NS
ZZ
Nr 20/2017 (28.XI.2017)

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
Wszystkim górnikom, razem z rodzinami,
w dniu wiêtej Barbary ¿yczymy wszystkiego co najlepsze,
bezpieczeñstwa na co dzieñ, tyle samo wyjazdów
co zjazdów, spe³nienia marzeñ oraz samych sukcesów
w pracy zawodowej, a tak¿e pomylnoci
w ¿yciu osobistym.
Niech Was prowadzi wiat³o górniczej lampki
i nadzieja na lepsze jutro.
Szczêæ Bo¿e!
¯yczenia sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ,
Komisje Miêdzyzak³adowe i Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ
i Redakcja Pryzmatu

WPEC: kontynuacja sporu zbiorowego
Na przedstawione w ramach procedury sporu zbiorowego ¿¹dania organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w WPEC w Legnicy Prezes Andrzej
Niedbalski pos³u¿y³ siê opini¹ prawn¹ stwierdzaj¹c¹ niezasadnoæ
sporu zbiorowego. W tzw. miêdzyczasie dosz³o do zmian w Zarz¹dzie i
pe³ni¹c¹ obowi¹zki Prezesa Zarz¹du zosta³a Ewa Miroñska. Kancelaria prawna przy Regionie Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ
jednoznacznie stwierdzi³a zasadnoæ sporu zbiorowego, który bêdzie
kontynuowany.
Przypomnijmy, ¿e Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹c w trybie
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych ¿¹daj¹:
1. Podwy¿ki wynagrodzeñ zasadniczych o 180 z³ dla ka¿dego pracownika Spó³ki z wyrównaniem od dnia 1 grudnia 2017 r.
2. Wyp³acenia do dnia 15 grudnia 2017 r. wiadczenia pieniê¿nego w
kwocie 1700 z³ dla ka¿dego pracownika Spó³ki.
3. Przestrzegania zasad terminowego wykonywania pomiarów ochrony
przeciwpora¿eniowej na obiektach Spó³ki.
4. Objêcia z dniem 1 stycznia 2018 r. wszystkich pracowników Spó³ki
Pracowniczym Programem Emerytalnym.
Spe³nienia powy¿szych ¿¹dañ domagaj¹ siê cztery organizacje zwi¹zkowe
dzia³aj¹ce w WPEC w Legnicy, m.in. NSZZ Solidarnoæ.
Pracodawca zamiast spotkaæ siê z przedstawicielami za³ogi postanowi³
odpowiedzieæ w arogancki sposób sugeruj¹c w pierwszej kolejnoci koniecznoæ wypowiedzenia Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Jak
czytamy w pimie od pracodawcy do wprowadzenia proponowanych zmian
dotycz¹cych podniesienia p³acy zasadniczej konieczna jest zmiana Za³¹cznika nr 2 do ZUZP, ze wzglêdu na osi¹gniêcie przez czêæ pracowników

maksymalnych kwot w najwy¿szych kategoriach przewidzianych dla danego stanowiska pracy. Jak Zarz¹d stwierdzi³ rozmowy prowadzone w trybie
rozwi¹zywania sporów zbiorowych wymagaj¹ wczeniejszego wypowiedzenia ZUZP - brak jest podstaw do negocjacji w oparciu o Ustawê o
Rozwi¹zywaniu Sporów Zbiorowych.
Sugestia Zarz¹du wypowiedzenia ZUZP jest skandaliczna. Dodatkowo nawet przy za³o¿eniu niezasadnoci domagania siê realizacji w ramach sporu
zbiorowego pierwszego punktu z przedstawionych ¿¹dañ, s¹ jeszcze trzy
kolejne ¿¹dania, z których dwa te¿ zosta³y zakwestionowane, ale ju¿ bez
choæby odrobinê przekonuj¹cego wyjanienia. Podsumowuj¹c, pracodawca
nie widzia³ potrzeby spotkania siê do czego jest zobligowany przez Ustawê
o Rozwi¹zywaniu Sporów Zbiorowych. Dosz³o do zwyk³ego spotkania, na
którym pracodawca zaproponowa³ dla pracowników wyp³atê w kwocie
1000 z³ brutto w grudniu i 100 z³ brutto w styczniu.
O odmowie Pracodawcy przyst¹pienia do negocjacji i sporu zbiorowego
zosta³ poinformowany Okrêgowy Inspektorat Pracy we Wroc³awiu Oddzia³
w Legnicy. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ zosta³a poinformowana, ¿e Pracodawca powinien niezw³ocznie powiadomiæ Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy o powstaniu sporu zbiorowego w momencie przyst¹pienia do
rokowañ. Niedope³nienie tego obowi¹zku przez pracodawcê mo¿e skutkowaæ sankcj¹ karn¹. Ewentualne dalsze kroki zostan¹ podjête po spotkaniu
z pe³ni¹c¹ obowi¹zki Prezesa Zarz¹du Ew¹ Miroñsk¹.
Zgodnie z opini¹ przygotowan¹ przez kancelariê prawn¹ przy Regionie
Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ spór zbiorowy jest jak najbardziej
zasadny i zgodny z zapisami ustawy. Na 29 listopada 2017 r. zorganizowane jest spotkanie z Zarz¹dem - czas poka¿e jaki bêdzie mia³o charakter. Jeli
w ci¹gu 7 dni Zarz¹d nie usi¹dzie do sto³u w celu rozmów na temat przedstawionych przez organizacje zwi¹zkowe ¿¹dañ, niezbêdne bêdzie podjêcie
dalszych kroków - w³¹cznie ze strajkiem.

