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Posiedzenie Zespołu Centralnego i Zespołu Roboczego
23 czerwca w spotkaniu Zespołu Centralnego uczestniczyli:
Pan Ból Stanisław – Szef Biura Dialogu Społecznego, Pan Koziński
Cezary – Główny Specjalista Dialogu Społecznego oraz Pani Radowiecka Jadwiga – w części spotkania dotyczącej interpretacji Regulaminu ZFŚS, Pan Zając Mikołaj – przedstawiciel firmy CONPERIO,
w części spotkania dotyczącej kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Ze strony Zakładowych Organizacji Związkowych ArcelorMittal Poland S.A. upoważnieni przedstawiciele.
Porządek spotkania stanowiły dwa tematy: Kontrola prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich, Sprawy różne.
W nawiązaniu do informacji zawartej w protokole z 16.03.2016r.,
Strona Pracodawcy poinformowała o podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty firmy CONPERIO, zajmującej się kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej, przy czym poza Zakładem DWG w Dąbrowie Górniczej, kontrole prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w pierwszej kolejności obejmą Zakład
PSK w Krakowie gdzie drastycznie wzrósł wskaźnik tzw. chorobowy
i wynosi obecnie 8,8%. W ramach tej części spotkania przedstawiciel firmy CONPERIO – Pan Mikołaj Zając omówił stosowane przez
Spółkę rozwiązania w zakresie weryfikacji, redukcji i kompleksowego zarządzania absencją chorobową. Poinformował zebranych, że
Firma działa legalnie nie łamiąc żadnych zasad prawnych ani też
dóbr osobistych pracownika z zachowaniem zasad przechowywania
i nie przetwarzania danych osobowych powierzonych przez naszego pracodawcę (GIODO). Po prezentacji Firmy CONPERIO rozgorzała dyskusja. Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych poddali w wątpliwość powierzanie kontroli pracowników będących na zwolnieniach lekarskich obcej Firmie. Czy jest tak źle, że
potrzebna jest „policja chorobowa”? Ile ta usługa będzie kosztowała? Czy tylko kontrola obejmie pracownika czy przypadkiem nie
będzie „detektywistycznego” inwigilowania pracownika - np.. Pytania do sąsiadów, sprawdzanie lekarzy? Co w końcu się stanie jak
pracownik nie wpuści kontrolującego do domu i czy można odmówić poddania się kontroli? Jak będzie wyglądał protokół pokontrol-

ny ? Czy będą sankcje w stosunku do pracowników gdy w protokole
kontroler wpisze niekorzystne wnioski? … To tylko część pytań,
które były zadawane podczas dyskusji. Na wiele z nich nie otrzymaliśmy jednoznacznych odpowiedzi. Strona Społeczna nie akceptuje
takiej formy kontroli pracowników. Z naszego punktu widzenia jest
to zbyt duża ingerencja pracodawcy w prywatne i osobiste sprawy
pracowników. NSZZ Pracowników AMP SA zwrócił się do prawnika
związkowego o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
W sprawach różnych Strona Pracodawcy poinformowała, iż
wniosła zastrzeżenia do Wystąpienia PIP w zakresie prawidłowości
wdrożenia przez Pracodawcę systemu motywacji pozapłacowej
oraz podjęła decyzję o ponownym uruchomieniu w/w systemu, o
czym zostały poinformowane wszystkie Zakłady/Biura. Nie możemy
pozostawić tej decyzji bez komentarza. Strona pracodawcy stawia
się ponad organy decyzyjne, których wystąpienia powinny być bezwzględnie realizowane. Albo prawo obowiązuje wszystkich albo
powiedzmy sobie otwarcie AMP SA stosuje własne wykładnie prawne. Jeśli tak ma wyglądać postępowanie pracodawcy to Strona
Społeczna będzie zmuszona zweryfikować wiele swoich wcześniejszych decyzji.
