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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Negocjacje dobieg³y koñca
 jest porozumienie

minionych lat obejmuj¹cy szeroki zakres informacji o zatrudnieniu,
zaszeregowaniu i przeszeregowaniu pracowników, rednich p³acach,
realnym wzrocie wynagrodzeñ, kosztach, wydajnoci pracy, rentownoci i produktywnoci p³ac.

Po wielomiesiêcznych negocjacjach uda³o siê zawrzeæ kompromis i podpisaæ porozumienie p³acowe gwarantuj¹ce pracownikom wzrost wynagrodzeñ. Tak d³ugie negocjacje by³y spowodowane przede wszystkim wymian¹ Zarz¹du w lutym br. co w praktyce oznacza³o rozpoczêcie rozmów od nowa. Porozumienie zak³ada
podwy¿ki stawek osobistego zaszeregowania i nowy mechanizm
corocznego wzrostu wynagrodzeñ w przypadku braku porozumienia. Dodatkowo ustalono termin podjêcia rozmów w sprawie zmian
przy obliczaniu nagrody rocznej z zysku.
1. Podwy¿ki i nowa tabela p³ac zasadniczych.
Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Protokole Dodatkowym nr 19
ca³a tabela miesiêcznych stawek p³ac zasadniczych zostaje podwy¿szona uredniaj¹c o 77 z³  nowa tabela poni¿ej. W wiêkszoci wzrost
wynosi 74 z³ na stawce. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e p³aca zasadnicza wp³ywa
na wzrost innych sk³adników wynagrodzenia. Zmiany obowi¹zuj¹ od
1 stycznia 2016 r., dlatego pracownicy otrzymaj¹ wyrównanie za poprzednie miesi¹ce.
W Protokole znalaz³ siê tak¿e zapis mówi¹cy o tym, ¿e przeszeregowania pracowników w roku bie¿¹cym odbywaæ siê bêd¹ w ramach zatwierdzonych dla Oddzia³ów na rok 2016 limitów rodków na wynagrodzenia.
2. Nowy mechanizm corocznego wzrostu wynagrodzeñ.
Zlikwidowany zosta³ zapis w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy
mówi¹cy o pierwszej kategorii zaszeregowania nie ni¿szej ni¿ minimalna krajowa p³aca. Przez ostatnie osiem lat Zarz¹d w pewnym sensie omija³ ten zapis poprzez podwy¿szenie wy³¹cznie pierwszych kilku
stawek na których nikt nie jest zaszeregowany, za kolejne stawki by³y
niewiele wiêksze od poprzednich. Obecnie pierwsza stawka jest w
kwocie 1850 z³, podczas gdy ósma zaledwie na poziomie 1864 z³.
Zapis ten zosta³ zast¹piony mechanizmem zaproponowanym przez
Józefa Czyczerskiego, Przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ  ma on gwarantowaæ wszystkim
pracownikom wzrost wynagrodzeñ. Zgodnie z nowymi zapisami, strony ZUZP (Zarz¹d i zwi¹zki zawodowe) przystêpuj¹ do rozmów p³acowych w drugiej dekadzie stycznia i pracodawca przedstawia m.in.
informacje o prognozowanej sytuacji Spó³ki oraz dane o zatrudnieniu
i wynagrodzeniach za ubieg³y rok. Jeli negocjacje bêd¹ trwaæ do
koñca lutego i strony nie osi¹gn¹ porozumienia, stawki p³ac zasadniczych w danym roku wzrosn¹ o 0,8 wskanika przyrostu przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez nagród
z zysku w czwartym kwartale roku ubieg³ego og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w stosunku do analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Dla przyk³adu wemy wzrost
wynagrodzeñ w IV kwartale 2015 r. wzglêdem IV kwarta³u 2014 r.
Wynagrodzenie wzros³o z 4138,58 z³ do 4280,39 z³, czyli o 3,42% mno¿ymy tê kwotê przez wskanik 0,8 co daje wzrost ka¿dej stawki o
2,74%.
Dodatkowo pracodawca jest zobligowany przekazywaæ zwi¹zkom zawodowym do 30 kwietnia ka¿dego roku raport p³acowy za kolejne 5

