Wielkopolski
NR 106
Informator
Solidarności 30 listopada 2014

Związek w połączonej
skarbówce
Witamy w "Solidarności" nową organizację
oddziałową, która powstała w DB Schenker Sp. z o.o.
Oddział Poznań w Tarnowie Podgórnym.

Uczcili Dzień Kolejarza

NAJAKTYWNIEJSZY SIPOWIWEC
19 listopada 2014 r. w reprezentacyjnej
sali Kolegium Rungego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu odbyły się
obchody 95-lecia inspekcji pracy w
Polsce. Uroczystość była okazją do
wręczenia pamiątkowych medali najlepszym „Pracodawcom-organizatorom pracy bezpiecznej” oraz
„Najaktywniejszym społecznym inspektorom pracy”.
W tej drugiej kategorii laureatem
konkursu został Mirosław Sikora,
wydziałowy społeczny inspektor pracy
Seaking Poland LTD Sp. z o.o.
z Czarnkowa.

MAN odjeżdża do Starachowic
Do końca 2016 r. MAN BUS zamierza zlikwidować swój zakład w podpoznańskich Sadach i przenieść
miejsca pracy do Starachowic. Mimo zapowiedzi pomocy w przeprowadzce, dopłaty za wynajem
mieszkania oraz przyznaniu środków na
zagospodarowanie niewiele osób zdecyduje się
na przeprowadzkę. Pracownicy MAN-a
domagają się rekompensat, których wysokość
ma być uzależniona od stażu pracy i gwarancji
zatrudnienia w poznańskim Volkswagenie.
W listopadzie kilkuset z nich protestowało
przed siedzibą firmy w Sadach. Wspomagali ich
koledzy z Volkswagena Poznań. Piotr Olbryś,
przewodniczący "S" w tej firmie zapewnił , że
pracownicy MAN-a nie zostaną pozostawieni
sami sobie: - Nie może być tak, że jedynym
wyjściem jest przeniesienie do Starachowic.
Będziemy rozmawiać z zarządem Volkswagena
Poznań i negocjować dla was jak najlepsze
warunki pracy i płacy.
Przewodniczący „S” w MAN-ie Grzegorz
Nowicki i w VW Piotr Olbryś przez cały czas
toczą rozmowy z zarządami swoich firm, aby
pracownikom, którzy nie przyjmą oferty pracy
w Starachowicach, zapewnić pracę w zakładach koncernu VW.

20 listopada w siedzibie wielkopolskiej
„Solidarności” odbyło się spotkanie
przedstawicieli organizacji zakładowych „S”
działających w urzędach skarbowych z terenu
województwa wielkopolskiego (Poznań,
Kalisz, Jarocin). Dyskutowano na temat
przyszłej struktury Związku w urzędach
skarbowych w kontekście planowanej ich
konsolidacji i połączenia w jeden podmiot, czyli
Izbę Skarbową. W rozmowach uczestniczyli
przewodniczący regionów Wielkopolska
Południowa – Jan Mosiński oraz Wielkopolska
– Jarosław Lange.

Oświata: dobre efekty
długich negocjacji
Od stycznia 2015 r. pracownicy samorządowi
(administracji i obsługi) w szkołach i placówkach oświatowych otrzymają średnio 3%
podwyżki, na co zagwarantowano środki w roku budżetowym 2015. Przewidziano w nim
również środki na dodatkowe 40 etatów
nauczycieli wspomagających, pracujących
w klasach integracyjnych. Ponadto nastąpią
zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli - wartość dodatków od przyszłego roku
zostanie zapisana w formie procentowej, a nie
jak do tej pory kwotowej. Będzie to skutkowało
tym, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia
nauczycieli określonego w rozporządzeniu
MEN, będą wzrastać dodatki dla nauczycieli,
takie jak dodatek motywacyjny, wychowawczy
opiekuna stażu, itd.
O wynikach wielomiesięcznych negocjacji
prowadzonych przez oświatowe związki
zawodowe - “Solidarność” i ZNP - z władzami
miasta Poznania poinformowano na wspólnej
konferencji prasowej.

25 listopada 2014 r. w kościele pw. Św. Stanisława Kostki
przy asyście pocztów sztandarowych odbyły się
uroczystości z okazji Dnia Kolejarza. Po Mszy św.
przedstawiciele Oddziału wraz z kolegami z Kół
Emerytów i Rencistów PKP i ZNTK oraz mieszkańcami
Piły złożyli wiązanki kwiatów pod figurą Św. Katarzyny
Patronki Kolejarzy.
Na zaproszenie Kolegów Kolejarzy uczestnicy
uroczystości udali się na wspólny posiłek, a następnie na
spotkanie w siedzibie Oddziału Pila.

Uhonorowanie
jarocińskiej
“Solidarności”
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości były okazją do
wręczenia osobom i instytucjom
szczególnie zasłużonym dla Ziemi
Jarocińskiej nagrody im. Stanisława
Taczaka za szczególne osiągnięcia
dla Ziemi Jarocińskiej. Uroczystość
wręczenia nagród przez burmistrza
miasta Stanisława Martuzalskiego
odbyła się 11 listopada podczas gali
w jarocińskim ratuszu. Gościem
honorowym tego wydarzenia był Jerzy
Gogołkiewicz, wnuk generała
Stanisława Taczaka.

