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Karty dla członków Związku MZZPRC 

Tak jak wcześniej informowaliśmy nasi Członkowie w tym roku 

otrzymają w grudniu karty, które będą zasilone odpowiednią 

kwotą zapomogi statutowej. Zarząd Związku uzgadnia wizualiza-

cję karty. Przedstawiamy Wam przykładowy ich wizerunek: 

 

 

 ZMIANA 
Biuletyn Informacyjny 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego 

Zakładów Chemicznych  “POLICE” S.A. 

                                  
   http://www.mzzprc.com        

   e-mail: zzprc@zchpolice.com                Październik 2016 

               

          

Wybory Uzupełniające do Rady Nadzorczej 

W związku z powołaniem w dniu 12.07.2016 siódmego człon-

ka Rady Nadzorczej G.A. Z.Ch.Police S.A. ( Komunikat bieżący  

38/2016)  Pracownicy mają uprawnienia do wyboru trzeciego 

członka Rady Nadzorczej –reprezentanta załogi. 

Wybory odbędą się w dniach 3 – 6 października br. 

 

W wyborach startuje dwoje członków naszego Związku. 

Są to Marcin Owczarczyk i Paulina Urbanowicz 

Prosimy o oddawanie głosu na naszego członka Związku 

 

Nr 07/16(200) 
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Wybory do Rady: 

 

 

Posiłki profilaktyczne –  

wyciąg z Protokołu Nr 3/IX/2016 z posiedzenia Komisji Bezpie-

czeństwa i Higieny Pracy  Grupa Azoty Z. CH. “Police” SA w dniu 

01.09.2016 r.: 

„Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 

S.A. Rafał Kuźmiczonek poinformował, że Zarząd otrzymał wnio-

ski z badań ankietowych w sprawie posiłków profilaktycznych 

przeprowadzonych przez jeden związek zawodowy. W tej spra-

wie, zwrócił się w imieniu Zarządu Spółki do Komisji BHP                       

o wystąpienie do organizacji związkowych o ustalenie wspólnego 

stanowiska odnośnie posiłków profilaktycznych.    

Pani Anna Tarocińska poinformowała, że przedstawiono Zarzą-

dowi wyniki ankiety jaką przeprowadził MZZPRC wśród swoich 

członków w sprawie posiłków profilaktycznych. W skrócie przed-

stawiła wyniki tej ankiety, między innymi powiedziała o propo-

zycji wprowadzenia kart przedpłaconych (tzw. śniadaniowych), 

dzięki czemu pracownicy mieliby możliwość komponowania po-

siłków tak, aby konsumowali cały posiłek. W tym temacie wywią-

zała się dyskusja.  

Anna Tarocińska wiceprzewodnicząca MZZPRC powiedziała, że 

stroną dla Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, są 

w myśl Porozumienia związki zawodowe, dlatego do nich powi-

nien się zwrócić pisemnie Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemicz-

ne Police SA w celu ustosunkowania się do propozycji MZZPRC. 

Wobec powyższego, Wiceprezes Rafał Kuźmiczonek powiedział, 

że Zarządu zwróci się do wszystkich organizacji związkowych 

działających w Spółce o zajęcie wspólnego stanowiska  w spra-

wie tych posiłków. 

Krzysztof Klein Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Tech-

nicznego powiedział, że należałoby  rozważyć ponowne prze-

prowadzenie badań wydatku energetycznego na poszczególnych 

stanowiskach pracy. Poprzednie pomiary były przeprowadzone 

12 lat temu i warunki na stanowiskach pracy mogły ulec zmia-

nie”. 

 

 

 