3. Podatek od wydobycia niektórych kopalin a nagroda z zysku.
Ustalono, ¿e jeli do czerwca 2016 r., pomimo z³o¿onych przez polityków deklaracji nie zostanie znowelizowana ustawa o podatku od niektórych kopalin, strony ZUZP rozpoczn¹ negocjacje w sprawie zmian
Za³¹cznika nr 11 reguluj¹cego wysokoæ nagrody z zysku dla pracowników KGHM. Wbrew zapewnieniom dzia³aczy PO, podatek negatywnie wp³ywa na wysokoæ nagrody rocznej wyp³acanej pracownikom KGHM.

S¹d umorzy³ proces
ws. skandalicznej reklamy

Warunkowym umorzeniem na rok zakoñczy³ siê proces pracownicy
agencji reklamowej, która jest autork¹ tyle¿ s³ynnej, co niechlubnej
reklamy alkoholu. W ub. roku 29-letnia Marta S. wykona³a reklamê
wódki Extra ¯ytnia na zlecenie wynajêtej przez Polmos Bielsko 
Bia³a agencji z Torunia. Ukaza³a siê ona na facebookowym profilu
producenta tego alkoholu.
Kobieta wykorzysta³a do promocji trunku s³ynne zdjêcie Krzysztofa Raczkowiaka ukazuj¹ce zamordowanego w Lubinie w 1982 roku przez zomowców Micha³a Adamowicza, podpisuj¹c je: Kac Vegas? Scenariusz
pisany przez ¯ytni¹. Po interwencjach internautów szybko zosta³a zdjêta.
Zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa w prokuraturze z³o¿y³ Krzysztof Raczkowiak, pos³anka PiS El¿bieta Witek oraz legnicka Solidarnoæ.
Kobieta przyzna³a siê do winy. T³umaczy³a siê, ¿e ze wzglêdu na m³ody
wiek, nie mia³a wystarczaj¹cej wiedzy o stanie wojennym i wydarzeniach,
które mia³y miejsce w 1982 roku w Lubinie. Prokuratura oskar¿y³a j¹ o
znies³awienie jednego z szeciu mê¿czyzn uwiecznionych na zdjêciu.
Dwóch innych ju¿ nie ¿yje, personaliów trzech nie uda³o siê ledczym
ustaliæ.
Prokuratura zaproponowa³a s¹dowi, by ten umorzy³ postêpowanie warunkowo na okres 12 miesiêcy. W poniedzia³ek lubiñski s¹d rejonowy do
tego wniosku siê przychyli³.
- To efekt postêpowania mediacyjnego miêdzy Mart¹ S. a pokrzywdzonym mê¿czyzn¹. Oskar¿ona zobowi¹za³a siê do zadoæuczynienia pieniê¿nego w wysokoci 15 tys. z³ oraz przeprosin  mówi prokurator
Dariusz Nowak z Prokuratury Okrêgowej w Legnicy.
- W sprawie tej mniej chodzi³o o ukaranie, a bardziej o napiêtnowanie
bezmylnego wykorzystania zdjêcia, które poskutkowa³o wyrz¹dzeniem
komu krzywdy. Pod uwagê brany by³ m³ody wiek oskar¿onej i niekaralnoæ  dodaje prokurator Nowak.
Rzecznik legnickiej prokuratury Liliana £ukasiewicz podkrela, ¿e Marta
S. co prawda dopuci³a siê tzw. przestêpstwa prywatno-skargowego, ale
prokuratura zajê³a siê nim ze wzglêdu na interes spo³eczny.
Brak wyobrani oraz wiedzy autorkê reklamy kosztowaæ bêdzie zdecydowanie wiêcej ni¿ wspomniane 15 tys. z³. Wczeniej kobieta zawar³a bowiem ugody z rodzinami trzech ofiar lubiñskiej zbrodni. Ponadto czeka j¹
proces cywilny, jaki wytoczy³ autor zdjêcia Krzysztof Raczkowiak.
Wojciech Obremski, www.solidarnosc.org.pl/legnica/

