NS
ZZ

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Nr 1/2018 (23.I.2018)

dzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami Zdzis³awa Lopko. Na spotkaniu strona pracodawcy przedstawi³a informacje m.in. o zatrudnieniu i
wynagrodzeniach za rok ubieg³y.

Dodatkowe ubezpieczenie dla
pracowników na stanowiskach
robotniczych i nierobotniczych
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Polkowice-Sieroszowice przypomina, ¿e ka¿dy pracownik fizyczny i dozoru zatrudniony w jednym z Oddzia³ów KGHM mo¿e skorzystaæ z oferty
PZU dla wszystkich Pracowników KGHM Polska Mied S.A. dotycz¹cej ochrony z tytu³u odpowiedzialnoci materialnej i prawnej. Zainteresowani pracownicy mog¹ zg³aszaæ siê do biur Centrum Us³ug Ksiêgowych w celu z³o¿enia deklaracji. Szczegó³owe
informacje dotycz¹ce ubezpieczenia mo¿na uzyskaæ w biurze
Zwi¹zku NSZZ Solidarnoæ lub w Centrum Us³ug Ksiêgowych.
Sk³adka za ubezpieczenia p³atna w 12 miesiêcznych ratach (kwoty w z³)
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Dane z GUS
Podstaw¹ do rozmów stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy by³y
dane makroekonomiczne dotycz¹ce wzrostu przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku w
czwartym kwartale 2017 r.  4739,51 z³, w stosunku do czwartego kwarta³u 2016 r.  4403,78 z³. Dobra sytuacja gospodarcza prze³o¿y³a siê na
rekordowy wzrost wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw  rednia
wzros³a o ok. 7,62%. Jest to czwarty najlepszy wynik w historii badañ
GUS licz¹c od 2000 r.
Zgodnie z zapisami ZUZP zagwarantowany jest wzrost ca³ej tabeli kategorii osobistego zaszeregowania. Wzrost p³acy zasadniczej wyniesie co
najmniej 6,1% (7,62%*0,8=6,1%). W ubieg³orocznych negocjacjach
gwarantowany wzrost stanowi³ 2,3%.
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Pocz¹tek negocjacji
p³acowych w KGHM
Jak poinformowa³ G³ówny Urz¹d Statystyczny czwarty kwarta³ ubieg³ego roku by³ jednym z najlepszych w historii pod wzglêdem wzrostu
wynagrodzeñ pracowników zatrudnionych w przemyle. Wzrost p³ac
jest ponad dwuipó³krotnie wy¿szy od ubieg³orocznego. Wskanik wzrostu wynagrodzeñ by³ g³ównym tematem rozmów p³acowych miêdzy
stronami ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. Poza negocjacjami p³acowymi strona zwi¹zkowa przypomnia³a pracodawcy o
kilku pilnych sprawach, które zostan¹ omówione na kolejnym spotkaniu.
Zgodnie z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. w sprawie ustalenia nowej wysokoci
sk³adników wynagrodzeñ i wiadczeñ pracowniczych okrelonych w
Uk³adzie, jego strony podejmuj¹ coroczne negocjacje, które rozpoczynaj¹ siê w drugiej dekadzie stycznia. Pierwsze spotkanie odby³o siê nieco
póniej  22 stycznia br.
W negocjacjach wziêli udzia³ Przewodnicz¹cy organizacji zwi¹zkowych i
przedstawiciele pracodawcy w osobach Dyrektora Naczelnego ds. zarz¹dzania strategicznego Andrzeja Zbróga i Dyrektora Departamentu Zarz¹-

Informacje o wynagrodzeniach i zatrudnieniu
Jak czytamy w zestawieniu rednia p³aca w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzros³a o 4% razem z wyp³at¹ dodatkowej nagrody rocznej, bez wyp³aty nagrody z zysku rednia
p³aca podwy¿szy³a siê o 2,3%. Nale¿y dodatkowo
uwzglêdniæ inflacjê na poziomie 2%. Jednoczenie wzrost
przeciêtnego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw
za 12 miesiêcy 2017 r. wyniós³ 5,9%.
Przeciêtne rednioroczne zatrudnienie w KGHM nieznacznie wzros³o o 21 osób do 18198 pracowników. Zauwa¿alny spadek zatrudnienia wyst¹pi³ jedynie w Centrali Spó³ki
 z 642 do 629 pracowników. Zatrudnienie wzros³o w
Zak³adach Górniczych Polkowice-Sieroszowice (21
osób), Zak³adach Wzbogacania Rud (11 osób) i Zak³adzie
Hydrotechnicznym (6 osób).

