Pielgrzymka Ludzi Pracy za nami
Tradycyjnie już w trzeci weekend września, związkowcy z
całej Polski przyjechali do Częstochowy, by uczestniczyć w
XXXVII Pielgrzymce Ludzi Pracy. Jej organizatorem był tym
razem Region Podkarpacie
NSZZ „Solidarność”.
Delegacja Zarządu Regionu z
przewodniczącym
Mieczysławem Jurkiem wraz z przedstawicielami z naszej polickiej organizacji, złożyłi wiązankę kwiatów
pod pomnikiem błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” i inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy.
W imieniu Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Pomorza
Zachodniego przy dużej pomocy naszej komisji związkowej na
Jasną Górę przekazany zostały
obraz, będący repliką wizerunku
Matki Boskiej Robotników „Solidarności” (obraz wykonany przez
policzanina). Umieszczono na
nim nazwy miejsc robotniczych
zrywów, ważnych dla odzyskania
wolności i powstania „Solidarności”: Poznań’56, Szczecin’70,
Gdańsk’70, Radom’76, Ursus’76,
Gdańsk’80 i Szczecin’80.
Sobotni program pielgrzymki
obejmował Mszę świętą, Apel
Jasnogórski, Drogę Krzyżową i
nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu.
W niedzielę związkowcy tłumnie
przybyli na główne wydarzenie

...dokończymy postulat
emerytur stażowych Piot Duda

nie tylko gdańskiego. Mam na
myśli pluralizm związkowy. Za
niecały miesiąc funkcjonariusze
służb mundurowych będą się
zrzeszać w związkach zawodowych jakie uważają za słuszne,
a nie tylko w jednym wybranym.
To wielki sukces i realizacja testamentu robotników z 80’. Mam
nadzieję, że wspólnie z rządem
w przyszłej kadencji dokończymy również 14. postulat. Mówi
on o emeryturach stażowych. I
wreszcie ostatni punkt. To zmiana
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, czyli stawka godzinowa. Wyłączenie z minimalnego
wynagrodzenia dodatku w godzinach nocnych i za wysługę lat.
To bardzo ważne dla wszystkich,
którzy zarabiają na poziomie minimum socjalnego.

osiągnięciach „Solidarności” wypracowanych na drodze dialogu
z rządem- Klauzule społeczne w
prawie zamówień publicznych,
które pozwalają na to, aby nie
tylko najniższa cena ale przynajmniej minimalne wynagrodzenie, umowy o pracę były brane
pod uwagę w zamówieniach. To
tzw. syndrom pierwszej dniówki,
to powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy, to wolne
niedziele, o których już mówiłem
w ubiegłym roku. Ale w tym roku
także możemy powiedzieć o bardzo ważnych decyzjach wspólnie
ustalonych z rządem, dotyczących chociażby wykonania pierwszego postulatu gdańskiego, ale

Premier Mateusz Morawiecki
podkreślał z kolei silę wolności
i solidarności: – Polacy zawsze
szukali solidarności, poszukiwali
ideałów. One oświetlały nam drogę naszych wysiłków. Najpierw
ku wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, potem ku wysiłkom
zmierzającym do odzyskania niepodległości. Wiara, wolność, solidarność są ze sobą nierozłącznie
w polskich dziejach, w polskiej
duszy splecione. Wydaje mi się,
że w rzeczy samej Polska jest takim nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności. Ludzie
pracy, wszyscy ludzie Solidarności, niesiecie nadzieję i wolność
już od wielu dekad.

pielgrzymki, czyli mszę świętą
na szczycie Jasnej Góry. Wedle
wstępnych szacunków, uczestniczyło w niej kilkanaście tysięcy
ludzi.
Mszę poprzedziły wystąpienia
Piotra Dudy – Przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i gościa specjalnego: premiera Mateusza Morawieckiego.
To dla nas bardzo ważne, dla
ludzi „Solidarności”, że możemy być w tym ważnym miejscu
razem – mówił Piotr Duda,
przypominając jednocześnie o

