
Tarnów, dn. 17 sierpnia 2017 r.

NGTATKA

łe Spstkania prusdstawicieli aakładowych organizacji evłiązkowych orar przedstawicieli Rad
pracawnicłych CTt Cheitlkg{ 5p. l o'o., CTL Kolzap 5p' ł o.o., CTL Cargo 5p. z o.o. r przedstawieie|ami
Grupa Azoly KoL IAłł Sp .' o o. w sprawie: zatrudnieilia pracowników CTL e hemkol 5p. z o.o., CTL
Kolzap 5p' z o'o iCTi"Cargo 5p z t-r:' w nowotwLrrro;:ych zakładacfl Crupa Ąrclty KSLTĄR Sp. z o'o
na terenath bocznic kolejowych spolek GrupyAzr:ty w Pojicach, ł:ulawach iKqdzierzynie- Kgźlu.

Spotkanie otworzył Prezes Zarcądu srupa AroĘ K0LTAR 5p. ł o.o. Pi6tr Golemo, który
przywltal wsłystkich gości - przedstawicieli strony spofecznej r Folic, Ptlław i Kędzierzyna - Kcźla
oraa przedstawił obecnych reprełentantÓw spółki Grupa Ałoty KOLTAR Sp. ł l).o. w osobach:
Witeprezesa larządLl Tadeusea Gancarla' Doradcy Zarrądu CA Koltar sp. l{)'o Adama Pawlickiego,
Kierownika Działu inarkctingU Marł€ny Mirocha' Kierovłnika Dzialtl Kadr Joanny Piątek,
Pełnomocnika Zarządu Magdaleny Chmurzyńskiej, Specjalisty ds" płac Marty Jarek, radcy prawnego
lr*neusza Kąska.

Ternatem spotkania jest orzedstawienie Zasad int€gracji bocznlc kolejowych należących do
Crupy It.loty' poło.'orlyr'łl rlr l?ołjcłcll, Puiawacfł i Kqdzierzynic - Koź]u - w szczególności w aspekcie
obe;mu1qcytrt:łtrudl]lal:ych pr;ccwlliłquyr' Pods1awą potąc.'enia orgar..izacyjnegr: bacznic 1est
uchwała Zarłqdu Grupł Azoty S A nr 7']8iX/2017 z dnia 10 ma'1a 2t}17 rgku. ktÓra wskałała spólkę
Grupa Azoty KGITAR 5p ło.o' jako podnriot, ktÓry ma łajmowac się oosługą man€v/rową bocznic
Grupy w Tarnowie ora. w tych trzech miastach"

Spółka Grupa r\aoty K0LTAR Sp" z o.o. jest firmą nal*źącą w 10o% do Grupa AzoĘ 5.A. i100%
udriałów stan0Wi własnośc Grupa Aaotv 5Ai SpÓtka jest Iicencjonowan}'m przewoźnikiem koIe.iowym
i san'lowystarcralnym podmiote nl, 1eśii chodri o rłl moJ-]ty taboru t<oiejcwego. Glównym przeclmiot-em
dziaialnosci spÓłki le st łJ:iała1ncśc operafora bocznicy kole1owej Grupa ,Ązoty S.A' w Tarnowie,
driaialnośc w łakresie prłewozÓw licenc1onowanych, wynajmu taboru kolejowego orał remontu
{abgru i infrastruktury kolejovłej. Firnra od lat prouradai ogÓlnopclskie szkolenia dotyczące tematYki
przewozÓw niebezpiecznych koleją- W przee!siębiorstwio wprowadłono szereg systemÓw zarząclłanra
3akości - lso 900112009, systemy zarządeania berpieczeństwem' utrzymaniem sM5, MM5, ECM, Lean
Managemei-'t Ą[c W t;lzlc r'3lilie:ltJ')f8o prŻrJęlia i;oczl-.ic illtcncją społki jest rozsle rzenie
opisanych 5ysien}()W na i]oł-ztrlat- gtj;ie:ostarrq ]JtW{)r{:on€ lakłady spÓiki ołJ cjnia wcaorajszego to
jest cd ]6'{J8':il17 r. spoił<a rozpL:rłq'la, przez swoicłl pełnOtrlot'nikow dzrała1ących w Policach,
Pulawach i Kędzierzynie _ Kołlu, rekrutację pracawnikÓw cio planol,vanych ośrodkÓw. lntencją
Zaruądu spółki jest ratrudnienie wsaYł3&lsE praco,*nikow .atrudnionych aktualnie W ty.h tł.zech
firłłach ŁjvylgLe n]€m cełonkÓw larządu 0raz prac0wnikÓw add:iałÓw zarnie.lscowych Chemkol
i Kolrap. Frzyjmowani pracownił:y będq ratrudrliani *rl d;ria 01.01.20].8 r., od rału na podstawie
umÓw na CZas nieokresiony r trzyn]iesiĘcrnynr okresem wypowiedzenia, wpisanYm w treści urnowy
o i]ra.q' lĄ'tszyrcy pratownicy 1a!lU|i.lieni fia bOclnlCaCn GrL,py Ałoty rna3ą Zagwafantoryane takie
sarnP warunki latrucinie nla, jak u dotychcrasowegc pracorJawcy {CTŁi' FracownikÓw bęriE

i't
al

iŁl



r irj\
iillrI ii !,,

\L.

