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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZZIT  
NA TERENIE ZAP W 2010 ROKU 

 
 
 
 

1. PRACA ZARZĄDU ZZIT 
 
A. Posiedzenia Zarządu ZZIT  
 
W 2010 r. odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Związku, na których podjęto 21 uchwał. 

W roku sprawozdawczym uchwałami Zarządu ZZIT przyjęto 21 nowych członków. Na emeryturę 

odeszło 6 członków ZZIT. 

Stan liczebny naszej organizacji związkowej to 326 członków (bez emerytów). 

 

ZZIT przy ZAP nadal jest największą Międzyzakładową Organizacją ZZIT w kraju. 

 

W marcu 2010r. odbyła się Konferencja Delegatów ZZIT, która udzieliła absolutorium Zarządowi 

ZZIT za 2009r. 

Wszystkie dotychczasowe lata pracy 2007-2009 Zarządu ZZIT (obecna kadencja jest niepełna) 

zostały pozytywnie ocenione przez najwyższą władzę związkową, jaką jest Konferencja Delega-

tów. 

 

B. Obrona interesów pracowniczych 
 
W 2010r. braliśmy udział w następujących interwencjach związkowych: 

 

L.p. Data Temat interwencji Realizacja 

1 11-01-2010r. 

06-09-2010r. 

Wnioski o wzrost odpisu na fundusz socjalny Wnioski nie zostały uwzględnione 

2 20-01-2010r. 

15-03-2010r. 

26-03-2010r. 

29-03-2010r. 

29-06-2010r. 

12-08-2010r. 

23-09-2010r. 

Wnioski o podwyżki płac dla pracowników Uruchomiono podwyżki płac dla 

pracowników od 1 stycznia 

2011r. oraz jednorazowe świad-

czenie pieniężne. 

3 27-01-2010r. Wniosek o dokonanie zmian niektórych zapi-

sów w układzie zbiorowym pracy 

Wniosek częściowo został zreali-

zowany 

4 12-02-2010r. 

 

Wniosek o dokonanie zmian w organizacji 

imprez z okazji Dnia Chemika 

Wniosek został odrzucony 

 

5 02-03-2010r. Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej z 

okazji 40-lecia pracy w ZAP dla rencisty 

Zarząd ZAP przyznał pracowni-

kowi nagrodę 
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6 19-04-2010r. Wniosek o wypłatę nagrody dla pracowników 

ZAP z okazji Dnia Chemika 

Wniosek został zrealizowany 

7 10-05-2010r. 

 

Wniosek o uporządkowanie terenu przed 

bramą nr 3 i wygospodarowanie dodatkowych 

miejsc parkingowych 

Wniosek częściowo został zreali-

zowany 

8 24-05-2010r. 

 

Wniosek o pomoc finansową i materialną dla 

powodzian 

Wniosek został zrealizowany 

9 26-04-2010r. 

27-12-2010r. 

Wnioski dotyczące działalności Agencji Pracy 

Tymczasowej 

Wnioski częściowo zostały zreali-

zowane 

10 05-07-2010r. 

12-08-2010r. 

Wnioski o indywidualne wynagrodzenia dla 

pracowników 

Wnioski częściowo zostały zreali-

zowane 

11 26-08-2010r. Wniosek dotyczący działalności sponsoringo-

wej ZAP 

Wniosek częściowo został zreali-

zowany 

12 16-09-2010r. 

 

Wniosek o nagrodę z zysku dla pracowników Wniosek został zrealizowany 

13 05-10-2010r. Wniosek dotyczący pracy Spółki „Medical” Wniosek częściowo został zreali-

zowany 

14 06-10-2010r. 

 

Wniosek o wypłacenie nagrody specjalnej dla 

członków komisji wyborczych do Rady Pracow-

ników 

Wniosek został zrealizowany 

15 07-10-2010r. 

25-10-2010r. 