PeBeKa: wyp³ata zapomogi
wi¹tecznej
Jak informuje Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A., na mocy podpisanego 5 maja 2017 r.
porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeñ pracowników w wyniku
¿¹dañ placowych przedstawionych przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ i Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do³owych 28 kwietnia 2017
r., nast¹pi wyp³ata zapomogi wi¹tecznej. Zapomoga zostanie wyp³acona
ze rodków Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych i obejmie pracowników zatrudnionych na dzieñ 30 listopada 2017 r., którzy z³o¿¹ wniosek o przyznanie wiadczenia u Specjalistów ds. pracowniczych na Rejonach.
Kwota zapomogi wi¹tecznej jest zró¿nicowana i uzale¿niona od wysokoci miesiêcznego dochodu brutto na osobê pozostaj¹c¹ we wspólnym
gospodarstwie domowym. Podstawowa kwota zapomogi wi¹tecznej
wynosi 1200 z³ brutto i zostanie pomniejszona o wartoæ podatku dochodowego. Wyp³ata nast¹pi do 15 grudnia 2017 r.

W polskim Lidlu dro¿ej ni¿
u naszych s¹siadów
O ró¿nicach w cenach miêdzy sklepami sieci Lidl w Polsce i za granic¹
informuje Fakt, który powo³uje siê na audyt firmy TakeTask  czytamy
na portalu Stefczyk.info, który informuje
równie¿ o gorszej jakoci sprzedawanych
produktów.
 Audyt ( ) wykaza³, ¿e produkty marek
w³asnych s¹ w polskim Lidlu rednio o 10%
dro¿sze, ni¿ u naszych s¹siadów. Koszyk z
86 identycznymi towarami ró¿ni siê o blisko 60 z³. W Polsce a¿ 70% z tych artyku³ów kosztuje wiêcej, 29%  mniej, a 1% 
tyle samo, ile w Niemczech. Przep³acamy,
bo niektóre artyku³y s¹ u nas sprzedawane
jako towary premium, a tam jako masowe 
informuje fakt.pl.
Wed³ug autorów opracowania, najwiêksze
ró¿nice dotycz¹ importowanej ¿ywnoci. A¿
74% procent artyku³ów spo¿ywczych i 64%
artyku³ów przemys³owych ma w Polsce
wy¿sze ceny ni¿ w innych pañstwach. Mniej
p³acimy za to za niektóre produkty z kategorii chemii gospodarczej i higieny toaletowej.
Fakt powo³uje siê w swoim opracowaniu
na Sebastiana Starzyñskiego, szefa platformy TakeTask, wed³ug którego ró¿nice wynikaj¹ z mniejszej ró¿norodnoci towarów
na polskim rynku.
 Klasycznym przyk³adem tego jest Acentino Ocet Balsamiczny Balsamico 500 ml Lidl,
kojarz¹cy siê z W³ochami. W czasie audytu
by³ o 85% dro¿szy, ni¿ w Niemczech. U nas
w dniu badania, jak i w poprzednich kilku
miesi¹cach, kosztowa³ 6,99 z³, a tam  równowartoæ 3,77 z³. To by³a najwiêksza odnotowana ró¿nica. Nale¿y równie¿ dodaæ,
¿e w promocji, obowi¹zuj¹cej w polskim
Lidlu po wykonanym audycie, ten artyku³
mia³ ju¿ cenê 4,99 z³. Zatem wci¹¿ trzeba
by³o zap³aciæ za niego wiêcej, ni¿ w Niemczech bez obni¿ki  czytamy w Fakcie.
Warto te¿ wymieæ 2 produkty typu FOOD,
które w Polsce okaza³y siê dro¿sze niemal o