W zestawieniu wyszczególniono te¿ konkretne elementy wynagrodzeñ
sk³adaj¹ce siê na wynagrodzenie ogó³em. Zauwa¿alne jest pog³êbianie
siê negatywnej tendencji zmniejszania p³acy zasadniczej w porównaniu
do ca³ego wynagrodzenia. W ca³ym KGHM p³aca zasadnicza stanowi
20,55% wynagrodzenia ogó³em, w hutach 24,11%, a w kopalniach ju¿
tylko 18,90%.
PPE i Abonament Medyczny
Wed³ug stanu na 31 grudnia 2017 r. do Pracowniczego Programu Emerytalnego przyst¹pi³o 93,57% za³ogi. Na koniec 2016 r. do PPE nale¿a³o
93,08%. PPE jest bardzo korzystnym rozwi¹zaniem dla pracowników,
tym bardziej cieszy fakt wzrostu osób zapisanych do Programu. W przypadku abonamentu medycznego zapisane jest 64,5% za³ogi.
Negocjacje
Przedstawiciele Zarz¹du zaproponowali wzrost tabeli z kategoriami osobistego zaszeregowania o 3,8%, czyli po³owê pe³nego wskanika 
znacznie poni¿ej gwarantowanego przez nowy zapis ZUZP wzrost w wysokoci 6,1%.
Na takie postawienie sprawy przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych po
kolei jednoznacznie stwierdzali, ¿e zgody byæ nie mo¿e. Sprawa wzrostu
p³acy zasadniczej o przedmiotowy wskanik bêdzie g³ównym tematem na
nastêpnym spotkaniu.
Na kolejny termin negocjacji przedstawiciele zwi¹zków zawodowych

zaproponowali ³¹cznie piêæ zagadnieñ:
1) Wzrost stawek p³ac zasadniczych co najmniej o 6,1% (par. 76 ust. 3
ZUZP);
2) Wy³¹czenie wp³ywu podatku od miedzi i srebra na nagrodê z zysku
(Za³. nr 11 do ZUZP ust. 1);
3) W³¹czenie demotywuj¹cej premii C1 do p³acy zasadniczej;
4) Wyliczanie stawki godzinowej z 9 zamiast 8 kategorii osobistego
zaszeregowania za pracê w warunkach szkodliwych, uci¹¿liwych i
niebezpiecznych (Za³. nr 4 do ZUZP ust. 6);
5) Ujednolicenie zaszeregowañ pracowników  ze wzglêdu na zmianê
przepisów  wraz z ustanowieniem kategorii osobistego zaszeregowania od 12 do 16 dla górnika operatora samojezdnych maszyn
górniczych (Za³. nr 1 do ZUZP ust. 1 pkt 1b).
Kolejne spotkanie zaplanowano na 5 lutego br.

Przejcie Departamentu
Udostêpnienia Z³o¿a do O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
W zwi¹zku z niejasnymi zasadami przejcia Departamentu Udostêpnienia Z³o¿a wraz z pracownikami z Centrali Spó³ki do Zak³adów Górniczych Polkowice-Sieroszowice Rada Pracowników postanowi³a
skierowaæ zapytanie i w¹tpliwoci do Prezesa Zarz¹du.
Przewodnicz¹cy Rady Pracowników Bogus³aw Szarek skierowa³ pismo
do Prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. Rados³awa Domagalskiego-£abêdzkiego. Pismo zosta³o równie¿ zaadresowane do wiadomoci:
Dyrektora Naczelnego ds. zarz¹dzania strategicznego Andrzej Zbróga,
Dyrektora Naczelnego O/ZG Polkowice-Sieroszowice Rados³awa Stacha i Dyrektor Departamentu HR Marty Kieruzal. Poni¿ej treæ pisma.
Dnia 27 grudnia 2017 r. Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. podj¹³ w formie
uchwa³y decyzjê o wy³¹czeniu ze struktury Centrali Spó³ki Departamentu
Udostêpnienia Z³o¿a i jego przeniesieniu z dniem 1 stycznia 2018 r. do
struktury O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Efektem tej decyzji jest przejcie czêci zak³adu pracy (czêci Centrali) do nowego pracodawcy (O/ZG
Polkowice-Sieroszowice), co w konsekwencji skutkuje przejciem pracowników ww. Departamentu do naszego Oddzia³u [art. 23(1) par. 1
Kodeksu Pracy].
Naszym zdaniem decyzja ta zosta³ podjêta pochopnie, gdy¿ nie uwzglêdnia realiów prawnych okrelaj¹cych zasady przejêcia pracowników miêdzy pracodawcami. Za niemo¿liw¹ do utrzymania nale¿y uznaæ datê okrelon¹ na 1 stycznia 2018 roku. Data ta nie uwzglêdnia obowi¹zku spe³nienia przez obu pracodawców ustawowych wymogów proceduralnych,
które z kolei wi¹¿¹ siê z koniecznoci¹ zachowania przewidzianych przepisami terminów.
Na wstêpie wskazujemy, ¿e podjêcie ww. decyzji naruszy³o uprawnienia
Reprezentatywnych Organizacji Zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w O/ZG Polkowice-Sieroszowice tworz¹cych Forum Zwi¹zków Zawodowych (Rada
Pracowników) do przeprowadzenia konsultacji. Forum na mocy porozumienia z 19 maja 2006 r., zawartego przez te Organizacje z pracodawc¹
zastêpuje radê pracowników, o której jest mowa w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W myl par. 2 pkt
2 ww. porozumienia pracodawca (O/ZG Polkowice-Sieroszowice) powinien by³ przekazaæ cz³onkom Forum informacjê o przewidywanych
zmianach zatrudnienia, w sposób i terminie umo¿liwiaj¹cym zwi¹zkom
zawodowym przygotowanie siê do konsultacji i ich rzeczowe przeprowadzenie. Pracodawca powinien by³ zatem przekazaæ informacjê o zamierzonych dzia³aniach w sferze zatrudnienia i to w adekwatnym terminie.
Jednak, jak ju¿ wskazano, decyzja ta zosta³a ju¿ podjêta i to bez uwzglêdnienia konsultacyjnych obowi¹zków naszego pracodawcy.
Decyzja Zarz¹du Spó³ki, jak wskazalimy wy¿ej, skutkuje automatycznie
transferem pracowników, w zwi¹zku z czym ustawa o zwi¹zkach zawodowych nak³ada na Centralê Spó³ki oraz na O/ZG Polkowice-Sieroszowice
obowi¹zek wype³nienia szeregu dalszych wymogów, niezale¿nych od
wy¿ej opisanego obowi¹zku konsultacyjnego. Zgodnie z art. 26(1) ustawy o zwi¹zkach zawodowych obaj pracodawcy s¹ zobowi¹zani poinformowaæ dzia³aj¹ce u nich organizacje zwi¹zkowe o przewidywanym terminie przejcia pracowników, przyczynach przejcia, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a tak¿e o zamierzo-

