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Zespół Roboczy
Podczas posiedzenia ZR w dniu 14.06.2016r, poruszono
następujące tematy:
1. Zmiana treści Załącznika nr 7 do ZUZP poprzez jego uzupełnienie o zapisy dotyczące dodatku mistrzowskiego
2. Ocena funkcjonowania Zasad uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego
3. Aneks nr 5 do Regulaminu Pracy (m.in. uregulowanie kwestii
przeszukań pracowników), stosownie do kwestii ustaleń z ad.4.
ust.2. pkt.1. protokołu z 02.02.2016r
4. Interpretacja postanowień Załącznika nr 5 do ZUZP – Zasady
obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej
5. Program Ubezpieczeniowy Opieka Medyczna
6. Sprawy różne.
Strony wymieniły opinie na temat trybu rozmów w zakresie
zagadnień ujętych w pkt.1-3 porządku obrad oraz uzgodniły, że
rozmowy w przedmiotowych zakresach będą się odbywały na kolejnych posiedzeniach Zespołów Roboczych. Wzmożona dyskusja w
ramach wspomnianych trzech punktów dotyczyła dodatku mistrzowskiego. Co prawda szczegółowe zapisy będą procedowane podczas kolejnych spotkań Zespołu Roboczego to jednak wydaje się, iż
dodatek mistrzowski będzie zależał od ilości podległych pracowników, bazą wyjściową będzie pięciu podległych pracowników, również będzie brana pod uwagę wypadkowość oraz chorobowe. Jeśli
chodzi o zastępowanie mistrza to procedurę będzie można prawdopodobnie uruchamiać z dnia na dzień, a jego wysokość będzie
określona procentowo do ilości dni gdy została uruchomiona procedura „zastępstwa”. Źródłem finansowania miałby być 1%, który pozostaje w gestii Dyr. Generalnego.
W kolejnym punkcie spotkania Strony dokonały interpretacji
postanowień ust.4. Zał. nr 5 do ZUZP– Zasady obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, uznając, iż zapis „Nagrodę wypłaca się
w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia” oznacza, że nagroda jubileuszowa powinna być wypłacana z wynagrodzeniem za
miesiąc, w którym pracownik nabył do niej uprawnienie, również
taka sytuacja zachodzi w przypadku pracownika przebywającego

na świadczeniu rehabilitacyjnym.
W nawiązaniu do ust.3. „Porozumienia Stron z dnia 19.05.2016r. w
zakresie uruchomienia Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna”, Strony ustaliły, że w ramach posiedzenia Zespołu Roboczego w dniu 23.06.2016r., rozpoczęte zostaną rozmowy na temat
szczegółowych zasad tworzenia i finansowania w/w Programu
Ubezpieczeniowego, przy czym na w/w spotkanie zaproszeni zostaną równocześnie przedstawiciele PZU Życie S.A.
W kolejnym punkcie spotkania Strona Pracodawcy poinformowała, iż angaże z: lokalizacji Chorzów, Świętochłowice, Zdzieszowice przekazane zostaną do kadr 15.06.2016r; lokalizacji Sosnowiec przekazane zostaną do kadr 15.06.2016r; lokalizacji Kraków przekazane zostaną do kadr 17.06.2016r; lokalizacji Dabrowa
Górnicza przekazane zostaną do kadr do 21.06.2016r. W zależności od lokalizacji należy dodać 2-3 dni na podpisywanie dokumentów i dystrybucję do jednostek organizacyjnych. Zakłada się, iż do
24.06.2016r. angaże powinny się pojawić w jednostkach organizacyjnych/ być do odbioru.
Ponadto Strona Pracodawcy poinformowała, iż przekaże
opinię prawną w zakresie zaliczania okresu przerwy pomiędzy zwolnieniem z czynnej służby wojskowej, a podjęciem pracy u Pracodawcy, do okresu stażu pracy uprawniającego do nabycia prawa do
nagrody jubileuszowej (odpowiedź str nr 3 )
W sprawach różnych przedstawiciel z Krakowa pytał o możliwość wjazdu bez zezwolenia (za okazaniem legitymacji pracowniczej) rowerem na teren AMP S.A. w Krakowie podczas ŚDM? Dyr..
