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Negocjacje płacowe

Ubezpieczenie zdrowotne 
dla pracowników „POLIC”

W dniu wczorajszym odbyło się drugie spotkanie Zakładowych Organi-

zacji Związkowych z Zarządem Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLI-
CE” SA dotyczące wzrostu płac w roku 2016 r. Na pierwszym spotkaniu za-
proponowaliśmy, aby w 2016 r. nastąpił następujący wzrost wynagrodzeń:
Wzrost stawek zasadniczych o 300 zł
Podwyżki indywidualne średnio 100 zł na pracownika,
Wzrost dodatku zmianowego 5 BOP o 100 zł,
Wzrost dodatku za ratownika o 50 zł
Utrzymanie na dotychczasowym poziome doładowań na karty Sodexo.

Na wczorajszym spotkaniu otrzymaliśmy odpowiedź, któ-
rą w imieniu Zarządu przedstawił Wiceprezes Wojciech Naruć:

Wzrost stawek zasadniczych o 80 zł,

Podwyżki indywidualne średnio o 60 zł,

Wzrost dodatku zmianowego 5 BOP o 50 zł,

Wzrost dodatku za ratownika chemicznego o 50 zł.

Po dyskusji i wielu przedstawionych argumentach Zakładowe Or-

ganizacje Związkowe stwierdziły, iż propozycja Zarządu jest zde-

cydowanie za niska a oczekiwania pracowników o wiele wyższe. 

Obie strony zaapelowały o przemyślenie i zmianę swoich stanowisk

Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

W związku z wieloma pytaniami odnośnie wprowadzania ubezpieczenia zdrowotne-
go dla pracowników Grupa Azoty Zakłądy Chemiczne „POLICE” SA i spółek „córek” 
zamieszczamy informację działu BHP:

Informacja dla pracowników Grupy Azoty - Zakłady Chemiczne „POLICE” 
S.A. dotycząca zapewniania świadczeń medycyny pracy, pomocy doraźnej, 
rehabilitacji leczniczej oraz zmian w dostępie do dodatkowych świadczeń 

medycznych po 1 stycznia 2016 r.

Biuro BHP i Prewencji informuje pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „POLI-
CE” S.A., że z dniem 31 grudnia 2015 r. ulega rozwiązaniu dotychczasowa umowa o 
świadczenie usług medycznych dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Po-
lice” S.A. realizowana przez: „Medika” Usługi Medyczne sp. z o.o. i LUXMED Sp. z o.o.

W związku z zawarciem nowych umów:
a) umowy wynikającej z realizacji przez Pracodawcę obowiązków prawnych 
w zakresie medycyny pracy zawartej z „Mediką”,
b) umowy ubezpieczeniowej na dodatkowe świadczenia medyczne pomiędzy 
Grupą Azoty a LUXMEDEM

realizacja dodatkowych świadczeń medycznych (usługi lekarzy specjalistów, usłu-
gi lekarzy rodzinnych, dostępność do diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej) 
od 1 stycznia 2016 r. przestaje funkcjonować na starych zasadach.
Na mocy nowej dwustronnej umowy o udzielaniu świadczeń medycznych (a) pra-
cownicy będą mieli zapewnione w „Medice” świadczenia z zakresu medycyny pra-
cy, rehabilitacji leczniczej (tylko ze skierowaniem od uprawnionych lekarzy „Mediki”) 
oraz będą objęci całodobową pomocą doraźną (pomoc  doraźna dotyczy wszystkich 
osób przebywających na terenie Spółki).
     
Jeżeli pracownik chce, w dalszym ciągu, korzystać z szerokiego wachlarza 
świadczeń i usług medycznych po 1 stycznia 2016 r. powinien podpisać de-
klarację przystąpienia do nowej umowy ubezpieczeniowej z LUXMEDEM (b). 
Informację na ten temat zamieściło Biuro Personalne w INTRANECIE. 
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Posiedzenie Zarządu Regionu
Pomorza Zachodniego

20 listopada w Świnoujściu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.  Uczestniczył w 
nim przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Najważniejszym punktem spotkania była dys-
kusja na temat sytuacji na Pomorzu Zachodnim 
i związanych z nią zadań dla nowego rządu.
– Nie pierwszy raz spotykamy się z członka-
mi „Solidarności” na Pomorzu Zachodnim, 
rozmawiamy o problemach tego regionu i 
możliwościach ich rozwiązywania – wyjaśnia 
przewodniczący KK Piotr Duda. – Niestety, ta 
część kraju jest jedną z najmocniej dotkniętą 
przez transformację. Zlikwidowano  tu niemal 
wszystkie znaczące zakłady przemysłowe, o 
których istnieniu młodsze pokolenie nawet nie 
słyszało. Nasza uwaga skupia się więc z jed-
nej strony na zakładach pracy właśnie, które 
to przede wszystkim dają mieszkańcom pracę. 
Zabiegamy o utrzymanie tych już istniejących 
jak Elektrownia Dolna Odra, Zakłady Chemicz-

ne Police czy stocznie, ale też powstawanie ko-
lejnych. Z drugiej strony, myślimy o tym temacie 
szerzej, stąd przyjęte dzisiaj stanowisko, w którym 
przypominamy władzy o takich zadaniach, jak do-
kończenie drogi ekspresowej S3 na trasie Szcze-
cin – Świnoujście i innych inwestycjach infrastruk-
turalnych, koniecznych do rozwoju tego regionu.

