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zgody strony społecznej –  mó-
wili związkowcy, zwracając się 
o poparcie swoich postulatów 
do wojewody kujawsko-po-
morskiego.  

Do protestu, być może, doj-
dzie również w Spółce PKP 
Cargo, której pracownicy 
sprzeciwiają się zwolnieniom 
spowodowanym m.in. polityką 
rządu prowadzącą do margina-

Trudne rozmowy dy, swoje propozycje i oczekuje akce- lizacji polskiej kolei.
19 lutego ptacji, nie bacząc na to, że strona 

Dialog z władzami naszego woje- społeczna, jak również pracodawcy, Podczas spotkania związkowcy 
wództwa będzie kontynuowany – za- mają swoje oczekiwania i propozycje. ze Szpitala Uniwersyteckiego Nr1 
deklarowała wojewoda Ewa Mes pod- Stwierdził również, że jeżeli rząd nie im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy nie wy-
czas spotkania z przedstawicielami będzie chciał prowadzić rzeczowego kluczyli wejścia w spór zbiorowy 
trzech central związkowych: NSZZ dialogu to i w naszym województwie z pracodawcą oraz podjęcie akcji pro-
„Solidarność", OPZZ i FZZ, zorganizo- dojdzie do protestów. testacyjnych. To odpowiedź na pla-
wanego w Bydgoszczy w ramach nowane przejęcie niektórych działów 
Ogólnopolskiego Dnia Protestu. Podjęcie akcji protestacyjnej nie szpitala przez firmę zewnętrzną. Taką 

Wojewoda zapowiedziała także, wykluczają związkowcy Poczty Pol- koncepcję „oszczędności” forsuje 
że przedstawione przez związkow- skiej, których sytuacja jest coraz gor- od jakiegoś czasu dyrekcja szpitala. 
ców postulaty przekaże do Warszawy. sza. Ich zdaniem pracodawca argu- Pracownikom grożą redukcje etatów 
Ustalono, że odbędą się kolejne spot- mentuje konieczność poprawy sytu- - zwolnienia - oraz obniżenie stawek 
kania przedstawicieli związków za- acji w  firmie poprzez redukcję za- godzinowych do 4 zł.
wodowych z władzami województwa trudnienia, zwiększając jednocześnie Zdaniem związkowców  prywatny 
dotyczące: dostępności mieszkańców liczbę osób pracujących w admini- podmiot, który ma przejąć zadania 
Regionu do systemu ochrony zdrowia stracji. Trudna sytuacja pracowników w szpitalu wykorzystuje trudną sytu-
oraz problemów w oświacie. Poczty to także efekt niekorzystnych ację na rynku pracy, a dyrekcja 

To pozytywny efekt kilkugodzin- działań Ministerstwa Sprawiedliwo- nie liczy się z ludźmi.  
nych rozmów o najważniejszych pro- ści, które przy przetargu na dostar-
blemach naszego Regionu. czanie przesyłek wybrało podmiot W spotkaniu w UW uczestniczyli: 

prywatny, zatrudniający pracowni członkowie Prezydium i ZRB NSZZ 
Na początku spotkania prze- ków na umowy cywilno-prawne „Solidarność”, Oddziałów ZR z: Tucholi, 

wodniczący Zarządu Regionu Bydgo- a nie umowy o pracę. - Jeżeli rząd nie Świecia i Nakła, przedstawiciele KZ 
skiego NSZZ „Solidarność” Leszek zacznie z nami rozmawiać, to w kwiet- NSZZ „Solidarność”: Poczta Polska Cen-
Walczak podziękował wojewodzie niu dojdzie do akcji protestacyjnych, trum Logistyki Oddział Regionalny, 
za prowadzony dialog ze związkami także w naszym regionie – zapowie- Poczta Polska COF COR, PKP Cargo, 
zawodowymi, który w kujawsko-po- dziadają przedstawiciele PP. ENEA S.A., służby zdrowia i oświaty.

morskim wygląda znacznie lepiej niż Dzień Protestu w Bydgoszczy 
w innych regionach. - W Warszawie Trudna sytuacja jest także w spół- odbywał się także na ulicach miasta. 
nie ma woli ze strony rządzących, ce Enea S.A., która w planach rządo- Związkowcy rozdawali ulotki z po-
do podejmowania rzeczowych rozmów wych ma zostać połączona z PGE stulatami i informowali miesz-
– mówił szef Regionu. Zaznaczył, i Tauronem, a ta konsolidacja – zda- kańców o celach akcji. Zaznaczali, 
że jako związkowcy zawsze staramy się niem związkowców – doprowadzi że jednym z najważniejszych  postu-
być otwarci, ale nie może być spotkań, do redukcji etatów i zwolnień pra- latów jest wznowienie dialogu rządu 
gdzie jednostronnie wyraża się poglą- cowników. - Na takie działania nie ma ze stroną społeczną.  0

DZIEŃ PROTESTU W REGIONIE
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DZIEŃ PROTESTU
NSZZ

ŻĄDAMY NEGOCJACJI NA TEMAT:

Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia 
do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej.

Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia
za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.

Wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie 
pracy, dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia 
zasady zawierania umowy o pracę na piśmie 
przed rozpoczęciem pracy.

Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów 
o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia.

Odblokowania wzrostu wynagrodzeń 
dla pracowników państwowej i samorządowej 
sfery budżetowej.

Wycofania się z podwyższonego wieku 
emerytalnego oraz wprowadzenia prawa 
do skracania powszechnego wieku emerytalnego 
dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 
35.letnimi, a mężczyźni 40. letnimi okresami 
składkowymi i minimalnym kapitałem

 emerytalnym gwarantującym przyszłe
 świadczenie na poziomie nie mniejszym 

niż minimalna emerytura.

Wprowadzenia skutecznej polityki państwa
 ukierunkowanej na tworzenie stabilnych 

miejsc pracy, chroniących pracowników 
przed  ubóstwem.

Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.

Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu
 walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych
 uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy 

społecznej.

Przywrócenia odpowiedzialności Państwa 
za zdrowie obywateli.

Bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego
dochodu narodowego m.in. poprzez
zwiększenie progresji podatkowej.

Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu
społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów
społecznych.
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