S. Ból odpowiedział, iż system kontroli wejść i wjazdów na teren
AMP S.A nie przewiduje takiej sytuacji, nadmieniając, że nie ma
problemu by ,,od ręki " wyrobić taki wjazd. Kolejne pytanie dotyczyło
płatności za delegacje pracowników krakowskiego oddziału, którzy
dojeżdżają do DG, zgodnie z deklaracją dyrekcji HR. Wyjaśnienie
tego tematu zostanie przedstawione na kolejnym spotkaniu ZR po
gruntownej analizie. Ostatni temat dotyczył pracowników BWZ,
którzy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie wstrzymywania planowanych urlopów ze względu na brak obsad. Także i ten temat zostanie
wyjaśniony i przekazany Stronie Społecznej.
J. Kawula
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Informacja z posiedzenia Małopolskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych
W dniu 17.06.2016 r., odbyło się posiedzenie Małopolskiej
Komisji Świadczeń Socjalnych, które prowadziła Pani Radowiecka
Jadwiga. Komisja rozpatrzyła wnioski o zapomogi dla byłych pracowników Huty, pracowników Zakładu Biuro Transportu i Logistyki
Wyrobów Płaskich BTL, pracowników Zakładu Energetycznego
BEK, pracowników Zakładu Walcownia Gorąca BWG, pracowników Biura centralnego Utrzymania Ruchu GU, pracowników Komórek Dyrekcyjnych i ZKK
W drugiej części spotkania Komisja rozpatrzyła oferty imprez w
ramach wypoczynku po pracy przygotowane przez Biuro Turystyczne HUT-PUS. Komisja skierowała dwie sprawy do rozpatrzenia przez GKŚS. Przypominamy o terminach podpisywania umów
na pożyczki mieszkaniowe od 6.06 br. nie później niż do 30.09 br.
Wypłaty pożyczek (przelew na wskazane przez wnioskodawcę
konto bankowe) dokonuje HUT-PUS S.A. sukcesywnie do 30 dni
od daty podpisania umowy. Nie zawarcie umowy o pożyczkę we
wskazanych terminach ostatecznych jest traktowane, jako
rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostanie anulowany. Umowy należy zawierać w FIRMIE HUT – PUS S.A.
Przewodnicząca MTKŚS przypomniała, iż w celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pracowników, a w przypadku wniosków o udzielenie pomocy finansowej z ZFŚS również
danych wrażliwych, że w Krakowie miejscem składania wniosków
dotyczących korzystania ze świadczeń ZFŚS jest siedziba firmy
HUT-PUS S.A. Oczywiście możliwym jest złożenie wniosku w siedzibie firmy HUT-PUS S.A. korzystając z grzeczności koleżanki/
kolegi z pracy. Jednak - z uwagi na dane osobowe (w tym ewentualnie dane wrażliwe) - skorzystanie z grzeczności koleżanki/kolegi
możliwe jest tylko na wyraźną prośbę zainteresowanego pracownika, którego wniosek dotyczy. Niestety koleżeńska pomoc (w tym
Związków Zawodowych) w Zakładach Oddziału Kraków po interwencji pracowników jednego z Zakładów AMP SA podczas spotkania z dyr.. Personalną praktycznie została zniwelowana do „zera”.
Dobrze działająca do tej pory dystrybucja ZFŚS w poszczególnych
Zakładach przez niezrozumiałą interwencje doprowadziła do tego,
iż wszyscy pracownicy muszą teraz (z pominięciem przysługi koleżeńskiej) wszystkie sprawy socjalne bezpośrednio „załatwiać” w
Spółce HUT-PUS. Apelujemy do wszystkich pracowników by przed
pochopnym wnioskiem do Dyrekcji AMP SA zastanowili się nad
jego konsekwencjami. Nasz Związek deklaruje koleżeńską pomoc
w sytuacjach skomplikowanych dla pracowników dotyczących
ZFŚS, którzy będą o taką pomoc występować.