obe.inłowały re6ulac;e wewnętilnr GA K0LTAR {Zak{adowy Ukiad Zbigrowy Pracy, Reg*lamin
Zaktariowego Fundułszu świadczeń Soclalnych, Regu{amin Praty) iws:ystkie vłynikające stąd
przywileje, vu seczegolności rjotjatki dł: wynagrodzenia łł prafę 0raŻ Śv*iadcr'enia socjalłle.
0rganizacyjnie, w stlukturle lpÓlki, bocznłce w Politach, Puławach i t(ędzierzynie Koźlu będą
s1anowily łeklady prlecslęblarS!Wa, na czele ktÓrych bęclą stali Dyrektorry aakiadów' Forsstając€
zakłady będą rniaty dułą samoc{lielnosc' Zar;ąd GA i(or-TAR widzi duźe możtiwości rozwaju tych
zakładów i eałltieraa inwes[cwaĆ crar wspierac rozrrłÓj tych Łlcernic ktÓrych rozwÓj. na dzień
dłisiejszy, zostal załrzymanY na barrjzo niskim po:ionrie.

l]oradcł Zarłądu GĄ Koltar 5p. Z 0'o. Ądam Pawlicki wyjaśni{, łe był ucłestnlklem rozrnÓw GA
5A ł Grupą CTL l"v sprawie okresicłra lasad daf słej wspÓ*pracy u tą firmą ne bocznicach oraz. Że zostal
popro$z*nY przea Grupa AaotY 5 A. o wsparcie doradcae procesu integracji bocznic Grupy Decyłją
Grupy Azoty 5.A. bocłnice mają byĆ obsługiwane prłez jeden pcdmiot - i ma to być społka GA
K0LTAR' Okoticłnośc, łe aatrucjniane osaby są prryjrłowłne do spółki jako rłcwi pracownicy wynika
e braku p*rozurnienla Grupy Ązoty 5A z Grupą CTL. tlie było i nie ma propozycji Grupy CTL polegającej
na:akończerriu działalności na bocrnicach jewentualnego prav,'nego cry fak1ycznego przejęcia spÓłek
CT| prowaeleących działalnost na tych trrech boclł'licach' Załoźeniem wszystkich propozycji CTL byla
kontynuacja działalnosci na bocłnicach. 5ą proraadzotle roŻm*Wy z eTL i sytuacja jest elynamiezna.
,1ednakitl 6ł-upa Azoty rnJjąl nd uwadze dotychcaascwe prop*lycje CTL ibrakopcji _ jakiejkolwiek
propołycjt rakonczelll;ł c:iatalnosri rla bocz;rjcach ora: ł:pływ caasu nie nrogla dłuzej otzekiwac na
ruch CTL i urnowy obsiugi rnaf]ewrowej łostaly wypowiedlianc' Dlatego prowadzona jest nornralna
rekrutacja pracorł'ników w clarlej loraiizacji tJo CA K[)LTAR. Ze lvrgiqelu na brak rnoźliwości prłejęcia,
w szczegÓlnośei, pracowrlikÓw clrj spótek CT"L w trybie ar1. 23'k'p. pl.oces ratrudnien!a dokonywany
: uwłględnieniem dotychcłasowych przywile.1ów i szcłegolnych uprawnień pracovrłrikÓw
wynikających z układcw ebiorowych i regulaminÓw wynagradeania jest dośc skornp!ikowany,
zwłasrcra że GA KotTAR *ie zna treści iych ukladÓw zbiarowych cły regulaminÓw wynagradzania.
Dłatego vł GA K0LTAR zos{ai 0praC0wany aigorytm wyliczenia wysakcści wyrragrodzenia, jakie będzie
prop0nOwaIle przyjrrlowanYtY} praCtiVlnikonr, a ktÓry lostan1e słc:egÓłowa cnlówiony w dalsaej
caęsci spotkania Wyjaśnienic tych zasad iewe ntuałna ich modyfikacJa CŻY uzgodnienie jest teź celem
deisiejsrego spotkarrla.