W ostatniej części spotkania stosownie do postanowień
paragrafu 23 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2016r., Strony dokonały
interpretacji zapisów paragrafu 8 pkt. 1 w/w regulaminu, uznając, iż
świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia
11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie jest
brane pod uwagę przy określaniu wysokości dochodu na osobę w
rodzinie, od którego uzależnione jest przyznawanie ulgowych usług
i świadczeń ujętych w ww. Regulaminie.
Zespół Roboczy: Porządek spotkania: Program Ubezpieczeniowy
Opieka Medyczna, sprawy różne. Po przerwie odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego. Głównym tematem spotkania była prezentacja dodatkowego programu „Opieka Medyczna” zapisanego do
realizacji podczas negocjacji płacowych.
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Czy pracodawca powinien co miesiąc sporządzać
dla pracowników tzw. „paski z wynagrodzenia”?
Nie ma przepisu prawnego zobowiązującego pracodawcę do wystawiania tzw. „pasków z wypłaty” (mogą to regulować wewnętrzne
przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy).
Pracownik powinien jednak co miesiąc otrzymywać od pracodawcy
- jako płatnika składek tzw. imienny raport miesięczny dla osoby
ubezpieczonej (ZUS RMUA), w którym znajdują się informacje na
temat wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz wypłaconych zasiłków (obowiązek jego sporządzania i przekazywania pracownikowi wynika z art. 41 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.
U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
Ponadto zgodnie z treścią art. 85 § 5 k.p. pracodawca, na
żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Należy zaznaczyć, że na żądanie pracownika, pracodawca jest
obowiązany udostępnić do wglądu nie tylko dokumenty, na podstawie których obliczono jego wynagrodzenie, ale także regulamin
wynagradzania lub układ zbiorowy pracy i wyjaśnić ich treść (art.
772 § 5 i art. 24112 § 2 pkt 3 k.p.). W szczególności pracodawca
jest obowiązany udostępnić pracownikowi ewidencję czasu pracy
(art. 149 § 1 k.p.).
PIP
Powyżej przedstawiamy stanowisko Państwowej Inspekcji
Pracy dotyczące tzw. „pasków zarobkowych”. W ostatnim okresie
otrzymujemy dużo interwencji od pracowników w sprawie dostarczania przez pracodawcę tzw „pasków zarobkowych”. Informacja
zawarta w paskach zarobkowych służy pracownikom między innymi do obliczenia sobie miesięcznego wynagrodzenia, a także jest
źródłem do obliczania dofinansowania przez Spółkę obsługującą
ZFŚS. Niestety, wielokrotnie doświadczaliśmy źle obliczonych wynagrodzeń przez Spółkę wybraną przez AMP SA, dlatego też kontrolowanie należnych środków finansowych jest niezbędne. Apelujemy, aby pracownicy sprawdzali swoje „przelewy”, gdyż może się
okazać, że otrzymują mniejsze wynagrodzenia. Co prawda drugi
podnoszony temat dotyczący ZFŚS, według informacji Pani Jadwigi Radowieckiej - Przewodniczącej GKŚS został rozwiązany poprzez przekazanie zaleceń do Spółek obsługujących ZFŚS, iż pracownicy mogą przedstawiać kartki zarobkowe z poprzedniego miesiąca to jednak w sytuacji mniejszych podstaw wynagrodzenia dla
pracowników taka informacja jest ważna bo może spowodować
większe lub mniejsze dofinansowanie. Po za tym historycznie
wszyscy pracownicy są przyzwyczajeni do wcześniejszych informacji o swoim wynagrodzeniu. Stwierdzenie pracodawcy o możliwości skorzystania z pasków elektronicznych jest błędne. Już sam
fakt o zgodzie na paski elektroniczne (dostarczane na czas) wyrażony jedynie przez połowę załogi AMP SA powinien pracodawcy
dać wiele do myślenia. Prawda jest taka, że wielu pracowników nie
ma dostępu do służbowego komputera i tym samym do poczty
elektronicznej. Prawdą jest też, że wielu pracowników nie posiada
poczty elektronicznej. Mamy nadzieję, że pracodawca przywróci
normalność w tym temacie. Lepiej jest chyba dostarczyć na czas
tzw „kartki zarobkowe” niż wypełniać zobowiązania przedstawione
przez PIP, a do tego będziemy namawiać pracowników gdy w dalszym ciągu będą problemy z „paskami”. NSZZ Prac. AMP SA wielokrotnie interweniował w tym temacie. Poniżej przedstawiamy
wystąpienie do Dyrektora Personalnego AMP SA w tej sprawie:
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w związku z
licznymi wystąpieniami pracowników Oddziału Kraków AMP SA w sprawie opóźnień w dostarczaniu tzw "pasków zarobkowych" oczekuje, iż
służby HR w kolejnych miesiącach doprowadzą do poprawy zaistniałej
sytuacji.