po³owê, bo o 48%. Alesto Mieszanka Studencka Egzotyczna 200 g mia³a u
nas cenê 9,99 z³. Tymczasem w Niemczech jej koszt wyniós³, w przeliczeniu
6,74 z³. Procentowo dok³adnie tê sam¹ ró¿nicê odnotowano w przypadku
Nostia Przecieru Pomidorowego 500 g Kartonu Lidl. W naszym dyskoncie
mo¿na by³o go kupiæ za 2,19 z³, a w niemieckim sklepie  za równowartoæ
1,48 z³  wylicza dalej Starzyñski. Wed³ug badania dro¿sza jest tak¿e ponad
po³owa produktów nie¿ywnociowych, problem ten dotyczy a¿ 64% asortymentu.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e nie tylko p³acimy dro¿ej za niektóre
produkty, ale otrzymujemy te¿ ¿ywnoæ gorszej jakoci. We wrzeniu br.
opisywalimy audyt przeprowadzony przez Biljanê Borzan, jedn¹ z chorwackich eurodeputowanych. Dziêki jej staraniom niemiecka firma HIPP,
która produkuje ¿ywnoæ dla niemowl¹t, zosta³a zmuszona do zagwarantowania, ¿e ich towary w Chorwacji bêd¹ mia³y tak¹ sam¹ jakoæ jak te w
Niemczech.
Kwestia gorszej jakoci ¿ywnoci, która trafia na wschodnie rynki UE podnoszona jest w mediach od lat. Wielokrotnie ju¿ wykazywano, i¿ jakoæ i
sk³ad tych samych produktów trafiaj¹cych na rynki w zachodniej Europie
czêsto nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co otrzymujemy w pañstwach
Europy Wschodniej i rodkowej.
Badania zlecone i sponsorowane przez chorwack¹ polityk pokaza³y jednoznacznie, ¿e posi³ki dla niemowl¹t przygotowywane przez firmê HIPP ró¿ni¹
siê smakiem, aromatem i sk³adem w zale¿noci od tego, do jakiego pañstwa trafiaj¹. Niemieckie wersje produktów mia³y wiêcej warzyw i znacznie
mniej ry¿u. Dodatkowo, na rynku chorwackim produkty zawiera³y mniej
t³uszczów Omega-3. Co najbardziej bulwersuj¹ce, w Chorwacji te same
teoretycznie produkty - choæ gorszej jakoci - sprzedawane by³y rednio o
50% dro¿ej ni¿ w Niemczech.
Stefczyk.info

