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Porodziła syna, 

Położyła w żłobie, 

Bo nie było miejsca w gospodzie. 

O marne Betlejem, 

Czym żeś ty dla świata, 

Żeś nie umiał przyjąć wielebnego brata. 

Jezus jego imię, 

Żydowski król światła, 

Nowym Testamentem naznaczył pół świata. 

Przeniesiono imię, 

Przez wieki, przez lata, 

Ludzka pamiętliwość uchroni od kata. 

Panie Boże mocny, 

Popatrz na świat wielki, 

Niechaj Jezus strzeże nasze długie wieki. 
  

      WP 
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Trudny rok - podsumowanie 
 

Mijający rok 2013, nie zapisze się najlepiej w 

historii naszych Zakładów. Jest to rok utraty 

samodzielności, zostaliśmy przejęci przez 

podmiot gospodarczy Azoty Tarnów, spółkę o 

wiele mniejszą i o mniejszych potencjalnie 

możliwościach biznesowych. Dlaczego tak się 

stało, można tłumaczyć na wiele sposobów, 

ale moim zdaniem, nasz Zarząd, nasza Załoga 

nie miała wystarczającego wsparcia 

politycznego. A szukanie takiego wsparcia u 

opozycji, jak to było u nas, nie odniosło 

żadnego skutku. Obserwując układy 

polityczno-biznesowe, jakie utworzyły się już w 

latach 90-tych można zauważyć, że zarówno 

Tarnów jak i Police zawsze miały silnych 

politycznych protektorów. My nie. Gdyby nie 

poparcie polityczne nie wiadomo, czy te oba 

zakłady by przetrwały do dziś. Tarnów przejął 

nas za pożyczone pieniądze, ale żeby te 

pieniądze pożyczyć trzeba mieć poparcie 

polityczne i nie tylko polityczne. 

Dlatego też sytuacja Załogi Puław zmieniła 

się diametralnie w tym roku, a i możliwości 

związków zawodowych też okazały się przez 

to bardziej ograniczone. Skutki zmian 

własnościowych dały o sobie znać w wielu 

sprawach, o tych sprawach poniżej. 

 

Porozumienie – umowa społeczna 

18 marca tego roku wszystkie związki 

zawodowe wystąpiły do właściciela, czyli 

Zarządu Grupy Azoty w Tarnowie o podjęcie 

rokowań nad porozumieniem - umową 

społeczną gwarantującą utrzymanie w mocy 

dotychczasowych umów miedzy stroną 

społeczną a władzami spółki w Puławach. Do 

nich należą Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
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i Regulamin Pracy. Pomimo początkowego 

entuzjazmu z obu stron rokowania od sierpnia 

utknęły w martwym punkcie. Należy 

przypomnieć, że strona właściciela nie 

zgodziła się na zapisy w następujących 

sprawach: 

- gwarancji zachowania miejsc pracy, 

- gwarancji stałego rozwoju spółki,  

- gwarancji wzrostu funduszu wynagrodzeń,  

- zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, 

- wypłaty premii konsolidacyjnej, 

- wypłaty odszkodowania za ewentualne 

wycofanie spółki z giełdy, 

- zapewnienia, że pracownicy nie będą 

przenoszeni ani oddelegowani do innych 

zakładów bez ich zgody, 

- zaniechania zatrudniania przez agencje 

pracy tymczasowej, 

- wprowadzenie dodatkowego pakietu 

ubezpieczeń na usługi medyczne 

finansowanego prze pracodawcę,  

- wprowadzenie dodatkowego 

ubezpieczenia emerytalnego finansowanego 

prze pracodawcę.  

Jak widać właściciel, oględnie mówiąc, nie 

zamierza wydać ani złotówki na poprawienie 

sytuacji naszej Załogi. Tu trzeba zauważyć, że 

odmawia on naszej Załodze praw, jakie mają 

załogi innych przedsiębiorstw w Grupie, 

chodzi tu o zwiększenie odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych i zgodę na 

pracowniczy program emerytalny. Jest to tym 

bardziej dziwne, że akceptacja tych dwóch 

zapisów to marginalny wydatek dla 

pracodawcy, a pracownikom, zwłaszcza 

młodym, których jest w naszej firmie coraz 

więcej, bo trwa nieustanna wymiana 

pokoleń, pracowniczy program emerytalny 

stanowiłby dodatkowe zabezpieczenie 

emerytalne. Więc warto o to zawalczyć. 

