
 

 

 

 
 

 

Dzień Chemika 
święto z łyżką dziegciu 

W czerwcu po raz kolejny pracownicy naszych Zakładów obchodzą swoje święto – Dzień 

Chemika. Program rozłożony jest na trzy dni, zresztą w nieco nietypowym terminie: od 15 do 

17 czerwca. Dlaczego termin jest nietypowy? Otóż ustanowiony z inicjatywy SITPChem 

Dzień Chemika ustalony został na pierwszą niedzielę czerwca, ale jakie ma to znaczenie, sko-

ro jest nagroda, piknik i medale.  

Oczywiście głównym punktem obchodów jest sobotnia Gala Pracowników 2018, na której 

zasłużeni pracownicy otrzymają odznaczenia. Dla pozostałych pracowników, i nie tylko, 

przygotowano na piątek tradycyjny piknik, na którym wystąpią m.in. kabaret Ani Mru Mru 

oraz zespół Zakopower. Będą imprezy towarzyszące, zawody sportowe, tradycyjny mecz piłki 

nożnej Grupa Azoty kontra Urząd Miasta.  

Skąd więc ta przysłowiowa łyżka dziegciu? O tym przeczytacie Państwo w dalszej części 

naszego biuletynu. Ponadto kilka słów o konferencji związkowej, wspomnienia z wizyty u 

hrabiego Drakuli, oraz na stronie 6 wiadomość z ostatniej chwili. 
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Liberté-Égalité-Fraternité 
 
Wolność – Równość – Braterstwo, to znane na 

ogół hasła Rewolucji Francuskiej, powtarzane 

od wieków, będące niejako wyznacznikiem 

prawdziwej demokracji. Tej demokracji, która 

po latach zaborów, okupacji, komuny, znów 

zawitała do naszego Kraju.  

Wolność już mamy, pozbyliśmy się Niemca i 

Ruskich, zmieniliśmy ustrój na w pełni demo-

kratyczny, przynajmniej teoretycznie.  

Jeżeli chodzi o braterstwo, czyli jak się kiedyś 

mówiło fraternizację, każdy tę część hasła 

rozumuje po swojemu, np. Polak - Węgier dwa 

bratanki, bratni naród w Ameryce, bratamy się 

na uroczystościach rodzinnych, w domu, w 

pracy (nie zawsze) itp. 

Zastanówmy się więc głębiej nad pojęciem 

„Równość”. Co to znaczy.  

Jednym ze znaczeń jest równouprawnienie – 

wszyscy są równi wobec prawa, czyli za te 

same czyny ta sama kara, jednakowy dostęp 

do określonych dóbr, jednakowe traktowanie 

obywateli przez władzę. Tak rozumianą rów-

ność zapewniają odpowiednie przepisy, czyli 

konstytucja, ustawy sejmowe, kodeksy itp., a w 

mniejszej skali zasady wynikające np. z prawa 

zakładowego, a więc Zakładowy Układ Zbio-

rowy Pracy czy Regulamin Pracy.  

Ale skąd ten temat, dlaczego sprawa równości 

stała się wiążącym tematem w naszych Zakła-

dach?.  

Otóż jak Państwo wiedzą ostatnio pojawiły się 

głosy, że niektórzy działacze związkowi nie 

zastosowali się do ustaleń Protokołu nr 30 

(oczywiście za zgodą pracodawcy, bo inaczej  

 

 

być nie może) i wynagradzani są poza obowią-

zującym w firmie Zakładowym Układem Zbio-

rowym Pracy, wbrew zapisom Art. 1 pkt 2 

ZUZP, który mówi: 

„Układ obejmuje wszystkich pracowników 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 

S.A. ...”  

No i co z tego wynika? 

Ano to, że podpisane w kwietniu 2017 roku 

porozumienie (Protokół dodatkowy nr 30 do 

ZUZP) określa zasady wynagradzania pra-

cowników na najbliższe lata w tym wynagro-

dzenia tych, którzy zgodnie z Ustawą o związ-

kach zawodowych zwolnieni są z obowiązku 

świadczenia pracy (czytaj etatowych działaczy 

związkowych). 

