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Pan
Andrzei Radzikowski

Przewodniczący
O gólnopolskie go Portrz umieni a

Zvłiązków Zawodowych

Panie Pąewoclniciat1

DziaŁaiąc w irnienirr Federacji związkow zawodowych przemvsłu

Chemicznego, Szklarskicgci i Ceramicznego w Polsce (zwanei dalei Fedetacją), jako |e)

Przewodnic?,ący, z dużym zadclw<lleniem znajduję informacię, ze w opublikowanych

na stronie internetowej Ogólnopolskiego PotozumieniaZwtryzkow Zawodowvch (dalei

OP7.7,) Priorvtetacir l)rclgtąmolwch OPZZ znajdule się postulat wprowadzerlia

możliwości przechodzenia rra emelytulę po 35 latach składkowych dla kobiet i po 40

lataclr składkowych dla nężczyzn.

Deklaruję pełne ,u,u,spatcie, zę §trony Federacji oIal, i.i otgańzacji

członkorvskich, w statantach OPZZ związanych z realtzacjątego priorytetu. §7 ocenie

członk<iw Rady Pędęracji priorytet ten iest kluczowym punktem pfogramu OPZZ,

_iednoczeŚnie icgcl realtzacia byłabv wspaniałym uhonorowaniem pracv związkou,ei

śrr.. p. Przervoclnic?,ącego Jana Guza.

Postulat wProrvadzenia rnożlir.vości przechodzenia na emcfvtufę ż uwagr na

staź pracy jest bardzo nośrrv i dobrze przyjmowar'y pruez ludzi pracy. Niestety posfulet

ten nie jest utożsamrany z, OPZ'Z. W ocenie Radv Federacji w odpowre<lnie

rożPfopagorvanie tcgo postularu powinny byĆ z,aangażowane organizacje zakładowe,

choĆbv na etapie kolportorvarria mateiałóu, infbrmacyjnych. Działatia te powinnv

korzystnie przyczvnłc się do wzmocnienia ruchu zrviązkowego i pozycii OPZZ.



Z uwagi na POWyzSze, w imieniu własnt m jak i w imieniu członków organizac)i

związkor.wch ztzęszotlvch rv FeclęracliZwiąz\<órv Za,uvodorłych Przcmysłu Cl,remicżnego

Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce \lczę, że rv tej kacierrcji parlamentarncj OPZZ
podejmie wszelkie statania rv celu reallzacliww. prioryteru.
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