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„Solidarność to znaczy: jeden i  drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem,
niesione we  wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy brzemię 
dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Nie może być  walka silniejsza
od solidarności”.
 /św. Jan Paweł II/

  

STATUT NSZZ Solidarność (wybrane fragmenty)

  

Preambuła
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku
protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980
r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową,
opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej,
prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków
Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
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ROZDZIAŁ I STATUTU

  

§ 4
Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji
państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

  

************

  

Po co związek ?

  

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze 
traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

  

Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować
siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia. 

  

Dlaczego warto należeć do Związku? 

    
    1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,  
    2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac
i lepszych warunków pracy,   
    3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy, 

    4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,  
    5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.  

  

Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy
wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki
temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej
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Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i
regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz
krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

  

Wiele zależy od Ciebie. 

NSZZ „Solidarność” jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie
silniejszy.

    ...  Chcesz założyć związek? Skontaktuj się nami!- wykaz Sekcji
Regionalnych
    Chcesz zapisać się do istniejącej organizacji- formularz
kontaktowy
  

DOKUMENTY:

  

Deklaracja związkowa

  

Statut NSZZ "Solidarność"
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http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/index.php/sekcje-regionalne/446-sekcje-regionalne.html
http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/index.php/sekcje-regionalne/446-sekcje-regionalne.html
https://docs.google.com/forms/d/14MkAXJd98RPSa8ISqbRTIl_vWEUNcgZ1KFQMVygjCeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14MkAXJd98RPSa8ISqbRTIl_vWEUNcgZ1KFQMVygjCeg/viewform
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/sekprez/deklaracja_-_02_2015.pdf
http://www.solidarnosc.org.pl/statut
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Deklaracja programowa

  

Druki

  

Sztandar SKOiW

  

Hymn

  

KRS 

  

Sekretariat 
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http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/deklaracja-programowa
http://www.solidarnosc.org.pl/wzory-pism
index.php/component/content/article/329.html
http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/index.php/component/content/article/280.html

