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Koleżanki i Koledzy, Przewodniczący Rad Branż
OPZZ, Przewodniczący Rad Wojewódzkich OPZZ
Mamy dość fasadowego dialogu, niskich wynagrodzeń
i braku szacunku dla partnerów społecznych. Czas skończyć z
jawnym wykluczaniem, a wręcz dyskryminowaniem związkowców na wszystkich poziomach — od zakładu pracy po krajowy
dialog społeczny. Rząd nie prowadzi merytorycznego dialogu z
partnerami społecznymi.
Rada Dialogu Społecznego już nie obraduje —często informuje
o postanowieniach Rządu, władza negocjuje tylko z jednym
partnerem, jeżeli wnoszone są niewygodne sprawy, posiedzenia
RDS zostają odwoływane.
Wobec takich działań mówimy stanowczo NIE.
By osiągnąć realizację naszych postulatów powinniśmy skuteczniej napierać na rządzących. Czas na mobilizację wszystkich
struktur Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Apeluję o to do wszystkich przedstawicieli naszej Konfederacji. Zwracam się do pracowników budżetówki; oświaty i
nauki, handlu i usług, kultury i sztuki, usług publicznych, górnictwa i energetyki, przemysłu, budownictwa, przemysłu drzewnego, transportu, do całego społeczeństwa o wspólną solidarną
akcję w walce o nasze prawa i postulaty. Mamy wspólne sprawy
do załatwienia. Jesteśmy reprezentatywną Konfederacją Związków Zawodowych — razem jesteśmy silni i tylko wspólnie możemy przeciwstawić się takim działaniom.

Dość dyskryminacji związkowców ze względu na ich
przynależność organizacyjną,

Nie godzimy się na biednych pracujących! - Czas na
szybki wzrost wynagrodzeń;

Mówimy nie dla głodowych rent i emerytur! - Czas na
szybki ich wzrost;
Domagamy się:

Wzrostu wynagrodzeń i otrzymywanych emerytur

Odmrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

Wyłączenia wszystkich dodatków z płacy minimalnej;

Wzmacniania związkowego i państwowego nadzoru nad
warunkami pracy;

Zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia
oraz edukację;

Wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni;

Skrócenia czasu pracy docelowo do 35 godzin tygodniowo;

Manifestacja odbędzie się 22 września 2018 roku o godzinie
12:00 w Warszawie. Wszystkich chętnych do przyjazdu i uczestnictwa zapraszamy do kontaktu z Radami Wojewódzkimi OPZZ.
Wszystkie Rady będą organizować przejazd uczestników autokarami. Przyjazd do Warszawy planowany jest na godzinę
10:00 natomiast zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00.
„Polska potrzebuje wyższych płac”,
„Godna praca, płaca i emerytura”.
Ze związkowym pozdrowieniem OPZZ

