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Chińskiej Republiki Ludowej

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidarność'' w Katowicach

Z lwagą ślędzi rozwljającą się współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Chińską

Republiką Ludową, wierząc, że ta współpraca przynosi wzajemne korzyści pracownikom

w obu krajach. Chińskię inwestycje w Polsce i polskie inwestycje w ChRL wiąŻą się

Z powstawaniem nowych miejsc pracy w naszym kraju, coNSZZ,'Solidarność'', który jest

największymzwiązkiem zawodowym w Polsce, ocenia jakobatdzo korzystny proces.

Jednocześnie Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego N\ZZ,,Solidarność'',
reprezentując interesy polskich pracowników, wyraŻa nadzieję, Że dalszy rozwój tej

współpracy z chińskimi inwęstorami w naszym kraju będzie się odb1rrał

Z poszanowaniem europejskich standardów dialogu społecznęgo oraz praw pracowniczych

i związkowych.

Z przykrością informujemy, że w jednej z działających w naszym regionie firm,

będącej własnością chińskiego kapitału' doszło do drastycznego naruszenia praw

pracowniczych i związkowych. Chodzi o spółkę Nexteer Automotive Poland, naleŻącą

do Nextęęr Automotive, a stanowiącym własność Pacific Century Motors, którego udziały

skupiają AVIC Automobile Industry Holding oraz Beijing E-Town International.
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otóŻ w dniu 10 czerwca 2011 r. został bezprawnię zwolniony Z pracy Pan Grzegorz

Zmuda przewodniczący organizacji Międzyzakładowej N\ZZ ,,Solidarność'' Nexteer

Automotivę Poland. W zakładzie dochodziło teŻ do przypadków zastraszania

i szykanowania pracowników za ich przynaleŻność do związków zawodowych. Takie

działania z pewnością nie słuŻą wizerunkowi chińskich inwestorów w Polscę i mogą

stanowić powaŻną przeszkodę w harmónijnym rozwoju współpracy gospodarczej

pomiędzy Polską a ChRL. W Regionie Śląsko-Dąbrowskim, najbardziej

uprzemysłowionej części Polski i potencjalnym miejscu kolejnych inwestycji, pozyty'wny

wizęrunek przedstawicieli chińskiego kapitału jest szczególnie waŻny i szczególnie

wraŻliry.

. Dlatego Zarząd Regionu Śląsko-DąbrowskiegoNSZZ 
',Solidarno 

ść" zwraca się do

Pana Ambasadora o interwencję u właścicieli Nexteer. Mamy nadzieję, Że zaangaŻowanię

Pana Ambasadora wpłynie na zmianę postawy pracodawcy w Nexteer i pozr,voli na

zakończenie konfliktu społecznego otaz wprowadzenie partnerskich zasad dialogu w tym

zakładzię. Naszym zdaniem pierwszym krokiem na tej drodze powinno być przywrócenie

do pracy bezprawnie zwol nionego przewodnicząceg o G rzegor za Zmudy.

Jednocześnie zapowiadamy, że jeśli sytuacja w Nexteer nię ulegnie zmianie,

wtedy, niezaleŻnię od postępowania toczącego się już w sądzie pracy' związek podejmie

dalszę działania' mające na cęlu przekonanie właścicieli Nęxtęer do poszanowania

obowiązującego prawa i standardów dialogu społecznego. Podejmując te działania,

kwestię wizerunku chińskich inwestorów w naszym kraju będziemy zmuszeni uwaŻać za

sprawę drugorzędną.
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