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Możesz też należeć do naszego związku przy
Oddziale Zarządu Regionu, przyłączając się do
Terenowej Organizacji Związkowej. Do TOZ
może należeć każdy pracownik pracujący w
firmie, gdzie nie działa NSZZ "Solidarność".
Pamiętaj, jeżeli nie wyrazisz takiej woli,
pracodawca nie musi wiedzieć, że jesteś
członkiem związku zawodowego. Umożliwimy
Ci indywidualne opłacanie składki związkowej
z pominięciem pracodawcy.

Zadzwoń pod nr tel. 077 42 32 862

Szczegółowych informacji i pomoc oraz wzory
niezbędnych dokumentów potrzebnych do
rejestracji uzyskasz w Zarządzie Regionu
Śląska Opolskiego.

www.solidarnosc.org.pl/drz/

Jeżeli w Twoim zakładzie pracy jest związek
zawodowy „Solidarność” to zgłoś się do jego
przedstawiciela i wypełnij deklarację.
Jeżeli w Twoim zakładzie nie ma związku a
jest więcej chętnych do działania to załóżcie
organizację związkową. Jak to zrobić?
Wskazówki - krok po kroku - znajdziesz tutaj

Przyłącz się do Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność".
Mamy wielu dobrych działaczy, doświadczonych
prawników i ekonomistów.
Razem bronimy praw pracowniczych. Im jest nas
więcej, tym większa nasza siła i skuteczność
działania.

W przypadku zwolnień grupowych związek negocjuje i
zawiera z pracodawcą porozumienie w sprawie
warunków zwolnień ( np. odpraw).

Pracodawca musi zasięgnąć opinii związku
zawodowego w sprawie zwolnień – sprzeciw związku
powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie
lepsza, niż kiedy bronisz się sam.

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz
możliwość kontrolowania wydatków z zakładowego
funduszu socjalnego.

Pracodawca naruszając Twoją godność (mobbing,
dyskryminacja) spotka się z reakcją przedstawicieli
związku.

Związek organizuje i nadzoruje prace Społecznej
Inspekcji Pracy.

Gdy z zakładzie pracy naruszane są przepisy prawa
pracy, to z inicjatywy związku zawodowego może być
przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i
Twoim kolegom, wynikające z zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy.

Warunki Twojej pracy są wynikiem negocjowanego
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu
Pracy.

Nie jesteś skazany na "jedyną i nie do odrzucenia
propozycję", jaką przedstawi Ci pracodawca.

Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są w
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi (przez
negocjacje układu zbiorowego oraz podwyżki płac).

www.solidarnosc.org.pl/opole

WSTĘPUJĄC DO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
BĄDŹ ZATEM WE WŁASNYM INTERESIE
MĄDRY, AKTYWNY I PRZEWIDUJĄCY!

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO ZALEŻY OD MĄDROŚCI,
AKTYWNOŚCI I LICZBY CZŁONKÓW!

o udziału w szkoleniach z zakresu prawa pracy

o rzetelnej i uczciwej informacji,

o obrony godności, interesów zdrowotnych i
materialnych,

o pomocy w razie utraty pracy,

o obrony przed zwolnieniem,

o bezpłatnej pomocy prawnika związkowego i
reprezentacji wobec pracodawcy,

o pomocy finansowej w sytuacjach losowych
(zasiłki statutowe),

www.solidarnosc.org.pl/opole

powołany w Polsce w wyniku protestu
robotniczego i utworzony na podstawie
porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980r.
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. Swoją
działalność prowadzi na podstawie Konstytucji
RP, Ustawy o związkach zawodowych oraz
innych aktów prawnych regulujących stosunki
pracownicze. Charakter, cele i strukturę NSZZ
"Solidarność" określa jego Statut.
Podstawowym celem działalności NSZZ
"Solidarność" jest obrona praw, godności i
interesów pracowników. Jeśli masz problemy
z pracodawcą, łamane są Twoje prawa, nie
otrzymujesz należnego wynagrodzenia za
pracę, Twój zakład pracy jest zagrożony
likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia - to przyłącz
się do nas. Im liczniejsza grupa pracowników
organizuje się w związek zawodowy - tym
większe są możliwości korzystania
z przysługujących praw pracowniczych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
"Solidarność"

Oddział w Nysie
ul. Moniuszki 4
48-300 Nysa
tel. 077 435 27 22
Oddział w Głuchołazach
ul. Rynek 17
48-340 Głuchołazy
tel. 077 439 16 90
Oddział w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 16
48-100 Głubczyce
tel. 077 485 20 12
Oddział w Praszce
ul. Piłsudskiego 36
46-320 Praszka
tel. 034 359 22 66

Oddział w Grodkowie
ul. Rynek 1
49-200 Grodków
tel. 077 415 33 00
Oddział w Strzelcach Op.
ul. Marka Prawego 24
47-100 Strzelce Op
tel. 077 461 96 60
Oddział w Prudniku
Plac Szarych Szeregów 5
48-200 Prudnik
tel. 077 28 09
Oddział w K – Koźlu
ul. Grunwaldzka 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel 077 483 31 63

www.solidarnosc.org.pl/opole

Zarząd Regionu Śląska Opolskiego
45-064 Opole, ul. Damrota 4
Tel. 077 42 32 860 Fax 077 42 32 877

Oddział w Namysłowie
ul. Piłsudskiego
46-100 Namysłów
tel. 077 410 25 83

Oddział w Kluczborku
Plac Niepodległości 6
46-200 Kluczbork
tel. 077 418 50 04

www.solidarnosc.org.pl/opole