Festyn Związkowy
28 Festyn Związkowy zakończony. Pogodny i słoneczny
dzień oraz jak co roku moc atrakcji sprawiły, iż na związkowym
festynie zjawiło się ponad 3 tysiące osób.
Festyn rozpoczął tradycyjnie miting sportowy Zarządów
Zakładowych Związku. W tym roku startowało 13 zespołów. Jak
zawsze ciekawe sportowe konkurencje, przygotowane przez
nasz hutniczy TKKF oraz cenne nagrody sprawiły, iż rywalizacja
była ciekawa i „ostra”, zawsze jednak z dużą dawką humoru. W
każdym roku TKKF stara się wprowadzać nową ciekawą konkurencję, tym razem został zmodyfikowany tor biegowy. I choć
zasady zostały zmodyfikowane dla potrzeb naszych zawodów i
samych uczestników to ta konkurencja została pozytywnie przyjęta przez startujących. Tradycyjnie pierwsze sześć zespołów
było nagradzane indywidualnymi nagrodami oraz pucharami.
Zawody sportowe w tym roku wygrał Zarząd Zakładowy GU
(Centralne Utrzymanie Ruchu) drugie miejsce przypadło Zarządowi AMDS, trzecie Zarządowi Spółki KOLPREM, czwarte miejsce zajął Zarząd Zakładowy Zakładu Energetycznego (PED),
piąte Zarząd Zakładu BWZ, szóste Zarząd Zakładowy HUTPUS. Indywidualnie wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła kol.
Monika Mazurek (PSK), drugie miejsce zajęła kol. Jurkowska
Anna (AM Refractories), trzecie miejsce zajęła koleżanka Danuta Wolniewicz (KOLPREM). Wśród mężczyzn pierwsze miejsce
po pasjonującej dogrywce przypadło kol. Czesławowi Strączkowi (KOLPREM), drugie miejsce zajął kol. Władysław Kucharski
(AMDS), trzecie miejsce zajął kol. Tomasz Pazdro (Zakład
Energetyczny - PED). Gratulujemy wszystkim uczestnikom tych
zawodów zapraszamy już za rok na kolejne.
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Festyn rozpoczęła wjeżdżając na murawę boiska kawalkada „Harleyów” z chorągwiami naszego Związku.
Ryk przeszło dwudziesty wspaniałych motocykli dał początek
naszej zabawie. Ekipę „Harleyową” przyprowadził Pan Bronisław Matuszczyk Prezes Spółki Madrohut SA. Dodatkową
atrakcją była możliwość przejażdżki wybranym motocyklem, z
czego korzystały dzieci, także dorośli.
Zabawy i konkursy dla najmłodszych prowadziła tradycyjnie „ciotka Klotka” oraz sympatyczna ekipa kolegi
„Zielonego”. Całość Festynu prowadził znany z naszych poprzednich spotkań Pan „Dudek”. Sportowe zmagania prowadził
hutniczy TKKF. Oprócz indywidualnych konkursów swymi
umiejętnościami sportowymi mogły wykazać się całe rodziny
hutnicze, w takich konkurencjach jak: rzut rodzinny do kosza,
rzut rodzinny lotką do tarczy oraz w tradycyjnej sztafecie rodzinnej, a w rzucie wałkiem do „hutnika” uczestniczki naszej
zabawy mogły „rozładować” swoje emocje. O podniebienie
uczestników zadbała nasza hutnicza Spółka HUT - PUS SA