Zwi¹zki i pracodawcy twardo
przeciwko emerytalnym kominom
Dwie reprezentatywne centrale zwi¹zkowe i organizacje pracodawców
podpisa³y 21 listopada wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiaj¹
siê likwidacji górnego limitu dochodów, od którego potr¹ca siê sk³adki
na ZUS, czyli tzw. 30-krotnoci. Porozumienia nie podpisa³o Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych.
Tym samym, jako jedyna z reprezentatywnych centrali zwi¹zkowych, OPZZ
popar³o propozycjê rz¹du likwiduj¹c¹ 30-krotnoæ. Innego zdania by³y dwie
pozosta³e centrale zwi¹zkowe: NSZZ Solidarnoæ i Forum Zwi¹zków Zawodowych.
Pod wspólnym stanowiskiem brakuje te¿ podpisu Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego, który jednak poinformowa³, ¿e w pe³ni je popiera. Jak wyjani³a
ekspertka tej organizacji Bogna Nowak-Turowiecka brak podpisu ZRP
wynika jedynie ze wzglêdów organizacyjnych i przekazana zosta³a proba o
jego uzupe³nienie.
Pod popularnym stwierdzeniem 30-krotnoæ kryje siê obowi¹zuj¹ca obecnie zasada, zgodnie z któr¹, roczna podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie mo¿e byæ
wy¿sza od kwoty odpowiadaj¹cej 30-krotnoci prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta
wynosi 127 tys. 890 z³. Dalej ju¿ sk³adek siê nie p³aci. Rz¹dowy projekt
przewiduje zniesienie tego limitu.
Dzi korzystaj¹ z niego osoby zatrudnione na etatach o najwy¿szych dochodach. Ale ma ono równie¿ swoj¹ drug¹ stronê. Wysokoæ emerytur jest
bowiem ograniczona. Likwidacja tzw. 30-krotnoci, bêdzie oznacza³a jednoczesn¹ likwidacjê górnej granicy wiadczeñ i prowadzi³a do tzw. kominów emerytalnych.
I tego dotyczy merytoryczna strona sporu. Zmiana bez w¹tpienia ma bowiem charakter systemowy i wywo³a powa¿ne skutki w sferze ubezpieczeñ
spo³ecznych, w samorz¹dzie terytorialnym, NFZ, u pracodawców, w kieszeniach czêci pracowników. Ok. 350 tys. osób bêdzie p³aci³o sk³adki od
wszystkich swoich dochodów. Jak podkrelali na posiedzeniu zespo³u ds.
ubezpieczeñ spo³ecznych RDS, a tak¿e na komisji sejmowej eksperci zwi¹zków i pracodawców, w wielu przypadkach s¹ to osoby wysoko wykwalifikowane, których utrata na naszym rynku pracy negatywnie wp³ynie na
rozwój innowacyjnej gospodarki. Ale mog¹ to byæ te¿ najciê¿ej pracuj¹cy
na dole w kopalniach górnicy, urzêdnicy, eksperci, zatrudnieni na umowy o
pracê, którym trudno bêdzie uciec od wy¿szych sk³adek. Mog¹ to byæ
równie¿ np. ojcowie wielodzietnych rodzin, którzy du¿o pracuj¹, by utrzymaæ czwórkê czy pi¹tkê dzieci i zajmuj¹c¹ siê nimi ¿onê.
Z drugiej strony mo¿e to prowadziæ do zwiêkszenia liczby samozatrudnionych, wymuszaæ otwieranie w³asnych firm, bo wówczas system pozwala
na p³acenie nawet ni¿szych stawek od standardowych, tj. od 60 proc.
redniego wynagrodzenia, a nie od 100 proc. czy te¿ od w³asnych wysokich dochodów.
Likwidacja 30-krotnoci, mo¿e te¿, jak podkrelali w zespole RDS eksperci
zwi¹zków i pracodawców, wywo³aæ niepokój spo³eczny, poprzez powstanie znacznych ró¿nic w wysokoci emerytur oraz ich waloryzacji.
W systemie kapita³owym obowi¹zuje bowiem prosta zasada: ile sobie uzbierasz, tyle bêdziesz mia³ emerytury. Wysokie sk³adki oznaczaj¹ wiêc emerytalne kominy, powiêkszane sukcesywnie o wysok¹ waloryzacjê, na któr¹
bêd¹ siê ju¿ sk³adali wszyscy obywatele. Zjawisko to, jest sprzeczne z
zasad¹ solidarnoci spo³ecznej i szkodliwe z punktu widzenia d³ugofalowej
stabilizacji wydatków z FUS - napisano w stanowisku z 21 listopada.
Obawy przed spo³ecznym frustracjami potwierdza tak¿e przewodnicz¹ca
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów El¿bieta Ostrowska, która podkrela, ¿e jest to rodowisko szczególnie wra¿liwe na spo³eczn¹ niesprawiedliwoæ i szczególnie mocno j¹ odczuwa. Jest te¿ kwestia finansów FUS
na przysz³oæ.
Projektowana zmiana zmniejszy obecnie deficyt Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, ale w przysz³oci znacznie go zwiêkszy, pog³êbiaj¹c nierównowag¹ dochodów i wydatków FUS. Osoby o wysokich dochodach zazwyczaj bardziej dbaj¹ o zdrowie i ¿yj¹ oraz pobieraj¹ wiadczenia d³u¿ej od
redniej. ( ) Ponadto ma³¿onkom osób pobieraj¹cych wysokie emerytury

