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Komisja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

,,soLlDARNośĆ" z.ł.,,Puławy" S.A.

Zarząd
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników
Z.A.,,Puławy" s.A.

Zarząd
Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

Z.A.,,Puławy" s.A.

7arząd
Międzyza kładowej orga nizacji Związku Zawodowego

lnżynierów i Techników przy 7.A.,,Puławy" S.A.

Zarząd
Związku Zawodowego,, KADRA-Azow "

Z'arząd

Społecznego Związku Zawodowego Pracowników
Zakładów Azotowych,,Puławy"

Dotyczy: pisma z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wynagradzania monterów sieci

cieplnych igazowych.
W odpowiedzi na pismo z 12 sierpnia br., informujemy, że pracownicy zatrudnieni na

stanowisku monter sieci cieplnych i gazowych na Wydziale Dystrybucji Mediów Energetycznych *

PEC5, po zdanym egzaminie stanowiskowym i uzyskaniu tym samym dodatkowych kwalifikacji od 1

sierpnia br. otrzymalipodwyzkiwynagrodzeń zasadniczych o kwotę od 100 do 145 zł.

Kwoty podwyzek zostały przyznane zgodnie z wnioskiem i oczekiwaniem przełożonych tych

pracowników.

Problem zróznicowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Spółce na takich samych

stanowiskach wynika głównie z działania przez wiełe lat dodatku stazowego wypłacanego obok

wynagrodzenia zasadniczego pracownika. obowiązująca do 31 grudnia 2007 roku zasada,

gwarantująca Wzrost tego dodatku o 1'Yo wynagrodzenia zasadniczego Za kazdy rok przepracowany W

Spółce, niezależnie od jakości świadczonej pracy przez praCownika, doprowadziła do sytuacji

zróżn icowa n ia wyn a grod zeń p racown ików rzędu 3a-4o%.



Zatem występujące aktualnie zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników wynika głównie zwłączonego dodatku stażowe8o do wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
Pracodawca 

' realizował zasady wynagradzania pracowników zaakceptowane przez stronę związkowąw Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Zakładów Azotowych ,,Puławy,, S'A. zdnia 22 marca 2006 r' oraz wynikające z Protokołu dodatkowego Nr 4 do Zakładowego UkładuZbiorowego Pracy, które weszły w zycie od dnia 1' stycznia 2008 r.
Powołany w piśmie art' L8 " Kodeksu pracy, ustala prawo do jednakowego wynagrodzenia zajednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Ustawodawca w przepisie art.].8 .o 

s2 pkt.ł k.p.postanowił ' iz zasadę równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania pracodawcypolegające na ustalaniu warunków zatrudnienia, w tym zasad wynagradzania z uwzględnieniemkryterium stażu pracy.

Należytakżepowołaćsięna treśćprzepisu art.7851k.p.,którystanowi,zewynagrodzeniezapracę
powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracyi kwalifikacjom Wymaganym do jej wykonania, a takze uwzględniało ilość ijakość świadczonej pracy.Zatem z istoty stosunku pracy wynika zróznicowanie wysokości wynagrodzenia za pracęposzczególnych pracowników według powyższych kryteriów klasyfikacyjnych.
Ponadto przypominamy, iz w chwili obecnej trwają prace nad budową nowego taryfikatora stanowiskpracy, opartego o kompetencje.
Celem tworzonego taryfikatora jest wskazanie właściwej hierarchii stanowisk pracy orazpoziomówwynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, w tym rozpiętości wynagrodzeń w których staz pracynie będzie czynnikiem dominującym.
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