
 W dniu  14 stycznia 2014 r. NSZZ „Solidarność” Regionu                      
Pomorza Zachodniego i Regionu Koszalin Pobrzeże organizuje             

zawieszoną 6.12.2013 r. akcję protestacyjną pod hasłem                             
„Dość lekceważenia społeczeństwa – STOP marginalizacji zachodnio-
pomorskiego!”.  Pikietując w tym dniu, będziemy domagać się                 
prawdziwego dialogu społecznego, wyższej płacy minimalnej i godnych  
emerytur, a także ograniczenia  stosowania  umów śmieciowych,            
rezygnacji  z  elastycznego czasu pracy, zaprzestania likwidacji szkół i 
przerzucania  finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.             
Będziemy  domagać się rezygnacji z wydłużenia wieku emerytalnego do 
67 roku życia oraz zmiany prawa o referendach. Żądamy realizacji                  
postulatów regionalnych, branżowych i zakładowych, wielokrotnie      
kierowanych do Premiera RP  składanych na ręce Wojewody Zachodnio-
pomorskiego m.in. w dniu 17 grudnia 2012 r. i w  czerwcu 2013 r., czyli: 
opracowania i wdrożenia  Specjalnego Programu  Gospodarczego dla 
województwa zachodniopomorskiego, który przyczyni się do ożywienia 
gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc 
pracy, rewitalizacji  przemysłu stoczniowego oraz realizacji postulatów 
złożonych przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.    
Będziemy bronić  podmiotowości ZCH Police, Zespołu Elektrowni    
Dolna Odra, PKP Cargo S.A. Zachodniopomorskiego Zakładu i PKP   
CARGO WAGON Sp. z  o.o. w  Szczecinie, Szczecińskiej Stoczni             
Remontowej „Gryfia”, Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych w Szczecinie. 
 

Postulaty są wciąż aktualne, żądamy ich realizacji ! 
  

NSZZ „Solidarność” zawsze będzie przeciwstawiać się lekceważeniu                 
społeczeństwa.  Do walki o lepszą przyszłość zapraszamy wszystkie                    
centrale związkowe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe                              
i patriotyczne, mieszkańców  Naszego Regionu.  
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„STOP MARGINALIZACJI ZACHODNIOPOMORSKIEGO !” 
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SZCZECIN  

PROTEST !!! 

W programie: 

 
Wystąpienie M. Jurka        
przewodniczącego ZR NSZZ 
„S” Pomorza  Zachodniego 
oraz   Danuty Czernielewskiej 
przewodniczącej ZR NSZZ 
„S” Koszalin   Pobrzeże   
 
 

* 
Wystąpienia przedstawicieli 
Zakładowych Związków     
Zawodowych  
 
 

 
* 

Odczytanie Apelu kierowanego 
do przewodniczącego  Komisji 
Europejskiej – José Manuel’a 
Barroso ws. braku dialogu ze 
stroną społeczną w Polsce  
 



ZAPRASZAMY 

PRZYJDŹ ! 
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ZAWSZE W OBRONIE TWOICH PRAW 