J. Łąka
TAMEH - Komisja Centralna
14 czerwca w Dąbrowie Górniczej odbyło się posiedzenie
Komisji Centralnej. W spotkaniu udział wzięli: Zarząd TAMEH Polska Sp. z o.o. reprezentowany przez Panią Červenkovą, Kristine Prezes Zarządu, Panów Wawrzynosek Manfred i Curyło, Andrzej Członkowie Zarządu oraz Dyrektora Personalnego Spółki Pana
Andrzeja Węglarza. Stronę Społeczną reprezentowali przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce. Zarząd Firmy
przedstawił aktualną sytuację finansową Spółki. Wiceprezes Zarządu Pan Manfred Wawrzynosek w trakcie swojego wystąpienia poinformował Stronę Społeczną, że sytuacja Spółki po I kwartale tego
roku jest dobra, kredyt zaciągnięty przez TAMEH Polska Sp. z o.o.
jest spłacany na bieżąco oraz, że są środki na remonty i inwestycje. Odniósł się także do pytania dotyczącego „tożsamości i charakteru pracy” Spółki. Przypomniał zebranym, iż Grupa TAURON i
Grupa ArcelorMittal posiadają po 50 proc. udziałów w spółce TAMEH HOLDING (TAURON ArcelorMittal Energy Holding). TAMEH
HOLDING jest właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch spółkach
operacyjnych: TAMEH Polska sp. z o.o. i TAMEH Czech s.r.o.
TAMEH POLSKA sp. z o.o. składa się z Elektrociepłowni EC Nowa
w Dąbrowie Górniczej, Elektrociepłowni w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland S.A i Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.
Spółka została utworzona by zaspokoić energetycznie AMP SA
(także poprzez obniżkę mediów) oraz po to by Spółka TAURON
zabezpieczyła swój rozwój. Spółka pracuje dla energetyki i hutnictwa. Trudno jednoznacznie określić tożsamość firmy. Z kolei pro-
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wadzący spotkanie Pan Andrzej Węglarz w kolejnej części spotkania odniósł się do wspólnego wystąpienia Związków Zawodowych
działających w Spółce. Poruszone tematy dotyczyły: Regulacji
płacowych - podwyżek płac; Przestrzegania zarządzeń wydanych
przez Spółkę; Częstotliwością spotkań z Zarządem Spółki; Zwiększenia środków na ZFŚS; Współpracy Zarządu Spółki ze Związkami Zawodowymi. Na pytanie w sprawie podwyżek płac Pani Prezes
oznajmił, że tą sprawą zajmuje się mający pełnomocnictwo Zarządu Dyrektor Personalny Pan Andrzej Węglarz. Dyr.. A. Węglarz
przedstawił harmonogram spotkań Komisji Roboczej, która między
innymi będzie zajmowała się negocjacją wzrostu wynagrodzeń w
Spółce TAMEH. I tak pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na
dzień 23 czerwca i o ile negocjacje zakończą się porozumieniem,
to podwyżki wynagrodzeń zostaną wprowadzone w życie prawdopodobnie od 1 października br. W dalszej części spotkania Prezes
M. Wawrzynosek przedstawił planowany przebieg modernizacji
Siłowni w Krakowie:
- w I etapie nastąpi budowa dwóch kotłów gazowych, która powinna zakończyć się do grudnia 2017 roku;
- II etap to budowa nowego generatora o mocy 40MW/50MW. Będzie on budowany w miejsce turbogeneratora nr 3, który prawdopodobnie zostanie usunięty. Termin zakończenia prac to I kwartał
2019 roku; Końcowej mocy, która ma być osiągana przez ten generator jeszcze nie ustalono.