nych dzia³aniach dotycz¹cych warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególnoci warunków pracy, p³acy i przekwalifikowania. Informacje te maj¹ byæ przekazane na co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem przejcia zak³adu pracy lub jego czêci. Z przepisów tych
wynika, ¿e do przejcia pracowników mo¿e dojæ nie wczeniej ni¿ po 30
dniach od przekazania zwi¹zkom zawodowych ww. informacji. Tak¹ informacje organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w O/ZG Polkowice-Sieroszowice otrzyma³y 29 grudnia 2017 r., st¹d te¿ najwczeniejsza, zgodna z
prawem data przejcia pracowników to 29 stycznia 2018 r. (nasz pracodawca ostatecznie okreli³ tê datê na 1 lutego 2018 r.) zak³adaj¹c, i¿ w
tym samym czasie adekwatn¹ informacjê swoim organizacjom zwi¹zkowym z³o¿y³a Centrala Spó³ki.
Zwi¹zki zawodowe O/ZG Polkowice-Sieroszowice otrzyma³y od pracodawcy informacjê, i¿ przewiduje on podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
dostosowania warunków p³acowych przejmowanych pracowników do
obowi¹zuj¹cych w O/ZG Polkowice-Sieroszowice, co z kolei uruchomi³o z mocy art. 26(1) par. 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych negocjacje w
sprawie zawarcia stosownego porozumienia.
Wskazujemy, i¿ skutki zaniechania powy¿szych dzia³añ zosta³y opisane
w ustawie o zwi¹zkach zawodowych w art. 35 ust. 1 pkt 4 Rozdzia³u 5
Odpowiedzialnoæ za naruszenie przepisów ustawy.
Mamy nadziejê, i¿ obaj pracodawcy uzgodni¹ zwiêkszenie funduszu
wynagrodzeñ pracodawcy przejmuj¹cego o wielkoæ rodków na wynagrodzenia i dodatkowe sk³adniki p³acowe odpowiednio do liczby przejmowanych pracowników wraz z odpowiednim przeniesieniem rodków
zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych Centrali na rzecz ZFS O/
ZG Polkowice-Sieroszowice.
Wyra¿amy równie¿ nasz¹ negatywn¹ ocenê nie tylko dla sposobu, w jaki
Zarz¹d Spó³ki zadecydowa³ o tak istotnych dla naszego Oddzia³u zmianach organizacyjnych, ale tak¿e dla kierunku tych zmian. Nie ma ¿adnego
merytorycznego uzasadnienia dla utworzenia w O/ZG Polkowice-Sieroszowice kolejnego stanowiska dyrektorskiego. Nowy pion Dyrektora
ds. Inwestycji GG-P (dotychczasowy Departament Udostêpniania Z³o¿a
w Centrali) ma liczyæ zaledwie 17 pracowników. Bêdzie on wykonywa³
zadania rzeczowo w³aciwe dla komórek w ju¿ istniej¹cych pionach Dyrektora ds. Technicznych i Dyrektora ds. Ruchu. Bior¹c jednak pod specyfikê projektu G³ogów G³êboki Przemys³owy wyodrêbnienie organizacyjne tych komórek mo¿na uznaæ za celowe jednak¿e ich przyporz¹dkowanie s³u¿bowe powinno nast¹piæ na poziomie nie dyrektora lecz G³ównego In¿yniera.
Krytycznie wypowiadamy siê tak¿e w kwestii miejsc pracy przejmowanych pracowników, które maj¹ byæ utrzymane na terenie O/ZG Rudna.
Takie rozwi¹zanie poddaje w w¹tpliwoæ kto jest rzeczywistym pracodawc¹ takich pracowników, kto mo¿e wydawaæ im polecenia s³u¿bowe,
kto ewidencjonuje ich czas pracy czy te¿ jakie prawo wewn¹trzzak³adowe
ma byæ wobec nich stosowane. Kolejne w¹tpliwoci dotycz¹ takich kwestii jak rozliczanie zjazdów pracowników i zwi¹zanej z ni¹ odpowiedzialnoci kierowniczej, sposób rozliczania bud¿etu projektu GGP a przede
wszystkim czy nowy pion ma byæ trwa³ym elementem organizacyjnym
O/ZG Polkowice-Sieroszowice czy te¿ ma funkcjonowaæ jedynie czasowo, tj. do czasu zrealizowania projektu GGP.
Wnosimy zatem o ponowne, wnikliwe przeanalizowanie podjêtej decyzji
i jej skutków, a tak¿e wnosimy o bezwzglêdne przestrzeganie obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych.
Bogus³aw Szarek
Przewodnicz¹cy Forum Zwi¹zków Zawodowych
(Rady Pracowników) w O/ZG Polkowice-Sieroszowice
Odpowiedzi w imieniu Prezesa Zarz¹du 8 stycznia 2017 r. udzieli³a
Dyrektor Departamentu HR Marta Kieruzal.
W odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2018r. dot. decyzji o wy³¹czeniu ze
struktury Centrali Spó³ki Departamentu Udostêpniania Z³o¿a i jego przeniesieniu w struktury O/ZG Polkowice-Sieroszowice, uprzejmie informujê co nastêpuje:
Uchwa³a w w/w zakresie bêdzie realizowana jednoczenie przez dwóch
pracodawców i ostateczne przejcie pracowników w trybie art.23 1 k.p.
nast¹pi po spe³nieniu wszystkich wymogów prawnych zarówno przez
KGHM Centralê jak i Oddzia³ ZG Polkowice - Sieroszowice.
Na dzieñ 04.01.2018r. KGHM Polska Mied S.A. Centrala jest w trakcie
opiniowania w/w decyzji przez Radê Pracowników. Zgodnie z treci¹