We wrześniu otrzymaliśmy od Zarządu Grupy 

Azoty pismo, w których podjęcie dalszych 

negocjacji w sprawie porozumienia – umowy 

społecznej między organizacjami 

związkowymi w ZAP a Zarządem Grupy Azoty 

warunkuje się zakończeniem rozmów na 

temat podwyżek płac w naszym 

przedsiębiorstwie. Z tego wynika, że ponieważ 

obecnie temat podwyżek w naszej firmie jest 

już zamknięty, możemy na nowo przystąpić 

do negocjacji porozumienia - umowy 

społecznej.  

 

Podwyżki płac  

Przebieg negocjacji i rezultat negocjacji w 

sprawie podwyżek płac dobitnie pokazał 

uzależnienie naszego przedsiębiorstwa od 

właściciela, w sensie zależności naszego 

Zarządu od właściciela, czyli Zarządu w 

Tarnowie. 

Dla przypomnienia, związki zawodowe trzy 

razy w tym roku zgłaszały postulat podjęcia 

rozmów o podwyżkach płac. Za pierwszym 

razem było to 16 stycznia. Kolejna pismo 

związkowe z kwietnia było nawiązaniem do 

informacji o podwyżkach płac, jakie 

zafundowano władzom naszej Spółki. 

Ostatecznie do finalizacji podwyżek doszło w 

październiku, kiedy to uzgodniono podwyżki 

powszechne, zwane 4%-owymi, a w 

listopadzie uzgodniono podwyżki 

regulacyjno-motywacyjne, tzw. 2%-owe. 

Biorąc pod uwagę doniesienia prasowe o 

tym, że pracownicy Tarnowa otrzymali w tym 

roku 7%-owe podwyżki, widać wyraźnie, kto 

ma przewagę. Trzeba dodać, że wysokość 

podwyżek bardzo mocna rozminęła się z 

oczekiwaniami naszej Załogi. Zaznaczył się 

wyraźny dyktat pracodawcy w rozmowach 

podwyżkowych. Dobrze, że chociaż 

pracodawca zauważył problem 

niewypełnienia taryfikatora, co pozwoliło na 

podwyżki w regulacyjne. Trzeba tu 

powiedzieć wyraźnie, że stanowisko 

pracodawcy w sprawie niewypełnienia 

taryfikatora przez prawie połowę 

pracowników jest takie, że mamy zły 

taryfikator w firmie i aby taryfikator wypełnić, 

trzeba go zmienić, czyli dopasować do 

obecnych płac. Oznacza to, że w tej sprawie 

występuje wyraźna rozbieżność stanowisk obu 

stron. Natomiast w dalszym ciągu nie jest do 

końca jasne, jakie jest stanowisko 

pracodawcy w sprawie tzw. awansów 

poziomych, czyli podwyżek płac dla 

pracownika w ramach jego stanowiska, w 

tym awansu na stanowisko starszego 

referenta, specjalisty itp. Takim podwyżkom 

ma służyć obecnie ta 2%-owa pula. Ta 

zasada 2% -owych podwyżek regulacyjno-

motywacyjnych, jeśli zostanie utrzymana w 

kolejnych latach mogłaby, jeżeli nie 

rozwiązać, to przynajmniej złagodzić 

niesprawiedliwości w tym obszarze. Do 10-

tego stycznia 2014 przedłużono czas na 

przyznawanie podwyżek regulacyjno-

motywacyjnych, aby zrobić to spokojnie i 

sprawiedliwie. Dyrektorom pionów 

pozostawiono dużą samodzielność w 

zaplanowaniu i wykonaniu tej operacji. 

 

Zmiany organizacyjne  

Ostatnio społeczność zakładowa 

dowiedziała się, że instalacją produkcyjna 

kaprolaktamu w Tarnowie i Puławach 

zarządzać będzie jeden i ten sam człowiek, z 

Puław. W tym miejscu trzeba też 
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przypomnieć, że za sprzedaż nawozów w 