PeBeKa: odebrano pracownikom
urlop zdrowotny

Organizacja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. zwróci³a siê do pracodawcy w sprawie
wyjanienia przyczyny odebrania uprawnieñ do dodatkowego urlopu zdrowotnego (dla poratowania zdrowia) grupie pracowników.
Sprawa dotyczy maszynistów wyci¹gowych i przys³uguj¹cego im dodatkowego urlopu zdrowotnego. W Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym
Pracy jest mowa jedynie o przys³uguj¹cym pracownikom Spó³ki dodatkowym urlopie wypoczynkowym, kwestia dodatkowego urlopu zdrowotnego jest zapisana w Instrukcji Maszynistów Wyci¹gowych.
W pierwszej kolejnoci Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ skierowa³a pismo do dyrektor Agnieszki Kubicy-Radek. Przypomniano w nim,
¿e dodatkowy urlop zdrowotny obowi¹zywa³ i zosta³ odebrany pomimo
faktu, i¿ nie zosta³y zmienione warunki pracy. Stanowisko NSZZ Solidarnoæ nie zosta³o nawet w pe³ni rozpatrzone: ( ) nie odnieli siê Pañstwo w ¿aden sposób do pozosta³ej czêci naszego stanowiska, co pozwala przyj¹æ, i¿ nie s¹ Pañstwo w stanie sformu³owaæ przekonuj¹cych
kontrargumentów.  stwierdzi³ w pimie zastêpca przewodnicz¹cego
Komisji Zak³adowej Rafa³ Klaudel.

Przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ postanowili napisaæ bezporednio
do Prezesa Zarz¹du Jacka Kulickiego. Zwrócili siê z wnioskiem o udzielenie wyjanieñ w sprawie ró¿nic miêdzy dodatkowym urlopem wypoczynkowym a dodatkowym urlopem zdrowotnym, warunków ich uzyskania i
wykorzystania.
W kwestii dodatkowego urlopu wypoczynkowego Prezes przypomnia³
zapisy reguluj¹ce tê kwestiê. Przys³uguje on pracownikom posiadaj¹cym
co najmniej 5-letni sta¿ pracy, którzy przepracowali pod ziemi¹ min. po³owê ogólnej liczby dni nominalnego czasu pracy w roku poprzedzaj¹cym
rozpoczêcie urlopu.
W przytoczonej przez NSZZ Solidarnoæ Instrukcji dla Maszynistów
Wyci¹gowych urlop zdrowotny nale¿y siê w przypadku wyst¹pienia stresu
zwi¹zanego z wykonywan¹ prac¹. Prezes wskazywa³, ¿e zapobiegaæ temu
zagro¿eniu mo¿na m.in. poprzez szkolenia wstêpne, instrukta¿ stanowiskowy, szkolenia okresowe, badania okresowe, szkolenia dla kadry kierowniczej, przerwy w pracy i dodatkowy urlop zdrowotny. Jednoczenie
doda³, ¿e nie ma obowi¹zku stosowania wszystkich z wy¿ej wymienionych rodków ochronnych jednoczenie. Powo³uje siê przy tym na obowi¹zek pracodawcy do zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy w
zak³adzie pracy. Jednak¿e te rodki ochronne by³y stosowane przez ostatnie lata równolegle z przyznawaniem urlopu zdrowotnego.
W odpowiedzi, Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w pe³ni zgodzi³a
siê z argumentem, ¿e to pracodawca odpowiada za warunki pracy i bezpieczeñstwo pracowników. Wskazuje jednak na dziwny zabieg pracodawcy z wycofaniem siê z urlopu zdrowotnego dla grupy pracowników,
poniewa¿ oznacza to, ¿e czynnik stresu zwi¹zany z wykonywan¹ prac¹
zosta³ wyeliminowany. Jak stwierdzi³ w pimie Zastêpca Przewodnicz¹cego Rafa³ Klaudel: Wszystko powy¿sze doprowadza Organizacjê Zak³adow¹ do radosnej konkluzji, ¿e omawiana kategoria pracowników pozbawiona zosta³a tego rodka, poniewa¿ czynnik ryzyka  stres  w ostatnim czasie uleg³ drastycznemu zmniejszeniu. Doda³ jednoczenie: Pragn¹c z³o¿yæ wyrazy uznania dla tego wielkiego osi¹gniêcia, Organizacja
Zak³adowa pozwala sobie prosiæ o udzielenie dok³adnych informacji, o ile
zmniejszeniu uleg³ omawiany czynnik szkodliwy i w jaki dok³adnie sposób to zmierzono. O dalszym przebiegu rozmów i przedstawionych badaniach bêdziemy informowaæ.