serwując smaczne posiłki. Tradycyjnie wśród darczyńców została także przeprowadzona licytacja instrumentu muzycznego
podarowanego na ten cel przez Hutniczą Fundację Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zwycięzcą długiej licytacji okazała się Pani Bożena Boryczko (na co dzień Prezes Spółki UNIHUT SA). Gościem Festynu był Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Reprezentował On
Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego, w
imieniu którego odczytał stosowny „adres” kierowany na ręce
Przewodniczącego NSZZ Pracowników AMP SA. Przewodniczący Związku kol. Krzysztof Wójcik podziękował licznym sponsorom, którzy pomimo trudnej sytuacji rynkowej zawsze pamiętają o naszym Związkowym Festynie wspomagając nas licznymi nagrodami.
Tradycją naszych Festynów stała się zabawa na
„przysłowiowej trawie”. W tym roku do tańca grał zespół, w którym jednym z muzyków jest nasz kolega z BWZ Kaziu Curyło.
Na zakończenie 28 związkowego Festynu odbył się pokaz
żonglerki pochodniami ogniowymi oraz pokaz sztucznych ogni.
Kilkunasto-minutowa aranżacja podniebnych fajerwerków przy
akompaniamencie odpowiedniej muzyki zapierała dech w piersiach.
Festyn związkowy jest imprezą rodzinną, w której udział
biorą całe hutnicze rodziny. Zdecydowana większość dorosłych
przychodzi, by wraz ze swymi pociechami wziąć udział w zabawach i konkursach. Najważniejsze cele tej imprezy jakie sobie
stawiamy to integracja pracowników Huty i hutniczych Spółek,
zorganizowanie relaksowej soboty z odpowiednimi zawodami
sprawnościowymi, a przede wszystkim zorganizowanie poprzez
zabawę wypoczynku dzieci hutników, a także w miarę możliwości wyposażenie uczestników w wiele potrzebnych w szkole
przedmiotów tak by odciążyć finansowo obecnych na festynie
rodziców. Dlatego też pomoc ze Strony Sponsorów jest dla nas
tak cenna. I za nią dziękujemy.
Podziękowania za wsparcie kierujemy do: ArcelorMittal
Poland SA - ZFŚS O/Kraków, do Spółek: UNIHUT SA, PZU SA
Remobud, Madrohut, Krakodlew, Centrum Medyczne „Ujastek”,
LOK, Bank Pocztowy, Complex, KOLPREM, PTS, Fundacji
Własności Pracowniczej, CKiS, TECHGRUP i ŚNIEŻKA,
KUNSZT, EKO-ENERGIA, TAMEH, POLISHUT, HUT-PUS,
HFOZiPS, TU UNIQA, TKKF, SKOK, oraz Com-Com Zone.
Jak zawsze podziękowania za przygotowanie i koordynowanie Festynu Związkowego należą się kol. Józefowi Kawuli
oraz zespołowi organizacyjnemu. Osobne słowa podziękowania kierujemy do działaczy hutniczego TKKF z ich Prezesem
Panem Kazimierzem Pyżem, za prowadzenie wszystkich konkursów sportowych. Pełna relacja z wynikami w następnym
numerze Kurierka Aktualności.
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Grupa „Harleyowa”….