całej Grupie Azoty odpowiada też człowiek z 

Puław. Cztery zakłady produkcyjne, jakie 

zostały włączone do Grupy Azoty powinny ze 

sobą współpracować, koordynować swoje 

działania i unikać konkurowania na rynkach 

produktów, a wtedy to dopiero pokaże się 

efekt synergii, czyli z połączenia naszych 

zakładów pracy osiągniemy jakąś wymierną 

korzyść. Oczywiście największą korzyść uzyska 

właściciel. Taki efekt synergii jest do uzyskania 

w produkcji kaprolaktamu, wymiana 

doświadczeń na temat technologii i 

zaimplementowanie najlepszych rozwiązań 

technicznych w instalacjach produkcyjnych 

kaprolaktamu służyć będzie obniżeniu 

kosztów produkcji i podniesieniu 

konkurencyjności tego produktu 

produkowanego w obu zakładach- 

puławskim i tarnowskim. Dla wyjaśnienia 

należy dodać, że na szczęście nie istnieje 

taka sytuacja, aby na rynku kaprolaktamu 

oba produkty (tarnowski i puławski) ze sobą 

konkurowały, ponieważ tarnowski 

kaprolaktam prawie w całości jest 

przerabiany (polimeryzowany) na poliamid 6, 

czyli kaprolaktamu tarnowskiego praktycznie 

nie ma na rynku. Wydaje się logiczne, abyśmy 

w Puławach specjalizowali się w procesach 

technologicznych, jakie występują przy 

produkcji kaprolaktamu oraz specjalizowali się 

w sprzedaży kaprolaktamu, natomiast 

Tarnów, aby specjalizował się w procesach 

polimeryzacji, przeróbki i sprzedaży 

poliamidów, bo rynek poliamidów staje się 

coraz trudniejszy. Ostatnia zmiana 

organizacyjna został podyktowana właśnie 

tą logiką. Niestety nie wiemy, nie mamy 

gwarancji, czy ta logika będzie rządzić 

zawsze na najwyższych szczeblach władzy 

Grupy Azoty, mieliśmy do czynienia z wieloma 

abstrakcyjnym pomysłami w przeszłości. 

Dlatego są obawy wśród pracowników, i 

trzeba o tym powiedzieć, przed wydzieleniem 

z obu zakładów spółki produkującej tworzywa 

sztuczne, w której znalazłby się i nasz puławski 

kaprolaktam. Wówczas nasze Zakłady 

utraciłyby jednolitość organizacyjną a los 

Załogi Kaprolaktamu byłby nie 

pozazdroszczenia. Na szczęście dla nas, 

uwarunkowania ekonomiczne są takie, że 

byłoby to z ekonomicznego punktu widzenia 

nieuzasadnione i przynajmniej Zarząd naszej 

Spółki o tym wie.  

 Niewątpliwe jednak należy oczekiwać 

kolejnych zmian organizacyjnych w miarę 

postępowania faktycznej konsolidacji 

czterech Spółek, dotąd mieliśmy właściwie 

do czynienia z formalną konsolidacją, bo 

procedura konsolidacji nie dotyczyła 

wewnętrznych jednostek organizacyjnych 

poszczególnych Zakładów.  

 

Sytuacja związków zawodowych 

Skutki oddziaływania związków zawodowych 

na pracodawcę w naszej Spółce okazały się 

w nowej sytuacji organizacyjne, gdy jesteśmy 

spółką córką, bardzo ograniczone.  

Nasz pracodawca na postulaty związkowe 

ma obecnie jedną z dwóch odpowiedzi: albo 

w innych przedsiębiorstwach grupy mają 

jeszcze gorzej albo też, że załatwienie jakiejś 

sprawy leży w kompetencji Zarządu Grupy 

Azoty. Co praktycznie ucina sprawę, bo 

formalnie związki zawodowe naszego 

przedsiębiorstwa nie mogą bezpośrednio 

występować do Zarządu Grupy, poza 

wyjątkiem związanym z przejęciem 

przedsiębiorstwa. Dokładniej, możemy jako 

związki zawodowe zwracać się bezpośrednio 

do Zarządu Grupy Azoty, ale nie będzie to 

skutkować formalnie, bo Zarząd w Tarnowie 

nie jest partnerem, w sensie prawnym, do 

dialogu związkami zawodowymi w Puławach. 

Skazani jesteśmy w takich przypadkach na 

pośrednika, czyli na Zarząd puławskiej Spółki, 

a ponieważ nasz Zarząd podlega zarządowi 

w Tarnowie, każdy, kto chciał uzyskać coś od 

przełożonego zrozumie na ile można liczyć. 

 Pomimo tego, że członkowie  Zarządu naszej 

Spółki są jednocześnie członkami Zarządu 

Tarnowa, jak zdążyliśmy zauważyć, nie ma z 

tego tytułu dla naszej Załogi  taryfy ulgowej 

albo  jakichś preferencji. 

Na niekorzyść związków zawodowych działa 

obecna sytuacja dialogu społecznego w 

Polsce, a właściwie brak dialogu. 

