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X Edycja Konkursu
Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Ruszyła dziesiątą edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności.
Ankiety zgłoszeniowe (załącznik
nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa
NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat Pracodawca
Przyjazny
Pracownikom lub
pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl
w terminie do 15 października
2017 r.
Zgłoszenia będą rozpatrywane
przez Komisję Certyfikacyjną według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
Aktualny Regulamin konkursu,
który zawiera również h a r m o n o g r a m p r a c zw i ą za n yc h
z przyznawaniem Certyfikatu oraz
ankiety zgłoszeniowe dostępne
są na stronie internetowej komisji
krajowej.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
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Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.
Laureaci poprzednich edycji
konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu tego okresu.
Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez
KK NSZZ „Solidarność” w 2008
roku. Pierwszą edycję konkursu
patronatem honorowym objął
Prezydent RP Lech Kaczyński.

Od tamtej pory konkurs stale
odbywa się pod patronatem
aktualnie urzędującego prezydenta RP.

Komunikat ze strony
internetowej Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
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Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem „Czasu Solidarności”,
w którym znajduje się między innymi tekst poświęcony historii „Lubelskiego
Lipca 1980”. Fragment prezentujemy poniżej.
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Zapraszamy
na uroczyste obchody
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