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KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

przy Philip Morris Polska S.A.

RAZEM ŁATWIEJ BRONIĆ SWOICH SPRAW 

RAZEM ŁATWIEJ BRONIĆ SWOICH SPRAW NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” OFERUJE SWOIM CZŁONKOM
 PROFESJONALIZM I DOŚWIDCZENIE.

Wstępując do naszego Zwiazku zapewniasz sobie:

- poprawę warunków pracy i płacy
- ochronę Twoich praw pracowniczych, w tym ochronę przed zwolnieniem
- zabezpieczenie socialne i pomoc w sprawach losowych
- pomoc prawną w każdej dziedzinie
- uczestnictwo w atrakcyjnych formach wypoczynku

Sam nie zrobisz wiele w sprawach naprawdę dla Ciebie ważnych.

Naszą misją jest ochrona praw pracowniczych, prowadzenie dialogu społecznego, 
który ma na celu poprawę warunków pracy w każdym jej zakresie. Wspieranie 
pracowników Philip Morris Polska, Gegenbauer, zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. 
Wspieranie Zarządu Philip Morris Polska w dążeniu do stworzenia atrakcyjnego 
miejsca pracy.

DOŁĄCZ DO NAS !

Staramy się działać elastycznie i szybko reagować na potrzeby pracowników.
Stawiamy na sprawny system przekazywania informacji - wydajemy biuletyn 
związkowy BIS, oraz prowadzimy stronę internetową, gdzie można znaleźć aktualne 
informacje z działalności Komisji. Prowadzimy grupowe ubezpieczenie na życie dla 
pracowników - PZU Życie.

 Najważniejsze jest to, aby pracownicy zdawali sobie sprawę z bezspornego 
faktu, że interes jednostki jest tożsamy z interesem grupy.
Dlatego wszystkich, którzy jeszcze nie należą do Naszego Związku serdecznie 
zachęcamy do wstąpienia” .

Przewodniczący KM

Rudolf Grec

„ Od początku budowaliśmy silne 
struktury i autorytet w zakładzie, 
nieustannie przy tym ucząc się i zbierając 
doświadczenia. Zarówno w przeszłości 
jak i obecnie stawiamy na dialog starając 
się wszelkie porozumienia z zarządem 
firmy wypracować na drodze negocjacji. 
Nawiązaliśmy liczne kontakty zagraniczne 
i krajowe, mamy dobrą politykę finansową.
 Co jednak najważniejsze, mamy 
świadomych pracowników, którzy wiedzą, 
co daje im przynależność do Związku. 
Czujemy ich poparcie, a oni w zamian mają 
zapewnione poczucie bezpieczeństwa. 
Wiele już osiągnęliśmy: korzystne warunki 
pracy i płacy, „trzynastki”, „grusze” , dobry 
Układ Zbiorowy Pracy, pakiet socjalny, 
Pracowniczy Program Emerytalny. Musimy 
przy tym cały czas mieć na względzie to, 
że w firmach globalnych nigdy nie ma 
pełnej stabilizacji, gwarancji zatrudnienia, 

a o utrzymanie wynegocjowanych „ zdobyczy” trzeba nieustannie zabiegać. 
Wszyscy zdajemy sobie przecież sprawę z tego, że nikt nam nic nie da za darmo.
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NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” jest niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym
powstałym w 1980 r w wyniku oporu społecznego przeciwko totalitarnej władzy 
komunistycznej, stając się legendą i znakiem rozpoznawczym Polski na świecie. 
Związek jest otwarty światopoglądowo, opowiada się za wartościami chrześcijańskimi, 
wypełnia swoją misję, jaką jest ochrona pracowników. Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” podejmuje odważne, społeczne inicjatywy w sprawach szczególnie 
ważnych dla pracowników, m.in „STOP 67”, „ NIE dla umów śmieciowych”, podniesienie 
płacy minimalnej.

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 
przy PHILIP MORRIS POLSKA S.A

jest silną organizacją związkową , zrzeszającą pracowników 
Philip Morris Polska S.A., 

Philip Morris Dystribution Sp. z o.o., Philip Morris Service 
Center Europe, Philip Morris Polska Tobacco, a także 

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy największą organizacją związkową w Philip Morris 
Polska i branży tytoniowej w kraju.

 

Jesteśmy obecni zarówno w krajowych strukturach związkowych, 
jak również w strukturach międzynarodowych. Nasza organizacja 
jest afiliowana w IUF ( Światowy Związek Zawodowy Przemysłu 
Spożywczego ) i EFFAT ( Europejski Związek Zawodowy Przemysłu 
Spożywczego ).

Jesteśmy zrzeszeni w Sekretariacie Pracowników Przemysłu Spożywczego oraz 
Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego. Poprzez członkostwo 
w EFFAT nawiązaliśmy szereg kontaktów ze związkami funkcjonującymi w 
naszej branży z innych krajów europejskich. Współpracujemy z organizacjami 
związkowymi z Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Rumunii, Chorwacji, Niemiec, 
Ukrainy. Nasi przedstawiciele uczestniczą w Europejskiej Radzie Zakładowej 
Philip Morris, EUROCADRES ( organizacja europejska zrzeszająca pracowników z 
wyższym wykształceniem i kadrę kierowniczą), a także w Radzie Pracowników. 
Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie prawa, socjologii, psychologii pracy 
oraz ekonomii.

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

„SOLIDARNOŚĆ” WSPÓŁPRACA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność  naszej Komisji skupia się na:

• obronie miejsc pracy i walce o godziwe zarobki pracowników.
• podejmowaniu działań w przypadku otrzymania informacji o   
zamiarze zwolnienia pracownika.
• interwencji i pomocy w indywidualnych przypadkach naruszania                     
praw pracowniczych i konfliktów z przełożonymi.
• oddziaływanie na kształtowanie warunków pracy i płacy.
• zapewnieniu członkom Związku pomocy socjalnej w postaci        
świadczeń statutowych ( urodzenie dziecka, zgon członka             
związku/rodziców/teściów, świadczenie zw. z długotrwałą     
chorobą), a także zapomóg socialnych - w uzasadnionych przypadkach 
losowych.
• zapewnieniu profesjonalnej pomocy prawnej członkom naszego 
Związku.
• współdecydowaniu o podziale środków z ZFŚS.
• nadzorowaniu działalności Społecznej Inspekcji Pracy
• organizowaniu imprez o charakterze sportowym, turystycznym 
m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy dla dzieci i młodzieży.
• udzielaniu wsparcia dla Klubu Honorowych Dawców Krwi, Forum 
Młodych, Koła Emerytów i Rencistów działających przy naszej 
organizacji związkowej.
• prowadzeniu Grupowego Ubezpieczenia na Życie - PZU.


