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*Mikołaj w Związku* 

 

Pracownicy będący członkami naszego Związku (na dzień 30 listopada), 

którzy zapisani się w 2017r. do Naszego Związku:  

-do 31 marca otrzymają zapomogę świąteczną o wartości 250 zł, 

-do 30 czerwca otrzymają zapomogę świąteczną o wartości 200 zł, 

-do 30 września otrzymają zapomogę świąteczną o wartości 150 zł. 

-emeryci kontynuujący członkostwo otrzymają zapomogę świąteczną o 

wartości 200zł. 

Od 8 grudnia będą rozdawane przez Przewodniczących Wydziałowych 

kalendarze trójdzielne oraz harmonogramy pracy. 

Środki zostaną przelane na karty Sodexo w dn.08.12.17. 

Osoby, które zapisały się w tym roku prosimy o odbiór kart w biurze Związku. 

 

Informujemy ponadto, że od 1 stycznia wzrosną zasiłki statutowe; 

 na urodzenie dziecka 400zł, 

 z tytułu zgonu współmałżonka 300, 

 Pozostałe bez zmian 

Zapraszamy do naszego Związku 

 Składka miesięczna dla członków będących pracownikami 29 zł, 

 Udzielamy raz w miesiącu zwrotnej pożyczki do 300zł, 

Ze swojej strony oferujemy przekazywanie rzetelnych, wiarygodnych 

informacji. Informujemy  o prawach pracowniczych i pomoc przy pro-

wadzeniu 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 

ZMIANA 
Biuletyn Informacyjny 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego 

Zakładów Chemicznych  “POLICE” S.A. 

                              
   http://www.mzzprc.com        

   e-mail: zzprc@zchpolice.com                Listopad  2017       

 

Negocjacje płacowe dla GA Zakłady Chemiczne Police 

zakończone 

 

Organizacje związkowe uzgodniły z Zarządem, że od 1 stycznia 

stawki zasadnicze wzrosną o 250 zł. Dodatek za 5BOP o 50 zł, 

3BOP o 30 zł, 2BOP o 15 zł. Wszystkie pozostałe dodatki zostaną 

podniesione średnio o 5% ( miedzy innymi: dodatek za pracę w 

warunkach szczególnych, brygadzistowski, za pełnienie funkcji 

ratownika chemicznego, technicznego, członka zespołu konsul-

tacyjnego SPOT, za skoczka oraz wszystkie inne opisane w 

ZUZP). Fundusz premiowy i doładowania kart Sodexo Pass będą 

na takim samym poziomie 1900 zł (600, 500,800). 

Ponadto na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zostanie 

wypłacona nagroda jednorazowa tzw. Karpiowe w wysokości 500 

zł jako dodatkowe doładowanie kart Sodexo Pass. 

Dodatkowo w ramach medycyny pracy zostanie wprowadzony dla 

każdego pracownika pakiet stomatologiczny w ramach medycyny 

pracy. Pakiet jest w tej chwili ustalany. 
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Dodatkowo należy wspomnieć o ustaleniach dotyczących bryga-

dzistów zastępujących mistrzów. Ustalono, że brygadzista który 

zastępuje Mistrza otrzymuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem 

brygadzistowskim. 

W związku z zakończonymi negocjacjami płacowymi w Spółce 

matce rozpoczniemy negocjacje w spółkach córkach. Odpowied-

nie pisma w tym temacie zostały już przekazane do Zarządów 

Spółek 

 

 

Planowane terminy wypłat wynagrodzeń w 2018 r.  

w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police”  S.A.  

    

Wypłata za miesiąc 
Planowany termin przelewu  

wypłat na rachunki pracowników 

STYCZEŃ 07.02.2018 

LUTY 07.03.2018 

MARZEC 09.04.2018 

KWIECIEŃ 09.05.2018 

MAJ 07.06.2018 

CZERWIEC 06.07.2018 

LIPIEC 07.08.2018 

SIERPIEŃ 07.09.2018 

WRZESIEŃ 05.10.2018 

PAŹDZIERNIK 08.11.2018 

LISTOPAD 07.12.2018 

GRUDZIEŃ 08.01.2019 

 

 

 

  

                                            

Wszystkich członków, 

którzy nie odebrali 

upominku jubileuszo-

wego zapraszamy po 

jego odbiór w biurze 

Związku pokój nr. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOOP 

Informujemy, że będzie przeprowadzana ankieta na temat Sys-

temu Oceny Okresowej Pracowników. Bardzo prosimy o aktywny 

udział. 

 

Jednocześnie informujemy, że zostały powołane zespoły które 

uzgodnią zakres pytań oceniających dla pracowników tzw. umy-

słowych.  
 


