walczymy o
• uCzCiwe uMowy o praCĘ

KIerowco!

• rzeCzywiste wynaGrodzenie za praCĘ
(płaca minimalna 850 eur netto)
• jednolite diety z tytuŁu podróŻy
sŁuŻbowej (45 eur)
• wypŁaty ryCzaŁtów za noCleGi
• wYnagroDZenIe Za goDZInY nocne
i nadliCzbowe
• ponoszenie przez praCodawCów
kosztów za szkolenia kierowCów
KonIecZnYcH Do uTrZYManIa
uprawnień zawodowyCh

Czas upoMnieć siĘ
o Swoje prawa

• rZeTeLna organIZacja pracY
(wypoczynek 45 godzinny
w domu z rodziną)
• prZeSTrZeganIe norM cZaSu pracY
• wCześniejsza eMerytura
(np. po przepracowaniu 35 lat
w zawodzie kierowcy bez względu
na wiek)
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Jeden Zawód
Jeden Związek
Jeżeli Twoja firma zatrudnia więcej niż 10 osób, macie prawo
do założenia Organizacji Związkowej.
•

Daje to:
reprezentowanie członków związku na zewnątrz, w sądzie, w kraju i zagranicą;

•

skutecznejsze negocjacje z pracodawcą;

•

szybkie reagowanie na nieuzasadnione zwolnienia,
bezpośrednie wsparcie waszych kolegów kierowców
podczas rozmów z pracodawcą „1 na 1”;

•

uczestnictwo w podziale środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, tworzenia zakładowego układu
zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, imprez,
bonów świątecznych;

•

otrzymanie pomocy regionalnych prawników i ekspertów
z NSZZ „Solidarność” np. podczas negocjacji płacowych.

•

dostęp do szkoleń organizowanych przez „Solidarność”;

•

możliwość naliczania wynagrodzenia na podstawie
danych z tachografu.

Chcesz przystąpić zadzwoń,
napisz lub wyślij SMS-a
Związek Kierowców zawodowych
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
tel.: 48 22 619 64 08; fax: 48 22 473 38 41
Przewodniczący – Florian Rogorzyński
e-mail: florian.rogorzynski@o2.pl
Z-ca Przewodniczącego - Zbigniew Maruszak
tel. 500 013 438
Sekretarz – Marcin Fronczak tel. 606 143 143

Krajowa Sekcja
Transportu Drogowego

powstała aby wzmocnić i wspierać Zakładowe
i Regionalne Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” broniące swoich członków związku - kierowców w ruchu lokalnym, krajowym, międzynarodowym oraz pracowników stacjonarnych.
Aktualnie w skład Sekcji Transportu Drogowego wchodzą między innymi takie organizacje jak:
Organizacja Terenowa Kierowców Zawodowych,
ORLEN Transport, RABEN Transport, PeKaEs
Słubice, PKS-y, Sekcja Międzyregionalna Pracowników PKS, Butter, AB Texel, H.Essers.
Obecnie bardzo aktywnie współpracujemy ze
związkami z Europy zapewniając wsparcie polskim kierowcom m.in. w Holandii (FNV Boudegem),
w Niemczech (Ver.di), w UK (Unite), we Francji
(FGTE-CFDT) oraz Belgii (CSC-ACV Transcom).
Dzięki afiliacji w ITF
oraz ETF
(European
Transport Workers Federation) także wpływ na stanowione prawo w Unii Europejskiej (dyrektywy i rozporządzenia).
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
www.solidarnosc.org.pl/kstd
tel.: 48 22 619 64 08; fax: 48 22 473 38 41
e-mail: biuro.kstd@solidarnosc.org.pl
Przewodniczący Sekcji – Tadeusz Kucharski
tel. 601 616 412; e-mail: tadekmtd@wp.pl
Z-ca Przewodniczącego - Tomasz Michalak
tel. 667 124 875
Sekretarz – Gerard Skroński tel. 697 620 929

O przynależności do związku
nie musisz informować pracodawcy

JEŚLI NIE MY TO KTO
JEŻELI NIE TERAZ TO KIEDY
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