Zarząd GU odbiera nagrodę za I miejsce w mitingu…

Pokaz barmański….

Zabawa jak za dawnych lat….
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Pierwsze posiedzenie GK Wyborczej SIP w Krakowie
W dn. 03.08.2018 odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej
Komisji Wyborczej SIP powołanej na podstawie Ordynacji Wyborczej
§1 stanowiącej załącznik nr 2 do porozumienia i regulaminu SIP z
dnia 03 sierpień 2018 r. Członkowie komisji podjęli uchwałę o ukonstytuowaniu Komisji - Uchwała nr 2/2018/GKW SIP z dn.
31.08.2018
1. Głowna Komisja Wyborcza SIP AMP S.A. O/ Kraków na posiedzeniu w dn. 03.08.2018 dokonała ukonstytuowania:
Przewodniczącym został kol. Wiesław Zając, Wiceprzewodniczącym
kol. Mirosław Kopeć, Sekretarzem został kol. Eugeniusz Hlek, Członkiem Komisji kol. Krzysztof Szewczyk.
W kolejnej części spotkania omówiono terminy, w których można
przeprowadzić wybory. Członkowie Komisji podjęli następującą
uchwałę:
Uchwała nr 2/2018/GKW SIP z dn. 31.08.2018
1. Główna Komisja Wyborcza SIP AMP S.A. 0/ Kraków zwraca się
do Zakładowych Organizacji Związkowych oddział Kraków będących sygnatariuszami porozumienia z dn. 03 sierpnia 2018 w
sprawie wyborów SIP o powołanie do dnia 10. 09. 2018 Zakładowych Komisji Wyborczych SIP.
2. GKW SIP ustala termin wyborów od dn. 02.10.2018 do
dn.31.10.2018
3. GKW SIP informuje o konieczności zachowania 7 dniowego terminu zgłaszania kandydatów na SIP przez Związki Zawodowe , 14
dniowego terminu wywieszenia list zgłoszonych kandydatów na tablicach ogłoszeniowych oraz podania terminu wyborów.
4. Jeżeli dla członków ZKW SIP konieczne będą oddelegowania w
celu przeprowadzenia wyborów, to przewodniczący poszczególnych
komisji występują z zapotrzebowaniem do Zakładowego SIP kol.
Andrzeja Grabskiego.
5. GKW SIP wystąpi do Dyrektorów Zakładów / Kierowników Komórek Organizacyjnych o sporządzenie list pracowników uprawnionych do głosowania w wyborach SIP.
6. GKW SIP zatwierdziła wzory: Karty Zgłoszenia Kandydata,
Karty, Wyborczej, wzór Protokołu z wyborów SIP.
Przewodniczący GKW SIP
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kwestia wprowadzenia rekompensat na pokrycie kosztów pośrednich
energii elektrycznej z tytułu nabycia uprawnień do emisji CO2 jest we
właściwości Ministerstwa Środowiska (MŚ). MŚ prowadzi obecnie
prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisjami gazów cieplarnianych oraz niektórych
innych ustaw. Udział wsparcia musi uwzględniać pozostałe narzędzia
kompensujące koszty transformacji w IV okresie ETS jak np.: derogacje oraz Fundusz Modernizacyjny. Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii (MPiT) będzie resortem wiodącym w sprawie propozycji
systemu rekompensat dla przemysłu energochłonnego z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej wynikającego z polityki klimatycznej, przy
czym Ministerstwo Energii deklaruje poparcie dla tego działania.
Dodać należy, że w maju br. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
zaaprobował przygotowaną przez MPiT propozycję 2 / 2 przekazania
części dochodów z aukcji uprawnień do emisji na rekompensaty dla
przemysłu energochłonnego w ramach tzw. Pakietu dla małych
ośrodków przemysłowych.
Ad b. Zmiana parametrów uprawniających do stosowania obniżonej
stawki opłaty jakościowej. Projekt legislacyjny jest na etapie realizacji, jego celem jest m.in. powiększenie kręgu beneficjentów ulgi w
opłacie jakościowej. Zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) oprócz reparametryzacji ulgi dla przemysłu energochłonnego zawiera szereg innych
postanowień, stąd przedłożenie projektu wymaga czasu. Zwiększenie liczby beneficjentów ulgi w opłacie jakościowej spowoduje wzrost
obciążenia pozostałych odbiorców końcowych energii elektrycznej.
Wprowadzenie ulgi wymaga przeprowadzenia procesu notyfikacji w
Komisji Europejskiej (KE), który będzie realizowany przez MPiT.
Dodatkowo informuję, że ulga w postaci możliwości stosowania
przez odbiorców przemysłowych obniżonych stawek opłaty mocowej
znajduje się w trakcie procedury notyfikacyjnej w KE. Proces notyfikacji ulgi mocowej będzie realizowany przez MPiT, sprawa ta jest
procedowana w KE pod numerem SA.51502.
Reasumując, pragnę podkreślić, że Ministerstwo Energii, a także
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dostrzegają sygnalizowany w
Pańskim wystąpieniu problem wzrastających cen energii elektrycznej
i na bieżąco analizują sytuację na rynku. Przykładem środków podjętych w wyniku tych analiz, jest zapowiedź wprowadzenia obowiązku
publicznej sprzedaży całej wytworzonej energii elektrycznej na konkurencyjnych rynkach (tzw. obligo giełdowe). Wyrażam przekonanie,
że przedstawione wyjaśnienia są wyczerpujące i spełnią Pańskie
oczekiwania
Z poważaniem Krzysztof Tchórzewski minister