art.26(1) ustawy z dnia 23.05.1991 r z póno zm. o zwi¹zkach zawodowych KGHM Centrala wyst¹pi do dzia³aj¹cych organizacji zwi¹zkowych z
informacj¹ o:
- przewidywanym terminie przejcia pracowników,
- jego przyczynach oraz prawnych, ekonomicznych i socjalnych jego
skutkach,
a tak¿e
- o zamierzonych dzia³aniach dotycz¹cych warunków zatrudnienia tych
pracowników.
Jednoczenie pracownicy objêci zmian¹, zostan¹ poinformowani o przys³uguj¹cym im, w terminie 2 miesiêcy od przejcia do innego zak³adu
pracy, prawie do rozwi¹zania stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem.
Dnia 05.01.2018r. odby³o siê spotkanie Dyrektora Departamentu HR Centrali oraz Dyrektora Naczelnego O/ZG Polkowice-Sieroszowice, na którym
ustalono, ¿e uwzglêdniaj¹c:
1. dotychczasowe dzia³ania obu jednostek (pracodawców),
2. specyfikê rozliczeñ finansowo-ksiêgowych prowadzonych przez Centrum Us³ug Ksiêgowych,
3. koniecznoæ zachowania ustawowych terminów informacyjnych, a
tak¿e niezbêdnych do przeprowadzenia negocjacji p³acowych z organizacjami zwi¹zkowymi,
4. koniecznoæ przygotowania porozumienia dotycz¹cego przeniesienia rodków na wynagrodzenia i inne sk³adniki p³acowe,
optymalnym terminem przejcia pracowników w trybie art.23 1 k.p. jest
16 luty 2018r. Wskazany termin pozwoli na prawid³owe i zgodne z przepisami przeprowadzenie ca³ego procesu.
Jednoczenie nie odnosimy siê jako KGHM Centrala do kwestii przysz³ego miejsca pracy przejmowanych pracowników oraz przypisania organizacyjnego w nowej strukturze, pozostawiaj¹c te zakresy pracodawcy przejmuj¹cemu, czyli ZG Polkowice-Sieroszowice.
Marta Kieruzal
Dyrektor Departamentu HR

