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W dniach 26-28 czerwca 2014 r. odbędzie się
Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska
Podczas dwudniowych obrad 240 delegatów organizacji zakładowych NSZZ “Solidarność”
wielkopolskich zakładów pracy podsumuje pracę Regionu Wielkopolska w mijającej kadencji,
wybierze nowe władze wielkopolskiej “Solidarności” oraz nakreśli kierunki działania na nową
czteroletnią kadencję 2014-2018.
Trzeciego dnia delegaci na WZD będą uczestniczyć w obchodach 58 rocznicy Poznańskiego
Czerwca 1956 r.

58 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Komitet Obchodów rocznic Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 zaprasza do
udziału w uroczystościach podczas, których oddamy hołd Ofiarom i Uczestnikom
Czarnego Poznańskiego Czwartku. Zwieńczeniem bogatego, dwutygodniowego
programu obchodów będzie Msza św. 28 czerwca 2014 r. godz. 12.00 odprawiona
przez ks. bp. Damiana Bryla w kościele oo. Dominikanów, po której (o godz. 13.30)
odbędą się uroczystości przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.,
Pl. Mickiewicza,
Cały program uroczystości na www.solidarnosc.poznan.pl

Płaca minimalna nie jest sprawą zamkniętą
Zdaniem “S” rządowe propozycje wzrostu płacy minimalnej do 1750 zł są o blisko 50 zł niższe, niż postulują związki
zawodowe. Płaca minimalna musi być odzwierciedleniem stanu gospodarki, opisanego m.in. takimi parametrami jak
wzrost PKB, czy poziom inflacji, czego wykładnikiem jest właśnie przeciętne wynagrodzenie, które pokazuje
prawdziwą sytuację na rynku pracy. Dlatego płaca minimalna musi być z nim powiązana, a nie podlegać politycznym
decyzjom. Przyjmując prognozy zawarte w rządowych wyliczeniach płaca minimalna powinna wzrosnąć w 2015 r. o 7
proc. do poziomu 1797,46 zł, osiągając w ten sposób poziom 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Piękna wiosenna pogoda
sprzyja relaksowi na
świeżym powietrzu. Amatorzy wędkowania z Solidarności w Centrze-Exide
rywalizowali o Puchar
Przewodniczącego KZ nad
jeziorem w Lubaszu,
a związkowcy z Volkswagena na łowisku Cegielnia
Iwno.

Przewodniczący
przywrócony do pracy
Janusz Chojnacki Przewodniczący
Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie wygrał w sądzie II
instancji i został przywrócony do pracy.
W
2013 r. korzystając z “godzin
związkowych” opuścił miejsce pracy mając
na to pisemną zgodę bezpośredniego
przełożonego. Mimo to dyrektor placówki
zwolnił J. Chojnackiego dyscyplinarnie za
ciężkie naruszenie obowiązków służbowych.
W czerwcu 2013 r., podczas manifestacji
przed konińskim starostwem, związkowcy
z całej Wielkopolski domagali się przywrócenia przewodniczącego OZ do pracy. Po
kilku rozprawach w Sądzie Pracy szef
„Solidarności” w PSS-E został przywrócony
do pracy.
Dyrektor placówki złożył apelację, która jednak nie została uwzględniona. W maju br. sąd wyższej instancji
podtrzymał wyrok wydany przez Sąd Rejonowy, przywracający J. Chojnackiego do pracy na poprzednio
zajmowane stanowisko. Wyrok jest prawomocny.
Witamy w “Solidarności nowe organizacje zakładowe, które
powstały w Flexlink Systems Polska Sp. z o.o., Broen Oil
& Gas Sp. z o.o., Hilding Anders Polska, Dom Młodzieży im. św.
Dominika Savio i im. bł. Laury Vicuno.

Trybunał przynał rację “Solidarności”
11 czerwca Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności będą pracowały 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązywały
przepisy, które nakładały na pracowników legitymujących się
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
obowiązek uzyskania od lekarza prowadzącego
zaświadczenia, iż uzasadnionym w ich przypadku jest
skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin w
tygodniu. W przypadku braku wskazanego zaświadczenia
osoba niepełnosprawna musiała pracować tak jak pozostali
pracownicy, tj. 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu.
13 czerwca 2013 r., po rozpatrzeniu wniosku Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”,Trybunał Konstytucyjny orzekł iż przepis
ustawy o rehabilitacji uzależniający zastosowanie
skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej
zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego
o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy jest
niezgodny z Konstytucją.
fot. www.podajdalej.org.pl