Rada Dialogu Spo³ecznego
 owocna wspó³praca
Spotkania Rady Dialogu Spo³ecznego (RDS) przynosz¹ w ostatnim czasie
wiele pozytywnych wieci i wyczekiwanych projektów. Czym jest RDS?
Rada zosta³a powo³ana przez Prezydenta Andrzeja Dudê 22 padziernika
2015 r. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i
wspó³pracy przedstawicieli pracowników, pracodawców oraz strony rz¹dowej, funkcjonuj¹ce na poziomie centralnym. RDS zast¹pi³a dzia³aj¹c¹
od 1994 r. Trójstronn¹ Komisjê do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych,
stanowi nowe otwarcie w relacjach rz¹d  pracodawcy  pracownicy. Ma
inne uprawnienia i cele ni¿ dotychczas funkcjonuj¹ca Komisja Trójstronna.
W sk³ad RDS wchodz¹ reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe (w tym
NSZZ Solidarnoæ), reprezentatywne organizacje pracodawców, przedstawiciele Rady Ministrów oraz strony rz¹dowej. Dodatkowo z g³osem
doradczym w Radzie zasiadaj¹ przedstawiciele Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego i G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Poni¿ej zamieszczamy informacje o kilku wa¿nych wydarzeniach z ostatnich tygodni.
Wiek emerytalny 61 i 66 lat  sta¿ pracy 35 i 40 lat
Jest wspólne uzgodnienie zwi¹zków zawodowych i organizacji pracodawców: wiek emerytalny 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mê¿czyzn; sta¿ pracy
35 lat dla kobiet i 40 lat dla mê¿czyzn.
Prezydium Rady Dialogu Spo³ecznego uzgodni³o 7 kwietnia 2016 r., ¿e
rekomendacja przyjêta przez zespó³ ds. ubezpieczeñ spo³ecznych, dotycz¹ca zmian w ustawie emerytalnej, trafi do konsultacji organizacji wchodz¹cych w sk³ad Rady. Przyjêto, ¿e opinie zostan¹ przedstawione przez
zwi¹zki i pracodawców w ci¹gu najbli¿szych 2 tygodni.

Chodzi o prezydencki projekt dotycz¹cy obni¿enia wieku do 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn, nie przewiduj¹cy tzw. kryterium sta¿owego.
Natomiast w stanowisku rekomendowanym Prezydium Rady Dialogu
Spo³ecznego (z dnia 4 kwietnia 2016 r.), wypracowanym przez strony
pracowników i pracodawców w Zespole problemowym ds. ubezpieczeñ
spo³ecznych, partnerzy opowiedzieli siê za okreleniem wieku emerytalnego kobiet na 61 lat, za mê¿czyzn  na 66 lat.

polegaj¹ca chocia¿by na braku odpowiedniego egzekwowania podatków. Skutkiem jest ucieczka od CIT na kwoty liczone od 10 do 40 mld z³,
czy luka w VAT oceniana na 35-55 mld z³. Do tego dochodzi pu³apka
braku równowagi przejawiaj¹ca siê nadmiernym uzale¿nieniem od zagranicznego kapita³u. W efekcie 2/3 naszego eksportu jest w jego rêkach, a
zad³u¿enie zagraniczne Polski brutto przekracza 2 bln z³, za netto 1,25
bln z³.

Strony zgodzi³y siê równie¿ na zapis, ¿e nabycie prawa do emerytury w
przypadku kobiet by³oby mo¿liwe po osi¹gniêciu 35 lat okresów sk³adkowych, a w przypadku mê¿czyzn  40 lat. Warunkiem jest, by zewidencjonowany kapita³, zebrany przez ubezpieczonego, pozwala³ na wyliczenie emerytury w wysokoci 130 proc. najni¿szej emerytury.

