
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

18.02.2019r. 
 

Jak ważny jest AGROCHEM 

 Produkuje się po to, żeby sprzedawać, a nie po to, żeby 

magazynować. Najlepiej, jeśli skraca się drogę towaru od bramy 

wyjazdowej fabryki do klienta. Taki pomysł legł u podstaw 

powołania spółki dystrybuującej nasze nawozy.  

Część „menagerów” z bożej łaski raczy nie podzielać tego 

poglądu i napychają kabzy prywatnych dystrybutorów. 

Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogokolwiek dyskryminować, 

czy traktować nierówno, ale … zasada: „bliższa koszula ciału” 

powinna być bliska każdemu zarządowi. Jeśli tak nie jest, to 

należy się zastanowić, czy nie jest to działanie na szkodę spółki. 

Działanie Agrochemu  powinno, musi i może być oparte na 

przewadze rynkowej, a nie subwencji.  

NSZZ zawsze rozumiała, jak bardzo Agrochem ważny jest dla GA 

ZAP SA, stąd nasze boje o tę firmę (chyba w każdym piśmie do 

decydentów poruszamy jej problem). Dlatego patrząc na troskę 

od niedawna zaczęło tam funkcjonować Koło NSZZ Solidarność     

i stało się częścią Komisji Międzyzakładowej przy Grupie Azoty 

Puławy SA. Poniżej przedstawiamy kilka zdań o historii spółki, by 

przybliżyć ją pracownikom GA ZAP SA. 

 



AGROCHEM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1997 roku. Jest 

firmą zaopatrującą rolników w towary niezbędne w procesach 

produkcji rolnej, partnerem w zaopatrzeniu rolnictwa 

specjalizującym się w dystrybucji nawozów mineralnych, środków 

ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego oraz skupie 

zbóż.  

„AGROCHEM PUŁAWY” jest podmiotem wchodzącym w skład 

GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY PUŁAWY.  

Początkowo Firma Agrochem Sp. z o.o. miała siedzibę w Krakowie, 

zaś w roku 2002 została przeniesiona do Człuchowa, gdzie po 10 

latach działalności zmieniła nazwę na „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. 

z o.o.  

W ciągu tych lat Agrochem Puławy bardzo się rozwinął. Z małej 

lokalnej firmy stał się dużą regionalną spółką, znaną i cenioną 

przez rolników. Posiada siedem baz: w Człuchowie, Chojnie, 

Dobrym Mieście, Gronowie Elbląskim, Gryficach, Stargardzie oraz 

Łaszkowie. Wykwalifikowana i doświadczona kadra doradców 

agrotechnicznych dociera bezpośrednio do naszych rolników, 

którym służy wsparciem i wysokiej klasy doradztwem. 

HISTORIA: 

• 18 maja 1999r. – podpisanie przez Zarząd GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. 

aktu notarialnego o zawiązaniu spółki pod nazwą Agrochem Sp. 

z o.o.  

• 01 lipca 1999r. – wpisanie spółki do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej 

• 17 sierpnia 2000r. – rozpoczęcie działalności produkcyjnej  

• 28 kwietnia 2011r. – włączenie GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. w skład 

Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

• 31 grudnia 2013r. – jedynym udziałowcem Agrochem                          

Spółka z o.o. została Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 

S.A. 



  

• Kwiecień 2014r. – oddanie do użytku bazy przeładunkowo                      

– magazynowej nawozów płynnych i sypkich w Dobrym 

Mieście. 

• Luty 2015r. – oddanie do użytku bazy przeładunkowo                                     

– magazynowej nawozów płynnych w Człuchowie. 

• Marzec 2016r. – utworzenie elewatora zbożowego                                           

w Człuchowie. 

• 18 Kwiecień 2018r. - przejęcie przez Agrochem Puławy Sp. z o.o. 

Spółki Agrochem Sp. z o.o. w Dobrym Mieście. 

Na koniec jeszcze jedno zdanie ku pamięci:  traktuj innych tak, jak 

chcesz być sam traktowany. Czasem niektórzy puławscy 

„menagerowie” próbowali traktować Agrochem tak, jak Puławy 

traktowane są przez Tarnów. Członkowie NSZZ Solidarność 

negatywnie oceniają takie zachowanie i uważają, że nie przystoi 

takie grubiańskie zachowanie jakiemukolwiek pracownikowi 

Grupy. Po prostu nie przystoi. 

 
ZFŚS na rok 2019 

 W wyniku uzgodnień organizacji związkowych z pracodawcą i 

akceptacji planu przez Zarząd w dniu 12.02.2019r. ustalono 

następujące wysokości świadczeń. 

• Dofinansowanie do imprez kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych: 50 zł lub 60 zł 

• Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego 

indywidualnie (tzw. wczasy pod gruszą) 

dochód netto na członka rodziny do 1500 zł – 2650zł 

dochód netto na członka rodziny 1500-2000zł – 2350zł 

dochód netto na członka rodziny powyżej 2000zł – 2250zł 

• Paczki mikołajowe dla dzieci pracownika wraz z zabawą 

(wartość paczki 100 zł) 

• Wyjazdy 5 dniowe turystyczno-wypoczynkowe pracowników 

do DW Jawor (4 wyjazdy, po 45 osób, koszt 1 osoby 1 100 zł - 

dofinansowanie 50%) 

 



 

Komisja Międzyzakładowa informuje, że zbiera cały czas wnioski 

o wydanie legitymacji elektronicznej potwierdzającej 

członkostwo w naszym związku a w przyszłości dodatkowe 

korzyści. 

Ponadto informujemy, że posiadacze legitymacji elektronicznej 

już dzisiaj mają uprawnienie do otrzymania karty LOTOS BIZNES. 

Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ Solidarność 

karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 

groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo 

właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na 

oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i 

Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnię samochodową.  

Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie 

bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym 

członkom rodziny.  

 

INFORMACJA 

 

• Umowa z MOSiR (dopłata do biletów 50%) 

• Dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów/rencistów,             

w tym sanatoria 

 

• Kolonie/obozy GAZAP 

• Dofinansowanie do indywidualnego zakupu kolonii/obozów 

• Zapomogi losowe dla pracowników  

• Zapomogi losowe dla emerytów/rencistów  

• Pożyczki mieszkaniowe 

• Bilety do teatru/kina dla emerytów/rencistów 

• Spotkania okolicznościowe dla emerytów (1 spotkanie)  

 


