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1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe
,,Puławy" S.A. w Puławach
Al. 1000-1ecia Państwa PoIskiego 13
24-110 Puławy

2. Komisja Międzyzakładowa NSZZ
,,Solidarność" w Zakładach Azotowych
,,Puławy" S.A w Puławach

y' l. fiięazyza kładow y Związek
\Zawod owy P racown i ków Za kład ów

Azotowych ,,Puławy" S.A. w Puławach

4. Związek Zawodowy Pracown i ków
Ruchu Giągłego Zakładów Azotowych
,,Puławy" S.A. w Puławach

5. M lędzyzakładowa Organ izacja
Zw i ązkow a Zw iązku Zawod owe g o
lnżynierów i Techników przy Zakładach
Azotowych ,,Puławy" S.A. w Puławach

PoWlADoMlENlE
o wpisaniu do rejestru układów

DziałĄąc na podstawie ań. 24111 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (t.j. Dz, U, 2018 r. poz. 917) i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 4 kwietnia 20O1r, w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji
układow zbiorowych pracy, prowadzenia Ęestru układow i akt Ęestrowych orazwzorów
klauzul Ęestracyjnych i kań Ęestrowych (Dz. U. Nr 34, poz.408) powiadamiam, że
protokół dodatkowy nr 34 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla
Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych ,,Puławy" S.A. w Puławach
zawarty wdniu 25.07.2019 r. został wpisany do Ęestru układów wdniu 21.08.2019 r.
pod nr rej. U- DCXXX!/34/19.
W załączeniu egzemplarz protokołu dodatkowego- dla kazdego podmiotu, ktory zawarł układ.
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PROTOKOŁ DODATKO§(/Y Nr 34
z dńa25Epca2019 t.

do Z,ĄKI-ĄIDOWEGO UKŁ-ĄDU ZBIOROWEGO PRACY
z dniaŻZ rnatca 2006 toku dla PRACOWNIKÓW

GRUPY AZOTY ZAIa-ADY AZoTowE ,,PUł-AWY,, SPÓŁKA AKCYJNA
zateiesttowanego w dniu 28 krxrietnia2006 r. pod numefem U-DC )OOil/06

z^watq pomiędzy:

GRUPĄ AZOTY ZAI<ŁADAMI AzoTo§rrYMI ,,PUłA§r/Y,, S.A.,
Ieplezentowanyrrri przez Zatząd Spółki,

^

Z AKł-AD o§r/YM I o RGANIZACJAM I ZvI ĄZKo§7YM I :

Niezależnym Samrlrządnt.m Zrr-iązkiem Zarł.odo]łT/rn ,,SOLIDARNOŚĆ'' Z.A. ,,Pułarł1,''
S.A., reptez entorvanT m prz ez l{omis! ę h{iędzi,za kładovlą,

N[iędzyzakładorłrym Z:viązkiem Zarvodowym Pracowników Z.A.,,Pułarł1,'' §.r1..
f epf ez ento§/ any m prz ez'Zatząd,

Zwtązl<lem Zar,odolł],m Pracorvnlkóv, Ruchu Ciągłego Z.A. ,,Pułaury" S.A.,
repf ezentow aty m przez Zarząd,

MiędzYzakładową Organizac)ą Zlviązku Zawodowego Inżyruerów i Technlków ptzy Z.A.
,,Pułatw" S.A,, teprezentowaną przez Zauąd.

NA PODSTA§7IE:
- Art. 241,9 § 1 I{odeksu Ptac,y,

- Art. 3 ust. I Zakładorł,ego Układu Zbiororvego Prac1,,
w Zakładowlm Układzie Zbioroul'm Pracy z dńa 22 marca 2006 t. wptowadza się następuiącą
zmianę
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I. ZŃącznikNt 28 otfzymuie brzmienie:

ZałąeznikNr 28

ZASADY WDROZENIA TABELl WYNAG RODZEŃ

Niniejszy Załączntk określa zasady wdrozenia Tabeli Wynagrodzeń stanowiącej
Zńączntk nr 2 do Układu.