Jak podkreli³ minister Morawiecki, plan ma na celu wzmocnienie naszej
gospodarki m.in. poprzez odejcie od tzw. Polski resortowej i wspó³pracê
z partnerami spo³ecznymi. Wskaza³ 5 strategicznych kierunków rozwoju.
S¹ to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnoci firm, kapita³ dla rozwoju,
ekspansja zagraniczna, rozwój spo³eczny i regionalny.

Uzgodniono te¿, ¿e strony, w ramach najbli¿szych przegl¹dów emerytalnych, podejm¹ siê wypracowania warunków, które powinny byæ spe³nione dla zrównania wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn. Konfederacja
Lewiatan i Pracodawcy RP zg³osili do porozumienia zdania odrêbne.

Podsumowuj¹c podkreli³, ¿e plan ma prowadziæ do solidarnego, równomiernego rozwoju kraju, wprowadzaæ zachêty powrotu i dzia³alnoci w
Polsce ludzi m³odych, do zwiêkszenia wynagrodzeñ i innowacyjnoci
gospodarki.

Projekt zmiany ustawy o zwi¹zkach zawodowych

Podjêt¹ przez Radê uchwa³ê w sprawie projektu ustawy o wynagrodzenia
za pracê, nale¿y uznaæ za szczególny sukces partnerów spo³ecznych. W
dialogu autonomicznym, prowadzonym w zespole problemowym RDS
ds. bud¿etu, wynagrodzeñ i wiadczeñ socjalnych pod kierownictwem
cz³onka Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ Henryka Nakoniecznego,
zwi¹zki zawodowe i pracodawcy uzgodnili, ¿e minimalne wynagrodzenie
obowi¹zuj¹ce od 1 styczna 2017 r. wyniesie 12 z³ za godzinê, ale dodatkowo zostanie zwaloryzowane wskanikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalonego w 2016 r. na rok nastêpny.

G³ównym powodem nowelizacji jest orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego i wymogi Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nakazuj¹ce wprowadzenie zmiany umo¿liwiaj¹cej zrzeszanie siê w zwi¹zkach zawodowych
nie tylko osobom pracuj¹cym na etacie, ale te¿ tym, które pracê wiadcz¹
na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia.
Do koñca kwietnia Rada Dialogu Spo³ecznego, organizacje zwi¹zkowe i
pracodawcy maj¹ czas na zg³aszanie uwag do projektu zmian w ustawie
o zwi¹zkach zawodowych. Projekt przede wszystkim zmienia s³owniczek
ustawy o zwi¹zkach, zamiast pracownika wprowadza pojêcie osoby
wykonuj¹cej pracê zarobkow¹, a pracodawcy  podmiot zatrudniaj¹cy. Podstawowy zapis ustawy bêdzie teraz brzmia³: Prawo tworzenia i
wstêpowania do zwi¹zków zawodowych przys³uguje osobom wykonuj¹cym pracê zarobkow¹. Za osobê wykonuj¹c¹ pracê zarobkow¹ nowe
przepisy uznaj¹ nie tylko pracownika zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy, ale te¿ pracuj¹cego na innej podstawie  niezale¿nie od
podstawy zatrudnienia.
O ile wyrok TK (sprawa K 1/13) wskazywa³ tylko na koniecznoæ zmiany
prawa koalicji zwi¹zkowej, to MOP w 2012 roku przedstawi³ Polsce dalej
id¹ce wnioski. W raporcie (GB.313/INS/9, sprawa 2888, poz. 1066-1087)
zobowi¹za³ nasz kraj do takiej zmiany przepisów aby umo¿liwiæ nie tylko
tworzenie zwi¹zków i przystêpowanie do nich wszystkim osobom zatrudnionym (nie tylko pracownikom w rozumieniu K.P.) ale tak¿e, w oparciu o konwencjê 98 MOP, wskaza³ na koniecznoæ ochrony dzia³aczy
zwi¹zkowych na umowach cywilnoprawnych. Nowelizacja zawiera konkretne regulacje w tym zakresie. Ochrona o której mowa w art. 32 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych ma przys³ugiwaæ tak¿e osobie wykonuj¹cej
pracê zarobkow¹ pe³ni¹cej z wyboru funkcjê zwi¹zkow¹. Zakazane bêdzie bez zgody zarz¹du zoz wypowiedzenie i rozwi¹zanie stosunku prawnego z imiennie wskazanym uchwa³¹ zarz¹du cz³onkiem b¹d inn¹ osob¹
wykonuj¹c¹ pracê zarobkow¹. Ochrona funkcyjnego dzia³acza zwi¹zkowego maj¹cego np. umowê zlecenia, bêdzie niemal identyczna jak w
przypadku pracownika. W tym zakresie projekt w pe³ni odpowiada przepisom miêdzynarodowym. Jednak w projekcie s¹ te¿ takie zmiany których zaakceptowanie mo¿e byæ przez zwi¹zki trudne. Jednak pe³na ocena
projektu mo¿liwa bêdzie pod koniec kwietnia kiedy to Prezydium Komisji
Krajowej wyda decyzjê do nowelizacji.
Plan Morawieckiego
Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju! ministra Mateusza Morawieckiego, porozumienia pracowników i pracodawców w sprawie p³acy
minimalnej czy ochrony naszego hutnictwa - to niektóre z tematów podjêtych 7 kwietnia 2016 r. przez Radê Dialogu Spo³ecznego. Posiedzeniu
przewodniczy³ Piotr Duda, Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ.
Prezentuj¹c partnerom spo³ecznym Plan na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (jego has³o to s³owa marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Polska
bêdzie wielka albo nie bêdzie jej wcale), minister Mateusz Morawicki
zaznaczy³, ¿e niemo¿liwe jest dalsze utrzymywanie niskich p³ac, zdarzaj¹cych siê nieuczciwoci przedsiêbiorców, dalszego zad³u¿ania siê zarówno polskich gospodarstw domowych jak i pañstwa. Przypomnia³ ¿e nie
mamy w Polsce du¿ych oszczêdnoci, brakuje nam innowacyjnych rozwi¹zañ, mocnych marek, tkwimy w tzw. pu³apce redniego rozwoju. Do
tego dochodz¹ problemy demograficzne czy s³aboæ instytucji pañstwa

