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zebranie delegatów

W przyszłym roku minimalne
wynagrodzenie za pracę będzie
wynosić 2000 zł brutto. Najniższa
płaca wzrośnie o 150 zł czyli o 8,1
proc. Co ważne podwyżkę płacy
minimalnej po raz pierwszy
odczują też osoby zatrudnione na
podstawie umów-zleceń dzięki
przepisom o minimalnej stawce
godzinowej, która również
wzrośnie do poziomu 13 zł.
Dotychczas regulacje dotyczące
minimalnego wynagrodzenia
dotyczyły tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W konsekwencji każda podwyżka
ustawowej płacy minimalnej mogła stanowić zachętę dla pracodawców do zatrudniania pracowników na
umowach śmieciowych.

Kolorowa pilska
Solidarność

19 września br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
NSZZ „S”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w kościele p.w. Matki Boskiej
Bolesnej, po której złożono kwiaty przy znajdującym się obok kościoła pomniku
Patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Delegaci podsumowali rok pracy i przyjęli dokumenty, w których prezentowane
są stanowiska regionalnych struktur Związku wobec aktualnych problemów
środowiska pracy oraz spraw społecznych.Odbyły się również wybory uzupełniające do ZR i na delegata na KZD.
W obu przypadkach zwycięstwo w wyborach odniosła Sławomira Jakrzewska, która przejęła po Leszku Dąbrowskim
przewodniczenie „S” w Jarocinie. L. Dąbrowski postanowił przejść na związkową emeryturę. Jako dowód uznania dla
swojej niezłomności i waleczności otrzymał replikę szabli gen. Władysława Sikorskiego z roku 1920.
Wydarzeniem, które ubarwiło obrady – w sensie dosłownym – było spotkanie z maratończykami reprezentującymi
barwy wielkopolskiej „S” w biegach długodystansowych. Maratończycy przybyli w „strojach organizacyjnych”,
zaprezentowali zdobyte medale i puchary oraz opowiedzieli o swoich startach w zawodach sportowych.
Podsumowania prac ZR dokonał przewodniczący J. Lange. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że liczba
członków w Regionie ustabilizowała się na poziomie ok. 32 000, a także na wzrost profesjonalizmu działaczy
związkowych, co buduje siłę Związku oraz podnosi jego rangę w kontaktach z pracodawcami czy różnymi instytucjami,
z którymi „S” współpracuje.
Zadania i cele działań wielkopolskiej „S” zostały zawarte w przyjętych stanowiskach dotyczących m.in.:
ź obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
ź przywrócenia wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych statusu nauczyciela zatrudnionego zgodnie
z Kartą Nauczyciela,
ź podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w
placówkach oświatowych,
ź likwidacji gimnazjów
ź nieobjęcia podwyżkami wynagrodzeń pracowników wszystkich grup
zawodowych w ochronie zdrowia oraz sanepidów,
ź koncepcji powołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która miałaby przejąć
nadzór nad całym obszarem bezpieczeństwa żywności.
ź podjęcie przez Prezydium KK inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do
zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Teksty dokumentów oraz obszerna relacja na www.solidarnosc.poznan.pl

Hucznie świętowano XXVlecie powstania PHILIPS-a.
Z tej okazji Piła rozświetlona
została grą świateł w ramach
Festiwalu Teatru Świateł.
Wśród barwnie oświetlonych budynków znalazła się
siedziba Oddziału Piła NSZZ
„Solidarność”.

Pracujemy coraz więcej
Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Better Life Index Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych
narodów na świecie. Liczba godzin, które spędzamy w pracy od kilku
lat nieprzerwanie rośnie.
Statystyczny Polak spędził w pracy w ubiegłym roku 1963 godziny.
Dla porównania Niemcy przepracowali w 2015 roku 1371 godzin, 74
ośmiogodzinne dniówki mniej od nas. Statystyczny Francuz pracował
krócej o 481 godzin, a Holender 554 godziny.

Niedziela
dla Boga i rodziny
To hasło tegorocznej Pielgrzymki
Ludzi Pracy. Od 34 lat związkowcy
z „Solidarności” pielgrzymują w
trzecią niedzielę września do
Częstochowy, aby modlić się w
intencji Ojczyzny i ludzi pracy.
Wśród 25 tys. Pielgrzymów
przybyłych 18 września br. na
Jasną Górę byli związkowcy
wielkopolskiej „S”.

ELEKTRONICZNA
Legitymacja Członkowska
Wnioski
o wydanie
legitymacji
do pobrania
na stronie
solidarnosc.poznan.pl lub w siedzibie
ZR przy ul. Metalowej 7.