Z uwzględnienien:r dalszych postanowień niniejszego Załącznika. rvdrozenie Tabeli
Wynagrodzeri zostaje rczłożone na okres 4latt nastąpi w latach 2017-2020.

llekroć w niniejszymZałączntku jest mowa o:
1) podwyzce wdrozeniowej - należy ptzez to rozumieć podwyzszenie wynagrodzenia

zasadniczego pracownika w celu wdrożenia Tabęli Wynagrodzeń i na zasadach
określonych w niniejszym Załączniku. następujące jednorazowo lub etapami
w kolejnych latach kalendarzowych;

2) dniu ręferencyjnym należy przęz to rozutnieć odpowiednio: w roku 2018 dzień 1

maja2018 roku, wroku 2019 dzień 1maja2019 roku iwroku 2020 dzień 1 stycznia
2020 roku dia celów pierwszego etapu podwyzki, o którym mowa ."ł, ust. 12 oraz dzięń
1 maja 2020 roku dla celów drugiego etapu podwl,zki. o ktorym mowa w ust. 12;

3) kwocie referencl,jne1 - należy przęz to rozumieć określony poziom wynagrodzenia
w danej kategorii zaszeregowania, ustalony zgodnie z Tabelą Wynagrodzeń i
Taryfikatorem Kwalifikacyjnym Stanowisk Prac1,, rvynikając1. z zaszeregowania
pracownika oraz oceny przełożanego dokonanej do dnia 11 maja 2018 roku, w
przypadku pracownika zatrudnionego po tej dacie - z oceny przełożonego dokonanej
po osiągnięciu stazu pracy, o ktorym mowa u,ust. 4, aw przypadku pracownika, który
awansował pionowo po tej dacie - z ponownej oceny dokonanej nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, zaś w braku takiej oceny
- w poziomie A w kategorii zaszeTęgowania wynikającej dla stanowiska po awansie;

4) wynagrodzeniu - wynagrodzenie zasadnicze danego pracownika na dzięń 30 kwietnia
2018 roku, w przypadku pracownika zatrudnionego po tej dacie - wynagrodzenie
przysługujące mu po osiągnięciu stazu pracy. o któryrrr mowa w ust. 4, aw przypadku
pracownika, który awansował pionowo wynagrodzenie przyznane w wyniku awansu.

Prawo do podwyżki wdrożeniowej przysługuje pracownikowi, który był pracownikiem w
dniu referencyjnym i ktorego stażpracy w Spółce lub w zakładzię pracy, który przeszedł
na Spółkę w trybie art. 231 Kodeksu pracy w tym dniu wynosi co najmniej 2lata i 3

miesiące, z wryłączeniem osób, w stosunku do których w dniu refurencyjnym stosowana
jest obowtązująca od 1 grudnia ż006 roku Procedura dotycząca postępowania z
pracownikami,którzy wchodzili, przebywali lub wychodzili ztęręnu Z.A.,,Puławy" S.A.
będąc po spożyciu alkoholu lub ktorzy wynosili lub wywozili bęz zezwolenia
jakikolwiek przedmioty i materiały stanowiące własność Z.A.,,Puławy" S.A.

Uprawnienia wynikające z podwyzki wdrożeniowej nie naruszają uprawnień
pracowników zw|ązanych z awansami pionowymi iub poziomymi dokonywanymi na
zasadach określonychw Zńączniku nr 4 do ZIJZP.

Spółka dokona w ż0I7 roku podwyższeńa wynagrodzenia zasadńczego kuZdego
pracownika o kwotę 606 ń brutto oraz dodatku zmianowego na zasadach określonych w
art. 16 ust. 4 Układu, zgodnie z ustaleniami zawarĘmi w Porozumieniu z dnia9 września
2016 roku. JeżęIi wynagrodzenie pracownika po uwzględnieniu podwy"ki, q której mowa

4.

5.

6.
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rv zdaniu Poprzednirn, jest \ĄTzsze niż kwota referencyjrra. placownik zachonuje pra\Ą,o
do tego lłl,nagrodzenia.

7. Podw_vżki rł'drozeniowe latach 2a18-2020 wvniosą określoną zgodnie z ust. 8 część
rożnicy Pomiędzy kwotą referencyjną a u,ysokością rłynagrodzenia pracow,nika.

