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Niech świąteczne

życzenia mają moc

spełnienia,

te całkiem błahe

i te ważne,

te dostojne i te ciut

 niepoważne,

niech się spełnią.

Marzeń o które

warto walczyć,

wartości którymi

 warto się dzielić,

przyjaciół z którymi

warto być

i nadziei, bez której

nie da się żyć.

Wesołych Świąt

 Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego

 Nowego Roku

życzy

Komisja

 Międzyzakładowa

Bony na Święta
Informujemy, że jeszcze nie wszyscy członkowie związku odebrali bony towarowe z okazji
świąt Bożego Narodzenia w wysokości 120 zł przygotowane przez nasz związek zawodo-
wy. Bony są wydawane przez przewodniczących wydziałowych. Bony są ważne do 28
lutego 2009 r. Informacje pod telefonem 11-65.

Ruchomy czas pracy!

Przedziały te zostały określone jednoznacz-
nie w ZUZP a jedynym wyjątkiem, gdzie w
szczególnych przypadkach dla wyznaczo-
nych stanowisk pracy można zastosować
inne przedziały też zresztą określone w ZUZP
jest pion Dyrektora Handlowego. Zapisy te
w myśl zapisów ZUZP miały być stosowa-
ne dla poszczególnych pracowników a nie

Od kilku dni w naszym Zakładzie czynione są przez dyrekcję próby nakło-

nienia pracowników do określenia bardziej szczegółowych przedziałów

czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy dla pracowników w systemie jed-

nozmianowym.

Przypominamy obecnie obowiązujący zapis, który mówi że: przy sto-

sowaniu ruchomego czasu pracy, w celu zapewnienia właściwej ob-

sługi interesantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dla zachowa-

nia ciągłości pracy komórki, przedziały czasowe rozpoczęcia i zakoń-

czenia pracy poszczególnych pracowników winny być uzgodnione z

kierownikiem komórki organizacyjnej.

Dla  pracowników Zakładu pracy zatrudnionych w systemie podstawo-

wym z jednozmianowym rozkładem czasu pracy obowiązuje ruchomy

czas pracy:

Przedział czasowy rozpoczęcia pracy 600 - 800

Przedział czasowy zakończenia pracy 1400 - 1600

całych działów czy nawet pionów, dlatego
dziwi nas sytuacja, w której próbuje się
pracownikom narzucić jednakowe godziny
pracy w całych pionach.
Temat ten będzie poruszony na najbliższym
spotkaniu Zakładowych Organizacji Związ-
kowych z Zarządem Z.Ch. „POLICE”SA.

Kartka świąteczna z opłatka z Kościoła pw. Św. Kazimierza w Policach.
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Domagamy się
uczciwej rozmowy

W piątek 5 grudnia br. przed Sejmem związkowcy z NSZZ "Solidar-

ność" ustawili platformę cudów. Na platformie znalazły się zapowia-

dane przez Platformę Obywatelską w czasie kampanii wyborczej

cuda, np. przyspieszenie wzrostu gospodarczego, bezpłatny do-

stęp do opieki medycznej, podniesienie rent i emerytur, odbudo-

wanie zaufania do władzy.

NSZZ „Solidarność” domaga się uczciwej
rozmowy z rządem o zmianach w oświacie,
służbie zdrowia, systemie emerytalnym
oraz sposobach zmniejszenia skutków kry-
zysu gospodarczego. Związkowcy oba-
wiają się, że skutki tego kryzysu odczują
tylko pracownicy.

- Od września domagamy się od Pana Pre-
miera poważnych rozmów nie tylko o eme-
ryturach pomostowych, oświacie czy służ-
bie zdrowia, ale także o nadciągającym kry-
zysie. Ze zdumieniem dowiaduję się, że rząd
dopiero w tym tygodniu dostrzegł, że Pol-
ska odczuje jego skutki. Obawiam się, że

Ustawa pomostowa

- weto prezydenta

Według prezydenta nie jest prawdą, że nie
podpisanie ustawy spowoduje, że od no-
wego roku nikt nie przejdzie na wcześniejszą
emeryturę. Uzasadniając swoją decyzje pre-
zydent zaznaczył, że ustawa jest niespra-
wiedliwa, gdyż nie uwzględnia wszystkich
praw, które powinny dawać możliwość prze-
chodzenia na pomostówki. Dialog w tej spra-
wie, zdaniem prezydenta, był niewystarcza-
jący. Dodatkowo, jak mówi ustawa ma cha-
rakter wygasający. Zgodnie z nią prawo do
przechodzenia na wcześniejsze emerytury
miałyby tylko osoby które rozpoczęły pra-

cę przed pierwszym stycznia 1999 roku. Pre-
zydent mówił też, że spośród około 260 ty-
sięcy osób, które zgodnie z ustawą mogło-
by wcześniej zakończyć aktywność zawo-
dową, tylko 6 tysięcy przeszłoby na pomo-
stówki w tym roku. Nic się więc nie stanie
jak te osoby chwilę poczekają aż powsta-
nie ustawa, która będzie dobra - wyjaśnił
prezydent. Od nowego roku wygasają obec-
nie obowiązujące zasady przechodzenia na
wcześniejsze emerytury.
E.Łukowska/IAR/apl/jurczynski.
Źródło:  Polskie Radio

Poniedziałek, 15 grudnia 2008 Prezydent Lech Kaczyński skierował

ustawę o emeryturach pomostowych do dalszych prac w Sejmie.

najwięcej, jak zwykle, stracą pracownicy -
mówi Janusz Śniadek, przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Rząd sprowadza dialog społeczny do odby-
wania spotkań, przy jednoczesnym nie
uwzględnianiu racji partnerów społecznych.
Wbrew ustaleniom w Komisji Trójstronnej
rząd nie uwzględnił w projekcie ustawy o
emeryturach pomostowych wynegocjowa-
nej definicji prac w szczególnych warun-
kach. Jednocześnie Sejm przyjmuje ustawy,
które nie były konsultowane lub nie są ak-
ceptowane przez związki zawodowe, np.
ustawy zdrowotne czy oświatowe.
NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się źle przy-

ciąg dalszy na następnej stronie

ciąg dalszy z poprzedniej srony

W pikiecie uczestniczyła m.in. blisko 50 osobowa grupa związkowców z naszej komisji związkowej.

gotowanym reformom, godzącym w bezpie-
czeństwo i zdrowie wszystkich Polaków.
„Solidarność” sprzeciwia się przerzucaniu
kosztów funkcjonowania służby zdrowia i
oświaty na obywateli. Związek apeluje cały
czas o prowadzenie rzeczywistego, a nie
pozorowanego dialogu społecznego. Ten
postulat jest elementem kampanii społecz-
nej „Godna praca, Godna emerytura” pro-
wadzonej przez Solidarność od lipca br.
W proteście uczestniczyła blisko 50 osobo-
wa grupa związkowców z Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Z.Ch. „POLICE” SA.
Źródło: KK, własne. Foto: Piotr Machnica.


