Pielgrzymka
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Królowej Polski w Licheniu
Zarząd Regionu NSZZ
„Solidarność” Pomorza
Zachodniego w Szczecinie informuje, że w dniu
20 kwietnia 2008 r.
organizuje wyjazd do
Lichenia
na

X Ogólnopolską
Pielgrzymkę NSZZ
„Solidarność” do
Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej
Królowej Polski
Koszt udziału w pielgrzymce dla członka Związku wynosi 40 zł
Planowany wyjazd ze Szczecina
20 kwietnia 2008 r., godz. 4.00 (Teatr Lalek Pleciuga).
Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są w Sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego do wyczerpania miejsc.
Odpłatności za wyjazd można uregulować w formie przelewu na rachunek
bankowy Kredyt Bank S.A. II/O Szczecin 36 1500 1722 1217 2006 0540
0000 z dopiskiem „Pielgrzymka do Lichenia” lub bezpośrednio w Kasie
tutejszego Zarządu Regionu w poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00
Więcej informacji w Zarządzie Regionu, tel. 422 74 22
Nadodrze redaguja: Krzysztof Zielinski, Andrzej Malicki, tel. 11-65, 16-60.
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nr 2/176
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Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „POLICE” SA tylko do użytku wewnętrznego

Prezydium KK podtrzymuje zdecydowany
sprzeciw NSZZ „Solidarność” wobec proponowanych zmian i domaga się ich wycofania.
Gdańsk, 7 marca 2008 r.
Dział Informacji KK NSZZ „Solidarność”

Na zebraniu Prezydium Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 6 marca
br. Minister Pracy, Jolanta Fedak odpowiadając na stanowiska partnerów społecznych, w
tym Prezydium KK NSZZ „Solidarność” dotyczącego ostatniego projektu zmian do Kodeksu pracy i innych, oświadczyła:
przekazane do konsultacji partnerom społecznym projekty zmian nie są projektami rządowymi; zagwarantowała, że bez uzyskania akceptacji ze strony partnerów społecznych nie
przekaże tych dokumentów do akceptacji Radzie Ministrów.
Zespół Prawa pracy TKdsSG w tej sprawie
zwołany został na 13 marca br.

Komunikat
dotyczący ustaleń ws. zmian w prawie pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy?
Osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej oraz firmy zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników będą mogły zwalniać podwładnych w wieku przedemerytalnym.
Ich pracownicy, w tym również kobiety w ciąży, utracą możliwość przywrócenia do pracy w
przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego
zwolnienia. Sądy będą ustalać istnienie stosunku pracy tylko wobec tych osób, które się na to
zgodzą.Takie rewolucyjne zmiany zawiera
projekt nowelizacji kodeksu pracy przygotowany przez resort pracy.
Podstawową zmianą proponowaną przez resort
pracy jest wydzielenie firm zatrudniających
mniej niż dziesięć osób oraz osób fizycznych
jako odrębnej grupy pracodawców, którzy nie
muszą stosować wszystkich przepisów kodeksu pracy.Po pierwsze, nie będzie ich obowiązywać większość przepisów ograniczających zwolnienia pracowników.
Chcąc zwolnić pracownika zatrudnionego
na czas nieokreślony,
szefowie nie będą już
musieli występować o
opinię związków zawodowych w tej sprawie. Z projektu nowelizacji kodeksu pracy
wynika także, że pracodawcy nie poniosą
żadnych sankcji, jeśli
w stosunku do zwalnianego podwładnego
zastosują krótszy
okres wypowiedzenia
niż przewiduje to kodeks pracy.
na podstawie: Gazeta prawna nr 44 3.03.2008.r
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Program Grosik

.

MIX Electronics S.A. AGD-RTV Myślibórz
ul. Mariana Buczka 14, rabat: 5%

MIX Electronics S.A. AGD-RTV Goleniów
ul. Szczecińska 8, rabat: 5%

MARHABA Pizzeria Restauracja
Szczecin ul. Małopolska 3, rabat: do godz
14 - 20% na wyroby własne, od godz 14 10% na wyroby własne

Hurtownia DORE Odzież, obuwie, galanteria Szczecinul. Świętopełka 5/6, rabat: 5%

FHU „LECH II” - Sklep papierniczy Grzegorz Lech Szczecin ul. Duńska 88, rabat:
20%

FHU „LECH II” - Sklep papierniczy Grzegorz Lech Szczecin ul. Willowa 12, rabat: 20%

FALA Centrum Handlowe
Szczecinul. Al. Wyzwolenia 44a (Butik nr
313), rabat: 5%

Program „Grosik” jest autorskim programem Działu Rozwoju
Związku Regionu Podbeskidzie skierowanym do wszystkich
członków NSZZ „Solidarność”. Podpisane zostały pierwsze
umowy z firmami w województwie zachodniopomorskim.

Ideą tego programu jest przedstawienie
członkom naszego związku ciekawej oferty,
która ma na celu obniżenie kosztów życia
codziennego. Każdy kto jest naszym członkiem może skorzystać z oferty.
Bardzo często jest tak że budżety rodzinne
są bardzo napięte i szukamy możliwości aby
taniej zrobić zakupy.
Przeważnie korzystamy z różnych promocji,
które są proponowane przez sklepy. Stałe
analizowanie cen jest uciążliwe i w wielu przypadkach nie ma na to czasu, dlatego pomyśleliśmy aby pomóc w tym naszym członkom,
poprzez wynegocjowanie stałych rabatów na
różnego rodzaju zakupy towarów i usług.

Członkowie związku NSZZ „Solidarność”
chcący wyrobić kartę „Grosik” muszą wypełnić O Ś W I A D C Z E N I E o przystąpieniu do Programu Grosik oraz wpisać się
na listę osób przystępujących do programu
w naszej komisji związkowej w biurowcu
głównym Z.Ch. „POLICE” SA.

W naszym regionie Pomorza Zachodniego
program dopiero startuje, podpisane zostały pierwsze umowy z firmami z województwa zachodniopomorskiego:

Apteka „Pod Eskulapem” Sp z o.o.
Szczecin ul. Aleja Papieża Jana Pawła II nr
19, rabat: 5%
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