- III etap to remont lub budowa nowej chłodni wody, lecz sprawa ta
jest jeszcze poddawana dyskusji.
Na koniec prezentacji przebiegu modernizacji krakowskiej „Siłowni”
Pan Prezes zapewniła, iż pomimo tego, że kończy się obowiązujące do 30 czerwca Porozumienie Społeczne, to żadnej rewolucji w
Spółce nie będzie (ani zmian angaży, ani zwolnień itp.). Natomiast
wszyscy muszą mieć świadomość, że po ukończeniu planowanych
inwestycji tj. koniec 2018 roku będzie musiała nastąpić redukcja
zatrudnienia. Jak zapewnia Dyrekcja Firmy, Spółka zrobi wszystko
by do końca 2018 roku proces zmniejszenia zatrudnienia odbył się
„bezboleśnie”. O rozmowach odnośnie podwyżek płac i wypłaty
nagrody za wysiłek roku 2015 będziemy informować na bieżąco w
kolejnych wydaniach Kuriera Aktualności.
K.W.
Wyjazdowe posiedzenie Federacji Hutniczych
Związków Zawodowych
16 czerwca 2016 roku w Wierchomli, w ośrodku
związkowym NSZZ Pracowników AMP SA odbyło się
wyjazdowe posiedzenie FHZZ. Spotkanie prowadził
Przewodniczący FHZZ kol. Eugeniusz Sommer. W spotkaniu
udział wzięli: Wiceprzewodniczący FHZZ kol. Mieczysław Brol,
sekretarz Generalny kol. Marian Siarkowski, Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA - gospodarze wyjazdowego spotkania FHZZ, członkowie hutniczych Zakładów wchodzących w skład Federacji. Po
przedstawieniu informacji o działalności NSZZ Prac. AMP SA, działalności ośrodka szkoleniowego Związku głos zabrał kol. E. Sommer. Zrelacjonował zebranym przebieg posiedzenia Rady OPZZ,
które odbyło się w dniach 2-3 czerwca 2016 roku w centrum szkoleniowym w Miętnie k/o Garwolina, na którym podsumowano działalność konfederacji w połowie kadencji 2014 – 18 i przyjęto nową
strategię działania. Przedstawił także wnioski przyjęte na posiedzeniu Rady OPZZ.
W drugiej części spotkania w dyskusji członkowie Federacji
przedstawiali problemy z jakimi przychodzi im się borykać w swych
Zakładach. Niestety ciągłe redukcje zatrudnienia, restrukturyzacje
Zakładów prowadzą do zmniejszenia uzwiązkowienia tym samym
do osłabienia Związków Zawodowych. Obecni na spotkaniu wnosili
o analizę zapisów Statutu FHZZ, które mogły by pozwolić w trudnych udokumentowanych sytuacjach finansowych „dać oddech
składkowy” poszczególnym Związkom Zawodowym. Federacja
skupia różne organizacje związkowe i do wielu z nich należy podchodzić indywidualnie by rozpatrzyć zgłaszane problemy.
W ostatniej części spotkania przekazano informacje dotyczące
uczestnictwa Federacji w odbywających się turystycznych imprezach integracyjnych między innymi w Centralnym Rajdzie Hutników. Kończąc spotkanie Przewodniczący FHZZ kol. Eugeniusz
Sommer podziękował wszystkim za zaangażowanie i wzajemną
pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
K.W.
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Zaliczenie służby wojskowej do stażu pracy
i nagrody jubileuszowej
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zaliczenia służby wojskowej oraz przerwy pomiędzy zakończeniem odbywania
wspomnianej służby wojskowej, a podjęciem pracy Radca Prawny
AMP SA przesłał opinię prawną dotyczącą wspomnianego tematu.
Wielu pracownikom przesunięto termin wypłaty nagrody jubileuszowej właśnie ze względu na późniejsze podjęcie pracy po zakończeniu służby wojskowej. Poniżej przedstawiamy otrzymaną opinię
prawną:
Opinia prawna:
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje zaliczyć tylko
okres samej służby – tzn. nie wspomina nic o okresie przerwy.