Porady prawne
Informujemy, że dla członków NSZZ „Solidarność” udzielane są porady prawne przez
prawników prawa pracy w Zarządzie Regionu Pomorza Zachodniego przy Al. Wojska
Polskiego 113 w Szczecinie.
Przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny: 91 42 27 422.
Obecnie w MOZ NSZZ „Solidarnośc” Z.Ch. „POLICE” SA obowiązują następujące
zasiłki statutowe i zapomogi:
z tytułu urodzenia dziecka: 400 zł
z tytułu zgonu członka związku: 400 zł
z tytułu zgonu członka rodziny: 300 zł
odprawa emerytalna: 400 zł
zaliczka jednorazowa: 300 zł
Nadodrze redaguje Zarząd MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „POLICE” SA tel. 11-65
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tylko do użytku wewnętrznego

Nagrody jubileuszowe i odprawy podniesione
Z wnioskiem o podniesienie wysokości nagród jubuleuszowych i odpraw emerytalnych organizacje związkowe wystąpiły już dwa lata temu. Głównym agumentem był: powrót do utraconych
zapisów w wyniku kryzysu w 2008 r, oraz niższe nagrody niż w innych zakładach Grupy Azoty.
Rozmowy przyspieszyły w ostatnim miesiącu, aż w końcu podpisane zostało porozumienie,
które zmienia zapisy ZUZP dotyczące nagród jubileuszowych od 1 stycznia 2020 roku. Podobne
zmiany będą zaproponowane Prezesom Spółek: Grupy Azoty Police Serwis, Transtechu, Konceptu. Poniżej nowe zapisy:

Oferta zniżek i usług w PZU
dla członków NSZZ „Solidarność”
Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU.
Wszystko dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ
„S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.
Warunkiem przystąpienia do
Klubu PZU Pomoc dla NSZZ
Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie:

https://klubpzupomoc.
pzu.pl/nszz-solidarnosc.
Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy
zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić
formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność,
a następnie udać się do agenta

PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer
PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do
zniżki. Po pozytywnej weryfikacji
udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z
rocznym okresem ubezpieczenia;
właściciel karty musi występować
w umowie jako ubezpieczony;
zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty
PZU Pomoc przysługuje tylko jed-

na zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto:
AC, OC, NNW, NNW Max; PZU
Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe
ubezpieczenie budynków, OC
Rolnika, Mienie ruchome, NNW
Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a
także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Rabaty na stacjach LOTOS
dla członków „Solidarności”
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na podstawie której członkowie naszego Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie
paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego.
Każda z osób pragnąca otrzymać
kartę LOTOS musi najpierw wyrobić elektroniczną legitymację
członkowską (plastikową) NSZZ
„Solidarność”. W tym celu należy
zwrócić się do naszej organizacji
związkowej NSZZ „Solidarność”
i wypełnić wniosek o wydanie
elektronicznej legitymacji.
Użytkownicy związkowych kart
LOTOS Biznes otrzymują rabaty
– od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub
paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10-proc.
zniżkę na produkty z menu Cafe
Punkt, zakup olejów i płynów do
spryskiwaczy oraz 15-proc. zniżkę na usługi myjni.

Rabaty na wszystkich stacjach
LOTOS z wyłączeniem stacji
MOP:
Olej napędowy 10 gr/litr
Benzyny: 10 gr/litr
Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr
Benzyna bezołowiowa Dynamic
15gr/litr
Gaz LPG: 7 gr/litr
Myjnia: 15%
Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10%
Gastronomia Cafe Punkt: 10 %
Rabatowanie gastronomii może nie
być dostępne na wybranych stacjach.

Na stacjach MOP:
Olej napędowy: 15 gr/litr
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Benzyny: 15 gr/litr
Olej napędowy Dynamic 20 gr/litr
Benzyna bezołowiowa Dynamic
20 gr/LTR
Gaz LPG: 12 gr/litr
Myjnia: 15%
Oleje i płyny do spryskiwaczy:
10%
Karta NAVIGATOR
Do każdego zakupu paliwa lub
usługi będą naliczane punkty na
kartę Navigator wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie
można wymienić na szereg produktów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://
lotosnavigator.pl/nagrody

Oferta Banku Pekao S.A.
dla Członków NSZZ Solidarność
Dodatkową ofertę dla członków NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w placówce
Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Poniżej część oferty. Cała oferta na www.solidarnosc.police.pl.

