównych obszarów działalności Spółka osiągnęła lepsze wyniki
od zakładanych.
Zarówno przychody ze sprzedaży jak i zysk netto w Spółce kształtują się na wysokim poziomie. Pozytywnie ocenia się fakt,
iż Spółka na bieżąco reguluje wszelkie swoje zobowiązania finansowe zarówno wobec budżetu Państwa, jak i wobec swoich
pracowników i kontrahentów.
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