Co prawda nie ma przepisu prawnego zobowiązującego pracodawcę do wystawiania tzw. „pasków z wypłaty”, nie mamy też uregulowanej tej kwestii w naszych wewnętrznych przepisach, jednak słowne
ustalenia między Związkami Zawodowymi, a Pracodawcą dotyczące
dostarczania na czas tzw "pasków zarobkowych" powinny obowiązywać.
Apelujemy do Dyrekcji ArcelorMittal Poland SA by przynajmniej
w tym mało znaczącym dla AMP SA, a jakże ważnym temacie dla pra-
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cowników, odpowiednie służby wywiązały się z dostarczeniem w odpowiednim czasie "pasków płacowych". Nie akceptujemy informacji, iż
"paski płacowe" będą dostarczane pod koniec drugiego tygodnia od
momentu dokonania przelewu środków finansowych na konta pracownicze.
Przypominamy, iż nie było takich problemów gdy płace liczone
były przez pracowników AMP SA. Od momentu przekazania Spółce
WIPRO obsługi kadrowo -finansowej wielokrotnie doświadczaliśmy
katastrofalnych błędów przy obliczaniu wynagrodzeń pracowniczych.
Oczekujemy, iż sytuacja z dostarczaniem tzw "kartek zarobkowych" ulegnie zdecydowanej poprawie. Będzie to świadczyło o poważnym traktowaniu pracowników Spółki i o dążeniu pracodawcy do utrzymania dialogu społecznego ze Stroną Społeczną.
K.W.
cd ze str nr 1…(Zespół

Roboczy) Stosownie do ustaleń z Ad.5. protokołu z 14.06.2016r., biorąc pod uwagę ust.3. „Porozumienia
Stron z dnia 19.05.2016r. w zakresie uruchomienia Programu
Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna”, Strony rozpoczęły rozmowy na temat szczegółowych zasad tworzenia i finansowania Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna. W ramach tej części spotkania zaproszeni przedstawiciele PZU Życie S.A. omówili
propozycje Spółki w przedmiotowym zakresie, odpowiadając na
szczegółowe pytania Strony Związkowej. Na dzień dzisiejszy PZU
posiada 29 własnych placówek medycznych,1542 placówki partnerskie w 488 miastach, wykaz tych placówek jest zamieszczony
na stronie internetowej PZU. Strony uzgodniły, że rozmowy na w/w
temat będą kontynuowane w trybie zapewniającym wdrożenie Programu z dniem 01.01.2017r.
