Zaangażowalismy się w akcję
„ODKRĘĆ AUTYZM” Zbiórka nakrętek dla Filipka
Filip cierpi na autyzm wczesnodziecięcy oraz hipoplazję robaka
móżdżku. Nie mówi, nie bawi się, nie nawiazuje kontaktów
społecznych, ma problemy z chodzeniem i bieganiem. Mimo
wielu
przeszkód,
dzieki
intensywanej,
wieloprofilowej
rehabilitacji oraz własnej silnej woli Filip robi kroczki do przodu.
Jego rodzice staraja się robic wszystko, aby polepszyc stan
zdrowia, jednak koszty rehabilitacji, terapii i leczenia są
ogromne.
Pomagamy Filipkowi poprzez zbieranie nakrętek
Nakrętki zbieramy w Biurze Związku
Przyjdź do nas dorzuc nam parę nakrętek 
_____
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZWIĄZKU
 Składka wynosi 29 zł /jest identyczna dla wszystkich i niezależna od stawki wynagrodzenia/,
 Udzielamy zwrotnych pożyczek do 300 zł,
 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. 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 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
i „facebookową” www.facebook/policemzzprc
Redaguje i wydaje Zarząd MZZPRC
Redaguje i wydaje Zarząd MZZPRC
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Negocjacje płacowe zakończone
Zawnioskowaliśmy również o rozpoczęcie negocjacji w spółOd 01.01.2017 roku pracownicy Grupy Azoty Z.Ch. Police zatrudnieni
na dzień 31.12.16 otrzymają podwyżki w wysokości 200 zł brutto. Fundusz premiowy na 2017 rok będzie tej samej wysokości, jaki obowiązał w roku bieżącym tj. 12,75 mln zł. Zostanie on podzielony na równe
części pomiędzy kolejne kwartalne okresy rozliczeniowe. Kierownicy
komórek organizacyjnych otrzymają pulę pieniędzy z przeznaczeniem
na indywidualne, uznaniowe podwyżki. Pula środków pieniężnych zostanie wyliczona dla każdego kierownika komórki organizacyjnej jako
iloczyn 40 złotych brutto oraz liczby bezpośrednio zatrudnionych pracowników w podległych komórkach organizacyjnych. Pula pieniędzy na
te podwyżki będzie wyliczona oddzielnie dla pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. W 2017 roku karty SODEXO zostaną zasilone z okazji Świąt Wielkanocnych, Dni Chemika oraz świąt
Bożego Narodzenia w wysokości netto kolejno: 600/610 zł, 500/510 zł
oraz 800/810 zł. Szczegółowe zasady otrzymania świadczenia określi
regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2017.

kach zależnych GA Police Serwis i Transtech. 6.12 odbyło się
pierwsze spotkanie negocjacyjne w GA Police Serwis. Złożyliśmy
propozycje na tym samym poziomie co w spółce matce.

Regulamin premiowania i SOOP
Z końcem listopada zakończył prace zespół powołany ds. zmiany
Regulaminu Premiowania. Z prac zespołu został utworzony Raport z optymalizacji systemu motywacyjnego. Pracodawca jest
przychylny i widzi konieczność dokonania zmian w Regulaminie
premiowania oraz w okresowej ocenie pracowniczej. Jeszcze w
grudniu odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Prezes powiedział
na spotkaniu w dn.05.12.16, że zależy mu aby zmodyfikowany
Regulamin obowiązywał od stycznia.

Święta w Związku
Zarząd MZZPRC podjął decyzję o przyznaniu wsparcia świątecznego dla naszych członków. Zapraszamy naszych członków (którzy zapisali się do 30.09.16) do przewodniczących wydziałowych
po odbiór kart Sodexo Pass oraz kalendarza trójdzielnego. Grafiki /harmonogramy dla 5BOP, 3BOP oraz straży pożarnej/ przewodniczący wydziałowi otrzymają do rozdania dla naszych
członków 9.12.16
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