przys³uguje renta zazwyczaj wy¿sza ni¿ ich w³asna emerytura - pisz¹ autorzy stanowiska z 21 listopada.
Problemem jest te¿, planowane bardzo szybkie wejcie w ¿ycie zmiany  od
1 stycznia 2018 r. Jak zaznaczaj¹ we wspólnym stanowisku zwi¹zki i pracodawcy, którzy je podpisali, bêdzie to sprzeczne z art. 2 Konstytucji RP
(naruszenie zasady prawid³owej legislacji).
Pracodawcy, tak¿e na posiedzeniu zespo³u RDS i w Sejmie podkrelali, ¿e
maj¹ zamkniête bud¿ety na przysz³y rok i tak niespodziewane zwiêkszenie
kosztów pracy zachwieje ich biznesami. Mówili, ¿e ogranicz¹ w przysz³ym
roku podwy¿ki, nie wiadomo jak bêdzie ze wzrostem zatrudnienia. Partnerzy spo³eczni jeszcze zaapelowali zatem o rzeteln¹ dyskusjê na temat projektu likwidacji 30-krotnoci i rozpoczêcie szerokiej debaty na temat zmian
w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Ale w tej sprawie jest te¿ drugi problem. Jak mówi³ na posiedzeniu zespo³u
ds. ubezpieczeñ spo³ecznych RDS cz³onek KK NSZZ Solidarnoæ Henryk
Nakonieczny, dokonano tu gwa³tu na dialogu spo³ecznym.
Nie ma tu ¿adnej mowy o dialogu. To kpina z partnerów spo³ecznych.
Skoro stworzylimy dobre narz¹dzie, jak¹ jest ustawa o RDS, to teraz nie
mo¿na mówiæ o trudnociach, ale jedynie o tym czy jest gotowoæ do
prowadzenia dialogu lub nie - mówi³.
Reprezentatywne organizacje pracodawców i zwi¹zków zawodowych
wyra¿aj¹ sprzeciw wobec sposobu procedowania przez stronê rz¹dow¹
projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz innych ustaw, oraz negatywnie oceniaj¹ przedmiotowy projekt - czytamy w stanowisku z 21 listopada.
Chodzi o fakt, i¿ partnerzy spo³eczni otrzymali projekt tego samego dnia,
którego stan¹³ na Komitecie sta³ym Rady Ministrów. Potem by³ dalej procedowany wiêc realnie mogli o nim rozmawiaæ ju¿ tylko w Sejmie. Nie by³o
wczeniej szansy na uwzglêdnienie jakichkolwiek ich uwag. W efekcie,
NSZZ Solidarnoæ, FZZ, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i BCC,
przestrzegaj¹ we wspólnym stanowisku, ¿e w przypadku uchwalenia tej
ustawy i wejcia jej w ¿ycie, takie dzia³anie mo¿e zostaæ zakwestionowane
przed Trybuna³em Konstytucyjnym.
Odnosz¹c siê do nie podpisania wspólnego stanowiska przez OPZZ, ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki przypomina, ¿e po posiedzeniu
zespo³u ds. ubezpieczeñ spo³eczny RDS, wszystkie 7 organizacji: 3 centrale
zwi¹zkowe i 4 organizacje pracodawców za¿¹da³y od rz¹du wycofania projektu i podpisa³y siê pod stanowiskiem w tej sprawie, ale ju¿ w Sejmie OPZZ
tego nie zrobi³ zaznaczaj¹c, ¿e ma swoje stanowisko w sprawie 30-krotnoci, które pozytywnie ocenia zmiany w tym zakresie.
Na posiedzeniu zespo³u ds. ubezpieczeñ spo³ecznych, jak i na posiedzeniu
komisji sejmowej na temat likwidacji tzw. 30-krotnoci, przedstawiciele
OPZZ krytykowali prowadzenie konsultacji spo³ecznych w tej sprawie. Mówili
jednak, ¿e ju¿ w przesz³oci opowiadali siê za zmianami dotycz¹cymi 30krotnoci. Woleliby, aby kwestia ta zosta³a rozstrzygniêta inaczej, np. poprzez wprowadzenie pu³apu 40- czy 50-krotnoci dochodu. Te argumenty
potwierdzili w Sejmie zaznaczaj¹c, ¿e obecna propozycja rz¹du to krok w
dobrym kierunku, o którym trzeba jednak jeszcze dyskutowaæ.
Byæ mo¿e jest to w³anie dobry moment, bo tzw. przeciêtnemu obywatelowi mo¿e wydawaæ siê, ¿e osoba zarabiaj¹ca wiêcej, powinna wiêcej wk³adaæ do FUS. Tyle ¿e tu pojawiaj¹ siê ju¿ takie pojêcia jak ekwiwalentnoæ,
system solidarnociowy czy kapita³owy, dodatkowe oszczêdzanie w IKE,
IKZE czy PPK, rozró¿nienie istoty sk³adek i podatków, a to ju¿ by³by w³anie
temat na ow¹ kompleksow¹ dyskusjê.
A jak argumentuje swój projekt rz¹d? Jak argumentowa³ na posiedzeniu
sejmowej komisji wiceminister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej Marcin
Zieleniecki, próg ograniczenia maksymalnej rocznej podstawy wymiaru
sk³adek nie wystêpuje w ubezpieczeniu chorobowym, wypadkowym czy
zdrowotnym. Celem tego projektu jest rozszerzenie tej zasady. Rezygnacja
z rozwi¹zania wyj¹tkowego, stosowanego do tej pory w ubezpieczeniu
emerytalnym i rentowym - mówi³.
Doda³ te¿, ¿e projektowane rozwi¹zanie pozytywnie wp³ynie na finanse
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Wed³ug szacunków resortu rodziny,
w 2018 r. sektor finansów publicznych ma zyskaæ na likwidacji 30-krotnoci ok. 5,4 mld z³. Obejmie to ok. 2 proc. ogó³u ubezpieczonych.
Wiceminister stwierdzi³, ¿e konsultacje spo³eczne projektu trwaj¹ od 26

