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Negocjacje płacowe rozpoczęte

06.10. 2016 odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne. Organizacje związkowe zgłosiły swoje oczekiwania płacowe.
Stanowisko wszystkich związków jest jedno a wzorem jest porozumienie z Puławskiej spółki ZAP.
Dodatkowo zawnioskowaliśmy o zasilenie kart Sodexo na poziomie nie niższym niż w tym roku oraz ustalenie funduszu premiowego na poziomie tegorocznym. Stoimy na stanowisku, które
przedstawiliśmy pracodawcy, że jednorazowe odpisy za „Senegal” nie powinny mieć wpływu na wypracowany przez pracowników wynik za 2016r. a tym samym wypracowaną nagrodę roczną.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 4 listopada.
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Posiłki profilaktyczne
W związku z naszą propozycją złożoną do Pracodawcy oraz
oświadczeniem pozostałych organizacji związkowych informujemy, że zostało ustalone spotkanie na 2 listopada br. W piśmie od
pracodawcy reprezentowanego przez Dyrektora Departamentu
Zasobów Ludzkich Pana Roberta Naklickiego jest napisane, że:
” wolą Pracodawcy było i jest jak najszybsze rozwiązanie spraw
zgłaszanych przez Zakładowe Organizacje Związkowe, dlatego
sprawy poruszane w piśmie od MZZPRC były prezentowane,
omawiane i dyskutowane podczas Komisji BHP w dniu 01.09.16,
której to komisji członkami są również przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych. Jestem głęboko przekonany,
że wspólnie wypracujemy optymalne rozwiązanie w kwestii posiłków profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym aspekcie przepisami (normami prawnymi) a przede wszystkim mając
na uwadze pracowników, którzy dostarczanymi posiłkami rege-

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
W związku z informacją od pracowników o tym, że przepracowane przez nich w lipcu nadgodziny zostały zaksięgowane niektórym pracownikom w miesiącu sierpniu co mogło się przyczynić
do nieprawidłowego przeliczenia m.in. średniej urlopowej zwróciliśmy się z żądaniem wyrównania finansowego i wypłatą utraconego wynagrodzenia dla tych pracowników którzy stracili na
tym księgowaniu finansowo. 4 października otrzymaliśmy od Prezesa GA Police Serwis pismo informujące nas o tym, że Pracodawca dokona ponownego przeliczenia i wyrównania należnego
wynagrodzenia za miesiąc sierpień br. w terminie do 21-go października.

Druga tura wyborów do Rady Nadzorczej
Wybory odbędą się w dniach 25 – 28 października br.
Nasza organizacja popiera kandydaturę:

Pauliny
Urbanowicz

nerują siły i uzupełniają wydatek energetyczny”.

Z naszej strony musimy dodać, że pismo złożyliśmy do Pracodawcy dwa miesiące temu i do dziś dnia Pracodawca nie wystąpił z formalnym pismem do pozostałych organizacji związkowych
o ustosunkowanie się do naszej propozycji odstąpienia od paczek
i przejścia na przykładowo karty przedpłacone.
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Wszystkich
Pracowników
prosimy o aktywny
udział w wyborach
poprzez oddanie na
Paulinę
swojego głosu
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