Kierownik dria'lu marketingu i peinomocnik Lean Managernent Marzsna Mirocha
prl*dstdwiłł' w f0rl:l:c mułtimecjlainej pre;entacji ofertę 

' historiq i profi! GA K0LTAR'

prgJeflłalc/o w t'ormle e/rłarr:l'lil'":,.:t:j ławarto/esl ułi 1ulqczrłtku tźł ninie1słejłotoi&ł.

Prezes Złrlądu Piotr Calcmo przee!stawil uwarulrkowilnia prawne prowadzenia boczntc
kole1owych _ w :wiązku Że zrnlaną ustawy o tr'ansporcie kolejowym. W słcaegÓlności nie.iest juŹ
możliwe, aby operator bocrnicy jakinr jest GA KeLTAR by{ rownocreśnie dzierżawcą bocantcy.
Podłłiotem opowir-'d:lalnym la u{rzyrnanie bacznic będą wtaściciele tych bocznic. PotJobnie 5prawa
wygłądł' jeśli chodzi o swiadectwa bezpietzeństwa bocrnic. od 01 01 20].8 r. takie swiadectwo
będzie lnusiał uzyskac wlast'icie i boczłicy, a rlie operator - jak było do t€J pory _ co wyjasnil
Wiceprezts larządu -l"adeusr Ganrar;. 

'Jrcles 
Płotr Gglerna dodal, le w chwili obecne.! jest

przeprowadaanY przetarg na aLlciyt infrastruktury, kłóry oceni stan tej infrastruktury ko|ejowej {tory.
n:yjnie' stacje paiiw itd"} i jakie nakłady są koniecene dla uzysirania wiaŚciurego funkcjanorłlania
bocznic" Do tej pory te *perattJr, j.:kim był KotTAR, dokonywał nakładów na utrłymanie
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infrastruktury kolejov.lej, po zmianie u5tawY te n ai:owiqzek będ:ie po strelnie Grupy AtatY 5.A.. _ jeśli
chadłi o Tarnćw. Koszty utrzymania infrastuktury są olł:rzymie, Wvstarcuy wspomnieĆ, że naprawa
głÓwna lednego kiłornctra torow kołejowych kosłtuje około 1,2 1,3 min dotych, ksszt.jednego
roeje zdu okoio 120 tys. zt {tylko na boczrricy frĄ SĄ w Tarnowie je$t ok' 150 takich rozjardÓwi.

W tyrn rnie1sru strona związkc'łra {Kędaierzyn} poprosiła r wyjaśnienie f,Zy _ skoro to
ładaniem spółki frruila A7otv ZakładY Ałotowe Kędzierryn 5A będrie pcnoszenie kosztów utrzymania
bocznily vl Kędlieł;ynie to c"ly ,'tviqksz<rne ;lyski {wł:bec braku obovgią;ku ponoszenia remorrtÓw
bł;c;llrry prl'e i:0i:l]l{i1rlr.i ! ].fiĄ i{t]i'Ąił}bqd.1 i;o s'.rtrl1ie tegc operfitor.a? Podniesłono. Że na dzień
CIi't]1'2O18 r' :pałka Clrr'nrkol DqU.{|Ć c1ysporlr:wac 1crlną lokołiotywtą łlada.}ącą się do jazd liniowych,
ponieważ resuta nię spelrliil wymogów. Reprezentailt Str0rlY społecłne'} z Fuław zadał podobne
pytanie 'o zyskowrrośc działałności operatora na bocłnicy wcbec braku obowiązku ponosłenia
kosł{Ów utruyrnania irlfrastruktury

i}an Adanr i]awlicki Prr:ces ulrlynlar}ia jnfrastruktury kolejowej to dośc wrażliwa materia,
To d:jalanit dlugofalawe i kołriecznie sYstematYCzrre. lnlrastruktura kolejowa wymaga ciągĘch.
stalYfh i plariowych inwestycji' Nle rnożna raniechac tych łlliatań i doprowadłiĆ do spiętrzenia
zaległości renlonto\rJych. lnfrastruktura kcłejowa musi być traktowania jak p0Żostała infrastruktu!"a.
w szczegó|łosci drogowa. Filorofia funkcjorrowania jest taka, źe becznica jako jednostka budzetowa
nie powinna 8ener*war zysku, jest to pcrycja kosztowa" Dziaiałności dodatkowe mają byc rozwijane
i jako gatęzie rnające potełrcjał rozwo']u powinny być źródłem zysków" lvie jest cełem arri Grupa Azoty
SA ani fiA KOLTAR gr:llł:rcwailic zysku łla działalncścj bocznicoivej" Ma ts byc deiałalnośc prowadeona
na;asadłie zt:ro plus Ttl prrychołJy *]ajE rownowaly( kosety. Nali}miast dziatalnośc prłewołQwa _
pr'ew0Ży lit-ertr1onowailĆ- Ienlt-:l']iY, wyna]em taboru czy illne działa]nosci rnają oczywiście
ge{}ero$tac zysk Docelowo GA i{ol-TAR ma byc potlmiotern iogistycr:nym ponadregionalnynl, model
wspotpracy : GA 5 A nla byĆ inny nie datychczasowy. Prłewory cłiopr:ciągowe nlagą byc
tr;anspcrtem WewnętrzilYlYl, Wewnąt.ł 6rupy. Do końca 2018 roku 
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:unifikowanć umowa * vuspÓłpracy: GA S.;1