Zgodnie z ww. zasadami, związkowi pracowni-

cy etatowi mieli dojść do kategorii docelowej w 

2020r. na zasadach stosowanych powszechnie 

dla pozostałych pracowników Zakładów. 

Otóż, gdyby rzeczywiście niektórzy działacze 

pozostali przy wynagrodzeniach niezgodnych z 

Protokołem nr 30, to okazałoby się, że ich 

pobory rosną w inny sposób, zdecydowanie 

bardziej korzystny, niż pozostałych pracowni-

ków. Pracownicy naszych Zakładów do 2020 

roku będą otrzymywać podwyżki (albo nie) w 

zależności od osiągniętych przez zakłady wy-

ników finansowych (EBITDA). Działacze wy-

nagradzani według starych zasad będą otrzy-

mywać podwyżki niezależnie od EBITDA, po-

nieważ ich wynagrodzenie jest zależne od 

wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia w firmie, a to nie zależy od podwyżek 

ale również od innych składników wynagro-

dzenia, np. premie. 
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Dokończenie ze str. 2 

 

Według starych zasad przewodniczący otrzy-

muje 1,65 przeciętnego wynagrodzenia w roku 

ubiegłym, natomiast dla pozostałych oddele-

gowanych wskaźnik ten wynosi 1,45. Jest 

pewne ograniczenie w wysokości bo drugi 

warunek mówi, że mogą maksymalnie otrzy-

mać odpowiednio 75% i 66% górnego wyna-

grodzenia dyrektora zgodnie z obowiązują-

cym taryfikatorem kwalifikacyjnym. Dla 

stanowisk dyrektorskich, będących zresztą 

obecnie poza tabelą wynagrodzeń, określa się 

stawkę zależną od przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia – wskaźnik od 2 do 3,5.  

Biorąc to od uwagę, płaca przewodniczącego 

(wg starych zasad) może wynieść: 3,5 x 7.000 

zł x 75% = 18.375 zł. Według zasad zgodnych 

z obowiązującym obecnie prawem (oczywiście 

po dojściu w 2020r.), płaca wyniesie 10.650 zł. 

Różnica ogromna, prawie 8.000 zł na korzyść 

starych zasad. 

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Otóż 

wszyscy pracownicy w 2017 roku otrzymali 

jednorazową podwyżkę w wysokości 606 zł. 

Ale o te 606 zł zwiększyło się również prze-

ciętne miesięczne wynagrodzenie w 2017 ro-

ku, a więc w 2018 zł przewodniczący związku 

rozliczany wg starych zasad otrzymałby dodat-

kowa podwyżkę w wysokości 606 zł x 1,65 = 

999,90 zł.  

Stosowne zapytanie na temat wynagradzania 

niektórych działaczy związkowych wysłaliśmy 

w dniu 25 kwietnia do Zarządu GA ZAP z 

prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. W odpowiedzi 

otrzymaliśmy pismo z dnia 14 maja 2018r., w 

którym Prezes Zarządu GA ZAP stwierdza, że 

nie może udzielić odpowiedzi ze względu na 

ochronę danych osobowych. 

A przecież informacja, czy w Spółce są pra-

cownicy otrzymujący wynagrodzenia niezgod-

nie z Protokołem nr 30 nie ma nic wspólnego z 

ochroną danych osobowych. Tylko powstaje 

pytanie, dlaczego Prezes Zarządu pisze: „Za-

rząd podjął czynności formalno- prawne w 

celu analizy regulacji wysokości wynagro-

dzeń pracowników Spółki, także działaczy 

związkowych w oparciu o akty wewnętrzne 

obowiązujące w GA ZAP i przepisy po-

wszechnie obowiązującego prawa pracy”  

Daje to dużo do myślenia. 

Nie chcielibyśmy być złym prorokiem, ale sytu-

acja ta może świadczyć, że „Równość” ładnie 

wyglądała na sztandarach Rewolucji Francu-

skiej, elegancko prezentuje się w Konstytucji 

oraz innych przepisach wolnego, demokra-

tycznego kraju, ale ... 