Przypomnijmy, że władze trzech central 

związkowych zawiesiły udział w Komisji 

Trójstronnej, nie ma spotkań Branżowych 

Zespołów Trójstronnych jak i Wojewódzkich 

Komisji Dialogu Społecznego. Brak kontaktów 

z pracodawcami i przedstawicielami władz ( 

w przypadku Komisji Trójstronnej i Zespołów 

Trójstronnych – przedstawicielami rządu) 

praktycznie uniemożliwia rozwiązywanie 

bieżących problemów społecznych, jakie 

dotykają pracowników. Poprzednio wiele 

trudnych i spornych spraw można było 

załatwić w Zespole ds. Branży Chemicznej, 

korzystały z tego związki zawodowe z Polic i 

CIECH-u, obecnie nie jest to możliwe. 

Osobiście uważam całkowite zerwanie 

dialogu społecznego za zbyt pochopne. 

Są podejmowane inicjatywy, aby związki 

zawodowe z poszczególnych zakładów 

Grupy Azoty nawiązały bliższą współpracę, 

tematów do działania nie brakuje. Niestety 
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nie wszystkie związki zawodowe 

funkcjonujące w Grupie są zainteresowane 

współpracą. 

Na koniec trochę optymizmu, wybraliśmy 

członków Rady Nadzorczej, którzy będą 

reprezentować Załogę w tym organie Spółki. 

Jak dało się zauważyć wspierają nas i to 

skutecznie, mam nadzieję, że i w przyszłości 

tak będzie również. Wygląda na to, że w 

obecnej sytuacji nasi przedstawiciele w 

Radzie Nadzorczej będą mieli więcej pracy i 

bardziej odpowiedzialne zadania. 

 

Przewodniczący 

Kto lepszy? 
 
Dwa nowe zjawiska są bardzo widoczne w 

naszej firmie. 

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 

odnotowano szczyt demograficzny, inaczej 

górkę urodzeń. 

To właśnie pokolenie rozpoczęło proces 

kończenia pracy zawodowej i odchodzi na 

emeryturę. Jest to proces dość gwałtowny, 

bo dotyczy to dużej ilości populacji. Na ich 

miejsce wchodzi młode pokolenie zastępując 

seniorów. W fabryce jest to zjawisko bardzo 

widoczne. To dobrze, gdyż młodzi pozyskują 

pracę, nabierają doświadczenia i ogłady, 

mogą planować jakoś sensownie dalsze swe 

życie. Szkoda tylko, że w zakładzie nie ma 

skutecznego i efektywnego systemu 

przekazywania wiedzy, doświadczenia i 

wszystkich tych, niekiedy tajnych, sposobów, 

na przeróżne sytuacje ekstremalne. Dotyczy 

to przede wszystkim pracujących 

bezpośrednio w produkcji. Tyle ile starzy 

przeżyli w przeszłości najróżniejszych awarii, ile 

przy tym sterali zdrowia, tego nikt im nie 

odbierze. Wiedzą o tym tylko ci, którzy w 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych latach 

pracowali w naszym zakładzie. Przez to 

właśnie pokolenie, procesy i instalacje tak 

zostały zmodyfikowane, że dzisiaj awarie są 

rzadkością a praca stała się nieco łatwiejsza. 

I to jest nasz wspólny zysk.  

Obserwuję młodych przychodzących do 

pracy. Są energiczni, mądrzy i nadzwyczaj 

szybko uczą się technologii, procedur i 

wszelkich sposobów na dobrą robotę. To 

bardzo dobrze, bo my jesteśmy pokoleniem 

odchodzącym i ze spokojem pozostawiamy 

nasze warsztaty, maszyny, instalacje i biurka 

idąc na emeryturę. Taka jest normalna kolej 

rzeczy i nikt tego nie chce zmieniać. Czasem 

niepokoi mnie zdanie z fałszywą nutą 

poniżająca starego, a czasami też i młodego. 

Bo z jednej i drugiej strony brzydkie epitety 

można niekiedy usłyszeć. Wystrzegajmy się 

skrajnych ocen, przynajmniej publicznie. 

Jesteśmy sobie potrzebni. Sztafeta zmiany 

pokoleń jak świat światem istniała i istnieć 

będzie. Świata nic nie zadziwi. I myślę, że to 

zjawisko nie powinno podlegać brzydkim 

regułom wyścigu szczurów. 

Nie ma lepszych i gorszych, jeśli patrzy się na 

proces ciągłej wymiany pokoleń. Jesteśmy 

nawzajem sobie potrzebni. 

 
Władysław Papuga 
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