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 Zarząd Organizacji Zakładowej w Konsalnet Konwój OZZPO w Lublinie, na podstawie protokółu 

Komisji Skrutacyjnej z dnia 9 lutego 2017 roku, w skład której weszli Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

OZZPO, Przedstawiciel Załogi Konsalnet Konwój oraz Radca Prawny Związku przekazuje wyniki 

referendum przeprowadzonego przez Organizację Zakładową w Konsalnet Konwój w dniach 25 styczeń- 

3 luty 2017 roku. 

W referendum uczestniczyło, w 14 Biurach Terenowych Konsalnet Konwój 538 pracowników 

Spółki na 622 uprawnionych (zgodnie z przekazanymi przez Pracodawcę listami pracowników). 

Przesłano 12 urn zawierających 366 kart do głosowania i 12 list z potwierdzeniem pobrania kart 

do głosowania, z dwu biur nie przesłano urn z głosami ani list wyborczych. 

Frekwencja wyniosła 71%.  

Chętnym do wzięcia udziału w głosowaniu wydano 382 bezimienne karty do głosowania, oddano 

366 głosów poprzez wrzucenie do zaplombowanych urn wyborczych, z tego 355 głosów uznano za 

ważne, a 11 za nieważne.  

 Głosowanie odbywało się poprzez postawienie krzyżyka w odpowiednim kwadracie (tak lub nie) 

na bezimiennej karcie do głosowania przy jednym z 5 pytań, z czego pytanie 4 zawierało trzy pytania. 

 Pytanie 1 brzmiało: czy jesteś za likwidacją ryczałtu za godziny nadliczbowe i rozliczanie ich na 

zasadach art. 151 Kodeksu Pracy? 

Tak odpowiedziało 186 pracowników, a nie 167. 

  Pytanie 2 brzmiało: czy za odpowiednio większą stawkę godzinową na zlecenie zrezygnowałbyś 

z umowy o pracę? 

Tak odpowiedziało 15 pracowników, a nie 337. 

 Pytanie 3 brzmiało: czy jesteś za rozliczaniem dodatku za bankomaty i za opiekę nad pojazdem 

w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy (pomniejszony o koszty pracy)? 

Tak odpowiedziało 135 pracowników, a nie 218. 

 Pytanie 4a brzmiało: czy pracodawca respektuje Twoje prawa pracownicze dotyczące przepisów: 

o czasie pracy? 

Tak odpowiedziało 71 pracowników, a nie 279. 

 Pytanie 4b brzmiało: o równym traktowaniu w zatrudnieniu? 

Tak odpowiedziało 92 pracowników, a nie 262. 

 Pytanie 4c brzmiało: stosowaniu przepisów BHP? 

Tak odpowiedziało 101 pracowników, a nie 255. 

 Pytanie 5 brzmiało: czy uważasz, że wykonywanie transportów jednoosobowych i 

dwuosobowych zgodnie z obecnie obowiązującymi procedurami gwarantuje bezpieczeństwo 

pracowników i mienia? 

Tak odpowiedziało 20 pracowników, a nie 333. 

Zarząd OZ w Konsalnet Konwój OZZPO w Lublinie stwierdza, że głosowanie było ważne i spełniło 

postawione cele. 

Do wiadomości: Pracownicy Konsalnet Konwój Sp. z o.o. 
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