padziernika, bo wtedy skierowano propozycjê m.in. do partnerów spo³ecznych z Rady Dialogu Spo³ecznego. Natomiast pilny tryb prac nad projektem
spowodowany jest tym, ¿e nowe przepisy maj¹ wejæ w ¿ycie ju¿ za niewiele
ponad miesi¹c, bo od 1 stycznia 2018 r.
W opinii KK NSZZ Solidarnoæ czytamy: NSZZ Solidarnoæ nie mo¿e
zaakceptowaæ zaproponowanych rozwi¹zañ, w wietle aktualnych przepisów, które nie gwarantuj¹ równego obowi¹zku op³acania sk³adek od przychodów bez wzglêdu na ich tytu³. Nale¿y zatem przede wszystkim, zrównaæ
obowi¹zki sk³adkowe wszystkich podatników, o co NSZZ Solidarnoæ
apeluje od lat.
Zastrze¿enia wzbudzaj¹ równie¿ potencjalne skutki dla rynku pracy. Pracownicy objêci limitem, a jest ich 350 tys., bêd¹ przechodziæ do pozakodeksowych form zatrudnienia, a wiêc umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia. To z kolei podwa¿a realnoæ szacowanych przez rz¹d wp³ywów do
FUS.
Anna Grabowska, tysol.pl

Patriotyzm gospodarczy ronie w si³ê
Choæ najwa¿niejszym kryterium, jakim kieruj¹ siê polscy konsumenci
przy wyborze produktów codziennego u¿ytku to cena (81 proc. wskazañ)
i jakoæ (76 proc. wskazañ), to coraz wiêksz¹ rolê odgrywa patriotyzm
gospodarczy. Obecnie niemal dla po³owy Polaków wa¿ne jest rodzime
pochodzenie produktu, co oznacza, ¿e w ci¹gu roku liczba ankietowanych bior¹ca pod uwagê to kryterium znacz¹co siê zwiêkszy³a  czytamy na niezalezna.pl i pap.pl.

