NSZZ Solidarność

I N F O R M U J E
1

W związku z wejściem w życie zmian do Regulaminu Premiowania w Orange Polska S.A., informujemy, że OMPT NSZZ „Solidarność” nie wyraziła zgody na ich
podpisanie. W trakcie konsultacji z pracodawcą zgłosiliśmy szereg uwag, których część została przez OPL przyjęta. Nie wyraziliśmy zgody na wydłużenie okresu
rozliczeniowego do pół roku. Ze względu na brak wspólnego stanowiska organizacji związkowych zmiany do Regulaminu Premiowania zostały wprowadzone
jednostronnie przez pracodawcę.
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Strona Związkowa przedłożyła Pracodawcy stanowisko z propozycjami zmian w Regulaminie Pracy w OPL, które przewidują m.in. rozszerzenie monitoringu
miejsca pracy. Przeprowadzono konsultacje ze związkowcami i pozostałymi członkami załogi. W dniu 07.09.2018 doszło do spotkania, na którym uzgodniono
zmiany dostosowujące Regulamin Pracy w OPL do obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.
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Pamiętajcie o udzieleniu wsparcia dla naszych kandydatów w drugiej turze wyborów do Rady Pracowników
w Orange Polska S.A.

Nasi kandydaci to:

Krzysztof
KOŚCIUK

Grzegorz
SAMBORSKI

Lucjan
SZANDROWSKI

Maciej
ZIELIŃSKI

OMPT NSZZ „Solidarność” w wyborach do Rady Pracowników wystawia zespół ludzi, dla których organizacja ﬁrmy, oraz Twoje środowisko pracy są bardzo ważne.
Kandydaci NSZZ „Solidarność” dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz ustawowymi narzędziami, które pozwalają realnie wspierać Twoje interesy zawodowe.
Dlatego dokonując wyboru przedstawicieli do Rady Pracowników należy racjonalnie podejmować decyzję w sprawie poparcia kandydatów, którzy będą
reprezentować pracowników naszej ﬁrmy. Kandydaci Związku wyposażeni w szerokie wsparcie NSZZ „Solidarność” są najlepszą gwarancją dla osiągnięcia celu
jakim jest maksymalne zabezpieczenie Twoich interesów pracowniczych w trudnym okresie ciągłych zmian zachodzących w Orange S.A.
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Przypominamy, że obowiązuje Umowa Społeczna na lata 2018-2019, szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie www.skpt.pl.
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Z inicjatywy NSZZ „Solidarność" odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń emerytalnych, które mogą
mieć wpływ na funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Związek zgłosił szereg uwag przygotowanych przez naszych ekspertów, które powinny
być wzięte pod uwagę.
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Każdy członek NSZZ „Solidarność” może korzystać z darmowej pomocy prawnej realizowanej przez ﬁrmę Availo. Zainteresowanych otrzymaniem „Solkarty”
uprawniającej do korzystania z oferty programu prosimy o kontakt z przewodniczącymi Komisji Oddziałowych.

Pozdrawiam,
Przewodniczący OMPT NSZZ „Solidarność”
Jerzy Iwaszkiewicz

