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NSZZ "Solidarność" realizując
Deklarację Programową prowadzi
kampanię     

"Godna praca-godna emerytura". 

Związek chce zwrócić w ten sposób uwagę,
że praca bezpieczna i godziwie
wynagradzana to warunek godnej
emerytury i trwałego wzrostu
gospodarczego. 

Popyt wewnętrzny inspirowany przez
systematyczny wzrost wynagrodzeń
przyczynia się do rozwoju gospodarczego. 

Rozwojowi sprzyjają też inwestycje w
bezpieczeństwo i wykształcenie
pracownika oraz tworzenie systemu
minimalizującego bezrobocie i
wspierającego aktywność na rynku pracy
coraz większej ilości osób.

Godna praca zgodnie z Rezolucją
Parlamentu Europejskiego powinna stać
się priorytetem polityki społeczno-
gospodarczej państwa, poprzez szczególne

położenie nacisku na tworzenie miejsc
pracy o dobrej jakości, poszanowanie
podstawowych praw pracowników
wszystkich kategorii, zwiększenie ochrony
socjalnej oraz promowanie dialogu
społecznego. 

ZBIÓRKA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU 

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

Z NASZEGO ZAKŁADU 

GODZINA

11,30

RÓG JASNEJ I MONIUSZKI

PRZY KRAJOWYM
SEKRETARIACIE PRZEMYSŁU
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NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że
gospodarka potrzebuje wzrostu płac w celu
zwiększenia konsumpcji gospodarstw
domowych, a więc w celu zastąpienia
krótkoterminowego sukcesu
gospodarczego opartego na wzroście
eksportu i inwestycji, wzrostem
długoterminowym, trwałym i
posiadającym solidne podstawy. 

Mimo szybkiego wzrostu płac w ostatnich
dwóch latach, Polacy wciąż mało zarabiają
- wynika z najnowszych danych GUS. 

Co dziesiąty otrzymuje wynagrodzenie na
poziomie płacy minimalnej, a najwięcej
osób zarabia niespełna 1,5 tys. zł brutto.

Niskie płace są powodem nie tylko
emigracji, ale także tego, że wiele osób
pozostaje biernych zawodowo z powodu
wieloletnich zaniedbań publicznych służb
zatrudnienia i braku reform w dziedzinie
kształcenia ustawicznego i podnoszenia
kwalifikacji.

W przyjętym w Polsce systemie
zabezpieczenia emerytalnego zastosowano
zasadę ścisłej zależności miedzy płaconą
składką a wymiarem późniejszego
świadczenia. 

Niskie zarobki powodują więc uzasadnione
frustracje pracujących z powodu obaw o
wysokość zabezpieczenie materialnego na
starość. 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
opowiada się za aktywną polityką
państwa, samorządów i pracodawców na
rynku pracy, która inwestuje w ludzi
poprzez dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do oczekiwań
indywidualnych skoordynowanych z
potrzebami pracodawców oraz rozwój i
promowanie kształcenia ustawicznego,
szczególnie dla grup w trudnej sytuacji,
ale także za zapewnieniem osobom
starszym odpowiedniej ochrony
społecznej, będącej elementem godnej
pracy. 

Musi istnieć odpowiednia zależność
(korelacja} systemu podatkowego,
godziwego wynagrodzenia za pracę, aby
system zabezpieczenia społecznego był
wydajny oraz zrównoważony i dostarczał
wsparcia w postaci gwarantowanego
dochodu. 

Komisja Zakładowa nr 311 

NSZZ "Solidarność" Cadbury Wedel
apeluje do wszystkich członków
związku o czynne uczestnictwo w
manifestacji.

Jako organizacja związkowa
umiejscowiona w Warszawie mamy
podstawowy i moralny obowiązek
uczestnictwa w tym zamierzeniu,
wobec związkowców z wybrzeża,
śląska i innych regionów Polski którzy
czynnie uczestniczyć będą w
proteście.

Miejsce zbiórki dla pracowników
przemysłu spożywczego wyznaczone
zostało na ulicy Jasnej róg Moniuszki
przy siedzibie Krajowego Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego NSZZ
"Solidarność" o godzinie 11,30 skąd
wyruszymy na Plac Piłsudskiego.
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