8. Podwyżki wdrozeniowe w latach 2018-2020 kształtują się w następujący sposób:
1) w roku 2018 - zostanie wypłacone 40% kwoty, o której nlowa w ust. 7;
2) w roku 2019 * zostanie wypłacone 20% kw,oty. o której mowa w ust. 7;
3) w roku 2020 * zostanie wypłacona pozostŃa część kił,oty, o której mowa w ust. 7 , z

zastrzężeniem ust. 12;

Podrłyżki wypłacone w roku 2018 uzależniono od osiągnięcia ptzez Spółkę założonej
warloŚci EBITDA. podwyżki planow-ane na rok 2019 i 2020 zostaną wypłacone bez
względu na wartoŚĆ EBITDA za tok poprzedni. z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
zasadniczę po uwzględnieniu podwyżki r,ł,drozeniowej nie moze być vullższe od kwoty
referencyjnej. W przypadku, kiedy wynagrodzenie zasadnlcze pracownika po
uwzględnieniu podwyzki wdrożeniowej dla danego etapu jest wllższe od kwoty
referencyjnej, waftoŚć podwyżki wdrozeniow,ej ogranicza się do różnicy pomiędzy kwotą
referencyjną a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika przysługującyn w dniu
referencyjnym.

9. Realizacja podwyzek wdrożeniowych w latach 2018 i 2019 nastąpi po publikacji raportu
okresowego rocznego prezentującego wynik finansowy Spółki zapoprzedni rok obrotowy.
Podwyzka wdrozeniowa w roku 2018 będzie obowiązywała od następnego miesiąca po
publikacj i tego raport,l, z zasttzezenienl ust. 1 0, ponizej.

10. W roku 2018 w odniesieniu do pracowników, których lłrynagrodzenie jest niższe ntż
Poziom A W danei kategorii zaszeregowania, podwyzka wdrozeniowa zostanie
zrealtzowana w dwóch etapach: od 1 maja 2018 r. i od 1 pażdziemlka 2018 r. W
pierwszym etapie podwyżka nastąpi w wysokości 40% rożnicy do poziomu A
wYnagrodzenia w danej kate gorit zaszeregowania, a w drugim etapie podrłyźki - w
wysokości pozostałych 40% kwoty, o której mowa w ust. 7.

11. W roku 2019 podwyżka wdrozeniowabędzie obowiązywała od 1 maja 2019 r.

12. W roku 2020 podwyzka wdrozeniowa zostanie zrealizowana w dwóch etapach: od 1

stYcznia 20Ż0 r. w wysokości 10oń rożnicy, o której mowa w ust. 7 , oraz od 1 maja ż020 r.
w wysokości pozostałej części rożnicy, o które.j mowa w ust 7.

13. Strony doprecyzuj ą zasady wdrozenia podwyżek w latach 2OI8-202O w drodze
stosownych postanowień układowych.

14. W okresie wdrozenia Tabeli Wynagrodzeń pracownik moze otrzymlrvać wynagrodzenie
poniZej kategorii zaszeIęgowania, jednak, począwszy od 1 maja 2019 roku, nie więcej niż
o dwie kategorie.

15. Pracownicy, których wynagrodzenie przekracza poziom D w kategorlt zaszeregowania na
zajmowanym stanowisku pracy w okręsie wdrozenia Tabeli Wynagrodzeń nie podlegają
żadnym regulacjom płacowym poza regulacją płacową określoną w ust, 6.

16. Wysokośó wynagrodzęnia pracowników, o których mowa w § 1 ust. ,

kt&zy ze względuna staż pracy w ostatnim dniu referencyjnym (tj. 1 m
a
J

ffi4,
roku) nie

^
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będą upraw-nierri do podwyzek rvdrozeniorłyclr. podr.rl,zsza się do klvoty referencyjnej
ustalonej zgodnie z niniejszym Załącznikienl oraz Załącznikienr nr 4 po spełnieniu
rłymagań zgodnych z Taryfikatorem kwalifikacl,jnym stanorł.isk pracy, jednak nie
wcześniej niż z dniem 31 grudrria 2020 t.