W drugiej części spotkania Strona Pracodawcy: poinformowała, iż począwszy od III kwartału 2016r. W związku z wystąpieniem Dyrektorów Zakładów indywidualne Harmonogramy Czasu
Pracy sporządzane na okres rozliczeniowy, będą mogły być sporządzane w taki sposób, aby kontrolowana była tylko zgodność
łącznego czasu pracy w okresie rozliczeniowym z normą czasu
pracy dla okresu rozliczeniowego. Według pracodawcy w/w zmiana
jest nie spowoduje obniżenia wynagrodzeń Pracowników w okresie
rozliczeniowym, będąc zgodna z postanowieniami zarówno kodeksu pracy jak i ZUZP. Strona związkowa w burzliwej dyskusji skrytykowała jednostronny sposób wprowadzenia w/w zmiany. Uważamy, że interpretacji możliwości wprowadzenia takich zmian powinny dokonać Strony ZUZP. Służby HR nie powiadomiły o tym fakcie
pomijając Związki Zawodowe nawet własnych pracowników. Pracodawca wbrew zapisom ZUZP nie liczy się ze zdaniem Związków
Zawodowych choć potwierdził to stosownym podpisem Prezesa
Zarządu. Pytamy otwarcie czy służby HR chcą doprowadzić do
zerwania dialogu społecznego? Pytamy Panią dyrektor Personalną
czy akceptuje taki stan? Czy panuje nad decyzjami swych podwładnych?... Strona Społeczna ma duże wątpliwości co do zgodności wprowadzonej zmiany z zapisami ZUZP. Zapewne po raz kolejny będziemy oczekiwali rozstrzygnięcia problemu przez Państwową Inspekcję Pracy. Pytamy tylko komu jest ta kolejna awantura
potrzebna.?
Strona pracodawcy udzieliła wyjaśnień w zakresie terminu
( 3 dekada każdego miesiąca) udostępniana pracownikom „pasków
wynagrodzeń (szerzej o tym piszemy w artykule powyżej)
W ramach tej części spotkania Strona Związkowa poinformowała,
iż w ramach prac nad Aneksem nr 5 do Regulaminu Pracy AMP,
zaproponuje uregulowanie kwestii terminów przekazywania przez
Pracodawcę „pasków wynagrodzeń”.
Strona Związkowa zwróciła się o udzielenie wyjaśnień w
sprawie możliwości wyrównania pracownikom INTERIMS, którzy
zostaną zatrudnieni w Spółce po dniu 01.05.2016r., wzrostu wynagrodzeń zasadniczych do wysokości jaką otrzymali pracownicy
AMP S.A. z dniem 01.05.2016r. Odnosząc się do w/w wniosku,
Strona Pracodawcy poinformowała, iż w przypadku, gdy w Spółkach INTERIMS zawarte zostaną porozumienia płacowe, w wyniku
których zatrudnieni w nich pracownicy otrzymają niższy wzrost
płacy zasadniczej niż przewidziany w AMP S.A., z dniem zatrudnienia w AMP S.A. ich płaca zasadnicza zostanie zwiększona o
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 100 PLN, a otrzymanym wzrostem płacy w INTERIMS.
K.W.
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KOLPREM - posiedzenie Komisji Socjalnej
W ubiegły wtorek w siedzibie Spółki Kolprem w Dąbrowie
Górniczej odbyło się posiedzenie Zakładowej Komisji Świadczeń
Socjalnych. Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu
realizacji Funduszu Świadczeń Socjalnych za pierwsze 5 miesięcy
br. Komisja po analizie stwierdziła, że wszystkie wydatki są na zadawalającym poziomie. Następnie Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące zapomóg z tytułu trudnej sytuacji materialnej lub chorób pracowników Spółki bądź członków ich rodzin. Ważnym tematem, którym
zajmowała się Komisja były plany dotyczące lokalizacji obchodów
"Jubilackich". Komisja zapoznała się z kilkoma propozycjami przygotowanymi przez Pracodawcę. Nie podjęto decyzji co do miejsca uroczystości. Ustalono jedynie termin spotkania z jubilatami na dzień 23
września. Na koniec posiedzenia Komisja zadecydowała o jak najwcześniejszym rozpoczęciu przyjmowania wniosków na pożyczki
remontowe. Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych działająca w
Spółce planuje aby zakończyć temat „pożyczek remontowych” zaraz
po wakacjach. Dokładny termin rozpoczęcia składania wniosków
zostanie podany w najbliższym czasie. Pracowników Spółki powiadomimy na łamach Kuriera Aktualności.