Jak podkreli³ Henryk Nakonieczny, wypracowanie konsensusu w sprawie p³acy minimalnej jest prawdziwym sukcesem. Podziêkowa³ stronie
zwi¹zkowej i pracodawcom za merytoryczn¹ dyskusjê i zdolnoæ do kompromisu.
Inna z przyjêtych przez RDS uchwa³ dotyczy³a ochrony polskiego hutnictwa stali. Problemem tej ga³êzi naszej gospodarki jest zalewaj¹cy Polskê
import taniej stali z Bia³orusi. Komisja Europejska wszczê³a ju¿ przeciwko
niej postêpowanie antydumpingowe, ale potrzebne jest wsparcie partnerów spo³ecznych. Nak³ady na restrukturyzacjê polskiego sektora hutniczego wynios³y ok. 11 mld z³, a mimo to istnieje powa¿ne ryzyko upadku naszych hut. Przyczyn¹ s¹ zarówno niskie ceny surowca na rynku
globalnym, jak i niekorzystna dla naszego kraju polityka klimatyczna Unii
Europejskiej oraz tania stal z Bia³orusi.
Jak zauwa¿y³ Dominik Kolorz, przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo³ecznego w Katowicach oraz Zarz¹du Regionu l¹sko-D¹browskiego NSZZ Solidarnoæ, nale¿y ju¿ teraz zwróciæ uwagê tak¿e na starania Chin o przyznanie im statusu gospodarki rynkowej.
Gdyby tak siê sta³o, Chiny natychmiast zalej¹ nas tani¹ stal¹ - powiedzia³. Doda³, ¿e jednoczenie nale¿y bezzw³oczne lobbowaæ w UE przeciwko rêcznemu sterowaniu cenami stali z Bia³orusi.
Takie stanowisko popar³ minister energii Krzysztof Tchórzewski, który
zaapelowa³ o wsparcie polskiego Rz¹du w staraniach na arenie unijnej o
ochronê konkurencyjnoci polskiej gospodarki. Dzi bowiem, jak powiedzia³, niektóre kraje unijne sprzeciwiaj¹ siê wprowadzaniu antydumpingowej polityki celnej w imporcie towarów z pañstw stosuj¹cych niedozwolone praktyki cenowe.
Na koniecznoæ wspólnego dzia³ania w instytucjach unijnych partnerów:
przedstawicieli pracowników i pracodawców, wskaza³ tak¿e Przewodnicz¹cy Piotr Duda.
12 z³ za godzinê plus coroczna waloryzacja od stycznia 2017 r.
Rada Dialogu Spo³ecznego popar³a rz¹dowy projekt ustanawiaj¹cy godzinow¹ stawkê minimaln¹ dla osób pracuj¹cych na umowach cywilnoprawnych oraz dodatkowo samozatrudnionych jednoosobowo wiadcz¹cych pracê dla firm. Stawka 12 z³ na godzinê ma obowi¹zywaæ od
stycznia 2017 r., a wiêc ju¿ na starcie bêdzie wy¿sza o przewidzian¹ w
ustawie waloryzacjê.
Rz¹dowy projekt nowelizacji ustawy o p³acy minimalnej wprowadza obok
miesiêcznego minimalnego wynagrodzenia stawkê godzinow¹ dla osób
pracuj¹cych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych.
Oprócz kwestii stawki godzinowej partnerzy spo³eczni w porozumieniu
wy³¹czyli równie¿ z miesiêcznego minimalnego wynagrodzenia dla pracowników etatowych dodatki za pracê w godzinach nocnych. Do tej pory,

