
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

10.04.2019r. 
 

Raz Tarnów przechodzi przez wieś 

 Razem z Przewodniczącym Piotrem Śliwą uczestniczyłem                                           

w negocjacjach pomiędzy Komisjami Zakładowymi NSZZ 

„Solidarność” Puław, Polic, Kędzierzyna i Tarnowa. Negocjacje 

dotyczyły wyborów do Rady Nadzorczej całej Grupy, a ich 

efektem było wynegocjowane i co najważniejsze, 

zaakceptowane przez wszystkich porozumienie. Wszystko było 

pięknie i modelowo. 

Efekty tego porozumienia byłyby takie, że Puławy na 100% 

miałyby przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Taka jest 

arytmetyka wyborcza. NSZZ „Solidarność” jest najsilniejszym 

związkiem w Grupie. Przy mobilizacji cała operacja była skazana 

na sukces. Koledzy z Tarnowa zobowiązali się do trzymania ręki na 

pulsie. 

A tu nagle: pierdolut! Przyszła informacja o tym, że Rada 

Nadzorcza Grupy, w której są przedstawiciele tarnowskiej 

„Solidarności” uchwaliła regulamin, którym wbija nóż w plecy 

naszej inicjatywy. Powiem szczerze, nie mogłem w to uwierzyć, 

podobnie jak koledzy z Polic i Kędzierzyna. Nasza reakcja była 

natychmiastowa (listy do Rady Nadzorczej i premiera). To, co 

zrobili – to skandal, nie do opisania w grzecznych słowach.  



Wnioski były następujące: albo koledzy z Tarnowa tak jak my 

zostali zrobieni w… albo to oni nas robili od początku                                            

i z premedytacją. Sprawa szybko się wyjaśniła, gdy padło pytanie, 

czy przyłączają się do bojkotu wyborów. „Koledzy” powiedzieli, że 

nie. Oczywiście na pierwszy rzut oka wygrali, bo wszystkich 

wyprowadzili w pole. Czy byłem zdziwiony takim obrotem spraw? 

Nie bardzo. Bo pamiętam, jak zażarcie sabotowali naszą 

manifestację w obronie zwalnianego kolegi. Robili wszystko, żeby 

się nie odbyła. W mojej ocenie, co wyraziłem też werbalnie, byli 

zadaniowani przez pracodawcę. Dziś nikt nie ma już chyba 

złudzeń, czyje interesy reprezentują „koledzy” z Tarnowa. 

Plus jest taki, że „Solidarność” z Puław, Polic i Kędzierzyna wie, na 

kogo może liczyć. A nam (Puławom) już nikt nie może zarzucić, że 

nie potrafimy siąść do stołu i negocjować dla dobra wspólnego. 

Jedno jest pewne: jeśli kiedyś Tarnów będzie szedł pod wodę 

(historia zna takie przypadki), to wszyscy wiedzą, co im podać. 

Szkoda, że tak świetna inicjatywa została spie… przez 

krótkowzroczność, ograniczony sposób percepcji rzeczywistości                 

i brak umiejętności myślenia abstrakcyjnego. No, chyba że 

chłopaki się jeszcze jakoś ogarną i przywrócą wiarę w ewolucję.         

W co niestety nie wierzę, bo jak ktoś się nie urodził skowronkiem to 

umrze… 

Sławomir Kamiński 

 NASZA „PIĄTKA” DO RADY PRACOWNIKÓW 

1. JOANNA FILIPEK 

3. ANDRZEJ GUZ 

4. DARIUSZ KAPCIAK 

8. MAREK MARCINKOWSKI 

11. WOJCIECH POWSZEDNIAK 

 



  

NUMER NA LIŚCIE 1: JOANNA FILIPEK 

Laborant, Laboratorium Saletry Amonowej - PJ2 

Ukończyła Technikum o kierunku Technologia Procesów 

Chemicznych. Od 25 lat pracuje w Zakładach Azotowych Puławy. 

  

W NSZZ Solidarność jest drugą kadencję członkiem Komisji 

Rewizyjnej. Kandyduję do Rady pracowników bo zależy jej aby 

zmiany organizacyjne w naszej Firmie były na bazie opinii ludzi 

pracujących na produkcji – ma tę przyjemność bycia jedną z nich. 

 

NUMER NA LIŚCIE 3: ANDRZEJ GUZ 

Operator Urządzeń Dozujących, Formujących i Pakujących 

Wydział Pakowni Melaminy i Mocznika - HL-2 

Swoją pracę w naszej Firmie rozpoczął 30 lat temu. Ma 55 lat. 

Wśród pracowników postrzegany jako dobry fachowiec ceniony 

za swoją pracę. To dzięki namowom swoich współpracowników 

startuje do Rady Pracowników.  W trudnych sytuacjach zawsze 

możecie Państwo liczyć na jego pomoc.  

 

NUMER NA LIŚCIE 4: DARIUSZ KAPCIAK 

Koordynator ds. Infrastruktury RSM 

Sekcja Rynku Krajowego, Biuro Nawozów Kraj - HAK 

Absolwent  UMCS w Lublinie –  Wydział Prawa i Administracji oraz 

Akademii Zarządzania i Marketingu Członek  NSZZ  Solidarność od 

2000 roku, obecnie  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na 

Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. pracuje od 1992 roku 

Rada Pracowników jest organem reprezentacji pracowniczej                      

i dlatego powinna zawsze działać w interesie wszystkich 

pracowników. Decyzje Rady powinny zapadać w dobrej wierze                  

z poszanowaniem interesów Firmy. Obecne wybory są dobrym 

momentem, żeby chociaż w kilku słowach podsumować 

działania Rady Pracowników poprzedniej kadencji, której niektóre 

działania były delikatnie rzecz ujmując niezrozumiałe.   



 

NUMER NA LIŚCIE 8: MAREK MARCINKOWSKI 

Starszy Specjalista ds. Zakupów 

Dział Postępowań Zakupów Remontowych – BOR 

Ma 53 lata, w ZAP zatrudniony od 1986r. w służbach zakupowych, 

obecnie na stanowisku starszy specjalista ds. zakupów.                                   

W Radzie Pracowników chce dbać o wszystkich pracowników bez 

względu na przynależność związkową. Uważa, że ingerowanie                 

w dobrze działający organizm jest zbędne lub szkodliwe. Wie, że 

Rada Pracowników jest tylko organem opiniodawczym jednak 

jego opinie będą miały na uwadze tylko dobro pracowników 

naszej Firmy. 

NUMER NA LIŚCIE 11: WOJCIECH POWSZEDNIAK 

Mistrz 

Zakład Amoniaku, Wydział Syntezy – PPA3 

Pracuje w naszych zakładach od 23 lat i od początku należy do 

NSZZ Solidarność, w której obecnie sprawuje funkcję sekretarza 

Komisji Międzyzakładowej. Rada Pracowników nie może służyć do 

realizacji osobistych ambicji, powinna i musi być głosem całej 

załogi. Jako jej członek będzie słuchał wszystkich pracowników po 

to by być ich silnym głosem w rozmowie z pracodawcą.  

 

 

 

 


