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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  

 
 

Spotkania integracyjne członków Związku 

Spotkania odbędą się w dniach  

11, 15, 29 maja br. w godz.16-21 w Dębostrowie. 

Zapraszamy członków Związku i ich najbliższych 

Gwarantujemy: 

 poczęstunek grillowy,  

 grochówkę pod chmurką,  

 dobrą muzykę, 

 transport na miejsce imprezy i powrót. 

 

Wpisowe od członka Związku 10 zł osoba towarzysząca 35zł. 

 

 

 

Nr 04/15(188) 
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LOGISTYKA 

PROPOZYCJA PRACODAWCY DOT. ZMIANY CZASU PRACY 

 
28 kwietnia mieliśmy jako organizacje związkowe spotkanie z reprezen-
tantem Załogi w Zarządzie Panem Rafałem Kuźmiczonkiem.  
Zasygnalizował, iż planowana jest zmiana systemu czasu pracy z 5BOP 
na dwuzmianowy w ruchu ciągłym na wydziale logistyki i w laboratoriach 
/na niektórych stanowiskach/. Następnego dnia tj. 29 kwietnia odbyło 
się spotkanie z dyrektorem Centrum Logistyki Panem Piotrem Jarmar-
czykiem oraz dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi 
Panią Iloną Lange. Na spotkaniu zaprezentowano „Zwiększenie efek-
tywności procesów w Centrum Logistyki”. Dyrektor Logistyki złożył pro-
pozycję zmiany systemu czasu pracy dla LP1 i LP2 z obecnego 5 BOP 
na system trzybrygadowy dwuzmianowy  w ruchu ciągłym z rozkładem  
 
(5XRANKA, 2XWOLNE, 5XPOPOŁUDNIÓWKA, 3XWOLNE) 

R, R, R, R, R, W , W, P, P, P, P, P, W, W, W. 
 
 
Dyrektor Jarmarczyk powiedział, że powodem propozycji zmiany syste-
mu czasu pracy jest; 
-utrzymujący się trend stałego wzrostu wolumenu nawozów wysłanych 
transportem samochodowym, 
-stałe (mało elastyczne) zdolności załadunków w stosunku do zmienne-
go obciążenia zakresami zadań, 
-brak narzędzi umożliwiających wcześniejsze planowanie realizacji pro-
cesów załadunkowych. 
Powiedział również, iż zmiana systemu czasu pracy  przyczyni się do; 
-wzrostu efektywności w procesach załadunków 
-wyeliminowanie pracy w porze nocnej, 
-optymalne planowanie procesów załadunków, skrócenie czasu pobytu 
pojazdów na terenie GA Z.Ch.Police, 
-wzrost bezpieczeństwa, 
-satysfakcja klientów. 
Z przedstawionych materiałów wynikało, że: 
- największy załadunek jest na zmianie popołudniowej, 
- na rannej  zmianie 60 % wielkości z popołudniówki, 
- na nocnej tylko 30 % wielkości załadunków z popołudniówki. 
  
 

Z uwagi na to, że: 
- Logistyka zatrudnia ok 40 osób na umowy zlecenia do prac zała-

dowczych, 
- nie wiemy na którą zmianę przychodzą „zleceniowcy”, 
- przedstawiono nam nieaktualne dane /były z zeszłego roku/, 
- „tiry” czekają w nocy, 
- nie wiemy jak zmiana systemu przełoży się na zatrudnienie, 
- co z osobami pracującymi na umowy zlecenia /czasami pracują po 

250 godzin miesięcznie/ 
- nie wiemy pod jaką ilość nawozów są plany dotyczące obsad na 

logistyce, 
- co z dodatkiem zmianowym / wstępnie na spotkaniu dyrektorzy 

powiedzieli o 500zł/, 
- ile osób miałoby tworzyć 3bop /dyrektor powiedział, że 40 osób/ 
- nie mamy wiedzy jak sprawdza się system okienek / tj. umawianie 

kierowcy na konkretna godzinę załadunku/, 
zawnioskowaliśmy jako organizacje związkowe o przedstawienie dodat-
kowe materiałów w powyższych tematach.  
 
Będziemy na bieżąco informować Was o przebiegu spotkań w tym te-
macie. 

 

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 


