
Relacja z posiedzenia Komisji Związkowej 

 

W dniu 15.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Związkowej MOZ NSZZ 

„Solidarność” Z.Ch. „POLICE” SA. Zajmowano się m.in.: 

1. Wyborami samorządowymi.  

W wyniku dyskusji postanowiono: 

 mając na uwadze bezsporne zasługi w rozwoju Polic udzielić pełnego 

poparcia Władysławowi Diakunowi kandydującemu na Burmistrza Polic 

w kadencji 2014-2018, 

 jednocześnie udzielono poparcia wszystkim członkom „Solidarności” 

kandydującym do Rady Gminy i Powiatu. 

 „Solidarność” apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Police i 

Powiatu Polickiego o udział w wyborach samorządowych i o głosowanie 

na lokalne komitety wyborcze – aby duża „polityka” nie zniszczyła do 

końca polskiej samorządności. 

2. Pielgrzymka Ludzi Pracy 

 Poświęcenie repliki sztandaru, 

 Pierwsze wystawienie relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, patrona 

Solidarności – więcej w Nadodrzu 

3. XXVII KZD NSZZ „Solidarność” 

Bardzo pozytywnie zebrani przyjęli wyniki wyborów przeprowadzonych na 

zjeździe w Bielsko Białej. Przewodniczącym Komisji Krajowej został 

ponownie Piotr Duda a do Komisji Krajowej z naszego regionu wybrani 

zostali Mieczysław Jurek, Dariusz Mądraszewski i Krzysztof Zieliński.  Na 

zjeździe przyjęto również uchwały i stanowiska: 

a) Programową z priorytetami: 

 Obniżenie wieku emerytalnego zgodnie z prawem sprzed 2012 roku, 

 Uchylenie wygaszania emerytur pomostowych, 

 Uchwalenie ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 października 2002 roku o 

zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, autorstwa NSZZ 

„Solidarność”, 

 Przywrócenie w kodeksie pracy rozwiązań dotyczących czasu pracy 

sprzed nowelizacji z czerwca 2013 roku. 



b) Rozwoju przemysłu w Polsce – delegaci wskazali m.in. na: 

 Państwo – własność – gospodarka: w kierunku społecznej 

gospodarki rynkowej, 

 Przemysł, rynek pracy, pracownicy, 

 Państwo społeczne na rzecz rozwoju przemysłu, 

 Narzędzia wspierające rozwój przemysłu, 

 Zmiany polityki innowacyjnej poprzez rozwój nauki, B+R, 

 System fiskalny w obszarze obciążeń podatkowych 

przedsiębiorstwa. 

c) Apel regionalny o stworzenie Programu Operacyjnego, który zapewni 

finansowanie i umożliwi realizację założeń zawartych w Strategii dla 

Polski Zachodniej – dostępny na stronach Zarządu Regionu. 

d) Stanowisko ws. łamania prawa związkowego i pracowniczego: 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność” protestuje przeciwko 

łamaniu praw związkowych i pracowniczych w instytucja państwowych i 

samorządowych.  

Coraz częściej dyskryminuje się pracowników z powodu przynależności do 

NSZZ „Solidarność”. Niektórzy używają niegodnych metod: zastraszanie, 

skłócenie, bezpodstawne zwolnienia z pracy liderów związkowych, wbrew 

obowiązującym przepisom prawa. 

Stwierdzamy, że konstytucyjne prawo do zrzeszania się w związkach 

zawodowych jest przez coraz liczniejszych pracodawców łamane. Coraz 

powszechniej naruszana jest zasada niezależności i samorządności 

działań Związku w zakładzie pracy, a instytucje nadrzędne przyzwalają na 

ten stan rzeczy. 

Wzywamy pracodawców do przestrzegania obowiązującego w naszym 

kraju porządku prawnego, a instytucje państwowe, organy ścigania oraz 

wymiar sprawiedliwości do bezwzględnego ścigania i surowego karania 

pracodawców dyskryminujących pracowników i działaczy związkowych. 

4. Fundusz wynagrodzeń: 

Mając na uwadze ogromne rozwarstwienie w zakładach pomiędzy kadrą 

zarządzającą a zwykłymi pracownikami a zwłaszcza fakt, że „nasi 

menadżerowie” mają dodatkowe granty – takie jak karty płatnicze z 

ogromnymi limitami pieniężnymi, samochodami służbowymi, 

wynajmowanie mieszkań, „atrakcyjne” delegacje zagraniczne. 



Uwzględniając również jak daleko odbiegają nasze płace od płac w Unii 

Europejskiej będziemy wnosić o znaczne podwyżki płac. Ostateczną skalę 

ustalimy wspólnie z innymi związkami zawodowymi. 

5. Omówiono również temat ubezpieczeń i opieki medycznej dla pracowników: 

Zakończony został właśnie przetarg, w którym jako obserwatorzy z ramienia 

wszystkich organizacji związkowych w naszym zakładzie uczestniczyli dwaj 

przedstawiciele Andrzej Malicki i Jerzy Gośliński. Zwycięską firmą na całą 

Grupę Azoty w tym spółki „córki” został PZU dotychczasowy ubezpieczyciel 

w naszym zakładzie. W niedługim czasie, prawdopodobnie jeszcze w grudniu 

lub styczniu pracownicy będą mogli podpisywać nowe o wiele korzystniejsze 

polisy na ubezpieczenie typu „p”. Równocześnie przeprowadzany jest drugi 

przetarg na opiekę medyczną dla całej grupy. W tej chwili oceniane są 

ostateczne oferty złożone przez duże ogólnopolskie firmy medyczne. 

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie wyłoniony zwycięzca. 

6. W sprawach różnych poruszano m.in.: 

 Próby zrobienia z aparatowych laborantów, po interwencji związków 

zawodowych odstąpiono od tego pomysłu, 

 Szkoleń TPM na wolnym, uznając, że jest to potrzeba pracodawcy i 

powinny się one odbywać w ramach tzw. „R” lub w godzinach pracy, 

 Arogancji firm obcych w naszym zakładzie, m.in. zachowania 

przedstawiciela z firmy Toyota obrażającego naszych pracowników 

logistyce, 

 Problem zakazu stawiania rowerów pod biurowcem przez 

pracowników, bo to „psuje estetykę firmy” – trudno przyrównać 

rower do pięknych samochodów, którymi poruszają się 

menadżerowie za nasze pieniądze. 

Wyraziliśmy swój zdecydowany protest na takie praktyki – Prezes musi 

pamiętać, że robotnik jest takim samych człowiekiem jak on tylko 

zatrudnionym na innym stanowisku. 

 Omawiano również temat przedstawiciela załogi w przyszłym 

Zarządzie. 

 Przewodniczący wydziałowi zostali zobowiązani do przedstawienia w 

ciągu najbliższych tygodni najważniejszych przynajmniej dwóch 

najważniejszych problemów dotyczących ich wytwórni. 


