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13 złotych i ani grosza mniej!
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć zapowiada skuteczne zwalczanie patologii
rynku pracy. Na celowniku 59
inspektorów pracy, jako ich zadanie priorytetowe, znajdzie się
sprawdzenie czy minimalna 13złotowa (brutto) stawka godzinowa jest wypłacana zleceniobiorcom i samozatrudnionym.
Akcja PIP ma uświadomić, że
za pracę lub świadczenie usług
należy wypłacać co najmniej
minimalne wynagrodzenie.
–
Zmasowane
kontrole ruszą po
pierwszych wypłatach, czyli w lutym. Musimy wytypować ﬁrmy do
sprawdzenia. Nieoceniona jest pomoc
związków
zawodowych, bo
mają one większą
możliwość pozyskiwania informacji o nieprawidłowościach oraz kontaktu z poszkodowanymi osobami. Dlatego
cieszy
mnie
porozumienie
o współpracy zawarte z NSZZ
„Solidarność”. Dzięki temu kontrole przestrzegania minimalnej
stawki godzinowej będą efektywniejsze – zapowiada Giedrojć na
łamach Dziennika Gazety Prawnej.
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Ta pomoc jest konieczna,
gdyż niektórzy zatrudnieni sądzą, że jeśli zgłoszą się do PIP,
to firma zrezygnuje z ich pracy.
Giedrojć deklaruje, że celem PIP
jest zapewnienie 13-złotowej
stawki uprawnionym osobom
zatrudnionym na zleceniu lub na
umowie o świadczenie usług.
W każdym okręgowym inspektoracie i terenowym oddziale PIP
będzie działał inspektor pracy za
to odpowiedzialny.

Oczywiście też każdy inspektor pracy przeprowadzający kontrolę, będzie sprawdzał też, czy
pracodawca wypłaca minimalną
stawkę.
Jeśli wynagrodzenie będzie
niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę, bo np. firma potrąca kary tylko po to, żeby obchodzić przepisy, inspektor pracy nałoży man-

dat lub skieruje wniosek do sądu.
A ten może nałożyć grzywnę do
30 tys. zł.
Inspektorzy pracy, zabierający się za kontrole, mają doświadczenie i instrumenty, które umożliwiają ujawnienie wypłat „pod stołem”, przy zaniżeniu faktycznej liczby godzin
pracy, a bez obciążeń składkami i podatkami. Jak? Choćby
przez analizę grafików, rozkładu czasu wykonywania obowiązków
lub
usług,
prostym
porównaniu z liczbą zatrudnionych.
Inspektorzy będą
współpracować z
ZUS i urzędami
skarbowymi przy
badaniu
umów
i stawek.
Zdaniem Giedrojcia nie przeszkodzi PIP fakt, że
brak dokumentacji
liczby godzin przepracowanych na
zleceniu nie jest wykroczeniem.
Wykroczeniem jest bowiem niezapewnienie uprawnionym osobom wynagrodzenia co najmniej
13 zł za godzinę. Ten zapis wystarczy. Inspektor pracy będzie
wymagał od zatrudniającego,
aby wykazał wypłatę owej stawki.
www.solidarnosc.org.pl
fot. P. Glanert
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Stanowisko "S" w/s niedopuszczalnych praktyk
ograniczania świadczeń
pracownikom korzystającym z 500+
Rada Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność” stanowczo
protestuje przeciwko podejmowanym przez pracodawców z branży handlu wielkopowierzchniowego próbom ograniczania świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych pracownikom korzystającym z programu
„Rodzina 500+” – czytamy w specjalnym stanowisku KSBHiU "S",
nawiązującym do bulwersujących
doniesień o zmuszaniu pracowników handlu wielkopowierzchniowego do ujawniania w specjalnych oświadczeniach faktu pobierania świadczenia 500+.
Pracownicy handlu od lat należą do najgorzej opłacanych
grup zawodowych w Polsce.
Znaczna część z nich zalicza się
do tzw. „biednych pracujących”,
czyli osób, które pomimo pracy
zarobkowej nie są w stanie za-
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spokoić podstawowych potrzeb
swoich rodzin. Nagminną praktyką stosowaną przez sieci handlowe jest zatrudnianie pracowników na niepełny etat, co jeszcze
bardziej ogranicza i tak niewielkie
wynagrodzenia tych osób.
Większość pracowników handlu wielkopowierzchniowego to
kobiety, które łączą pracę zawodową z wychowaniem dzieci.
Uruchomiony w ubiegłym roku
rządowy
program
„Rodzina
500+” stanowi dla nich ogromne
wsparcie. Świadczenie wychowawcze uzyskiwane z programu
„Rodzina 500+” jest nieopodatkowane i nie stanowi dochodu
w myśl przepisów podatkowych.
Nie jest ono również wliczane do
dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń z pomocy społecznej.
Za absolutnie niedopuszczalne uważamy więc próby odbierania świadczeń z Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych
pracownikom
korzystających
z programu „Rodzina 500+” . Takie postępowanie, w naszej ocenie, jest nie tylko niezgodne
z prawem, ale również z podstawowymi normami moralnymi.
Trudno bowiem inaczej określić
pozbawianie pracowników należnych im świadczeń dlatego, że
posiadają dzieci.
Krajowy Sekretariat Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność informuje, że podejmie
wszelkie przewidziane prawem
działania wobec pracodawców
ograniczających
uprawnienia
pracowników
korzystających
z programu „Rodzina 500” – czytamy dalej w oświadczeniu.
Oświadczenie podpisał Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S" Alfred Bujara.
www.tysol.pl
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RDS powołała zespół ds. branży spożywczej
Powstał Trójstronny zespół ds.
branży spożywczej, którego celem będzie prowadzenie sektorowego
dialogu
społecznego
w branży spożywczej i rozwiązywana problemów tej branży.
W posiedzeniu uczestniczył
m.in.
reprezentujący
NSZZ
„Solidarność” przewodniczący
Komisji Krajowej Piotr Duda
i Zbigniew Sikorski, wiceprzewodniczący Rady Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego, który
uzasadnił wniosek o powołanie