T. Ziołek
TAMEH - Komisja Robocza
23 czerwca w spotkaniu Komisji Roboczej uczestniczyli
przedstawiciele Organizacji Związkowych TAMEH POLSKA Sp. z
o.o. i przedstawiciele Pracodawcy, w ustalonym składzie. W pierwszej części spotkania Strona Pracodawcy zgodnie z ustaleniami,
przedstawiła w formie dyskusji swoje uwagi i propozycje zapisów do
zmian, naniesionych przez Organizacje Związkowe, do projektu Regulaminu Pracy, przedstawionego przez Pracodawcę w dniu 12.05.br
na Komisji Roboczej. Strony kontynuować będą rozmowy na temat
treści zapisów projektu Regulaminu Pracy na kolejnym spotkaniu.
Zgodnie z ustaleniami, kolejnym punktem spotkania było
rozpoczęcie rozmów płacowych na 2016r. Biorąc po uwagę treść
pism Organizacji Związkowych w zakresie zmian płacowych w bieżącym roku, Strona Pracodawcy zaproponowała pakiet spraw do rozstrzygnięcia tj.: Nagroda/Premia z okazji Dnia Energetyka, Roczna
Nagroda za wkład pracy Pracowników w funkcjonowanie Spółki w
roku 2015 płatna w dwóch ratach 10.09.2016 i 10.12.2016, Dodatek
Układowy płatny od 01.10.2016r.
Organizacje Związkowe oczekują, że w związku ze zmianą
harmonogramu pracy nad Regulaminem Wynagradzania tworzonego
przez Pracodawcę (praca nad Regulaminem Pracy) i niemożności z
przyczyn obiektywnych ustalenia go do końca czerwca 2016r. stosowane do tej pory rozwiązania będą przez Pracodawcę utrzymane
łącznie z załącznikami dotyczącymi wypłat Nagród Jubileuszowych i
Odpraw Emerytalnych w EC Nowa. Dobra wola Pracodawcy pozwoli
rozładować napięcia wśród Pracowników. Ponadto Organizacje
Związkowe z Krakowa w ramach dążenia do ujednolicania wysokości
wypłat poszczególnych składników płacowych proponują uzupełnienie wypłaty Małego Hutnika zrealizowanej w maju bieżącego roku w
Zakładzie Wytwarzania Kraków. Pracodawca poinformował, że z
uwagi na uzupełniające propozycje Organizacji Związkowych, musi
dokonać stosownych przeliczeń, celem przedstawienia na kolejnym
spotkaniu pakietu konkretnych propozycji, w tematach jak wyżej tak,
aby nie przekroczyć budżetu płac. Strony ustaliły, ze rozmowy będą
kontynuowane w drugiej części kolejnego spotkania.
W ostatniej części spotkania omówiono wniesione tematy.
Strona Związkowa zawnioskowała o ujęcie stanowiska mistrza zmianowego z ZW Blachownia w wykazie stanowisk, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracodawca oświadczył, że obecnie nie przewiduje zmian
w tym zakresie. Organizacje Związkowe zgłosiły uwagi na temat
jakości służbowych aparatów komórkowych oraz łączności w sieci
internetowej. Strona Pracodawcy odniesie się do uwag w tym temacie na kolejnym spotkaniu. Na zakończenie Pracodawca zawniosko-
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wał do Organizacji Związkowych, aby w sposób rozsądny przedstawiły za dwa tygodnie propozycję upominku dla pracowników Spółki
otrzymujących Nagrody Jubileuszowe.
Z. Golik
Odpowiedź Wojewody Małopolskiego
na Apel WZD NSZZ Prac. AMP SA
Poniżej przedstawiamy odpowiedź Wojewody Małopolskiego
na Apel WZD NSZZ Pracowników AMP SA w sprawie skoordynowania

oraz przyspieszenia prac na rzecz rozwoju Nowej Huty. Mamy nadzieję,
że Pan Wojewoda Józef Pilch podzielając nasze opinie i przyjmując
wnioski dołoży wszelkich starań by wspomniany plan Rozwoju Nowej
Huty nie tylko był realizowany ale był jednym z priorytetowych działań
obecnych władz wojewódzkich.
