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WYBORY, WYBORY, WYBORY 

 
Koleżanki i Koledzy, przed Nami wybory do Rady Nadzorczej Grupy Azoty Puławy S.A. 

z wyboru załogi, gdzie wybierać będziemy naszych przedstawicieli. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 

rekomenduje swoich kandydatów w osobach Piotra Śliwy oraz Jacka Wójtowicza. 

Obecna sytuacja jest taka, że Pracodawca nie dostrzega, że ludzie chcą zmian, chcą 

godnie żyć, godnie zarabiać oraz pracować w normalnej, przyjaznej atmosferze. 

NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A. to związek, który aktywnie 

uczestniczy  w obronie pracowników - podejmujemy  w tym zakresie wiele inicjatyw                

i działań, organizujemy pikiety, wchodzimy w spory zbiorowe, które co ważne kończymy 

sukcesem. Najlepszym przykładem jest ostatnie porozumienie podpisane z Zarządem 

Spółki kończące spory zbiorowe dotyczące stałych zapisów do Zakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy zwiększające Nagrodę na Dzień Chemika dwukrotnie                              

do poziomu 20% oraz Nagrodę na Boże Narodzenie w wysokości 15%.                       

Poprzez zmianę pokoleniową jaka dokonała się w naszym związku – postrzegani 

jesteśmy jako młoda i prężna organizacja. Naszymi celami nadrzędnymi są: dobro 

załogi, zachowanie jednolitości i podmiotowości Puław w Grupie Azoty S.A.                 

Dlatego przyszedł czas na kolejne zmiany.  

Okazją są wybory na Członków Rady Nadzorczej. Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” będzie w nich aktywnie uczestniczyć. Nasi kandydaci to gwarancja 

doprowadzenia do silnej pozycji naszej Firmy w całej Grupie Azoty. 

 

 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A. 
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JACEK WÓJTOWICZ - Doświadczenia wyniesione z pracy w minionych kadencjach w RN, w których dzięki waszym 
głosom mogłem uczestniczyć, ośmiela mnie do ponownego przedłożenia mojej osoby jako kandydata na członka 
RN. Posiadam odpowiednie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółki. W Spółce 
pracuję od 1985r. od początku w  zakupach. Posiadam  wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ponadto ukończyłem 
studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mam  również  ukończony kurs dla członków Rad 
Nadzorczych i Zarządów Spółek Skarbu Państwa. Zawsze powtarzałem i nadal będzie to moją dewizą, że chcę 
reprezentować wszystkich pracowników naszej Spółki bez względu na przynależność związkową, system pracy                
w jakim pracują, czy też zajmowane stanowisko. Deklaruję swoje otwarcie na współpracę ze wszystkimi oraz 
maksymalne poświecenie się kluczowym sprawom naszej firmy, jak również pracownikom w niej zatrudnionych. 
Działania moje skierowane będą  na: 
1. zapewnieniu gwarancji stabilności zatrudnienia i dalszego wzrostu wynagrodzeń, 2. urealnienie taryfikatora               
i doprowadzeniu do likwidacji dysproporcji płacowych oraz wypracowania nowych zasady premiowania,                              
3. docenienie wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry poprzez przywrócenie dodatku stażowego, 
4. stworzeniem warunków rozwoju młodym pracownikom, które będą motywowały ich do podnoszenia swoich 
kwalifikacji skutkujących awansem i wzrostem wynagrodzeń, 5. zapewnieniu dalszemu rozwojowi naszej spółki wraz 
ze spółkami córkami, poprzez zapewnienie stałych nakładów na inwestycje, 6. zabezpieczeniu odpowiednich 
środków finansowych na remonty, które zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji i bezpieczeństwo 
pracowników, 7. obronie przeciw wszelkim próbom rozmontowywania naszej spółki, wydzielania jakichkolwiek 
obszarów, outsorsingu usług na zewnątrz, 8. wsparciu spółek córek i wypracowaniu działań naprawczych, 
umożliwiających  niezagrożone funkcjonowanie, 9. stworzeniu  preferencyjnych warunków dla spółek córek 
umożliwiających im rozwój. 
Mam nadzieję, że biorąc aktywny udział w wyborach i popierając moją kandydaturę dajecie mi możliwość 
realizowania przedstawionych celów z pożytkiem dla nas wszystkich pracowników i dla dobra firmy. Liczę na Wasze 
głosy i z góry za nie dziękuję. 
 
