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Jesteśmy apolityczni !
Od wiek wieków wiedzą wszyscy, że w jedności tkwi siła.
W naszej organizacji MOZ Solidarność też
żywa jest ta świadomość, dla tego nieustannie,
aktywnie staramy się o wzmocnienie naszej
struktury poprzez przysporzenie jej nowych
członków. Często w rozmowach z naszymi
sympatykami spotykamy się z opiniami, że
dziś „Solidarność” jest organizacją, która wyraźnie staje po stronie jednej z partii politycznych i jest jakoby jej zapleczem.

My, którzy działamy na rzecz pracowników
firm Ericsson – Sodexo – UPC – Internetia,
chcemy zapewnić, że w obszarze naszych
starań jesteśmy i zawsze będziemy neutralni.
Naszym obszarem aktywności są wyłącznie
sprawy pracownicze. Wszystko co robimy, robimy dla wszystkich zatrudnionych w tych
czterech firmach, które reprezentujemy. Mamy
świadomość, że świata nie zbawimy, ale sobie
samym możemy pomóc, jeżeli będziemy zjednoczeni i będzie nas wielu.
Przy rozważaniach o przystąpieniu do naszej
organizacji związkowej prosimy - nie bierzcie
pod uwagę sympatii politycznych – w naszej
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
MOZ Solidarność nie ma miejsca na barwy
polityczne – są wyłącznie interesy pracowników.
My nigdy nie zapytamy o Twoją orientację polityczną, my nigdy też nie będziemy podpowiadać - na kogo masz głosować.

W SPRAWIE NOWEGO REGULAMINU
PROWIZYJNO—PREMIOWEGO W UPC

„Na regulamin wynagradzania mieliśmy wpływ i dołożyliśmy wszelkich starań, by z punktu widzenia
pracowników był on dla nich korzystny, niestety nie mamy wpływu
na wyznaczanie celów miesięcznych – wskaźników, mnożników i
akceleratorów… tu decyzje należą
do menadżerów. Mamy nadzieję,
że dobro ich podwładnych będzie
im leżało na sercu tak bardzo jak
nam.”

„NALEŻYSZ — ZYSKUJESZ”
Obecnie dla każdego naszego członka Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ "Solidarność" Ericsson - Sodexo - UPC - Internetia
oferujemy wysokie rabaty przy zakupie biletów do Legendii czyli Śląskiego Wesołego Miasteczka w Katowicach oraz Miasteczka Twinpigs
w Żorach.
Ponadto każdy nasz członek związku posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać się o kartę rabatową uprawniającą do
zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.
Dodatkowo dla każdego zainteresowanego który wypełni odpowiednią
deklarację, zostanie objęty ochroną prawną CDO24 — siedem dni w
tygodniu, 24 godziny na dobę.
To jednak nie wszystko więcej na naszej stronie: mozsolidarnosc.org.

Komunikat z Krajowej Sekcji
Pracowników Telekomunikacji.
W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne
Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory
władz Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ
„Solidarność” na nową kadencję 2018-2022.
Przewodniczącym Rady Sekcji został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.
Ponadto, w skład ukonstytuowanej Rady KSPT weszli: Dąbrowski Jerzy, Z-ca
Przewodniczącego, ZOZ w EmiTel; Habera Marcin, Z-ca Przewodniczącego,
MOZ w Ericsson - Sodexo - UPC - Internetia, Mickiewicz Łukasz, Z-ca Przewodniczącego, OMPT, Pyszczek Radosław, Z-ca Przewodniczącego, OZ w TMobile, Stawski Waldemar, Z-ca Przewodniczącego, OMPT, Kiezik Stanisław,
Sekretarz, OMPT, Zieliński Maciej, Skarbnik, OMPT, Bąk Robert, OMPT, Dydak
Sławomir, OMPT, Froch Roman, OMPT, Golis Wiesław, OMPT, Orłowski Hubert, OMPT, Pastusiak Czesław, OMPT, Rudnicki Maciej, OZ w T-Mobile, Rutkowski Przemysław, MOZ w Ericsson - Sodexo - UPC - Internetia, SadowskaKosiacka Renata, OMPT, Siedlecki Wojciech, OMPT, Zaguła Krzysztof, OMPT,
Delegaci w trakcie Zebrania w
Bydgoszczy wybrali również 5osobową Komisję Rewizyjną oraz
9-ciu delegatów na wyborczy
Kongres Krajowego Sekretariatu
Łączności NSZZ „Solidarność”.

W nowej kadencji do KSPT, poza
OMPT (działającej w Orange Polska S.A. i spółkach współpracujących) i ZOZ w EmiTel, weszły
dwie nowe organizacje: MOZ w
Ericsson—Sodexo—UPC—Internetia oraz OZ w T-Mobile.
W trakcie WZD delegaci podnosili konieczność negocjacji układów zbiorowych
pracy u pracodawców objętych działaniem nowych organizacji zakładowych.
więcej na stronie: www.mozsolidarnosc.org
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