Praedstawiciel strony spolecznej iKędzierłyn}: czy K0LTAft przewiduje pra*jmowanie stażu
pracy? Gdyby prłejęcie odbyło się na podsiawie art.23:k.p' ti} staŹ pracy bytby przejęty prłeł
nswEg0 pracodawcę Przedstawlcłei stri:n}i społecłnej {PulawyJ tvskazał, że ich ZUZP prłewiduje 207ó
nriesięcznej prernii naliczane'j ocl piacy zasadniczej.

{ły rlostanierny Zakłłdow'y Układ Zbiorcwy Pracy GA (CILTAR?

Pleaes Piotr co]erłln: l-ak. Zakiadr:wy Ukiari lbicrowy Fracy {irupa Aloty (OLTAR 5p. r s'o. zostanie
Pa ńst r'łtl pl'z*5i.r ny'

5trona spoleczna {Priiaivy). Wobr:c oi:owi,;ru1ącego ilUZP wGĄ KoLTAfł star:y pracownicy, klÓrych
przeirłiecie, nie otrrynlają nai]rod 'jubileuszowych. Nic otrzYnlamy łer ł.lagrod pienrężnych na drień
kolejarzo iok' 180* zł'}' Co z ctlpisarłi na lFSS? W rlaszej firnłie r:dpls rocćny na ŻFŚS. na pracownika
wynosi 2 400 rłotych'

Strqna spoleczna {Kqdłier"ayn}: Dlaczego GĄ KOITAR nle cłlce nas prze.!ąc ' jako firrn, na podstawie
art. 23]k.p.? l}rzecież mozna by t0 Zrobic rra pocistawie art. J3i k.p'
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Adarn Pawlicki: jak juz rlrówiiern wcztslliej nie są ptorta01oł}Ł! rolmowy l CTL dotyeeące
ewentuairrego prłejęcia uor8anizowanych ceęŚci przedsiębiorstv,ra eIY też nabycia udriałÓw
lv społkach Łlocznicowych CTLu. Dlategc otwieranle nowych zakładow KQLTARrł i integraeja bocznie
odbywa się poprzez nabÓr pracowników i pł:dpisywanit nowych angażów. na warunkach nie
gorszych niż t€, którc deis obowiązu1ą w spółkacn bocznicowych CTLu. Nic rna dotychczas radnego
sygna{u Ze stronY f1 Ltl tjotyczącego zbycia całosci cly więks;ości ich ucjaiałÓW W tYCh trzech spółkach
i:oł.zn itowych

Strona społetłna iPuławy): Dlaczego rekrutacja {ulotki, *głoseenia} odbywa się popreez ofertę
sklacianą tyłko d|a branżystów' tO jest praeowników zatrud*ionych na stanowiskach związanych
ł rucht'n] koiejowym? Iak wynika z oferty KoLTĄRu z{oaorlej w treści tych ulotek czy ogtoszeń, że
l irocJrr tylkri e't'JłI' r'-,l, ljW )'rl'ń

Pre;cs Pił:1r Cottrtlir C{('iL.] K(Ji l'illiu Je5: 5ki{]ri}War:a di: wsiystŁich pracownikÓw trzech spÓłek
bocrnicowyctr, rórąlnie: i:racownikÓw adrninlstracji. Ż wy1ątkarrłi, o ktÓrych było wcześnie'i, to jest
oprÓcz pracowników ośrodkÓw zamiejscowych i opłÓcł cztonków Zarzątlu.