PIOTR ŚLIWA - Jako długoletni pracownik Grupy Azoty Puławy S.A. początkowo jako aparatowy procesów 
chemicznych, następnie sterowniczy procesów chemicznych ale jest mi również znana praca na pakowni, poznałem                 
oraz doświadczyłem trud pracy na zmiany i nie boję się ciężkiej pracy. Od roku 2012 jestem oddelegowany do pracy          
w NSZZ Solidarność. Przez ten czas dzięki wielu rozmowom z pracownikami różnych komórek, wydziałów oraz 
naszych Spółek dane mi było poznać problemy z którymi na co dzień borykają się pracownicy Grupy Kapitałowej 
Grupy Azoty Puławy S.A. Wiele z nich udało się rozwiązać, lecz zdaję sobie sprawę że wciąż przybywają nowe, są to 
nie tylko aspekty pracownicze ale też decydujące o naszym rozwoju i przyszłości zarówno naszych miejsc pracy jak i 
całego miasta i Regionu. Deklaruję współpracę ze wszystkimi którym leży na sercu dobro Zakładu i Spółek 
zależnych. 
Ważnym obszarem jest nadzorowanie bieżących spraw naszej spółki, należy przez to rozumieć najszersze                  
z możliwych interpretowanie dobra naszych pracowników bo to z ich mandatu jest się wybranym. Najważniejsze na 
dziś to dalsza praca nad taryfikatorem czyli jego urealnienie w obszarze kwalifikacji i awansów a w konsekwencji 
wdrażanie kolejnych etapów podwyżek. NSZZ Solidarność złożyła do zarządu postulaty dotyczące powrotu 
stażowego które musi być naliczane by związać z naszym zakładem najlepszych pracowników już od początku ich 
pracy a jednocześnie docenić tych którzy poświęcili dla pomyślności naszej firmy kilkadziesiąt lat, podobne zadanie 
powinien spełniać program zwiększenia nagród jubileuszowych, przyznawanie urlopu rekreacyjnego. Żeby 
realizować powyższe zadania Zarząd musi dbać o rozwój firmy w obszarze poszerzania i ugruntowania naszej oferty 
i pozycji rynkowej. Skandal z uruchomieniem produkcji saletry granulowanej nie może się powtórzyć winni tego stanu 
rzeczy powinni być ukarani – odwołanie ich ze składu zarządu nie załatwia sprawy. Nie zgadzam się na drenowanie 
naszej spółki na wątpliwe inwestycje w innych lokalizacjach. W formie dywidendy oddaliśmy do Tarnowa ponad 600 
milionów złotych. Gdy do tego doliczymy opłaty za znak towarowy – okaże się, że np. budowę bloku węglowego 
pokrylibyśmy w całości ze środków własnych. Grupa Azoty Puławy to nie tylko zakład w Puławach to także REMZAP, 
PROZAP, STOZAP, AGROCHEM, CHORZÓW, FOSFORY to zakłady które do tej pory były traktowane po 
macoszemu. Deklaruję że zrobię wszystko co możliwe aby zmienić powyższy fakt, dokonam wszelkich starań aby 
standardy wynagrodzeń i pracy ze spółki matki zostały implementowane w spółkach zależnych. Powyższy stan 
powinien być osiągnięty dzięki stworzeniu takich zasad współpracy aby była ona korzystna finansowo dla wszystkich. 
Nie będzie mojej zgody na jakiekolwiek zmiany właściciela. Proszę Państwa o oddanie na mnie głosu.  