Przypominamy

zespołu. Stronę rządową reprezentowała Jadwiga Emilewicz,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Inicjatorem instytucjonalizacji dialogu społecznego w branży spożywczej był w lutym
2016 r. na forum Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego
NSZZ „S” Zbigniew Sikorski,
przewodniczący KZ NSZZ „S”
w
Spółdzielni
Mleczarskiej
Polmlek-Maćkowy i jednocześnie przewodniczący Krajowej

organizacjom związkowym

o obowiązku składania ankiety informacyjnej,

Sekcji NSZZ „S” Przemysłu
Mleczarskiego, Spirytusowego
i Koncentratów Spożywczych.
Strona związkowa zgłosiła ten
pomysł na forum Rady Dialogu
Społecznego w grudniu 2016 r.,
jednak wówczas na powołanie
zespołu nie zgodziła się strona
rządowa.
„Solidarność” uzasadnia konieczność podjęcia działań
zmierzających do zniwelowania
niekorzystnych zjawisk hamujących rozwój sektora spożywczego w Polsce, w którym zatrudnionych jest ponad 400 tys.
pracowników, nie licząc dodatkowych miejsc pracy w rolnictwie i przetwórstwie. Branża
należy do najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki, a dodatkowo pozytywnie oddziałuje na takie sektory jak rolnictwo, handel i usługi.
Dialog trójstronny jawi się jako
najlepsza forma współpracy na
rzecz rozwoju tego sektora.
www.solidarnosc.org.pl

Serdeczne wyrazy żalu
i wspóczucia

organizacji raz na pół roku w Dziale Organizacyjnym

Zarządu

Regionu

Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Ankietę można złożyć osobiście od pon. do
pt., w godz. 8:00-16:00, w pok. nr 33, przy ul.
Królewskiej 3 w Lublinie, mailowo na adres:

organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl lub faksem na nr 81 532 33 01
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Tomaszowi Mazurowi
z powodu śmierci

ŻONY
składa

Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność”
przy Domu Pomocy Społecznej
w Wygnanowicach
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Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 81/53 208 11 wew. 26, fax. 81/53 233 01
e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689

Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji: http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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