Strona sptlłeczna {{}Lrławy _ p.Wtadysław Papl.iga): To spotkanie jest zorganizov/ane za pózno. Skoro
wcroraj rszpocŻęta sję już re krutał:ja pracownikcw, a KoLTAR sp*tYka się z przedstawiciełarni
cwiązkow l rad pracowriirłyc[r ccpiero riziś to r:re jest fajr_ Pracownicy już drugi raz {pierwszy raZ prZY
ilh praejętiu przez CTL} są prredłnrot€n] rŹY podnliotem srwinclu, drugi rar są sprzedani. SpÓtki
bocznicowe CT!-u łnają swoJe WeWnętr.ne regulacje' regulanriny _ w szczególności układy łbiorowe
pracy (negulanriny wynagradzania) czy regulaminy eakładowego funduszu świae1czeń socja!nych,
e lrt'óryrh wynikają okreŚlone świadczenia pracownic:e i inne sprawy socjalne. A dziś stawia się nas
prred faktełn dckorranym. Dlatego proponujerry zarł,łarcie uPnowi/ społecenej, porozumienia, w
ktÓryrri Ż0stanle okrcslone, eo iltr1Yrlalą pracowłricy, ktorzy Ż0staną Zat!:udnieni w Grupa AzotY
Ki]l lAl'ł 5i) J l) l ljl.'L,'r"L i;' .i] '],.::']i)l'l:l llt;t1,l;c.7(l,.łi"if{ je l.'y znlianł obowiqzującego łakładowego
ukladu zblorowcg,ł; iil."ity CA r'ur iAii.

Strona spoleczna iKętlzierzyni _ Dlarlego, jeśli decyzja Gł'upy Azoty o utworzeniu zarnie'}scowych
oddłiłiÓw K0LTARu w Kędzitrzyllie, Poiicach i Puławach ,zapaclła 10 maja b'r. to my dowiadujemy się
o tynr dopier"o dzisiaj? Pracowniey dornrił-'dzięłi się a całej sytuacji dopie ro w dn]u wczorajszym, to jest
16'c8'2017 r', kiedy rołpoczęła srq re krutacja pracowr:ików' Zainteresowani pracownicy, awlaszcra
nraszyniści, łT]0$Q prle;śc do innych pracotlawcow, w tYm oo CTLu. 5ą już bardło ifitratne propozycje
z CTLu, ł pensją zasatlniczą w wysokosci dwukrotności tego uposaŹenia. jakie nrają deiś. Dlatego
pytamv czy zamiarem społki GA KCILTAR jest, aby Strona sp*iecena w tYm zwiąrki pomogły tej firmie
w procesie rekrutacji i rrtworłeniu tych zakładów czy nie . cay mamY :niechęcac pracownikow do
zatrt"ldnienia się ?

Frezes Piott Go]emo] lvoią spcłxi GA Kol.TAR . i tł ter je:t ce1em tego spotkani*, jest uzyskanie
so1uszrlikÓw W p!'t)Ct\lC IWOrlcl'1i'i rlowyc|l złkiadówspÓtlli w (ędzłerzyrlie, Policach iPulawach'
Crar'r:y dil leur'rer ilrar..l:kr.

5lrona :połecena ((ędrierzyir): My chcenly. aby społki boczn jcowe byty w Grupie Ąroty. Chcemy mieĆjednego ojca czy rrlłtitę' Jednak nie rlir.:.łe się to stać.: pckrzywdre nleljl pracownikÓw. odnoŚnie
sprzedaiy udzlałow Chemkłlu czy innego preejęcia tej spÓtki, jako ea'rganrzowanej części czy w inny
sposób my rnamY innE wiedlę rrir Zarząd KolTARu * wg posladanyctl przeł nas inforrrracji isą to
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inforrnacje przekazane nam przet Prelesa Chemkoł} tn wlaśnie ee strsnY Grupy Azoty nie ma woli
wspułprai:y, woii nabyria te1 spółkl. Z t{:8o, co rnY Wiemy Chemkol oogodzii się : ode.iściern
praco**nikow i.'fitk:Cll'l /'('i/t((t('i1 1P:"1y_ i]łliltl,,_e 1<Cj.lteql roi(u

Strcna spł:iecrna (Kętl:lcrryn -'Btlzella Bclrys) * 5ą spreV/y prłcownikł-lw no chorobowYm CzY na
urlnpach macierzyńskjch, - co l rlirlri?

Strona społeczna {Puławy} _ lrędzie lisła pr*blenrÓw syganlizowanych przez łatogę, będzie taka li5ta
pł'zedstawiona do K0I-TARu.

