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Od pewnego czasu pracownicy mają okazję obserwować histeryczne zacho-
wania władz Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Związek 
ten atakuje pozostałe 5 organizacji podając wyssane z palca powody. Przy-
kro jest odpowiadać na te ataki zawarte w „Zmianach” jak i w internecie, ale 
chcąc nie chcąc musimy się do nich odnieść.
	 Przede	 wszystkim	 należy	 pamię-
tać,	 iż	 Związek	 Zawodowy	 jest	 dobro-
wolną	 i	 samorządną	 organizacją	 ludzi	
pracy,	 niezależną	 w	 swej	 działalności	
statutowej.	

 Fakt, iż pięć organizacji związkowych 

w zakładzie podejmuje wspólne działania 

mając na celu uchronienie pracowników 

zakładu przed niebezpieczeństwami  zwią-

zanymi  z ewentualną sprzedażą nie powi-

nien nikogo dziwić. Robimy to od wielu lat 

w różnych konfiguracjach. 

 Cel jest jeden – Z.Ch. „POLICE” SA i 

jego pracownicy.

 Niewątpliwe, iż gorącym tematem 

jest ACRON – największa Grupa produ-

centów nawozów mineralnych z Rosji, któ-

ra złożyła wezwanie na zakup akcji ZAT 

– jako pierwsze w całej grupie zareagowa-

ły związki zawodowe w Policach wysyłając 

ostre stanowisko do Ministra Skarbu Miko-

łaja Budzanowskiego w dniu 23.05.2012 r. 

Zakłady Azotowe Tarnów i Kędzierzyn swo-

je stanowisko przesłały 30.05.2012 r.

 Te stanowiska różnią się jedną zasadni-

czą sprawą. Zakłady Azotowe Tarnów nie za-

kładają w ogóle elementu konsultacji z poten-

cjalnym inwestorem pakietu społecznego, na 

co my położyliśmy mocny akcent. 

ACRON na nasze stanowisko zareagował ofer-

tą podjęcia wstępnych rozmów na temat gwa-

rancji zarówno socjalnych jak i inwestycyjnych 

– podkreślając, iż Police nie mają się czego 

obawiać, jeżeli chodzi o dalsze istnienie.

 Ponieważ ewentualne decyzje o 

rowców naturalnych (złoża fosforytów 

i potasu w wielkości zapewniającej 

maksymalną produkcję całej grupy na 

około 100 lat), dywersyfikacja rynków 

przede wszystkim w Azji i Ameryce 

oraz bardzo mocna logistyka z własny-

mi portami w Estonii i Rosji. Ponad 12 

tys. Pracowników.

Odnośnie Zakładów Azotowych Tarnów 

– w momencie przejęcia Zakładów Che-

micznych „POLICE” SA, Zakład ten był 

w o wiele gorszym stanie technicznym 

niż Police, miał mniejsze przychody od 

Polic, mniejsze zatrudnienie, mniejsze 

wynagrodzenia,  bardzo słabą logistykę, 

podobny rynek, podobny brak dostępu do 

surowców - dlatego trudno nazwać Azoty 

Tarnów inwestorem strategicznym. Pod 

względem pozycji  wśród polskich zakładów 

chemicznych to bardziej Policom należała 

się rola zakładu konsolidującego chemię. 

Niestety my nie mieliśmy sprzymierzeńca w 

postaci ministra Grada. 

Podsumowując, nie chcemy nikogo prze-

konywać, że rosyjska grupa Acron po-

winna być większościowym właścicielem 

Zakładów grupy Azoty Tarnów. Uważamy 

jednak, iż jest to bardzo poważny inwe-

stor z którym należy rozmawiać, a nie 

mówić, nie bo nie, jak to uczyniono w 

Tarnowie czy Kędzierzynie. Należy rów-

nież pamiętać, że Zakłady Azotowe Tar-

nów mają często  inne cele niż Zakłady 

Chemiczne  „POLICE” SA, co się prze-

kłada coraz bardziej negatywnie na nasz 

Zakład i region.

Pod Pałacem Prezydenckim
(24.05.2012) Przewodniczący KK Piotr Duda powitał związkowców, którzy tłumnie 
przyjechali pikietować pod Pałacem Prezydenckim, aby przekonać Bronisława Komo-
rowskiego do niepodpisywania ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego.
Następnie delegacja związkowców pod przewodnictwem Piotra Dudy udała się na 
spotkanie z Prezydentem RP. Szef „Solidarności” przekazał prezydentowi petycję 
oraz 3 projekty ustaw przygotowane przez NSZZ „Solidarność: w sprawie podwyższe-
nia płacy minimalnej, o pracy tymczasowej i tzw. umowach śmieciowych. Prezydent 
Komorowski zapewnił, że będzie się starał, aby rząd zajął się tymi projektami. - Ucie-
szyło mnie stwierdzenie, że związkowcy nie mówią „nie, bo nie”. Rozumiem to jako 
gotowość do współpracy.
Była to już trzecia z kolei manifestacja w ostatnim okresie, w której uczestniczyli 
pracownicy Z.Ch. „POLICE” SA członkowie NSZZ „Solidarność”
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sprzedaży Grupy Tarnów zapadną na szcze-

blu rządowym, musimy być przygotowani na 

przejęcie przez ACRON również naszego 

Zakładu i należycie zabezpieczyć pracow-

ników. Do spotkania doszło 5.06.2012 r. 