Wnioski o przyznanie  bonów na święta dla 

pracowników 

Wnioski zostały zrealizowane 

16 19-11-2010r. Wniosek dotyczący pracy instalacji melaminy Wniosek w trakcie realizacji 

 

 

C. Udział przedstawicieli ZZIT w zespołach roboczych  
 
Nasi przedstawiciele brali udział w: 

-     posiedzeniach komisji socjalnej 

- posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 

- negocjacjach płacowych 

- spotkaniach z władzami korporacyjnymi Spółki 
- spotkaniach zespołu ds. budowy nowego taryfikatora płac 
- udział w komisjach wyborczych przedstawicieli pracowników do RN ZAP, Zarządu ZAP i 

Rady Pracowników. 
 
 

D. Działania na rzecz promocji ZZIT 
 
W celu popularyzacji naszej organizacji związkowej w 2010 roku wykonaliśmy następujące pra-

ce: 

 

-Zaktualizowana i unowocześniona została nasza strona intranetowa i internetowa. Bu-

dową stron i jej aktualizacją zajmuje się Przewodniczący Związku. 

 
-Zorganizowany został turniej piłki siatkowej o puchar Przewodniczącego ZZIT. 
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-Podjęliśmy próbę zorganizowania akcji honorowego oddawania krwi przez pracowników 

ZAP. Akcja zakończyła się niepowodzeniem z powodu zbyt małej liczby chętnych pracow-

ników, którzy zgłosili się by oddać swoją krew.  

 

-Po raz pierwszy w historii naszej organizacji związkowej zorganizowaliśmy bal związkow-
ca. Na balu bawiło się ponad 120 członków i sympatyków naszego Związku. 

 
E. Szkolenia członków związku 
 
Dzięki aktywności naszych przedstawicieli działających w strukturach krajowych ZZIT w roku 

sprawozdawczym członkowie ZZIT brali udział w następujących szkoleniach: 

1. „Dialog społeczny” 

2. „English is OK” 

3. „Fundusze Europejskie”  

 
F. Pomoc materialna udzielana członkom związku  
 
W 2010 r. Zarząd ZZIT udzielił zapomóg finansowych na łączną kwotę 5300 zł.  

Zapomogi dotyczyły: 

       liczba zapomóg                 łączna kwota 

-sytuacji losowych    2      400 zł 

 -urodzenia się dziecka    9    2700 zł 

 -odejścia na emeryturę   6    1200 zł 

 -śmierci rodzica    5    1000 zł 

 

W roku sprawozdawczym każdemu członkowi ZZIT (wg stanu na dzień 01-07-2010r.) wypłacony 

został bonus świąteczno – noworoczny w wysokości 50 zł. 

 

 
2. RADA PRACOWNIKÓW ZAP 

 
Z rekomendacjami Zarządu ZZIT w wyborach do Rady Pracowników ZAP wzięło udział dwóch 

członków Zarządu Związku: Andrzej Smętek i Katarzyna Głuszyńska.  

Wybory zakończyły się dużym sukcesem naszej organizacji związkowej, gdyż wygrał je przewod-

niczący naszego Związku Andrzej Smętek. Bardzo dobrą piątą lokatę zajęła Katarzyna Głuszyń-
ska.  

Oboje nasi kandydaci weszli w skład nowo wybranej Rady Pracowników. 

 

W 2010r. Rada Pracowników ZAP wydała dwie opinie dotyczące projektowanych zmian organi-

zacyjnych w Pionie Handlowym i w Pionie Wsparcia. 
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3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZARZĄDU ZZIT 
 

Zarząd Związku kontynuuje prowadzoną przez siebie od wielu lat politykę finansową, która za-

kłada: 

1. transparentność,  

2. zwrot członkom Związku pieniędzy (w różnej formie) pochodzących z ich składek 

członkowskich. 

 

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  ZZZZIITT  AAnnddrrzzeejj  SSmmęętteekk  