Odpowiadając na nadesłany apel Walnego Zgromadzenia
Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w sprawie
skoordynowania oraz przyspieszenia prac na rzecz rozwoju Nowej Huty
w pierwszej kolejności pragnę podziękować za wszelkie przedstawione
w ww. piśmie uwagi. Bezprecedensowe w skali kraju przedsięwzięcie w
które został zaangażowany m.in. mój urząd a dotyczące rewitalizacji
terenów poprzemysłowych będących obecnie w dyspozycji ArcelorMittal Poland S.A. jest wyjątkowo złożone i wieloaspektowe a jego
realizacja wymaga znacznego okresu czasu. Projekt ma zostać zrealizowany na obszarze kilkuset hektarów. Aktualnie są to tereny poindustrialne zbędne dla działalności ArcelorMittal Poland S.A. W wyniku
transakcji Skarb Państwa ma pozyskać teren o jednorodnej strukturze
własnościowej, który dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu i przygotowaniu niezbędnej infrastruktury umożliwi stworzenie wielu miejsc
pracy. Należy podkreślić, iż znaczny fragment pozyskanego obszaru
jest unikalnym na skalę europejską uzbrojonym obszarem umożliwiającym realizację inwestycji przemysłowych o dużym rozmiarze. Dzięki
integracji różnorodnych środowisk - od przedsiębiorców, pracowników,
inwestorów i administracji publicznej po naukowców i społeczność lokalną - mają zostać stworzone warunki do transferu wiedzy i wymiany doświadczeń dla realizacji przedsięwzięć z zakresu innowacyjnej gospodarki.
Podzielam przedstawioną w apelu Walnego Zgromadzenia
Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. opinię, iż
osiągnięcie zakładanych zarówno przez Skarb Państwa jak i Miasto
Kraków celów wymaga ścisłej współpracy władz publicznych różnego
stopnia. Mimo bowiem, że projekt Nowa Huta Przyszłości przygotowywany przez Miasto Kraków nie jest bezpośrednio i formalnie związany z
projektem przygotowywanym przez Skarb Państwa tym niemniej są
to koncepcje, które w przypadku realizacji mogą w wyniku synergii
generować dodatkowe korzyści dla miasta oraz regionu.
W związku z powyższym wszelkie działania w tym zakresie
wymagają uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa, Województwem
Małopolskim i Miastem Kraków tym bardziej, iż w procesie nabywania
prawa użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa konieczną rolę
pełni Prezydent Miasta Krakowa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.
W mojej opinii ewentualny sukces przedsięwzięcia wymagać
będzie także zaangażowania przedsiębiorców. Niemniej jednak
podnoszona w apelu kwestia funkcjonowania Spółek powstałych w
ramach przekształceń majątkowych ArcelorMittal Poland S.A. funkcjonujących na terenie mającym być przedmiotem transakcji będzie mogła
być rozpatrywana przez Skarb Państwa dopiero z chwilą pozyskania
tych terenów. Należy jednak zaznaczyć, iż jednym z podstawowych
celów zaangażowania władz publicznych było (i jest) utrzymanie dotychczas funkcjonujących przedsiębiorstw (a tym samym utworzonych
w nich miejsc pracy) a w przyszłości umożliwienie rozwoju zarówno
działających na tym terenie przedsiębiorstwom jak i nowym podmiotom.
Projekt, w który zaangażowany jest Skarb Państwa dotyczący
pozyskania od ArcelorMittal Poland S.A. terenów położonych na terenie
huty nie został jednak jeszcze sfinalizowany.
cd str nr 4
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Z prasy OPZZ: OPZZ o Brexicie OPZZ z rozczarowaBiuro Turystyczne HUT-PUS S.A.
Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek, czwartek 8-16
niem przyjmuje wynik referendum w Wielkiej Brytanii.
ul. Mrozowa 1 bud. administracyjny
Podobnie jak nasi sojusznicy z największych brytyjskich
tel. 12 643 87 41 12 643 87 44
central związkowych byliśmy przeciwko opuszczeniu
e mail: turystyka@hutpus.com.pl, www.hpturystyka.pl
Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Brexit może skutkować
BT HUT - PUS S.A. oraz UNIHUT S.A. zaprasza do Wierchomli
pogorszeniem sytuacji setek tysięcy migrantów, jak też uderzyć w
„Chata pod Pustą” tel. 18 44 68 289
Zapraszamy na wczasy noclegi i wypoczynek do Wierchomli obok cały unijny rynek pracy. W kampanii zwyciężyły ksenofobia i popuPiwnicznej. Czyste powietrze, bliskość szlaków turystyki pieszej i ro- lizm, a w wyniku wyjścia z UE sytuacja większości Brytyjczyków
werowej oraz nowoczesny kompleks wyciągów narciarskich jest atu- pogorszy się. Naszym zdaniem wyniki referendum w Wielkiej Brytem tej okolicy. Dysponujemy bazą noclegową z przeznaczeniem na tanii powinny skłonić Unię do refleksji. Czas na pogłębioną integrawypoczynek rodzinny, wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy. Ośro- cję całej UE, wzmocnienie solidarności między krajami, wprowadek prowadzi całodzienne wyżywienie.
dzenie w Unii podobnych standardów socjalnych i podatkowych.
Powinniśmy równać w górę, a nie w dół. Brexit może być szansą
na budowę bardziej socjalnej i solidarnej Unii Europejskiej. Jednocześnie OPZZ deklaruje, że we współpracy z brytyjskimi związkami zawodowymi będzie walczyć w obronie polskich pracowników w
Wielkiej Brytanii.
Zespoły RDS o budżecie państwa 2017. Na posiedzeniu połączonych zespołów problemowych RDS ds. budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych
omawiano założenia projektu budżetu państwa na 2017 r. w tym
prognozowanych wielkości makroekonomicznych stanowiących
podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok
2017; propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017; propozycji
wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2017. W
Terminy spotkań Zarządu Związku oraz odpraw
drugim punkcie przeprowadzono dyskusję nad wypracowaniem
Przewodniczących w okresie wakacyjnym
wspólnego stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika
Członków Zarządu Związku oraz Przewodniczących Zarządów
waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2017 r. zgodnie z art. 89 ustaZakładowych informujemy o przyjętych w okresie wakacyjnym posiewy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz.
dzeniach Zarządu oraz odprawach Przewodniczących:
1118 z późn. zm.). OPZZ zwróciło uwagę, że forma przedłożonych
 Lipiec 2016 - odprawa przewodniczących - 13, 27.07.2016 r.
partnerom społecznym Założeń odbiega w sposób zasadniczy od
 Sierpień 2016 - odprawa przewodniczących - 10, 24.08.2016 r.
dokumentów z minionych lat, w których oprócz ogólnych ocen i
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się - 31 Sierp- prognoz makroekonomicznych rząd szczegółowo przedstawiał
nia 2016 roku. Kurier Aktualności będzie ukazywał się w okresie wa- stronę dochodową i wydatkową budżetu państwa. Tendencja ograkacyjnym w dniach gdy będą odbywały się odprawy Przewodnicząniczania zakresu informacji prezentowanych partnerom społeczcych. Stałe dyżury prawników w lipcu i sierpniu zostają zawieszone. W
nym w Założeniach została przez nas oceniona negatywnie. OPZZ
sprawach pilnych prosimy o kontakt z sekretariatem Związku.