Odpowiedź ministra Tchórzewskiego na stanowisko WRDS
Województwa Małopolskiego w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce
W maju 2018 roku WRDS wystosowała do Rady Dialogu
Społecznego stanowisko w sprawie problemów funkcjonowania
hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
Niestety nie takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy. Coraz częsektora metalurgicznego w województwie małopolskim oraz nie- ściej ten rząd i poszczególni ministrowie odpowiedzialność w
zbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konku- podejmowaniu decyzji przerzucają między siebie, a właściwie
rencyjnej tego sektora. Minęły trzy miesiące i już (?) otrzymali- pomiędzy ministerstwami.
K.W.
śmy odpowiedź podpisaną przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Odpowiedź skierowana została na ręce Wojewody MałoTydzień zdrowia
polskiego, Przewodniczącego WRDS.
W ramach tygodnia
Małopolskim Szanowny Panie Przewodniczący,
W nawiązaniu do przekazanego przez Przewodniczącą Rady Dialo- zdrowia nasz Związek
gu Społecznego, Panią Minister Elżbietę Rafalską, Stanowiska Woje- tradycyjnie już organizuwódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim z je mecz piłkarski o Pudnia 7 maja 2018 roku w sprawie problemów funkcjonowania hutnic- char Przewodniczącego
twa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sektora me- NSZZ
Pracowników
talurgicznego w województwie małopolski oraz niezbędnych działań AMP SA pomiędzy druukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej tego sektora żynami Zakładu Walpragnę serdecznie podziękować za wykazane zainteresowanie i cowni Gorącej (BWG)
przesłane wystąpienie. W odpowiedzi na Pańskie stanowisko, chciał- oraz Zakładu Walcowni
bym poniżej przekazań wyjaśnienia oraz wskazać aktualny stan prac
Zimnej (BWZ). Zapranad postulowanymi zadaniami.
szamy wszystkich praAd a. Wprowadzenie rekompensat na pokrycie kosztów pośrednich
cowników.
uprawnień do emisji CO2. Na wstępie chciałbym poinformować, że
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Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
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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
WYJAZDY ZAGRANICA
Hiszpania Majorka 16-23.09.2018; Hotel Ilusion Calma *** Cena:
2662 zł/os - przelot samolotem, Katowice – Palma de Mallorca - Katowice, obowiązkowe opłaty lotniskowe (200 zł), obowiązkową dopłatę
transportową (190 zł), transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie: 7 noclegów w wybranym hotelu,
pokoje dwuosobowe, wyżywienie: all inclusive (AI) zgodnie z ofertą i
opisem na stronie www.itaka.pl, opiekę rezydenta z ramienia Nowa
Itaka, składkę na TFG, ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do
20.000€/ osoba, WARUNKI REZERWACJI GRUPOWYCH.
WYCIECZKA – GRECJA ZAKYNTHOS - Samolot – 8 dni
Termin: 11-18.09.2018 r. Cena 2690,00 zł
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przelot
na trasie Katowice – Zakynthos – Katowice,
obowiązkową opłaty lotniskowe, obowiązkową dopłatę transportową, transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie: 7 noclegów w wybranym hotelu, pokoje dwuosobowe standardowe, wyżywienie: formuła „all inclusive” (AI)
zgodnie z ofertą i opisem na stronie www.itaka.pl, opieka polskiego rezydenta, ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do 20.000€/
osoba, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Warunki
Rezerwacji Grupowych.
ŚWIADCZENIA NIE ZAWERTE W CENIE: wycieczek lokalnych i
ewentualnych dodatkowych atrakcji na miejscu, nie zawiera podatku
turystycznego płatnego na recepcji w hotelu, dopłaty do innych typów
pokoi, Obowiązkowy podatek turystyczny
Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR
4c – dopłaty z ZFŚS do wypoczynku po pracy. Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w
rodzinie” na potrzeby ZFŚS AMP S.A. Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do
16:00. pokój nr 6,. Tel. 12 643-87-16
Pracownicy Koksowni wypoczywali
w Macedonii i Grecji.
Dzięki Zarządowi NSZZ Pracowników
AMP S.A. i Przewodniczącemu Markowi Żelichowskiemu grupa pracowników Koksowni wyjechała w dniach 13-25
sierpnia 2018r. do Macedonii i Grecji przez Słowację, Serbię i Macedonię. Po drodze zwiedziliśmy stolicę w Skopje, było co zwiedzać.
Miasto pomników, fontann i mostów oraz muzeum Matki Teresy, meczet następnie przejazd do hotelu Lebed nad jeziorem Ochryd. Trzy
noclegi i zwiedzanie twierdzy Samuela, wycieczka statkiem do świętego Nammana. W drodze do Grecji zatrzymaliśmy się jeszcze w Bitoli zwiedzanie pomnika ojca Aleksandra, konia Aleksandra zwanego
Bucefałem. Do Grecji dotarliśmy na 7 noclegów w Stomio, gdzie było
upragnione plażowanie, kąpiel w Morzu Egejskim smakowanie owoców morza jak ośmiornice, małże, kałamarnice i inne. Były też wycieczki fakultatywne do Meteorów, na wyspę Skiathos i do Leptokarii.
Był też wieczór grecki z Zeusem i Afrodytą (w tych rolach wystąpili T.
Kowalczyk i Lucjan Pluta). Jak to już bywa, co dobre to szybko się
kończy, a że tak było to zasługa kierownika grupy kol. Marka Żelichowskiego. Uczestnicy i ja – piszący, potwierdzamy to i serdecznie
dziękujemy bo wypoczęliśmy i dużo zwiedziliśmy. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy, to w 2019 roku kol. Marek już mam coś nowego szykuje ale to na razie pozostaje niespodzianką. Teraz czeka nas Rajd
Koksowników.
Tadeusz Kowalczyk
P.S. Szkoda, że tak wspaniały wyjazd popsuli nam w drodze
powrotnej Węgrzy. Na granicy staliśmy prawie 7 godzin (nie tylko my),
a cała odprawa trwała 5 minut. Czemu to miało służyć nie wiemy i w
sumie w podróży byliśmy 34 godziny. Przysłowie „Węgier, Polak dwa
bratanki…” w tym przypadku nie zadziałało.
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Z prasy związkowej: Jak informuje Główny Urząd Staty-