Wykszta³cone dobrze, traktowane le
Mniejsza dyspozycyjnoæ wynikaj¹ca z obowi¹zków zwi¹zanych z wychowaniem dzieci oraz wci¹¿ panuj¹ce w wielu firmach stereotypy to
g³ówne przyczyny, które sprawiaj¹, ¿e kobiety zarabiaj¹ mniej od mê¿czyzn zatrudnionych na tych samych stanowiskach.
Z komunikatu wydanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej wynika, ¿e w Polsce kobiety zarabiaj¹ od 7 do 18,5 proc. mniej
ni¿ mê¿czyni. Ró¿nica ta nazywana jest luk¹ p³acow¹ i w naszym kraju
wynosi rednio 700 z³. Dr Hanna Kinowska z Zak³adu Zarz¹dzania Kapita³em Ludzkim Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie podkrela, ¿e nie
jest to tylko polski problem, Unia Europejska boryka siê z nim od wielu lat.
 W krajach Europy Zachodniej dysproporcje w zarobkach kobiet i mê¿czyzn s¹ nawet dwukrotnie wy¿sze ni¿ w Polsce  mówi specjalistka. Tê
tezê potwierdzaj¹ dane Europejskiego Urzêdu Statystycznego. Zgodnie z
nimi w UE rednia ró¿nica w wynagrodzeniach kobiet i mê¿czyzn wynosi
a¿ 16,7 proc.
Cena macierzyñstwa
Analizuj¹c przyczyny luki p³acowej, eksperci wskazuj¹ na czynniki subiektywne, zwi¹zane z postrzeganiem kobiet przez pracodawców oraz obiektywne, takie jak mniejsza dyspozycyjnoæ wynikaj¹ca z obowi¹zków rodzinnych. Natomiast nie ma wród nich wykszta³cenia.  W Polsce kobiety s¹ tak samo dobrze wykszta³cone jak mê¿czyni  zaznacza dr Kinowska. Jej zdaniem istotne znaczenie maj¹ w³anie kwestie zwi¹zane z macierzyñstwem i wychowaniem dzieci. W przewa¿aj¹cej czêci rodzin to
kobiety pe³ni¹ funkcje opiekuñcze. Z tego wzglêdu na pracê zawodow¹
mog¹ powiêciæ mniej czasu i s¹ mniej dyspozycyjne dla pracodawców.
W momencie, gdy kariera powinna rozwijaæ siê najbardziej dynamicznie,
nastêpuj¹ awanse na wy¿sze stanowiska, kobiety skupiaj¹ siê na pogodzeniu obowi¹zków zawodowych i rodzinnych.  Liczba godzin, które
kobiety i mê¿czyni mog¹ powiêciæ na pracê, ma wp³yw na dysproporcje
w zarobkach. Wprawdzie w Polsce badania dotycz¹ce tej kwestii nie zosta³y jeszcze przeprowadzone, ale badania naukowców amerykañskich
pokaza³y, ¿e luka p³acowa mo¿e zostaæ zmniejszona o po³owê po skorygowaniu jej o liczbê godzin przepracowanych przez kobiety i mê¿czyzn 
dodaje specjalistka z SGH.