Członkowie ZR jednogłośnie przyjęli stanowisko 
skierowane do premier Beaty Szydło. 
Domagają się w nim zdecydowanych działań zmie-
rzających do odbudowy potencjału społeczno-go-
spodarczego regionu. Jako priorytetowe wskazują 
między innymi:  dokończenie budowy drogi eks-
presowej S3, wzmocnienie połączeń transportowy 
(lądowych, wodnych i kolejowych) z resztą kraju, 

rewitalizacji przemysłu stoczniowego i morskie-
go, powstrzymanie wyprzedaży polskiej ziemi 
czy zachowanie podmiotowości kluczowych dla 
regionu zakładów przemysłowych.
– Nastąpiła zmiana władzy w Polsce, jednak na-
sze problemy, o których mówimy głośno od wielu 
lat, pozostały – mówi przewodniczący ZR NSZZ 
„Solidarność” Mieczysław Jurek. – Dlatego ocze-
kujemy od nowego rządu i całej ekipy rządzącej, 
w szczególności posłów z naszego regionu, że w 
najbliższym czasie rozpoczniemy konstruktywne 
rozmowy  na ten temat. Jesteśmy dzisiaj w Świ-
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noujściu, ponieważ jako „Solidarność” wspiera-
my lokalne samorządy w działaniach zmierza-
jących do utrzymywania i tworzenia stabilnych 
miejsc pracy. Tak było w Gryfinie, gdzie wspól-
nie z władzami walczyliśmy o utrzymanie Ze-
społu Elektrowni Dolna Odra, co zakończyło 
się podpisaniem porozumienia z ministrem. 
Teraz naszym priorytetem jest droga ekspreso-
wa S3 ze Świnoujścia do Szczecina i o to bę-
dziemy zabiegać, ponieważ dobra infrastruktu-
ra i szybkie połączenia transportowe to rozwój 
gospodarczy i nowe inwestycje.

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej strony

Stanowisko
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego

 w sprawie sytuacji gospodarczej w Regionie
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 
2015 r. wnosi do Pani Premier Beaty Szydło, a także Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Pol-
skiej o podjęcie pilnych działań w kierunku zniwelowania narastających problemów społeczno-
gospodarczych na Pomorzu Zachodnim. Są one konsekwencją likwidacji kluczowych dla Regionu 
przedsiębiorstw, utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia, a także spychania na margines tej 
części kraju przez  były rząd koalicji PO – PSL. Strona społeczna wielokrotnie zwracała rządzą-
cym uwagę na potrzebę pilnego rozwiązania licznych problemów, między innymi poprzez realiza-
cję  zapisów „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020”, która zakłada ożywienie gospodarcze 
i rozwój zachodniej części kraju. Domagaliśmy się wskazania konkretnych źródeł finansowania i 
ram czasowych  realizacji  dla wszystkich wyszczególnionych w tym projekcie inwestycji.
Dobro, odbudowa i rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Zachodniopomorskiego winno 
być jednym z głównych zadań i priorytetów w pracy obecnego Rządu, dlatego Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność” oczekuje podjęcia następujących działań:
1.    Odbudowa i rozwój infrastruktury transportowej, poprzez wzmocnienie  połączeń transpor-
towych między regionami, budowę dróg szybkiego ruchu i modernizację istniejących połączeń, 
dokończenie budowy drogi S3, a także szlaku międzynarodowych korytarzy transportowych, łą-
czących najważniejsze  ośrodki gospodarcze Europy Zachodniej i Wschodniej.
2.    Uregulowanie prawne i nadzór nad przestrzeganiem zasad obrotu polską ziemią, a co za tym 
idzie –  powstrzymanie  przejmowania polskiej ziemi przez spekulacyjny  kapitał oraz zrównanie 
szans rolników polskich z rolnikami europejskimi, co jest możliwe poprzez wyrównanie poziomu 
z uzyskiwanych dopłat.
3.    Rewitalizacja gospodarki morskiej w szczególności  przemysłu stoczniowego, pomoc w   po-
zyskiwaniu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy.
4.    Rewitalizacja  połączeń kolejowych  na trasach ze Szczecina do Poznania, Gdańska i Berli-
na.
5.    Rozbudowa i poprawa szlaków wodnych, które przyczynią się do utrzymania konkurencyjno-
ści i rozwoju portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach, czyli portów o strategicznym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej.
6.    Zachowania podmiotowości Zakładów Chemicznych Police i Zespołu Elektrowni Dolna Odra 
oraz PKP Cargo i Grupy Kapitałowej ENEA.
7.    Powrót polskiej bandery na polskie statki i przyjęcie ustawy o pracy na morzu.