17. Po kazdyn etapie wdrozenia l-abeli Wynagrodzeń zgodrrie z przyjętym przez strony
hatmonogramem. pracodarł,ca przedstawi stronie społecznej analtzę wdrozenia Tabeli
Wynagrodzeń zawierającą zestarvienie ilościowe wg kategorii zaszeregorł,ania.

18. Strony uzgadniają, ze w,okresie r.vdrozenia Tabeli Wynagrodzeń, czyli w latach 2017-
2020, zawlesza się negocjowanie rł,skaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w
oparciu o postanowienia Art. 8 ust. 1 Układu.

II. ZŃącznik nt 4 ottzyrnuje brzmienie:

ZałącznikNr 4

ZASADY ZASZENEGOWANIA, PRZESZEREGOWANIA
I AWANSOWANIA PRACOWNIKÓW

§1

1. Zaszeregowanie pracowników do odpowiedniej kategorii odbywa się na podstawie

,,Taryfikatora kwalifikacyjnego stanowisk pracy" stanowiącego Zalącznik nr 1 do
Układu.

w wysokości wynikającej z kategorii2. Pracownik otrzymuje w;łragrodzenie
zaszeregowańaptzewidzianej dla zajmowanego stanowiska w hierarchii stanowisk pracy,
z zasttzeżeniem postanowień ,,Zasad wdrażania tabeli vrynagtodzeń" stanowiących
Załączniknr 2B do Układu oraz postanowieńponiZszych.

Pracownik moze byó zatrudniony na danym stanowisku, zgodnie z kategorią
zaszęregowania, po spełnieniu wymagń kwalifikacyjnych w zakresie wyksźałcenia i
doświadczenia zawodowego, z zastrzężęniem postanowień ponizszych.
Pracownik, który nie spełnia wyrnagń dla danego stanowiska może otrrymywać
wynagrodzenie poniżej kategorii zaszeregowania przewidzianej ,,Taryfikatorem
kwalifikacyjnym stanowisk pracy", jednak nie więcej ńZ o dwie kategorie, do czasu
spełnienia Ęch wymagań. Do podwyzszenia wynagrodzeńa pracownika, o którym mowa
w zdaniu 1, nie stosuje się ust. 7,pońZej.

Zakwalifikowanie pracownika do określonego poziomu w danej kategorii zaszeregowańa
odbywa się na podstawie oceny bezpośredniego przełozonego, w oparciu o ,,Kryteria
kwalifikacyjne awansu poziomego na poszczególnych starrowiskach pracy" stanowiące
załącznik nr 2A, zatwietdzonej ptzęz Dl,rektora Pionu (z zachowaniem ściezki
słuzbowej) otaz przez Dyrektora Pionu Personalnego zgodnie z udzielonym
pełnomocnictwem, i ust. 12.

3.

4.

3.

6. Każdy wniosek o awans poziomy pracownika wymaga pisemnego
przełożonego i akceptacji Dyrektora danego Pionu w ramach przyznanych

uzasadnienia
,yrektorowi

,Zaruądowl

§,*u:

Pionu środków na ten ceI, zaś w przypadku komórek podległych bezpośred

-



SPÓłki - akcePtacji Członka Zarządu, odpow-iedzialnego za dany obszar. Wniosek będzie
rł'erYfikorł'anY Pod względem formalnynr pl,zez Piołr Personalny. Decyzja o prz.l,znaniu
rł'Ynagrodzenia na Poziomie wskazanym we wniosku podejmorł,ana jest w pionie
PersonalnYm w zależności od środków 1irnansowl,ch. które pracodawc a przeznaczył na
podwl,zki.