Im wy¿ej, tym gorzej
Im wy¿sze stanowisko, tym dysproporcje w wynagrodzeniach s¹ wiêksze. Wed³ug resortu pracy w przypadku mened¿erów wynosz¹ one 27,7
proc. i s¹ znacznie wy¿sze od redniej unijnej. Tak ogromne ró¿nice wynikaj¹ m.in. ze stereotypów w postrzeganiu kobiet przez pracodawców.
Niestety, bardzo czêsto same kobiety te stereotypy utrwalaj¹. Ju¿ w momencie rekrutacji mniej odwa¿nie prezentuj¹ swoje umiejêtnoci i zgadzaj¹ siê na pracê za ni¿sze wynagrodzenie ni¿ mê¿czyni. Póniej, ju¿ w
trakcie kariery, upominanie siê o podwy¿kê jest dla nich znacznie trudniejsze. Dr Hanna Kinowska podkrela, ¿e mê¿czyzna, który prosi o podwy¿kê, postrzegany jest jako asertywny i wiadomy swoich kompetencji. W
tej samej sytuacji kobieta odbierana jest jako osoba agresywna i roszczeniowa.  Mê¿czyzna ma wiêksz¹ szansê na podwy¿kê, a ju¿ samo staranie
siê o ni¹ mo¿e nawet poprawiæ jego pozycjê zawodow¹. Kobieta musi
postêpowaæ bardziej subtelnie, co jest znacznie trudniejsze  mówi.
Odpuszczaj¹ ju¿ na starcie
W ocenie resortu pracy problemem jest tak¿e niska samoocena kobiet. 
W grupie absolwentów do 30. roku ¿ycia pozostaj¹cych bez pracy oczekiwania finansowe kobiet by³y o 303 z³ ni¿sze ni¿ mê¿czyzn, natomiast w
grupie pozosta³ych bezrobotnych ró¿nica ta wynios³a 366 z³  poinformowa³o MRPiPS w komunikacie. Równoczenie kobiety czêciej ni¿
mê¿czyni wybieraj¹ pracê w tych sektorach gospodarki i zawodach,
które s¹ gorzej op³acane. Na w³asne ¿yczenie rezygnuj¹ z kariery np. w
dziedzinach opartych na nowoczesnych technologiach czy informatyce,
w których wynagrodzenia s¹ wysokie.  Tam kobiet jest zdecydowanie
mniej ni¿ mê¿czyzn. Po czêci wynika to z przekonania, ¿e do wykonywania tego typu zawodów maj¹ mniejsze predyspozycje, co nie jest prawd¹
 zaznacza dr Kinowska.
Prezesura nie dla pañ?
Kobiety nie tylko zarabiaj¹ mniej od mê¿czyzn, ale tak¿e znacznie rzadziej
od nich zajmuj¹ wysokie stanowiska. W Polsce tylko 7 proc. prezesów
spó³ek notowanych na gie³dzie stanowi¹ panie. W Unii Europejskiej odsetek ten jest jeszcze ni¿szy i wynosi 3,5 proc. To efekt tych samych
stereotypów, które sprawiaj¹, ¿e kobiety rzadziej upominaj¹ siê o podwy¿kê. Przy awansie na wy¿sze stanowisko, powierzenie którego wymaga zaufania ze strony pracodawcy, wa¿ne s¹ takie cechy jak asertywnoæ,
umiejêtnoæ podejmowania decyzji oraz stanowczoæ. Zdaniem dr Kinowskiej posiadanie takich zdolnoci przez mê¿czyznê oznacza, ¿e wykazuje on cechy przywódcze i jest ceniony w firmie. Natomiast kobieta,
która posiada te same cechy, postrzegana jest jako osoba agresywna,
która nie potrafi wspó³pracowaæ, co czêsto przekrela jej szanse na awans.
Agnieszka Konieczny, Tygodnik l¹sko-D¹browski nr 3/2018


Przysz³oæ przede wszystkim
 W 2017 roku wiele spraw pracowniczych uda³o siê wynegocjowaæ.
Za najwiêkszy sukces uwa¿amy przywrócenie wieku emerytalnego,
projekt ten popar³o 2,5 miliona obywateli. Ale to w przysz³oci s¹
nasze g³ówne cele  mówi Tadeusz Majchrowicz, zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ i przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Podkarpacie S, w rozmowie z Andrzejem Berezowskim dla Tygodnika Solidarnoæ nr 1/2018.

