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SPOTKANIA INTEGRACYJNE CZONKÓW ZWIĄZKU  
 

 

 

Dod ZMIANA 
Biuletyn Informacyjny 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego 

Zakładów Chemicznych  “POLICE” S.A. 

                                     Kwiecień   2015 r.   
     http://www.mzzprc.com        
     e-mail: zzprc@zchpolice.com  

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i wśród przyjaciół  

oraz wesołego Alleluja. 

-życzy Zarząd MZZPRC 

.

sPOT 

 

Nr 03/15(187) 
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Wybory reprezentanta Załogi do Zarządu 

 

Gratulujemy wygranej Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi 

 Dziękujemy wszystkim Pracownikom biorącym udział w wybo-

rach. Szczególnie dziękujemy za oddane głosy na kandydata   

naszego Związku Annę Tarocińską. 

 

NAGRODA ROCZNA 

Nagroda zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc 

marzec /czyli 8 kwietnia/.  Wysokość nagrody rocznej zgodnie z 

Regulaminem Wypłaty Nagrody Rocznej Grupy Azoty Zakłady 

Chemiczne „Police” S.A. (zał. nr 11 do ZUZP) wynosi                  

8,5 %  wynagrodzenia rocznego.  

 

 

Spotkania integracyjne członków Związku 

Spotkania odbędą się w dniach 11, 15, 29 maja br.  Zapisy rozpo-

czynamy od wtorku 7 kwietnia br. Liczba miejsc jest ograniczona 

dlatego decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Pro-

simy wpisując się o zadeklarowanie czy uczestnik będzie korzy-

stał z dowozu wynajętym przez Związek autobusem. 

Zapraszamy członków Związku i ich najbliższych 

 

 

Regulamin Ratownika Chemicznego i Ratownika Technicznego 

W dniu 30.03.2015 został wprowadzony nowy Regulamin Ratownika 

Chemicznego i Ratownika Technicznego. Regulamin udostępniany jest 

zainteresowanym komórkom organizacyjnym, przez Koordynatora Ra-

townictwa Chemicznego i Ratownictwa Technicznego. Dokument do-

stępny jest również u nas w Biurze Związku. 

 

Sklepik z nawozami 

Informujemy, że w dniach 10, 17 i 24 kwietnia w godzinach 

10:00-15:30 otwarty będzie przyzakładowy sklepik z nawozami, 

zlokalizowany za Biurowcem Głównym. 

 

 

 

ZAPRASZAMY   DO   NASZEGO   ZWIĄZKU 
Zapraszamy do wstępowania do naszego Związku.  

 Składka wynosi 27 zł /jest identyczna dla wszystkich i niezależna od 

stawki wynagrodzenia/, 

 Udzielamy zwrotnych pożyczek, 

 Wypłacamy zasiłki statutowe: 

 na urodzenie dziecka, 

 z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę, 

 z tytułu zgonu mamy, taty, teściowej, teścia, dziecka, 

współmałżonka, 

 z tytułu zgonu członka związku. 

 
Ze swojej strony oferujemy przekazywanie rzetelnych, wiarygodnych informacji. 
Informowanie swoich członków o prawach pracowniczych i pomoc przy prowa-
dzeniu spraw indywidualnych swoich członków. 

 

Zapraszamy    pok.38  Biurowiec Główny  tel.  32 08 
Oraz na nasza nową stronę internetową  

www.mzzprc.com i „facebookową” www.facebook/policemzzprc 
 

 

Dziękuję bardzo za Wasz udział w wyborach. Frekwencja była 

imponująca! Gratuluje wygranej Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi. 

Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy. Chciałabym ser-

decznie podziękować za okazaną mi życzliwość w trakcie kampa-

nii wyborczej. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili mi czas pod-

czas spotkań. 

                                                                    - Anna Tarocińska 