gdy pracownik nie osi¹ga³ minimalnego wynagrodzenia pracodawca
musia³ dop³aciæ brakuj¹c¹ kwotê. Czêsto jednak pracodawcy omijali ten
obowi¹zek zatrudniaj¹c pracowników w porze nocnej i dziêki wliczaniu
dodatku do pensji, nie musieli dop³acaæ brakuj¹cych rodków. Jeli nowelizacja wejdzie w ¿ycie pensja minimalna bêdzie liczona bez dodatków,
które stan¹ siê dodatkowym dochodem pracowników.

Zwi¹zkowa propozycja ustawy przewiduje wyj¹tki, m.in. handlowe niedziele przed wiêtami. Podobnie jak na Zachodzie, to lokalne samorz¹dy
decydowa³yby, które niedziele w ich gminach - w zwi¹zku z lokalnymi
wiêtami - mog³yby byæ handlowe. Odrêbne przepisy obejmowa³yby pracê m.in. placówek handlowych na terenach turystycznych, aptek, centrów dystrybucyjnych i logistycznych.

Henryk Nakonieczny z NSZZ Solidarnoæ, który prowadzi³ zespó³ Rady
zajmuj¹cy siê t¹ spraw¹, omawiaj¹c projekt uchwa³y i stanowiska RDS
wyjani³, ¿e stawka ma obowi¹zywaæ od stycznia 2017 r. i bêdzie waloryzowana w zale¿noci od wzrostu miesiêcznej p³acy minimalnej. Taki wskanik wzrostu jest co roku negocjowany w Radzie.

Wprowadzenie zakazu pracy w niedziele to ci¹gle aktualny postulat Solidarnoci, która zamierza wkrótce rozpocz¹æ zbieranie podpisów pod
inicjatyw¹ ustawodawcz¹.