 Co jest najwiêkszym sukcesem Solidarnoci w mijaj¹cym roku?
 Dla naszego zwi¹zku ka¿dy rok jest trudny. Kiedy rz¹dzi³a koalicja POPSL, próbowa³a postawiæ nas do k¹ta. Nie liczy³y siê nasze protesty, nie
rozwa¿ano naszych propozycji. W tym roku wiele spraw pracowniczych
uda³o siê wynegocjowaæ. Za najwiêkszy sukces uwa¿amy przywrócenie
wieku emerytalnego, projekt ten popar³o 2,5 miliona obywateli. Niezwykle wa¿n¹ kwestiê stanowi³o wyznaczenie swoistej mapy drogowej, czyli
drogi dojcia do wszystkich wolnych niedziel dla pracowników handlu.
S¹ setki osób, które niepotrzebnie pracuj¹ w ten dzieñ.
 Jak wygl¹daj¹ prace Rady Dialogu Spo³ecznego? Tu te¿ sukces?
 W pierwszym roku funkcjonowania Rady Dialogu Spo³ecznego, kiedy
przewodnicz¹cym by³ Piotr Duda, RDS dzia³a³a bardzo sprawnie. W tym
roku funkcjonowa³a ju¿ nieco mniej p³ynnie. Dodatkowym problemem
by³o to, ¿e rz¹dz¹cy szukali obejcia obowi¹zku konsultacji w ramach
Rady. Kilka istotnych ustaw by³o procedowanych jako projekty poselskie
bez konsultacji spo³ecznych, z czym siê nie zgadzamy. Moim zdaniem
bardzo dobrze funkcjonuje Wojewódzka Rada Dialogu Spo³ecznego w
Rzeszowie, gdzie trafiaj¹ sprawy pracownicze z ca³ego województwa podkarpackiego.
 Nast¹pi³a zmiana na stanowisku premiera. Nowym szefem Rady
Ministrów jest Mateusz Morawiecki, który by³ inicjatorem nowelizacji
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, znosz¹cej górny limit
sk³adek. Jej projekt nie by³ konsultowany z RDS...
 Tak, to siê zgadza, jednak w wyg³oszonym exposé nowy premier zapowiada dialog i podkrela rolê RDS. Co prawda s¹ to tylko s³owa, jednak
musimy daæ premierowi pewien kredyt zaufania. Nie zgadzamy siê na
zniesienie limitu. Wskazalimy, ¿e te planowane 5 mld z³otych, jakich
oczekuje Ministerstwo Finansów z tytu³u zniesienia limitu, mo¿na pozyskaæ poprzez jednakowe obci¹¿enie ka¿dego rodzaju umowy sk³adk¹ na
ubezpieczenia spo³eczne. Uwa¿amy te¿, ¿e wiele rekinów biznesu ucieknie od p³acenia sk³adek, przechodz¹c na kontrakty. Mo¿e to skutkowaæ
tym, ¿e do ZUS-u nie wp³ynie wiêcej rodków.
 Czy pomimo tego wierzy Pan premierowi Morawieckiemu, ¿e bêdzie
prowadzi³ dialog?
 Ca³e nasze ¿ycie polega na dawaniu komu kredytu zaufania. Po owocach ich poznacie i rz¹d premiera Morawieckiego poznamy tak¿e po
owocach, efektach jego pracy i dzia³añ. Zapowiedzi s¹ obiecuj¹ce.
 Premier chce wprowadziæ tzw. konstytucjê dla biznesu...
 Zgadzamy siê, ¿e trzeba umocniæ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa, ale
nie mo¿na tego robiæ kosztem pracowników, dlatego chcemy te¿ konstytucji dla pracowników, czyli umocnienia uk³adów zbiorowych pracy, tak¿e ponadzak³adowych czy ponadnarodowych. Chodzi o to, aby pracownicy na przyk³ad Volkswagena zarabiali tyle samo za tak¹ sam¹ pracê
niezale¿nie, w jakim kraju pracuj¹. Rozumiem, ¿e bran¿owe uk³ady zbiorowe, na przyk³ad w bran¿y motoryzacyjnej, mog¹ byæ trudne do akceptacji
dla koncernów motoryzacyjnych, bo ze sob¹ konkuruj¹, ale w ramach
jednej grupy kapita³owej p³ace powinny byæ jednakowe.
 Na rok 2018 zwi¹zek przyj¹³ has³o  Solidarnoæ dla Niepodleg³ej. Co to oznacza?
 Solidarnoæ jest kontynuatork¹ dzia³añ opartych na patriotyzmie. Sami
¿o³nierze AK mówi¹, ¿e S jest dziedziczk¹ tradycji Armii Krajowej, dlatego
chcemy aktywnie w³¹czyæ siê w obchody 100-lecia odzyskania niepodleg³oci.
 Czy przyjête has³o oznacza jedynie koncentrowanie siê na wiêtowaniu rocznic historycznych?
 wiêtowanie rocznic jest wpisane w nasz¹ dzia³alnoæ, podobnie jak
pielêgnowanie pamiêci historycznej. Nie oznacza to jednak, ¿e nie chcemy mówiæ o przysz³oci, bo to s¹ nasze g³ówne cele.
 Czy mo¿emy wiedzieæ jakie?
 Przysz³oæ to automatyzacja i robotyzacja. Kto bêdzie wtedy p³aci³ podatki? Pañstwo bez podatków przecie¿ siê nie utrzyma. Jak bêdzie wygl¹da³ wówczas status pracownika? To s¹ wyzwania na przysz³oæ. Jako
zwi¹zek musimy nad¹¿aæ za zmianami, które dotycz¹ pracownika, które
nieuchronnie nastêpuj¹. Jako jedni z nielicznych mamy bazê ekspertów,
którzy pozwalaj¹ nam w³aciwie odczytywaæ zachodz¹ce zmiany.