 Oburzenie Związku Zawodowego 

Ruchu Ciągłego tym spotkaniem jest przy-

najmniej niezrozumiałe. Z jednej strony 

podpisują jako jedyni stanowisko Zakła-

dów Azotowych Tarnów zakładające zero 

rozmów, a z drugiej strony chcą brać udział 

w rozmowach na temat zabezpieczeń so-

cjalnych pracowników Zakładów Chemicz-

nych „POLICE” SA.

Albo jedno, albo drugie, muszą dokonać 

wyboru czy są w Policach czy w Tarnowie.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na dwie 

sprawy: 

 Spotkania z Grupą ACRON były dwa 

całkowicie odrębne. Jedno - szefostwo 

ACRONU i pięć Związków Zawodowych, 

drugie w innym czasie, Grupa ACRON – 

władze Gminy Police.

 Drugi temat – wielkość związku, któ-

rą ZZPRC ciągle podkreśla. Nie prawdą 

jest, że w Grupie Z.Ch. „POLICE” SA naj-

większym związkiem jest Związek Zawo-

dowy Pracowników Ruchu Ciągłego. Z całą 

odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż 

znacznie większym związkiem zarówno 

pod względem liczebności jak i inicjatyw pro 

pracowniczych jest NSZZ „Solidarność”.

 Przed podejmowaniem jakiejkolwiek 

decyzji odnośnie wejścia nowego inwesto-

ra należałoby najpierw sprawdzić jakie 

korzyści mogą mieć z tego nasze Zakłady,  

jak wygląda obecna współpraca „POLIC” z 

grupą Azoty Tarnów oraz czy jest respek-

towane porozumienie – umowa społeczna 

podpisane z nami przez Zarząd Tarnowa.

 Zacznijmy od umowy społecznej i 

współpracy z Zakładami Azotowymi Tar-

nów.  Należy jasno stwierdzić – umowa 

społeczna jak również porozumienie o 

Radach Pracowników na dzień dzisiejszy 

nie są w wielu miejscach respektowane 

przez Zarządy Azotów Tarnów i Polic tj.:

• podejmuje się decyzje dotyczące przeka-

zania naszych spółek zależnych do Polskie-

go Konsorcjum Chemicznego bez jakichkol-

wiek rozmów ze stroną społeczną.

• handel – praktycznie wszystkie decyzje do-

tyczące handlu zapadają w Tarnowie. 

• przeprowadzane są zmiany struktury or-

ganizacyjnej, bez jakichkolwiek informa-

cji dla strony społecznej.

• słyszy się o przekazaniu innych służb za-

kładu jak np. księgowość.

• słyszy się o planowanym zamknięciu in-

stalacji NP.

• trwają pracę na temat funkcjonowania i 

wydzielenia logistyki

• przeprowadzane są działania odnośnie 

energetyki.

 Pomimo zapisów o przekazywaniu 

partnerom społecznym wszelkich infor-

macji dotyczących konsolidacji i restruk-

turyzacji  decyzje zapadają w tajemnicy 

a  pracowników stawia się przed faktem 

dokonanym, wg. zasady w Policach smród 

a w Tarnowie i Kędzierzynie decyzje.

 Odnośnie grupy Acron – jest to je-

den z największych producentów nawo-

zów mineralnych na świecie, spółka jest 

notowana na giełdach w Londynie i w Mo-

skwie. Roczna produkcja grupy przekra-

cza 5 mln. ton. Produkuje ponad 40 pro-

duktów chemicznych, sprzedając je do 60 

krajów. Największą siłą Grupy są własne 

projekty wydobywcze, własna baza su-

Inwestor: Azoty Tarnów czy  Acron?
5 czerwca br. pięć organizacji związkowych spotkało się z przedstawiciela-
mi rosyjskiej grupy Acron. Ku zaskoczeniu w spotkaniu uczestniczył wysokiej 
rangi przedstawiciel Acronu Wiceprezes Vladimir V. Kantor, co wskazuje, że 
Rosjanie są naprawdę zdeterminowani na zakup akcji  Azotów Tarnów.

X Walne Zebranie Delegatów 
w Szczecinie

W dniach 15-16 czerwca 2012 r. w Uniwersytecie Szczecińskim przy uli-

cy Cukrowej 8 w Szczecinie odbędzie się X Walne Zebranie Delegatów 

NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego.  Na zebraniu będzie 

przedstawione  i omówione  sprawozdanie z działalności Zarządu Regio-

nu z połowy kadencji oraz odbędą się wybory uzupełniające członków 

Zarządu Regionu i wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
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