cych siê tym kryterium w codziennych zakupach znacznie siê zwiêkszy³a (o
13 punktów procentowych) - wynika z opublikowanego badania CBOS.
Fakt, ¿e jaki produkt codziennego u¿ytku ma polskie pochodzenie jest
trzecim co do wa¿noci (po cenie i jakoci) czynnikiem decyzyjnym. Ludzie
kupuj¹ je g³ównie z przekonania o lepszej jakoci polskich produktów i 
nieco rzadziej  dlatego, ¿e maj¹ poczucie pozytywnego wp³ywu na polsk¹
gospodarkê, kondycjê przedsiêbiorstw i rynek pracy (sytuacjê pracowników). Polskoæ produktu w wiêkszym stopniu wi¹zana jest z firm¹, która
go wyprodukowa³a, ni¿ z krajem produkcji. Oba te czynniki, jak równie¿ fakt,
¿e przedsiêbiorstwo p³aci podatki w naszym kraju, s¹, jak wynika z deklaracji wiêkszoci ankietowanych, istotnym argumentem, który mo¿e prze³o¿yæ siê na wybór okrelonych towarów.
W przewa¿aj¹cej opinii, kupowanie polskich produktów i robienie zakupów w ma³ych, lokalnych sklepach nale¿¹cych do polskich w³acicieli oraz
uczciwe p³acenie podatków to dzia³ania po¿¹dane, traktowane jako przejawy patriotyzmu.
Konsumentów kieruj¹cych siê w codziennych zakupach rodzimym pochodzeniem produktów CBOS zapyta³ o powody takiego postêpowania. Ich
motywacje mo¿na podzieliæ na dwie ogólne kategorie. Pierwsza z nich (57
proc.) obejmuje uzasadnienia odwo³uj¹ce siê do w³aciwoci produktów.
Przywo³ywano ich wysok¹ jakoæ, deklarowano, ¿e s¹ lepsze od wyrobów
zagranicznych, smaczniejsze, zdrowsze, bardziej ekologiczne. Respondenci podkrelali te¿ zaufanie do producentów, wiêksz¹ wiedzê o produktach
oraz przyzwyczajenie do marki; sporadycznie wspominano o korzystnej
cenie. Do drugiej kategorii (43 proc.) CBOS zaliczy³ uzasadnienia zwi¹zane
z patriotyzmem konsumenckim, czyli przekonaniem o pozytywnym wp³ywie kupowania polskich produktów na krajow¹ gospodarkê, sytuacjê przedsiêbiorstw i pracowników (w tym wiêkszy popyt na pracê). Marginalnie
pojawi³ siê tu motyw rywalizacji ekonomicznej z innymi krajami, wyra¿any jako niechêæ do wspierania innych gospodarek.
CBOS zapyta³ respondentów, czy przy wyborze danego produktu istotne jest, ¿e towar zosta³ wyprodukowany przez polsk¹ firmê, zosta³ wyprodukowany w Polsce, firma, która go wyprodukowa³a p³aci w Polsce
podatki. Dla ponad po³owy badanych (56 proc.) wa¿ne przy podejmowaniu decyzji konsumenckich s¹ wszystkie trzy aspekty, a dla jednej
pi¹tej (19 proc.)  ¿aden z nich.
Badanie przeprowadzono metod¹ wywiadów bezporednich wspomaganych komputerowo w dniach 714 wrzenia 2017 roku na licz¹cej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej doros³ych Polaków.
Niezalezna.pl, pap.pl

NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin i PeBeKa przypomina o wi¹tecznej akcji charytatywnej

Podziel siê posi³kiem
NSZZ Solidarnoæ w Oddziale Zak³ady Górnicze Lubin i Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa apeluj¹ do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW ¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników i pracowników
Polskiej Miedzi. Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak
szlachetn¹ akcjê charytatywn¹, mog¹ przekazaæ czêæ swoich bonów
¿ywnociowych do 20 grudnia 2017 r. w biurach Solidarnoci. W
przypadku ZG Lubin bony mo¿na równie¿ przekazywaæ w punktach
wydawania posi³ków profilaktycznych. Komisja Zak³adowa w PeBeKa
zbiera bony od pracowników tak¿e poprzez swoich przedstawicieli na
rejonach.
Polskie pochodzenie produktu jako kryterium wyboru wskazuje niemal
po³owa Polaków (46 proc.). Przez ponad rok grupa respondentów kieruj¹-

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!
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