 Jakie jeszcze zadania stawia sobie zwi¹zek w przysz³oci?
 Musimy przyci¹gaæ do dzia³alnoci zwi¹zkowej coraz wiêcej m³odych
ludzi. Uda³o nam siê utworzyæ sekcjê m³odych. To wielkie zadanie przygotowaæ m³odych tak, aby mogli od nas przej¹æ zarz¹dzanie zwi¹zkiem i
zapewniæ mu ci¹g³oæ. Nie mo¿e obowi¹zywaæ zasada, ¿e nie ma ludzi
niezast¹pionych, ¿e po nas choæby potop. Musimy te¿ zapewniæ liderom
S, zw³aszcza na poziomie zak³adów pracy, realn¹ i faktyczn¹ ochronê.
Postulujemy, aby w przypadku zwolnieñ dyscyplinarnych, które siê zdarzaj¹, dzia³acze mogli pracowaæ do czasu rozstrzygniêcia zasadnoci zwolnienia przez s¹d. Dzi s¹ przypadki, ¿e przez kilka lat pozostaj¹ oni bez
pracy i rodków do ¿ycia. Problemem jest te¿ reprezentatywnoæ organizacji zwi¹zkowych. Nie mo¿e byæ tak, ¿e w przedsiêbiorstwie do negocjacji z pracodawc¹ przystêpuje Solidarnoæ, a miejsca obok zajmuj¹ przedstawiciele organizacji, które reprezentuj¹ zaledwie kilkunastu pracowników. Problemem Polski jest zbyt du¿a iloæ zwi¹zków w zak³adach pracy.
Na przyk³ad w Poczcie Polskiej jest ich ok. 78. I jak tu negocjowaæ?
Musimy doprowadziæ do nowych zasad reprezentatywnoci. I kolejna
wa¿na kwestia... Przedsiêbiorcy, bêd¹c cz³onkami jakich organizacji,
mog¹ koszty udzia³u w nich odliczaæ od podatku. Oczekujemy, ¿e równie¿
zwi¹zkowcy bêd¹ mogli odliczaæ wysokoæ p³aconych sk³adek od podatku.
 Jak Solidarnoæ widzi swoj¹ rolê na arenie miêdzynarodowej?
 Nasi ludzie dzia³aj¹ w wielu europejskich strukturach zwi¹zkowych.
Przekazujemy nasze dowiadczenia tworz¹cym siê niezale¿nym zwi¹zkom zawodowym w innych krajach. Mielimy ³zy w oczach, gdy na Bia³orusi na pocz¹tku kongresu zwi¹zków demokratycznych wszyscy odpiewali Mury Jacka Kaczmarskiego. Po bia³orusku. Na Litwie zwi¹zek nazywa siê Solidarumas. Pomagamy te¿ zwi¹zkom na Ukrainie czy w Gruzji.
 Co 2018 rok przyniesie Solidarnoci w Pana regionie?
 Ju¿ od listopada 2017 r. trwaj¹ w podstawowych jednostkach organizacyjnych Zwi¹zku wybory w³adz na kadencjê 2018-2022. Wybory na
poziomie zak³adów i regionu potrwaj¹ do koñca czerwca 2018 r. i to
bêdzie najbardziej absorbuj¹ca nasz¹ uwagê kwestia w najbli¿szym czasie. Wierzê równie¿, ¿e uda siê nam zorganizowaæ pracowników w tych
firmach, gdzie nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe. Reasumuj¹c  wiele pracy
wykonalimy, przed nami bardzo du¿o tematów, które pozwol¹ chroniæ
pracownika w miejscu pracy. Mam te¿ nadziejê na korzystne zmiany w
ustawie o zwi¹zkach zawodowych i nowym Kodeksie pracy.

Podsumowanie akcji charytatywnych
Przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia zakoñczy³a siê akcja charytatywna prowadzona przez NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. O/
ZG Lubin oraz Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. Celem corocznie organizowanej przez NSZZ Solidarnoæ akcji jest solidaryzowanie siê ludzi pracy z ludmi znajduj¹cymi siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Akcja prowadzona by³a od padziernika do grudnia
2017 r.
Z zebranych i zakupionych produktów sporz¹dzono paczki ¿ywnociowe. W sk³ad paczek wesz³y przede wszystkim artyku³y spo¿ywcze przeznaczone na posi³ki regeneracyjne dla pracowników kopalni, a przekazane przez nich na tak szczytn¹ akcjê maj¹c na celu wsparcie najubo¿szych
rodzin z naszego regionu. Za spraw¹ zbiórki wiele rodzin mog³o w spokoju i radoci spêdziæ wiêta Bo¿ego Narodzenia. Paczki przekazane zosta³y
ze wi¹tecznymi ¿yczeniami od górników, dziêki czemu na twarzach obdarowanych zagoci³ umiech.
W imieniu Komisji Zak³adowej i Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ w
O/ZG Lubin i PeBeKa pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim ludziom dobrej woli, bez których osi¹gniêcie tego szczególnego celu
nie by³oby mo¿liwe. Dziêkujemy wszystkim, którzy czynnie wsparli tak
szczytn¹ akcjê i Paniom pracuj¹cym w bufetach wydaj¹cym posi³ki profilaktyczne. Niech Bóg ka¿dego dnia b³ogos³awi i wynagradza za serce
otwarte na potrzeby najubo¿szych  ¿yczymy Wam aby Nowy Rok by³
przepe³niony radoci¹ i pasmem sukcesów.
Przewodnicz¹cy KM i KZ NSZZ Solidarnoæ
Bogdan Nuciñski i Ireneusz Pasis
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