Art. 120. 1. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u
którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego
pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
2. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z
czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego
pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do
tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu
zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień
wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę.
3. Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od
dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub
zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem
uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u
którego podjęli pracę.
4. Terminy przewidziane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane, jeżeli
pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających
nieobecność w pracy.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują korzystniejszych uprawnień.
6. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają uprawnień bezrobotnych, określonych w odrębnych przepisach
Literalne brzmienie przepisu potwierdza Wyrok (choć nie
Sądu Najwyższego) III AUa 1336/04 wyrok s. apel. 2005-10-2 w Katowicach LEX nr 175549… Art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.1967
roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 44, poz. 220 z późn. zm.) stanowiący, że pracownikowi,
który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby
wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w
dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie
wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, nie stanowi
podstawy prawnej do zaliczenia okresu przerwy między ukończeniem służby wojskowej a ponownym podjęciem pracy jako okresu
składkowego w myśl przepisów ubezpieczeniowych.
Przerwy więc – obojętnie czy krótszej niż 30 dni czy dłuższej nie
zalicza się do stażu ubezpieczeniowego.
Odnośnie naszego ZUZP :
- ten okres nie jest „stosunkiem pracy”
- zaliczenie tego okresu nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Czyli zgodnie z przepisami prawa pracy w AMP SA okres przerwy nie powinien być wliczany do okresu stażu pracy
uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej
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Rząd zrealizował oczekiwanie OPZZ
Rada Ministrów przedstawiła propozycję wzrostu
minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia
2017 do poziomu 2000 zł brutto, czyli 47% przeciętnego
wynagrodzenia. Jest to odpowiedź rządu na postulat OPZZ i pozostałych central związkowych, które w maju br. we wspólnym stanowisku zaproponowały, aby płaca minimalna wzrosła w 2017 r. o co
najmniej 6,5%. Jest to krok we właściwym kierunku, ale równocześnie dalece niewystarczający w kontekście powtarzanego przez nas
od wielu lat oczekiwania, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej
50% płacy przeciętnej, czyli aktualnie około 2150 zł.
Propozycja strony rządowej dowodzi, że sytuacja przedsiębiorstw i budżetu państwa jest lepsza od sytuacji przedstawionej
Radzie Dialogu Społecznego w maju br. Oznacza to, że możliwe jest
spełnienie pozostałych związkowych postulatów - by w 2017 roku :
wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej
niż 5,7%;
wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie
mniej niż 10,9%;
wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co
najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016 oraz podniesione zostały najniższe emerytury do
kwoty minimum socjalnego.
Realizacja postulatów OPZZ pozytywnie wpłynie nie tylko na
kondycję finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale
przede wszystkim na finanse państwa, ponieważ około 60% wynagrodzenia pracownika wraca do budżetu państwa w postaci podatków (m.in. podatku dochodowego, VAT) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Kwota 2000 zł jest propozycją strony rządowej a ostateczną
wysokość płacy minimalnej poznamy po zakończeniu negocjacji prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego. Liczymy na to, że w
świetle przyjętych wczoraj przez rząd optymistycznych danych makroekonomicznych zawartych w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2017 oraz napływających informacji o poprawie kondycji
naszej gospodarki istnieje przestrzeń do dalszych negocjacji w tej
sprawie.
OPZZ
Ubezpiecz samochód, dom otrzymasz zniżkę i prezent
Dlaczego warto mieć OC w PZU?
Bezpośrednia likwidacja szkody, Najszybsza na rynku
likwidacja szkody, Dostęp do największej sieci serwisów, Naprawa na miejscu zdarzenia lub bezpłatne holowa, Ochrona zniżek
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne,
*majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobrowolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne.
● Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”,
kl. C, parter, pok. 15 (obok PKZP), tel.: 1239040 51, 660 544 212,
788 523 796, czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, we wtorek,
środę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym
„S”, kl. C, parter, pok. 14 (obok PKZP), tel. (12) 390-40-50 lub 788
655 124 czynne w poniedziałek w godz. 8.00
Klub PZU Pomoc w Życiu
Specjalnie dla Klubowiczów przy współpracy z Polka-Bikes przygotowaliśmy specjalną ofertę na zakup rowerów ze zniżką nawet 20%.
Jazda na rowerze pozwala utrzymać dobrą formę, redukuje stres i
poziom cholesterolu. Najwyższa pora zamienić samochód i komunikację miejską na jednoślad. Wyróżnij się i podróżuj komfortowo –
projektanci Polka-Bikes odkryli na nowo rower miejski. Skorzystaj już
teraz z wyjątkowej promocji na niepowtarzalne rowery z serii Polka
Bagażówka, dzięki którym szybko, komfortowo i efektownie dotrzesz
do celu. Sprawdź również atrakcyjną ofertę na zakup odzieży rowerowej w sklepie Sport-Shop.
Już dzisiaj otrzymasz 20% zniżki

Kurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Nakład 2200 egz.
Tel. Redakcji - sekretariat Związku 012 290 15 32, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;

KURIER AKTUALNOŚCI

NSZZ

PRACOWNIKÓW AMP SA

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
BT HUT - PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289

Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli obok
Piwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atutem tej okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na
wypoczynek rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośrodek prowadzi całodzienne wyżywienie.

Terminy spotkań Zarządu Związku oraz odpraw
Przewodniczących w okresie wakacyjnym
Członków Zarządu Związku oraz Przewodniczących Zarządów
Zakładowych informujemy o przyjętych w okresie wakacyjnym posiedzeniach Zarządu oraz odprawach Przewodniczących:

 Lipiec 2016 - odprawa przewodniczących - 13, 27.07.2016 r.
 Sierpień 2016 - odprawa przewodniczących - 10, 24.08.2016 r.
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się - 31 Sierpnia 2016 roku. Kurier Aktualności będzie ukazywał się w okresie wakacyjnym w dniach gdy będą odbywały się odprawy Przewodniczących. Stałe dyżury prawników w lipcu i sierpniu zostają zawieszone. W
sprawach pilnych prosimy o kontakt z sekretariatem Związku. K.W.
Zachęcamy do skorzystania z oferty Kasa Stefczyka
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Z prasy OPZZ: Co dalej z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego? Apel Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego do Marszałków Województw. 14 czerwca br. przewodniczący Rady Dialogu
Społecznego wystąpił z pismami do 16 Marszałków Województw w sprawie finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Oto treść pisma: „Szanowny Panie Marszałku, W ostatnim czasie rozgorzała w Radzie dyskusja na temat finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Niestety, do Prezydium Rady Dialogu
Społecznego dochodzą sygnały, że środki na funkcjonowanie WRDS w
wielu regionach już się wyczerpują. Pisałem do wszystkich marszałków, w tym do Pana, w tej sprawie, prosząc o zwiększenie partycypacji
w kosztach działania regionalnych rad dialogu, co wiązałem z faktem,
że gospodarzem każdego z województw jest przede wszystkim marszałek, a nie przedstawiciel administracji rządowej - wojewoda. Taki
był też cel przeniesienia zadań związanych z organizacją rad dialogu
społecznego na obszarze województwa. To Państwu przede wszystkim powinno zależeć na zachowaniu spokoju społecznego i likwidowaniu napięć. Podkreślenia wymaga fakt, że wiele instytucji jest podległych samorządowi wojewódzkiemu – to również sprzyjało w naszej
opinii przeniesieniu tej kompetencji od wojewody do marszałka. Z żalem odbieram sygnały o tym, że jako marszałkowie nie czują się Państwo odpowiedzialni za dialog społeczny w swoim regionie i nie wspomagają finansowo i organizacyjnie ciał dialogu. Chciałbym w tej sytuacji ponownie zwrócić się do Pana o zwiększenie zaangażowania finansowego i organizacyjnego w WRDS. Zbyt wiele pracy zostało już wykonane i zbyt wiele porozumień osiągnięto, by pozwolić na zawieszenie
dialogu po pół roku od jego wznowienia. Dialog jest fundamentem
zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju i leży w interesie samorządu regionalnego. Mój apel nabiera większego znaczenia w sytuacji,
gdy nie istnieje możliwość uwolnienia dodatkowych środków na WRDS
z budżetu państwa. Niestety, limity ustalone w Ustawie o RDS i innych
instytucjach dialogu społecznego są nienaruszalne.