No właśnie, w praktyce jak zwykle wszyscy są 

równi ... ale są i równiejsi. 

 

Konferencja 
W dniu 18 maja br. odbyły się obrady 
Konferencji Sprawozdawczej Międzyza-
kładowego Związku Zawodowego Pra-
cowników Zakładów Azotowych "Puławy" 
S.A.  Po przeprowadzeniu spraw procedu-
ralnych Przewodniczący Związku kol. Mi-
rosław Pomorski złożył sprawozdanie z 
działalności Związku za miniony rok. W 
kolejnym punkcie Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Anna Anyszkiewicz przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej. Następnie odbyła się dyskusja 
nad sprawozdaniami, po zakończeniu któ-
rej delegaci podjęli Uchwały stanowiące 
wytyczne do działalności w ostatnim roku 
kadencji.  
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Z wizytą u hrabiego Drakuli 

 
Pod takim hasłem w dniach od 27 kwietnia do 3 maja, członkowie naszego Związku wypra-
wili się na wycieczkę do pięknej, słonecznej Rumunii. Hrabia Drakula – najsłynniejszy wam-
pir świata, tak naprawdę nigdy nie istniał. „Stworzony” został przez irlandzkiego pisarza 
Brama Stokera, wzorowany zapewne na piętnastowiecznym władcy Wołoszczyzny – Władzie 
III Palowniku, ale jakie ma to znaczenie.  
Naszą podróż zaczęliśmy od stolicy Transylwani Cluj- Napoca. Dom urodzenia króla wę-

gierskiego Mateia Corvina, kościół św. Michała, ulica Luster, katedra prawosławna, mury 

obronne z basztą, to tak w skrócie o wizycie. Drugiego dnia, a właściwie trzeciego licząc 
podróż, wypad do Targu Mures na granicy z Wegrami.  
Historię z Drakulą rozpoczynamy w Sigiszoary miasta, w którym urodził sie  Wład Palownik, 
czyli Drakula. Obejrzeliśmy dom urodzenia Drakuli, Wieżę Zegarową, Zakryte Schody, Ko-

ściół na Wzgórzu, Muzeum Broni i Muzeum Tortur, a przecież tortury były ulubionym 

zajęciem Wlada. 

Kwiecień kończymy w Braszowie, miasta znanego m.in. ze wspaniałego rynku z baro-

kowymi fasadami.  

Maj rozpoczynamy od podróży do Bran, miejscowości powszechnie znanej z zamku Dra-

kuli.  

 

 
Na zamku w Bran 

 

Zanim tam dotarliśmy przejeżdżamy przez Rasnow, słynącego z tzw. chłopskiego zamku, 

który, nawiasem mówiąc, został wybudowany w XIII wieku przez ...  Krzyżaków!  

Po ich wypędzeniu zamek przejęli chłopi z okolicznych wiosek, rozbudowali go i użyt-

kowali aż do XVII wieku, kiedy to zniszczyło go trzęsienie ziemi. 
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Chłopski zamek w Rasnow 

 

Wracamy do naszego hrabiego. Wizyta w zamku Drakuli dostarczyła niezapomnianych 

wrażeń, ale na tym dzień się nie skończył. Czekało nas Sibiu z zabytkowym centrum i 

innymi atrakcjami. 
Przedostatniego dnia, po zwiedzeniu Hunedoary, z XVI-wiecznym gotyckim zamkiem, jed-
nym z najpiękniejszych w Rumunii, jedziemy do Alba Julia, jednej ze stolic Siedmiogrodu. 

I na tym zakończyliśmy wizytę u jaśnie pana hrabiego – najbardziej znanego wampira 

Europy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAPROSZENIE 
 

Serdecznie zapraszamy członków związku na spotkanie integracyjne, które 

odbędzie się  w Ośrodku Rekreacyjno- Sportowym n/Wisłą (Wólka Profec-

ka) 22 czerwca od godz. 17.00. Będziemy serwować grillowane mięsko, pie-

czone prosię i inne smakołyki. Wytoczymy beczkę, a może dwie, a do tańca 

przygrywać będzie zespół Parakas. 
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