Ądanr Pawlickil Odntlśrłie wcresrliejszego pytania w sprat"li€ rzekomej woIi sprłedazy spÓłek
bocłnicowyc|t przcz CTL - ;a byłi-"n uczestnikiem rołrłÓw Grupy Ąeoty l CTLem i żadnej propołycjr ze
5lrony CTŁu, propotycji polegającej na okresleniu warunkow r,vy;ścia kapita,lowego tej firmY z h,ocznic,
w jakiekolwiek formie, nie Łiyło. Wsaystkie oferty CTLu polegafy na ckreśleniu warunków poaostania
na bocznicach i kontynuowania tej działalngści. Że weględu na brak takiei propozycji Grupa Aeoty
postan*wiła nie c;ok,:c jil: dłuzej i rozpocrąe proces integracji bocenic. Jest, co prawda, jakaś nowa
oferta lio:orl"ł w ostainiCh dniacn' a]€ jej trel[, 1ej rałozenie, nie poiega na określeniu warunkÓw
wyjscił ksi]1tdtowi:f]t-l ; i;i:cztlic Cc,"yłvrscic ilie ięy(|p63;-1my imianv caiej proredury, moze się tak
stac. Że CTL rłoiclruje Wi}!i_]i'!i(] l]i} kl0re Crrłpa Arcty się zgoc;i, *ale na dzien deisie,Jszy nic takiego
się nie stało, zadrra oferta eadr:wala']qca 6rupę /{eoty nie zostata z}ozona, dłatego proces integracji
jest wsłczęty i będ:ie kontynuov,lany'

Pont 'ioanna Piątek -- Kierowrrik Działu Kadr Grupa ń"zoty KQLTAIi 5p. z o'o' przedstawi|a, w forrnie
prełentacji rnultinledialnej, zarys Wewnq1rrnych regu16111 spÓiki tiotyczących spraw socjalnych
i pracorlrniczych' w szrzegÓlności Zakiadowy Układ ŻŁ:iorowy Pracy, Regulan'lin Pracy, Regulamin
Zalłtładowego Fundłsru Sw'łdr zen Soc;alnych. Fodkreśiono, źe pracowrriCY Zatrudniani są, od razu
oddnia01 o1'20'l 8r napodstawiełmównaczasnieokreśłony,łWplsanYrnWsarneJtreści umowy
0 pracĘ trrymiesięcznym okresem rvypowiedzenia' omówiono dodatki do wynagrodrenia za pracę
t'vyllikające z Zakfadclwego Ł.ikiadu Zbiorowego Pracy. ZwrÓcono u!Ą/agĘ na fakt, Ze stażo*e (dodatek
za wysługę lat} je st płłcnny rÓr,l'nłez w crasie €".u*entuailleBo chorcbowego. Nie doltoticzono
l)lClr]llIJC]', /e W.,Y i1ti','l3 !)rłh..a't':.)le$ov!<l!li.j sl,oł]v Żw,i|1koW.'J

lłrezentacjł ofełty GĄ KoŁ'{AR ł anówłełlie{rł vyewr}ętrŻyclt rłgu!cc1t prawnyth obawiązujqcych
tł spólce w zakresłe slosun*ów pracy ispraw soejalłłychJowr'rro/est w Z.łłqrzniku da niniejszej
n0fsr,{'i

5trnna spoieczlla' Jglosrc;tlo s/'Preg zastrreżełi, wątpliwości dotycaącyr:h utraty praWa do nagrÓdjubiłeusrowych i dodłrków za ułysługę iat. Zastreeeenia datycryły te: rółnych podstaw naliczania
nagrÓri, w zaleźności ot1 stazu w spółce (OLTAB CzY poŹa spoiką.

idadca prawny ]reneusŻ Kąsek potWierd:i{, Źe treśc obowiązującegg w 6A K{]tLTAR Zaktadowego
Uktadu Ztriorowego Pracy nre przewidu.]e zaliczenia tlo okresóva uprawniających do nagrÓd
jubileuszowych stażÓw praCY pr6towników ehemkol, Koleap i CTL Cargo w tych firmach. Dla
ncwoŻatrudnianyci'i pracowr'iików raliclane są tylkCI staże pracy w spÓłce (0LTAI1.

i}tt];ł€s irlUil CL]liJllC i){]Il1i''.,}.. ,' rygłlaIil'*:ln'arlych wstęprłił: ,:agadnień na1więcej kontrowersji budzi
5pr8Wd łtagrod;utll1i:ui''ul:,'yi--il lcr:rlł'lkcw ia wysltlgę laI isia,:oweJ le kwestje r0staną
praeanalizowane. Kazdy ukłarl zbiorowy moze byc zmieniony.

*-trf



Strona społecłrra {Po{ice): W caiym r:roce sie integracji pomija się stronĘ społeczną. My to widzimy
tak, ;e koniecenejest zawarcie umowy spoiecznej, ktora 0kreśii rlłarunki zatruclnienia pr"acowników
W nowct''vsraonych zakl;:ciach. W tynr pnrozumieniu, unrowie spotecenej powirrnc byĆ okreśione,
kieciy nastąpi rrniana łakładowego układu rb|orowego pracy i jakie będą warunki n&Wego protoks|u
dodatkowego do układLi.

