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Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „POLICE” SA tylko do użytku wewnętrznego

Integracja

członków Związku

Na wniosek Zakładowych Organizacji
Związkowych prowadzone są rozmowy
na temat renegocjacji porozumienia płacowego na bieżący rok. Jeszcze jest zbyt
wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek
szczegółach porozumienia. O wynikach
negocjacji poinformujemy niezwłocznie
po zakończeniu rozmów.

Negocjacje
z pracodawcą
trwają

Informujemy, że w dniach: 19.09.2008 r. (piątek),
10.10.2008 r. (piątek) i 24.10.2008 r. (piątek) od godz.
1600 - MOZ NSZZ „Solidarność” organizuje dla
członków naszego związku spotkania integracyjne przy ul. Kresowej w Policach.

Zapisy przyjmujemy w Komisji Związkowej (pok. 39 w biurowcu dyrekcji). Liczy się kolejność zgłoszenia. Ilość
miejsc ograniczona.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w spotkaniach.

Marsz
o godną emeryturę
29.08.2008 r. w przeddzień rocznicy powstania NSZZ „S” ponad 40
tys. związkowców z całej Polski w tym kilkudziesięcioosobowa grupa z „Solidarności” Z.Ch. „POLICE” SA przemaszerowało ulicami
Warszawy w ogólnopolskiej manifestacji.
Po 1300 pochód ruszył z Placu Piłsudskiego pod Urząd Rady Ministrów. Na
czele manifestacji szły osoby z wózkami
z supermarketów wraz z produktami, na
które stać pracownika zarabiającego pła-

cę minimalną oraz emeryta otrzymującego najniższą emeryturę. Symbolem
niespełnionych obietnic premiera były
balony z hasłami z expose Donalda Tuska. Podczas manifestacji przeprowadzona została symboliczna zbiórka pieniędzy na wcześniejszą i zasłużoną
emeryturę dla Premiera. Zbierane
podczas manifestacji pieniądze zostały wrzucone pod
Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów do
specjalnej urny.
Niestety Premier
nie miał czasu na
spotkanie się przedstawicielami mani-

ciąg dalszy na następnej stronie

W manifestacji uczestniczyła m.in. kilkudzięsięcioosobowa grupa
związkowców z naszej komisji związkowej.
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ciąg dalszy z poprzedniej srony

festantów, którzy przekazali petycję ministrowi Michałowi Boniemu, której w
NSZZ „S” domaga się: od rządu i pracodawców:
 Podwyższenia płacy minimalnej do
wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Zapewnienia systematycznego
wzrostu płac wszystkich pracowników,
rekompensującego wzrost kosztów
utrzymania.
 Zachowania uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego dla osób pracujących w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze.
 Przestrzegania prawa pracy i prawa pracowników do zrzeszania się.
 Zapewnienia rzeczywistego, a nie
pozorowanego dialogu społecznego.
Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów manifestacja została rozwiąza-

na. Przedstawiciele regionów i Komisji Krajowej podziękowali wszystkim
uczestnikom manifestacji za przybycie
i godne zachowanie.

Pomostówki - negocjacje trwają

Źródło: Dział Informacji KK

wiać o zakresie przedmiotowym ustawy o emeryturach pomostowych,
składkach, ewentualnym trybie odwoławczym - mówi Bogdan Kubiak,
przedstawiciel „S” w zespole KT ds.
ubezpieczeń społecznych.

Jeszcze w tym tygodniu spotka się Zespół Komisji Trójstronnej ds.
ubezpieczeń społecznych.

2 września związkowcy, pracodawcy
i strona rządowa podsumowali dotychczasowe prace zespołu. 4 września
spotykali się eksperci, którzy dyskutowali o czynnikach ryzyka związanych
ze szczególnymi warunkami pracy. W przyszłym tygodniu chcemy rozma-
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