K.W.
skrytykowało ponadto propozycję zamrożenia wynagrodzeń w
sferze budżetowej i przeznaczenia 1,4 mld zł na podwyżki dla wyCd ze str nr 3…. Spółka nadal pozostaje użytkownikiem wieczystym terenów, które mają być wykorzystane dla tego projektu. Prace mające na branych grup zawodowych, wskazując, że ustalenia dotyczące
celu pozyskanie przez Skarb Państwa prawa do dysponowania tym wzrostu wynagrodzeń powinny odbywać się zawsze w ramach
obszarem są zaawansowane, niemniej jednak w aktualnym stanie prac Rady Dialogu Społecznego. OPZZ poruszyło także kwestie
rzeczy nie można wskazać ostatecznego terminu podpisania stosownej dotyczące: nietrafionych prognoz makroekonomicznych rządu w
umowy. Pozyskanie tych terenów od ArcelorMittal Poland S.A. na rzecz poprzednich latach, wzrostu funduszu wynagrodzeń, limitu wydatSkarbu Państwa jest kluczowe dla całego przedsięwzięcia, gdyż w razie ków wynikający ze stabilizującej reguły wydatkowej, dynamiki konfiaska tego etapu cały projekt zakończy się niepowodzeniem. Powyższe sumpcji prywatnej oraz oszczędności gospodarstw domowych.
co prawda nie uniemożliwiłoby Miastu Kraków realizacji projektu Nowa Dyskusja na temat Założeń projektu budżetu państwa, płacy miniHuta Przyszłości tym niemniej jednak poważnie zmniejszyłoby jego malnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej będzie kontynuowana
pozytywne oddziaływanie w rejonie.
na kolejnym posiedzeniu Zespołu, które odbędzie się na początku
Pragnę jednocześnie poinformować, iż apel w części dotyczącej lipca. Największą burzę przy omawianiu wskaźników makroekonoutworzenia strefy przemysłowej zostanie przekazany do właściwego
micznych wywołał zapis, że podwyżki w budżetówce byłyby możliw tej sprawie Pana Mateusza Morawieckiego - Ministra Rozwoju. Ze
we, gdyby obniżony wiek emerytalny 60/65 był połączony z miniswej strony informuję, iż z całej mocy popieram tę inicjatywę.
K.W.
malnym stażem emerytalnym 35/40 (podniesienie minimalnego
Ubezpiecz samochód, dom otrzymasz zniżkę i prezent stażu uprawniającego do emerytury o 15 lat). Przedstawiciele
OPZZ ostro skrytykowali tego typu rozważania, podkreślając, że
Dlaczego warto mieć OC w PZU?
Bezpośrednia likwidacja szkody, Najszybsza na rynku idą one w odwrotnym kierunku co rozwiązania zaproponowane w
likwidacja szkody, Dostęp do największej sieci serwisów, Napra- projekcie prezydenckim (przywracającym minimalny staż emerytalny na poziomie 20/25 lat). Dyskutując na temat wysokości wskaźwa na miejscu zdarzenia lub bezpłatne holowa, Ochrona zniżek
● Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: * komunikacyjne, nika waloryzacji emerytur i rent, ponownie zarysowała się polary*majątkowe, * turystyczne, * finansowe, * obowiązkowe i dobro- zacja stanowisk. Strona związkowa opowiada się za podniesiewolne OC, * rolne, * wypadkowe i inne.
niem najniższych emerytur oraz za wskaźnikiem waloryzacji wyno● Biuro Obsługi PZU mieści się w budynku administracyjnym „S”, kl. szącym nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
C, parter, pok. 15 (obok PKZP), tel.: 1239040 51, 660 544 212, 788 w 2016 r. zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu prze523 796, czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00, we wtorek, śro- ciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 20126. Strona pracodawdę, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.
ców opowiadała się przeciw podwyżce najniższych emerytur i
● Biuro Obsługi PZU Życie, mieści się w budynku administracyjnym
utrzymaniem niższego wskaźnika waloryzacji (inflacja + 20% wzro„S”, kl. C, parter, pok. 14 (obok PKZP), tel. (12) 390-40-50 lub 788
stu realnego wynagrodzenia).
655 124 czynne w poniedziałek w godz. 8.00

