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Od ZMIANA 

Biuletyn Informacyjny 
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego 

Zakładów Chemicznych  “POLICE” S.A. 

                                  
     http://www.mzzprc.com        

     e-mail: zzprc@zchpolice.com                Wrzesień 2015r.   

 
Do 30 września należy składać wnioski o paczki 

Przypominamy, że zgodnie z Rozdziałem VI § 6 ust. 5 Regulaminu Za-

kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok, ze środków 

Funduszu zostaną zakupione paczki ze słodyczami dla dzieci pracowni-

ków, emerytów i rencistów oraz dla dzieci, na które wypłacana jest 

renta rodzinna po byłym pracowniku, emerycie i renciście. 

Świadczenie o którym mowa przysługuje na dzieci urodzone w latach 

2001-2014 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 2015 r. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych i jest dostępny w wersji elektronicznej wg 

ścieżki: GZ_GZP_Formularze do pobrania (działalność socjalna) 

„Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS w formie paczki ze sło-

dyczami” a także w formie papierowej do pobrania w Punkcie Obsługi 

Pracowniczej lub u Operatorek Czasu Pracy w komórkach organizacyj-

nych. 

W przypadku, gdy oboje rodzice są zatrudnieni w Grupie Azoty Zakłady 

Chemiczne „Police” S.A. wniosek składa tylko jedno z nich. 

 

 

Nr 07/15(191) 

http://intranet/wydzialy/nk/nks/formularze/zfss_zal8_do_reg_przyznanie_paczki.doc
http://intranet/wydzialy/nk/nks/formularze/zfss_zal8_do_reg_przyznanie_paczki.doc
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Transtech i GA Police Serwis 

NAGRODA 

Związki zawodowe wystąpiły do spółek Transtech i GA Police 

Serwis o wypłatę nagrody dla pracowników.  

 Zarząd spółki Transtech przychylił się do wniosku i wypłatę 

nagrody w wysokości 800 zł netto dla pracowników Spółki  

ustalono na dzień 1 października 2015 r.  

 GA Police Serwis –wszystko wskazuje na to, że pracownicy 

GAPS również otrzymają 800 netto w październiku. 

 

Sprawy bieżące GA Z.Ch.Police 

- zawnioskowaliśmy do Zarządu GA Police S.A. o rozpoczęcie 

negocjacji płacowych na rok 2016, 

 

- dostaliśmy wiele interwencji nt. kierowania aparatowych na szko-

lenia do wykonywania drobnych prac ślusarskich. Wyjaśniliśmy 

ten temat. Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi poinformował 

nas, że są to kursy przygotowawcze na uzyskanie świadectw kwa-

lifikacyjnych eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji. Niedo-

mówienie powstało po emailu jednego z kierowników do swoich 

podwładnych. Sprawa została wyjaśniona. Nabyte uprawnienia 

będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej i są finansowane 

przez pracodawcę. Informujemy, że prace ślusarskie wykonują 

uprawnione do tego osoby ze spółki GA Police Serwis. 

 

-System Okresowej Oceny Pracowniczej: za trzeci kwartał pra-

cownik będzie oceniany wg nowych kryteriów. 31 lipca uzgodnili-

śmy z Prezesem, że po mijającym kwartale zostaną przeanalizo-

wane nowe kryteria oceniania. Prosimy o zgłaszanie do nas swo-

ich przemyślanych wniosków. 

 

ZAPRASZAMY   DO   NASZEGO   ZWIĄZKU 

Wzmocnij nas w pozycji negocjacyjnej! 

 Składka wynosi 27 zł /jest identyczna dla wszystkich i nie-

zależna od stawki wynagrodzenia/, 

 Udzielamy zwrotnych pożyczek, 

 Wypłacamy zasiłki statutowe: na urodzenie dziecka, z tytułu 

przejścia na rentę lub emeryturę, z tytułu zgonu mamy, ta-

ty, teściowej, teścia, dziecka, współmałżonka, z tytułu zgo-

nu członka związku. 

Ze swojej strony oferujemy przekazywanie rzetelnych, wiarygod-

nych informacji. Rokrocznie przekazujemy bony z okazji Bożego 

Narodzenia i Dnia Kobiet. Organizujemy spotkania integracyjne 

dla członków Związku. Informujemy  o prawach pracowniczych i 

pomoc przy prowadzeniu spraw indywidualnych swoich członków. 

Potrzebujesz informacji na bieżąco? Ustal dogodny termin z biu-

rem 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  

i „facebookową”  www.facebook/policemzzprc 


