ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZWIĄZKU
Zarząd Związku podjął Uchwałę , że osoby będące pracownikami, które
zapisani będą 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
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wartości 200zł.
Pieniądze zostaną przekazane poprzez zasilenie kart Sodexo.


Składka miesięczna dla członków będących pracownikami 29 zł,



Udzielamy raz w miesiącu zwrotnej pożyczki do 300zł,



Wypłacamy zasiłki statutowe: na urodzenie dziecka, z tytułu przej-

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU
NA JUBILEUSZ 25 LAT ZWIĄZKU
22 WRZEŚNIA GODZ. 12.00 ZALESIE 1 /Nadleśnictwo Trzebież/
Autokar godz. 11.00 /parking przy nowym kościele/

ścia 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. Informujemy o prawach pracowniczych i pomoc przy prowadzeniu spraw indywidualnych swoich członków. Potrzebujesz informacji
na bieżąco? Ustal dogodny termin z biurem Związku w porozumieniu z
przewodniczącym wydziałowym- spotkamy się i porozmawiamy! Jesteśmy dla Was!
Zapraszamy

pok.38 Biurowiec Główny tel. 32 08

Odwiedź naszą stronę internetową www.mzzprc.com
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Od 11 września zapraszamy każdego Członka Związku po odbiór
upominku z okazji 25 lat istnienia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Godziny odbioru 7-14.30

Przypominamy, że do 30 września należy składać wnioski o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie paczki ze słodyczami
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi informuje, iż zgodnie z § 6 Regulaminu ZFŚS na 2017 rok, ze środków Funduszu zostaną zakupione
paczki ze słodyczami dla:


dzieci pracowników




dzieci emerytów i rencistów
oraz dla dzieci na które wypłacana jest renta rodzinna po byłym pracowniku, emerycie, renciście.

Świadczenie, o którym mowa wyżej przysługuje na dzieci urodzone
w latach 2003 - 2016 r.
Aby uzyskać paczkę ze słodyczami, pracownik, emeryt lub rencista
powinien złożyć wniosek w Punkcie Obsługi Pracowniczej – Biurowiec
Główny, w terminie do dnia 30 września 2017 r.
W przypadku, gdy oboje rodzice są zatrudnieni w Grupie Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. wniosek składa tylko jedno z nich.
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Ważne dla korzystających z linii pracowniczych
Informujemy, że od września bilety miesięczne na autobusy linii pracowniczych będzie można kupić, jak dotychczas, w sklepiku obok biurowca głównego przy ul. Kuźnickiej oraz w kiosku obok Cafe Venezia
przy ul. Roweckiego w Policach.
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