Panl Martł Jarek SpĆCjalista ds. plac przedstawiia sposób uętaiania wyseikości proponowanegg
wyrlagrodlenia zasar'irlic.:ego la pracę dla nowoZalrurjnianych praeolłrnikow
W saczegotności podkre ślono" ze dc:date k stirZowy {wysłiiga tat) rosta.jt'' wlicrony do wynagrodzenia
za:adniczego, stąd sygrraIizowarre dłiś obawy, co do utraty tego świałlczenia mogą byĆ przesadzone.
Dctvchcrasowy dociiłtek sta1oWY i:ędu ie wlicrony dr: wynagrodzęnia easadniczego, a dodatek
stazowy juz za pracę w spoice KOLTAR będeie pr:yslugiwał po roku pracy W spÓłce. Ponieważ nie
rnamY wysokości dodatku za wysługę, .iaki mają Państwo dziś trudłro nan'l j*dnak porÓwnaĆ te
swiadczenia' Nie dckłłriczono plezentacji, ze w.:g{qdu na brak ea]nteresow*nia strony związkowej.

rłlgtoryfm {w pliku exre/J r1o 1tły!iczenia vłyncqra#zefilg rgrgdnłcłego dla nawałgtrudnianyth
pr*townikaw Zavłorty le.sł W freśai ZstEcznika ,, A,lEarytłn dc rvy/lrłenia wynagrodzenio zosadnt'cłego
dta nowozatrudnianyth prarcwłlików" da ninłe1słej nofoł&i.

Ądam Pawljcki: Generalnie politykę kadro'o;ą, zaloźenia takiej p0litYki kadrawejw Grupa Azoty
pti)Wa{r7ł Ickrłsi;i sIll:txil 'l1.]tR.j i0;C5I Crupa Ąroty 5'A. cA KL]LTAR daje gwararlcjc soc!aine _ t:n.
za1rudnlalli pracoWi]i(Y |lldJ{-l ll]]{]{ tłkrc latłiti warurlki łatrudnletlił-.1akre iłrają dłis w Grilpie CTL.
Każdy pracowrlik C'|L, ktory przejrJzie do KOLTARu łna taką gwardncjq. Oczywiście sprawy w
slcregÓłach sE bardzicj skorłlplikov,lałe, dotYCrY tc rwłaszcza nagrÓd jubileusłowych, _ktÓre nie są
skladnikięm miesięcenego lrłynagrod:enia'

Strclna społecłn* {Kęcjziereyn) - Ca ; tzw. .'lojalkami"? NiektÓrey pracownicy podpisali umoryY
szkoleniowe, w któryrh robowiązaii się do kontynuowania zatrudnlenia przez okres wskazany
w treści tych unrow. .]r:śłj ol'li r_ozwial.ł swOjc umolvY t'} pralę bqdE robouiiq:arri cirr 

'."W[oti.j 
kosztów

p*niesionych crzcz pracodawcł;' Cły KoLTAR zwrÓci im te kos:ly? Czy dostałllenry takie lobowiązanie
K0LlAR rla piśrnie?

Adam Pawlicki: Tak' Spótka KCILTAR ZWrÓCi takim praeownikonr takie kCIsŻty. Tak _ moee byĆ taki
ra0is w poro.',1-)tic j',,.

51lrlrla 51)r:1ł.'t..tl.l {Łł,'l.:;'tlt.r,r,rl _ ił.J;i''l;; iior.1,l, l"ryo,a'cth 5obo]ew'ski) 'C:y nl.Jziiwc.]e5t' aŁ]V w okresię
prrejściowyrl, łlp. prlc/ oxl'cs;tcltltl13c] tłk.l. w C;\ Ki]LrAR, pc łlt'r.v$rze!l!u tyth łorvych zakladÓw na
irocłnicach, ohowiązyrv"llY trŻy ukłaciy rbicrowe' a po uptywle roku dclsł,łoby do ujednolicenia?

Adam Pawlicki: W GA KOITAR po dniu 01.01.2018 r. musi obowiązywac jeden ukfad abio,l-owy pracv.
{lrzy modelu integracji poiegającyrlr na latrudniałiu pracownikÓw 

",od nowa'' i organizowaniu bgcznic
od poceątku nie rna mozliwości, aby pr:ez okres jednego roku obav"łiąelxwały w spÓłce trzY Ciy nawet
CŻterY (wlitea1ąr lUlP K(]t IAfi) ukłacly zbrorowe pracy {regu|arninY pracY).

