Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Andrzej Biernacki
Wiceprzewodniczący – Dominika Gadyńska
Członek – Dorota Radomska
Członek – Margareta Łaskawiec
Członek – Marcin Świtkowski
Poszerzony Zarząd
W skład Poszerzonego Zarządu Związku wchodzą wszyscy
Przewodniczący wydziałowi oraz Przewodniczący Spółek.
Regulamin (zasady) pracy skoczka.
Z informacji jaką uzyskaliśmy od Dyrektora Personalnego, regulamin
pracy skoczka będzie dostępny na wydziałach w przyszłym tygodniu ,
czyli między 18 a 22. 06.2018r. Proszę dokładnie przeczytać ten regulamin przed podpisaniem umowy na funkcje skoczka. Osoby ,które pełnią już tę funkcje a nie będą zgadzały się z tym regulaminem mogą w
każdej chwili zrezygnować z tej funkcji.
Nadgodziny
Pracodawca podjął decyzje w sprawie rekompensaty dniami wolnymi
pracę w nadgodzinach. Proszę pamiętać, że rekompensata ta na wniosek pracownika jest za 1 godz. pracy 1 godz. wolnego, a na wniosek
pracodawcy za 1 godz. pracy 1.5. godz. wolnego.
Zapraszamy do naszego Związku
• Składka miesięczna dla członków będących pracownikami 29 zł,
• Udzielamy raz w miesiącu zwrotnej pożyczki do 300zł,
• Wypłacamy zasiłki statutowe
Ze swojej strony oferujemy przekazywanie rzetelnych, wiarygodnych
informacji. Informujemy o prawach pracowniczych i pomoc przy prowadzeniu spraw indywidualnych swoich członków.
Potrzebujesz informacji na bieżąco? Ustal dogodny termin z biurem
Związku w porozumieniu z przewodniczącym wydziałowym- spotkamy
się i porozmawiamy!
Zapraszamy pok.38 Biurowiec Główny tel. 32 08
Odwiedź naszą stronę internetową www.mzzprc.com
i fanpage: www.facebook/policemzzprc
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Karty Lunch Pass
Od 01.05.2018r. dzięki staraniom naszego Związku otrzymujecie Państwo kartę Lunch Pass jako formę posiłku profilaktycznego, która umożliwia komponowanie posiłku tak, aby był konsumowany w całości i spełniał funkcję posiłku profilaktycznego. Przypominamy, że to Nasz Związek od kilku lat wnioskował o wprowadzenie kart przedpłaconych lub
innego rozwiązania dzięki czemu pracownicy mogliby sami komponować swoje posiłki profilaktyczne, to Nasz Związek był autorem przeprowadzonej ankiety na temat posiłków profilaktycznych i to nasz Związek
w sierpniu 2016r. złożył pismo do Pana Prezesa Wojciecha Wardackiego, w którym zawnioskowaliśmy o podjęcie kroków zmierzających do
wprowadzenia zmian w sposobie i formie dostarczania posiłków profilaktycznych . Mimo początkowych problemów otrzymujemy informacje o
zadowoleniu pracowników z tego rozwiązania.
Lux Med.
Do dnia 24 sierpnia 2018 r. pracownicy którzy dotychczas uczestniczyli
w ubezpieczeniu medycznym oferowanym przez Lux Med, powinni złożyć u administratorek płac lub w punkcie obsługi pracowniczej w biurowcu głównym oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia, oraz wyrazić
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zgodę na potrącanie składek. Ubezpieczenie na nowych warunkach
będzie obowiązywać od1.09.2018 r.
Niestety ubezpieczenie to, oprócz podwyższenia składek ma też inne
zmiany :

1. Stawka Ubezpieczenia:

Nazwa pakietu
Pakiet indywidualny
1.
/Pakiet pracowniczy/

Koszt dla
Cena
Dofinansowanie pracownika
w
przez Spółkę bez podatzł/mc
ku
51 zł

Pakiet partnerski
(współmałżonek/
2.
102 zł
partner życiowy
lub 1 dziecko)
Pakiet rodzinny
(współmałżonek/
3. partner życiowy 167,00
oraz wszystkie
dzieci)

36 zł

15 zł

36 zł

66 zł
(15 zł pakiet
indywidualny
+ 51 zł pakiet
partnerski)

36,00

131 zł
(15 zł pakiet
indywidualny
+ 116 zł pakiet
rodzinny)

Kwota dofinansowanie przez Spółkę tj. 36,00 zł nie uległa zmianie

- 2. Czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty ze wskazaniem specjalisty został wydłużony z 4 dni do 7 dni roboczych.

- Maksymalna kwota refundacji na uprawnionego dowolnie wybranego lekarza
spoza przychodni obsługiwanych przez LUX MED została zmieniona z 500,00 zł
lub 350,00 zł na 350,00

W przetargu na to ubezpieczenie do składu komisji przetargowej desygnowani byli dwaj przedstawiciele 4 prawicowych ( jak o sobie mówią )
organizacji związkowych jako eksperci. (Nadmieniamy że MZZPRC i
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MNSZZ proponowały innych przedstawicieli lecz zostaliśmy przegłosowani przez pozostałe organizacje związkowe) Przedstawiciele
ci nie informowali nas jako organizacje związkową o zmianie warunków
ubezpieczenia. Być może rozmowy toczyły się w zamkniętym kręgu
tych 4 organizacji.
O zmianach warunków ubezpieczenia dowiedzieliśmy się dopiero po
zakończeniu przetargu.
Pakiet stomatologiczny.
Zarząd G.A. Z.CH. Police S.A.podjął decyzję o wdrożeniu pakietu stomatologicznego, który będzie realizowany przez przychodnie Medika.
O zasadach, warunkach i terminie rozpoczęcia pakietu poinformujemy.

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO)
Szanowni Państwo,
w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Pana(ią) danych
osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej.
Wybory władz związku MZZPRC G.A. Z.CH. Police S.A.
Dnia 11.05.2018r. w Warnołęce odbyło się Sprawozdawczo
Wyborcze Walne Zebranie Delegatów . Podczas zebrania Delegaci wybrali nowe władze naszego związku na IX kadencje, lata
2018 – 2022 r.
Ścisły Zarząd Związku
Przewodniczący – Arkadiusz Poborski
Wiceprzewodniczący - Małgorzata Czyżewska
Wiceprzewodniczący – Roman Bieniek
Wiceprzewodniczący – Henryk Barański
Wiceprzewodniczący – Tomasz Łukasiak
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