Awans PoziomY nie nroze następowaĆ częściej niz jeden raz na 12 miesięcy i 2 razy na 36
miesięcY. Fracodaw'ca ustala termirry składania wnńsków w dan.vm roku kalend arzowm

Awans PoziomY Powinien odbywać się rł,g kolejnych poziomów danej kategorii po
sPełnieniu wYmagań określonych w ..Kr5Ąeriach kwaiifikacyjnych awansu porioń"go ,ru
PoszczególnYclr stanowiskach pracy" stanowiących załącznik nr 2A do U{ładu, w danej
grupie stanowisk,

9, Awans PionowY możę nastąpić w wyniku realizacji naturalnej ściezki awansu
(udokumentowanej powierzeni ęm zadań wskazanycn a]a wyzszegó stanowiska oraz
sPełnieniem wYmagań kompetencyjnych) lub realizĄi procesu rekruńcji wewnętrznej.

10, DecYzje odnoŚnie uruchomienia środków na przęszeregowania, ich wysokości, zakresu i
krYteriów Podziału Podejmuje pracodawca, kierując 

-się 
mozliwościami finansowymi

spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami zwiry,kov\rymi,

11, Pracownik nowozatrudniony do czasu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych moze
otrzYmac rłYnagrodzenie poniżej kategorii przewidzianei dia zajmowanego stanowiska,
ale nie więcej ntż o 2 kategorie.

12, Osiągnięcie Przez Pracou'nika określonej kategorii zaszelegowania lzalężnione jest m.in.
od:

1) samodzielnego wYkonywania pehrego zakresu prac określonych kartą opisu danego
stanowiska dla danego stanowiska oraz

2) Pełnego sPełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla danego stanowiska,z zastrzeŻeniem Pkt 3 w odniesieniu do dotychczasowych pracowników nie
PosiadającYch WYmaganego wykształcenia na danym stanówisku pracy, a
wykonujących pełny zakres prac na tym stanorvisku

3) Podwojonego okresu praktyki zawodowej, określonego w ,,TaryfikatorzekwalifikacYjnYm stanowisk placy- dotycŹy pracowników nieposiadających
WYmaganego wYksźałcenia na danym stanowisku pracy, o których mowa w pkt2,4) uzYskania PozYtYwnej oceny przydatności pracownika do pru"y na zajmowanym
stanowisku.

13, JeŻeli wYnagrodzenie pracownika po uwzględnieniu podwyzki, o której mowa w ust. óZałącznika nr 2B do Układu, przevvryższa poziom wynagrodz enia z raueti wynagrod,zeń,
pracownik zachowuje prawo do tego wynagrodzenia.

§2

l, Przeszęregowania Pracowników uzależnione są od posiadania ptzez pracodawcę
niezbędnych środków na ten cel.

2. DecyĄe odnośnie uruchomienia środków na przeszeregowania, ,

kryteriów podziału podejmuje prac-odawca) w uzgoJnieniu z
związkową.

1

8.

ich wysokości, zakresu izakJńow+V^



3. Kierownicy proponrrjąc arł,ans poziomy pracownika kierują się następującymi zasadami:
1) stosują zasadę motywacl,jnego charaktelu przeszeregowania, uzależniają podrv,vzkę

od w_vników pracy pracow,ników, od kompetencji, rłydajności pracy i
zd.vscvplino wania prac ou,ni ków.

Ż) mogą korzystać z opillii przedstawicieli organizacji związkorł,ej ztym, że głórvnym
ocerriaj ącym j est bezpośredni przełozony pracownika.

4. W przypadku awansu pionowego brany jest pod uwagę łączny staz praktyki zawodowej
rozumiany jako okres zatrudnienia w pożądanym zawodzie lub zawodzte pokrervnym.

5. Obowiązkiem bezpośredniego przełozonego jest poinformowanie pracownika o poziomie
oceny dokonanym w oparciu o .,Kryteria kwalifikac,vjne awansu poziomego na
poszczególnych stanowiskach pracy" stanowiącego Załącznik nr 2'Ą do Układu i na jego
żądanie po danie uzasadni eni a po dj ętej decy Ąi .

Protokół z o stŃ sp otz ądzony w s ie dmiu j e dnob t zmiący ch egz ernplatz ach.
Ptotokół dodatkow/ zostaie zawatay na czas nieokrcślony.
Postanowienia ptotokołu dodatkowego wchodzą w życie z dniem zateiestrowania
ptzez Państwową Inspekcię Ptacy.
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