Uzgodnienie stanowisk co do opinii trwa³o jeszcze w rodê do pónego
wieczora. - ¯adna ze stron do koñca nie jest zadowolona z tej uchwa³y, ale
na tym polega kompromis - mówi³ przewodnicz¹cy RDS, szef Solidarnoci Piotr Duda.
Godzinowa stawka minimalna zgodnie z projektem mia³aby obejmowaæ
nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale te¿ samozatrudnionych, którzy
jednoosobowo wiadcz¹ us³ugi dla firm. Projekt precyzuje kiedy takie
rozwi¹zanie bêdzie stosowane, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich wiadczenia.
Wy³¹czenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za prace
maj¹ dotyczyæ m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek.
Projekt zawiera te¿ nowe uprawnienia i rozszerzenie mo¿liwoci kontroli
ze strony Pañstwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja bêdzie kontrolowa³a
m.in. czy wykonuj¹cy pracê ma potwierdzone ustalenia umowy na pimie przed jej rozpoczêciem.
Zbudowanie kompromisu w tak wa¿nej kwestii otwiera nowe mo¿liwoci
dialogu spo³ecznego. Wiceminister rodziny Stanis³aw Szwed podkreli³,
¿e jeli jest uzgodnienie miêdzy pracodawcami i zwi¹zkowcami, to resort,
który projekt przygotowa³, ten kompromis zaakceptuje.
52 proc. Polaków opowiada siê za zakazem handlu w niedzielê
Z badañ przeprowadzonych przez AR Rynek i Opinia, Euromonitor International i Eurostat wynika, ¿e 52% Polaków opowiada siê za zakazem
handlu w niedzielê.
- Mamy prawo do wolnych niedziel. Cz³owiek, ciê¿ko pracuj¹c od poniedzia³ku do soboty, powinien tyle zarobiæ, ¿eby zapewniæ swojej rodzinie
utrzymanie. W niedzielê powinien odpocz¹æ.  mówi Alfred Bujara, przewodnicz¹cy Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ S. W wywiadzie udzielonym Gazecie Polskiej Codziennie przypomina, ¿e problem z
handlem w niedziele i wiêta pojawi³ siê w momencie wchodzenia na
polski rynek zagranicznych sieci handlowych. - Mymy ju¿ 25 lat temu
wskazywali, ¿e to jest z³y kierunek, ¿e to siê obróci na niekorzyæ pracowników. Handlowa Solidarnoæ od wielu lat organizuje ró¿nego rodzaju
kampanie skierowane zarówno do pracodawców, jak i do klientów, np.
Nie robiê zakupów w niedzielê. Uda³o siê nam dziêki tym kampaniom i
strajkowi w³oskiemu w Bo¿e Cia³o przed laty wprowadziæ 12 dni wi¹tecznych wolnych od pracy w handlu, w tej chwili jest ich 13.

III Zjazd Motocyklowy
W niedzielê 8 maja 2016 r. odbêdzie siê III Zjazd Motocyklowy Dolnego l¹ska do Krzeszowa. Wspó³organizatorem Zjazdu jest Region
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ. Przewidziano nastêpuj¹cy
program:
- godz. 10:30 Przybycie do Sanktuarium
- godz. 11:00 Koncert organowy dedykowany motocyklistom
- godz. 12:00 Msza w. w intencji Uczestników Zjazdu
- godz. 13:30 Agapa na Placu Klasztornym
- godz. 14:30 Zwiedzanie Per³y Baroku z przewodnikiem
Zainteresowani wyjazdem w sprawie uzyskania szczegó³owych informacji mog¹ kontaktowaæ siê z Przewodnicz¹cym KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdanem Nuciñskim  tel. (76) 748 25 63
lub (76) 748 26 05.

Szef bran¿y handlowej S - powo³uj¹c siê na pokontrolne raporty PIP stwierdza, ¿e w skrajnych sytuacjach pracownicy nie maj¹ ani jednego
dnia wolnego w tygodniu, nawet jednej wolnej niedzieli w miesi¹cu.
Kosztem pracowników zagraniczne sieci handlowe wypracowuj¹ ogromne
zyski, które potem s¹ transferowane z Polski. Wiêkszoæ sieci wykazuje
straty i dziêki temu unika p³acenia podatków w naszym kraju.
Zdaniem S zakaz handlu w niedziele zostanie zrekompensowany handlem w inne dni tygodnia, szczególnie w soboty, nie wp³ynie wiêc negatywnie na obroty sklepów. - Gdy wprowadzono wiêta wolne od pracy w
handlu, niektórzy pracodawcy mówili, ¿e spadn¹ obroty i trzeba bêdzie
zwalniaæ ludzi. By³o wrêcz przeciwnie. Przed dniem wolnym ludzie kupuj¹
na zapas i sieci handlowe nie tylko nie trac¹, ale wrêcz zyskuj¹, bo ich
obroty rosn¹ ok. 20 proc. Po prostu obroty z niedzieli przenios³y siê na
pi¹tek i sobotê  mówi A. Bujara.
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