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270 osób na bruk!
– likwidacja Baxtera w Lublinie
Firma Baxter, produkująca w Lublinie min. płyny dożylne,
zwolni do lutego przyszłego roku 270 osób. To pełna obsada spółki, która zostanie zlikwidowana.
W czwartek (16 czerwca br.)
rozpoczęły się negocjacje ze
związkami zawodowymi. W zakładzie są trzy, w tym NSZZ
„Solidarność”. Jak mówi nam
przewodnicząca, Jolanta Mazurek, teraz najważniejsze jest,
by
jak
najlepiej
zadbać
o pracowników. Na pytanie, czy
w firmie spodziewano się takiego obrotu sprawy, odpowiada,
że ta decyzja była całkowitym
zaskoczeniem, ze względu na
dobrą kondycję zakładu. Potwierdził to także Jarosław
Plenzner,
członek
zarządu
Baxter Manufacturing i dyrektor
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lubelskiego
zakładu,
który
w rozmowie z Dziennikiem
Wschodnim podkreślał, że decyzja
o
zamknięciu
fabryki
w Lublinie w żaden sposób nie
jest powiązana z kompetencjami
czy wynikami lokalnego zespołu.
Zdziwiony i oburzony decyzją
o likwidacji Spółki Baxter Lublin
jest także przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego Mirosław Miara,
który skierował list do prezesa
firmy, Josȇ E. Almeida. Czytamy w nim, między innymi:
„z niedowierzaniem przyjęliśmy
informację, że właściciel likwi-

duje dobrze działającą i radzącą sobie na rynku polskim firmę. (…) Znamy i szanujemy
prawo właścicielskie, ale jednocześnie zwracamy uwagę na
fakt, że właściciel powinien brać
pod uwagę również sprawy społeczne, podejmując strategiczne
decyzje, takie jak likwidacja firmy.”
Zwraca się też z apelem
o współpracę z władzami miasta Lublin, w celu zapewnienia
zwalnianym wszelkiej pomocy,
szczególnie w zakresie nowego
zatrudnienia.
Pierwsze odejścia w firmie
mają nastąpić już w sierpniu tego
roku, likwidacja zakończona zostanie do lutego 2017 r.
Agnieszka Kosierb

str. 1

Płaca minimalna
w 2017 r. – 2000 zł
Rząd przyjął 14 czerwca br. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 tys. zł. To wyższa kwota, niż
proponowało Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, informuje
interia.pl.
Resort rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 1920 zł.
Rada Ministrów uznała jednak,
że to kwota niewystarczająca.
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł.
– Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd

zdecydował, że w przyszłym
roku minimalne wynagrodzenie
będzie wynosić 2 tys. zł – powiedziała szefowa rządu Beata
Szydło.
Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie
Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze związkami
zawodowymi i organizacjami
pracodawców.

Rząd podjął także decyzje
dotyczące wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym
roku. Jakie będą to konkretne
kwoty, okaże się dopiero w lutym 2017 r., gdy GUS ogłosi
wskaźniki dotyczące inflacji
i wzrostu płac w 2016 r. Waloryzacja prowadzona jest w marcu.
www.solidarnosc.org.pl

Obniżenie wieku emerytalnego
dopiero od 2018 r.
Rząd zapowiada obniżenie
wieku emerytalnego dopiero od
2018 r. Tłumaczy to koniecznością dalszych prac nad ustawą
o dostosowaniu systemu informatycznego ZUS. Nadal nie wiadomo, jaki będzie stosunek rządu
do stażu składkowego.
NSZZ „Solidarność”, ale także inne centrale związkowe,
występują o to, by staż składkowy wynosił 35 lat dla kobiet i 40
lat dla mężczyzn. Miałby on
mieć jednak zastosowanie alternatywne, po obniżeniu wieku
emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Tymczasem podczas posiedzenia zespołów problemowych
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Rady Dialogu Społecznego ds.
funduszy europejskich oraz polityki gospodarczej i rynku pra-

chciał zastosować staż składkowy (odpowiednio 35 lub 40 lat)
i wiek emerytalny (odpowiednio
60 lub 65 lat) łącznie. Nie uzyskali jednak wyjaśnienia przedstawicieli rządu w tej sprawie.
Przypomnijmy, że obecnie
staż ma praktyczne zastosowanie jedynie przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej.
Przysługuje ona bowiem dopiero przy stażu wynoszącym
25 lat docelowo dla obu płaci,
a faktycznie obecnie dla kobiet
22 lata (stopniowe wydłużanie)
i 25 lat dla mężczyzn.

cy, pojawiły się wątpliwości
związkowców,
jakoby
rząd

www.solidarnosc.org.pl
Anna Grabowska
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