Czy Rząd zamierza ograniczyć prawo do emerytury? Kierownictwo
OPZZ przypomniało, że obniżenie wieku emerytalnego to jedna z
obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, która miała być zrealizowana w ciągu pierwszych 100 dni rządu
• OPZZ w liście otwartym pyta premiera i prezydenta o realizację
przedwyborczych obietnic dotyczących obniżenia wieku emerytalnego.
• W założeniach do budżetu na 2017 r. jest wcześniejsza emerytura,
ale przy stażu 35-40 lat - zwraca uwagę centrala związkowa.
• OPZZ pyta też, czy prezydent godzi się, aby rząd zmodyfikował jego
projekt i podniósł minimalny staż do uprawnień emerytalnych.
Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
zwraca uwagę, że w projekcie zapisano niższy wiek - 60 lat dla kobiet i
65 lat dla mężczyzn, o który postulują związki, ale powiązano go z
minimalnym okresem pracy na - 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
"Czy rząd w porozumieniu z prezydentem chce uzupełniać deficyt
budżetowy kosztem emerytów, pozbawiając ich uprawnień
emerytalnych" - pyta OPZZ w liście otwartym.
OPZZ pyta też, czy prezydent godzi się, aby rząd zmodyfikował jego
projekt i podniósł minimalny staż do uprawnień emerytalnych. Pyta, czy
rząd, wbrew prezydenckiemu projektowi zakładającemu minimalny 20i 25-letni staż ubezpieczeniowy, zamierza podnieść go do 35 i 40 lat.
Kierownictwo OPZZ przypomniało, że obniżenie wieku emerytalnego to
jedna z obietnic wyborczych PiS, która miała być zrealizowana w ciągu
pierwszych 100 dni rządu. "Minęło ponad 200 dni, a ustawy wciąż nie
ma. Do mediów i społeczeństwa docierają sprzeczne informacje w tej
sprawie" - ocenia centrala związkowa. "Najbardziej bulwersującą wiadomość znajdujemy w załączniku nr 1 do założeń projektu budżetu
państwa na rok 2017. W dokumencie rząd sugeruje połączenie wieku
emerytalnego 60/65 lat z minimalnym stażem pracy ubezpieczonego w
wysokości 35/40 lat" - wskazują związkowcy. "Rząd stwierdza ponadto,
że wprowadzenie tych dwóch kryteriów wyszłoby naprzeciw zobowiązaniom podjętym przez pana prezydenta jeszcze w okresie przed objęciem urzędu" - pisze OPZZ. Prace nad prezydenckim projektem obniżenia wieku uprawniającego do przechodzenia na emeryturę do 60 lat
dla kobiet i 65 dla mężczyzn są na etapie sejmowej podkomisji. Związki zawodowe postulują wprowadzenie możliwości przechodzenia na
emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn, traktując ten staż, jako osobną przesłankę do uzyskania prawa
do emerytury. Prezydencki projekt nie zawiera takich zapisów - ani
jako osobnego kryterium przejścia na emeryturę, ani jako powiązanego
z obniżonym wiekiem emerytalnym. Rząd nie przyjął jeszcze opinii ws.
prezydenckiego projektu. MRPiPS zapowiadało jednak, że będzie ona
pozytywna.