5trrrrra spoiecrrla (Kęoiler:yit.) - sclityka Crupy' w {J8ole- w sJ:rawie 5pÓł€k bocrnicowych, na
przestrrenł kjlkunastu ]at oudri nasze Zastrzezenia. Spó{ki bocrnicowe najpierw cderwano od nnatki, a
ter*z się je u powrctem przyjmuje. Jest to bardro waźne * spÓłki bocrnicowe bez naszego udeiału

\tł *-



odefwang od rnatki ' To, ze w Chemkol frrupa AZotY rfla 49% j€s{ teź bardzo Walne i chcemy, aby to
ł:yto wrięte pod uwagę, ze Chernkol nie jest r:bcą firnlą.

Strona spolecłna (Police}: Co a kasą lapomogowo - pożyczkową? Jeśli pracowrricy odejdą I pracy ze
spÓłkitTL będą musiełi zwracaC kw*ty pobranych p*źyczek.

Pre zes Piotr Golemo . Na to pytanie, Jak i inne szcłegóiowe - ale istotne dla pracownikÓw pytania
zwiąłarre z ustaniem ;airudnienia w spÓłkach CTL i łlawią:aniem zatrudnienia vl KCILTAR będziemy
tidpowiadaĆ pÓźniej - re względu na sruegÓłowośc materii nie ,ie st zaWsZe moźliwa odpowiedź ad
hoc

Włcepre:es -1ał'ząilu 1łjcusr C.lncaru przedstawił lv tyrrr młejscu scłlenrat boczrricy 6AS.A.
w Tarłrowe ; ory'iÓwil w skrÓt:ic 

'ld]WdŹniejs1e ob;ekty c'A. KotTA& 5p. z o.o' orae prowadzoną przez
spÓłkę dzialalrrosĆ i 1lrcjekty irrureslycy1ne .

Na wniosek pana Pawła Mazurka (PuiawYl pr.edstaw;ciele strorry społ*czrre; wnieśłi o zmianę planu
spctkanla i rełygnatję l ostatnie8o punkłu programu - wyciecłki p$ terenie 6A 5A. na raecz
pozostłnia prłefJstawicleli pracownikÓw w Sałi konferencyjnej celen"l odbycia naracly strony
społecznej.

5trony ilstalily, ż{] :

1) GA KCILTAR prześle (skan} wewnętrłnŁ' reguiacje pł"awne - ZUZP, l{eg. Pracy. Reg. ZFśs}.
2} l!iniejsra notatka będzie przeslana w projekcie do strony spotecznej w celu uryskania

wstrlÓlnegc stanoWiSka sir.)ny społecłnej {Kędeierzyna, Polic i Puław},
3} Strony rastalrowiq się zarowno nad fclrmą pcl'ozumienła - urłowy społecłnej jak

l r;kit:siellie rłl' kt{r iJĘdZie sygnłtariu:zem t88o porr:rumiania, cry sygnatariuszem
pOrClullliei]l.' Ł{:cą li:i lak1aciowe organizac1tl zułiqrkowe CA KCILTAł1 _ niebędące
uczesInikicrll r'i:'lg;57ę3g \potki]I)l.l'

4) Do dłria 23'08 2017 do gotlł. 15"00 GA KOŁTĄR otrzyma od strony społecznejwszelkie
pytania, zastrzeŻęnia iwni*ski d0tyCZąC€ pcłruszanych tełnatow, na adres rirailowy pani
Marzeny M i rocha : nrarzc na- mi rocłra@grupaar0ty.f orn

5} Strona społeczna wskałała adresy mailowe do doręceeń; Putawry: wpapuga@pulawy.com,
P r: i ic e : 4!I l p 1 s!-rp g]jeelsfll, n'l n sł z @ z q[pg l igg.ggn. @,
K ę d z i e r z y n . b'o'zii n a' bqty s_@ ff V!ąaś&j 9 rn, er_spplp.pj

6} Strorly ustallty tertnin kołe]nego Spotkania na dzień 29 08.2017 r goda' 11.00. w tYm sarnym
nliejscu, to dlis. {sola konle rencyjna ewiązkÓw zawodowych GA SA w Tarnowie Mościcach}"

l)fe;'C5 Zarłącł GĄ l(ollAR Pictr COlt_'rno podziękował eebranyln gościom za prrył;yci* i udział
w spotkaniu

:ł

Na tym 5potkani€ zakoricrono



la14cz':ik'

1) Prer€ntacJa of*rly 64 (0l_IAR 5p. r o.o',
2l Algorytm do wyliceenia wynagrad:enia zasadnicłego dla nowolatrudnianYch pracolłnlkÓw,
3) Lrsta obpcnosr i

-ł:' i t'

Pratakałowal: !renęusz Kąsek . . { ''-l.:.:. :,L; LŁL'--t

Prełes Zarządu Grupa Azoty KoLTAI1 5p. z o.o. Piotr Galemc; ....


