
Czego dotyczy nasze roszczenie? 

• Półtorej stawki za pracę w sobotę. 

• Podwójna stawka za pracę w niedzielę. 

• Półtorej stawki za nadgodziny bez uprzedzenia od poniedziałku do piątku. 

Dlaczego Rada Gminy Barnet powinna zapłacić. 

• Kierownictwo Street Scene przyznaje, że płaca w wysokości półtorej stawki 

leży w zasięgu możliwości. 

• Ponieważ płaca podstawowa jest niska. 

• Wielu członków już w tej chwili pracuje dla Rady Gminy Barnet sześć dni w 

tygodniu i chce zachować prawo do wolnego weekendu według własnego 

wyboru. 

• Kierownictwo Street Scene płaci pracownikom agencyjnym półtorej stawki za 

pracę w sobotę. 

• Rada Gminy Barnet ma innych swoich pracowników, którzy otrzymują 

półtorej stawki za pracę w sobotę i podwójną stawkę za pracę w niedzielę 

bez zmiany umów. 

• Mieszkańcy gminy Barnet płacą aktualnie 70 £ za wywóz odpadów 

zielonych, co generuje miliony funtów dochodu za tę usługę. 

• Pracownicy działu Odpadów i Recyklingu pracują przez cały czas trwania 

pandemii COVID. 
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Pytania 

Prosimy o kontakt z Jakubem Kozłowskim, członkiem rady zakładowej UNISON 

Street Scene pod numerem 07943 520836, kontakt telefoniczny z oddziałem 0208 

359 2088 lub kontakt e-mailowy contactus@barnetunison.org.uk 

 

 

Można obserwować nas na Twitterze tutaj: @barnet_unison 

Oraz na Facebooku tutaj: facebook.com/BarnetUNISON 

Nasza strona internetowa: www.barnetunison.me.uk/wp/ 

Jakie działania podejmuje Barnet UNISON? 

• W środę 12 maja 2021 r. Barnet UNISON spotka się z dyrektorem 

generalnym w celu omówienia naszej propozycji dotyczącej 

wynagrodzenia za nadgodziny.  

• Barnet UNISON będzie przeprowadzać wewnętrzne głosowanie 

nad przystąpieniem do strajku, prosimy, aby być przygotowanym 

do wzięcia w nim udziału.  
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