styczny, przeciętna pensja i średnia cena mieszkania
coraz bardziej się rozjeżdżają. Z najnowszych danych
GUS wynika, że w tym samym okresie, gdy przeciętne wynagrodzenie spadło, cena metra kwadratowego wzrosła. Ceny, po chwilowym spadku w 2016 r., znowu zaczęły rosnąć. Metr kwadratowy
oddanego budynku jest obecnie najdroższy od 8 lat. Według komunikatu GUS, siódmy kwartał z rzędu cena utrzymuje się powyżej granicy 4 tys. zł, a od kwietnia do czerwca za metr kwadratowy
trzeba było zapłacić przeciętnie 4294 zł. Kwartał wcześniej kwota
była niższa o 162 zł, co oznacza wzrost o 4%. Na dodatek w tym
samym okresie spadło przeciętne wynagrodzenie z 4623 zł brutto
do 4521 zł. Receptą na trudną sytuację mieszkaniową Polaków
miał być program Mieszkanie+. Dane GUS pokazują jednak, że
rynek nie zareagował zgodnie z oczekiwaniami rządzących. Ceny
mieszkań rosną, a liczba nowych mieszkań zwiększa się znaczniej
wolniej niż zapowiadała władza. Liczba mieszkań budowanych w
ramach programu Mieszkanie+ jest niewielka, a na dodatek są to
mieszkania drogie i często budowane w niekorzystnych lokalizacjach.
- Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące stopy
bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2018 r. Wynika z nich, że pod
koniec lipca stopa bezrobocia wyniosła 5,9% i w porównaniu do
lipca 2017 r. spadła o 1,1 pkt. proc., a w porównaniu do czerwca
2018 r. nie zmieniła się. W urzędach pracy na koniec czerwca
zarejestrowanych było 961,8 tys. bezrobotnych, czyli o 178,2 tys.
mniej niż rok wcześniej i o 6,1 tys. mniej osób niż miesiąc wcześniej. Zarazem GUS wskazuje, że poziom bezrobocia w Polsce
wciąż jest bardzo zróżnicowany. Najwyższe bezrobocie jest w
powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie) – 23,5% i braniewskim
(woj. warmińsko-mazurskie) – 20,1%, a najniższe w Poznaniu
(woj. wielkopolskie) i powiecie wolsztyńskim (woj. wielkopolskie) –
po 1,3%. Ponadto w dwóch powiatach o najwyższym odsetku bezrobotnych stopa bezrobocia wzrosła. Niestety więc wciąż nie mamy zrównoważonego rozwoju kraju.
- Pracodawcy wciąż masowo łamią przepisy odnośnie minimalnej
płacy godzinowej. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy obejmujących pierwsze półrocze bieżącego roku wynika, że w aż 27%
skontrolowanych firmach stwierdzono nieprawidłowości przy wypłacie minimalnej stawki godzinowej. Do podstawowych naruszeń
stwierdzonych podczas kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej należało nieprawidłowe dokumentowanie liczby przepracowanych godzin w ramach umów zleceń i umów o dzieło. Minimalna płaca godzinowa obowiązuje od początku 2017 roku i została wprowadzona w wyniku wieloletnich zabiegów OPZZ. Minimalna
stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów
umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – według
stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp. Z ustaleń PIP wynika, że nadal sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna
i powoduje, że osoby szukające pracy godzą się na wszelkie proponowane im warunki zatrudnienia, aby tylko podjąć lub utrzymać
jakąkolwiek pracę. Wbrew obiegowym opiniom wcale nie mamy
więc rynku pracownika i niestety wciąż pracodawcy narzucają
upokarzające warunki pracy.
- PiS wdraża nowe rozwiązania w systemie emerytalnym. Mianowicie wprowadza nowe składki dla pracowników i pracodawców,
które będą przekazywane do tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli komercyjnych firm obracających pieniędzmi zgodnie z
przyjętym przez siebie planem, w tym na giełdzie. Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) miałaby
wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Wysokość emerytur zostanie
uzależniona od kaprysów rynku. Na dodatek do prywatnych funduszy szerokim strumieniem poleją się środki z budżetu państwa,
ponieważ państwo ma regularnie dopłacać do programu. Aby nie
płacić dodatkowych składek, obywatele będą musieli pisać specjalne deklaracje. Bez nich komercyjne instytucje finansowe będą
bogacić się naszym kosztem. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki
pozostał lojalny wobec swoich kolegów z sektora bankowego.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tym rozwiązaniom!

