G

łos związkowca
Numer 1/2018

e-Tygodnik Regionu

Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

05.01.2018

SPÓR ZBIOROWY W KRAŚNIKU
W firmie Tsubaki-Hoover
Polska Sp. z o.o. w Kraśniku trwa
spór zbiorowy dotyczący warunków bhp i podwyżek płac. Negocjacje płacowe z pracodawcą prowadzą NSZZ Solidarność wraz
z innymi organizacjami związkowymi
działającymi w THP. Zakończył się
etap rokowań. Podpisano protokół rozbieżności. W styczniu odbędą się mediacje - kolejny etap
negocjacji, jaki przewiduje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związkowcy nie mają
pewności czy mediacje doprowadzą do porozumienia.
Japońska
firma
TsubakiHoover istnieje w Kraśniku od
2003 roku. Produkuje głównie
elementy toczne do łożysk, które
trafiają na rynek motoryzacyjny.
Od początku istnienia firma generuje zyski, które co roku są coraz większe. Wysokie zyski firmy,
a jednocześnie niskie płace pracowników dają podstawę do żądania przez pracowników podwyżki płac.
Warto wspomnieć, że w okresie
2008/2009 pracownicy wzięli na swoje barki ciężar kryzysu. Ze zrozumieniem zgodzili się na obniżenie płac
i urlopy bezpłatne, które uratowały
THP przed skutkami kryzysu. W 2011
roku zmieniony został Zakładowy
Układ
Zbiorowy
Pracy,
w którym ograniczone zostały korzystne dla pracowników zapisy.
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Pracownicy firmy czują się niedowartościowani i wykorzystywani przez japońską firmę.
Bogactwo ma sens tylko wtedy, kiedy inni ludzie mają

z tego pożytek, dlatego Załoga
THP chce uczestniczyć w podziale zysków.
Stanisław Szczygielski

str. 1

Płaca minimalna: 2100 zł brutto

Od 1 stycznia 2018 roku płaca
minimalna w Polsce wynosi 2100
zł brutto. Tym samym najniższa
krajowa wzrosła o 100 złotych,
czyli
„na
rękę”
70
zł.
W 2018 roku wzrosła również
minimalna stawka godzinowa.
Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymywanie pensji
minimalnej. Kwota wynagrodzenia
minimalnego na kolejny rok jest podawana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
Od 1 stycznia 2018 roku minimalna płaca wyniesie 2100 zł brutto.
Kwestie związane z płacą minimalną reguluje Ustawa z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co
ważne przepisy te odnoszą się
wyłącznie do osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę.
W rozporządzeniu resortu pracy ustalono zgodnie z pierwotnym założeniem, że najniższa
krajowa w 2018 roku wynosi
2100 zł brutto, czyli ok. 1530 zł
do ręki (netto). Ustalona kwota
płacy minimalnej stanowi ok. 47
proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. To
oznacza 5-procentowy wzrost
minimalnego
wynagrodzenia
w stosunku do ub.r., w którym
płaca minimalna brutto wynosiła
2000,00 zł tj. 1459,48 zł netto.
Z początkiem roku wzrosła też
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minimalna stawka godzinowa
z 13 do 13,70 zł dla określonych
umów cywilnoprawnych.
Przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy
i wzroście płac także wzrost płacy
minimalnej jest uzasadniony.
Z danych GUS wynika, że ok.
1,4 mln pracowników otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej.
Płaca minimalna obowiązuje
tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. To ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić
każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę,
w pełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników
wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych
u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości
i warunków pracy.
Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy
zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek
za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy
podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna
stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych
(umowa zlecenie). Jej wysokość
jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Rząd ustalił, że minimalna
stawka godzinowa w 2018 roku wynosi 13,7 zł brutto. Podobnie jak
wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka podlega szczególnej ochronie.
Wprowadzenie
minimalnej
stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska
polegającego na tym, że osoba
zatrudniona na umowie cywilnoprawnej (umowa zlecenie) otrzymuje wynagrodzenie niższe od
minimalnego
wynagrodzenia
przysługującego pracującemu na
etacie.
Jeśli pracownik zarabia mniej
niż 2100 zł brutto na umowę
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat) może poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.
Pracodawca może dodać premię wyrównującą do pensji zasadniczej, tak aby suma naszego miesięcznego przychodu była
równa poziomowi płacy minimalnej. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, do tej
kwoty wlicza się inne składniki
wynagrodzenia, w tym premie
lub dodatki. Do płacy minimalnej nie
wlicza się dodatku za pracę w porze
nocnej, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Źródło: www.solidarnosc.gda.pl
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W
W ostatnim czasie odbyły się
wybory w organizacjach związkowych
NSZZ
Solidarność
w następujących zakładach:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Przewodniczącym został
pan Michał Kopiński.
- Organizacja Podzakładowa
NSZZ Solidarność przy PKP
CARGO S.A. Wschodni Zakład
Spółki w Lublinie. Przewodniczącym został pan Mirosław
Oleszczuk.
- Organizacja Zakładowa NSZZ
Solidarność w Domu Pomocy
Społecznej w Ruskich Piaskach.
Przewodniczącym został pan
Andrzej Łapa.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.
Przewodniczącym został pan
Cezary Gałkowski.
- Organizacja Oddziałowa NSZZ
Solidarność przy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Lublinie. Przewodniczącym został
pan Antoni Sulowski.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
Przewodniczącym został pan
Jan Bździuch.

Serdecznie gratulujemy!
Sprostowanie
W numerze 47-48 Głosu Związkowca
podaliśmy
wyniki
wyborów
w KO NSZZ Solidarność w Carrefour Market
w Lubartowie. Przewodniczącą została pani
Barbara Leśko. Właściwie powinno być:
wybory odbyły się w Organizacji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Carrefour Market
w Lublinie. Przewodniczącą została pani
Barbara Leśko. Za pomyłkę redakcja przeprasza.

Głos związkowca 1/2018

Wnioski o emeryturę
Do końca grudnia 2017 roku
ZUS przyjął ponad 424 tys. wniosków emerytalnych, wynikających z obniżenia wieku emerytalnego. „Wpływ przywrócenia wieku emerytalnego na rynek pracy
nie był tak silny, jak to wstępnie
szacowano” – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Jak podkreśliła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, podana liczba dotyczy wyłącznie złożonych wniosków emerytalnych, wynikających z obniżenia wieku emerytalnego, a nie wydanych decyzji.
Minister Elżbieta Rafalska
poinformowała, że 173 tys. spośród 424 tys. wniosków złożyły
osoby aktywne zawodowo. Jak
zaznaczyła szefowa MRPiPS,
nie wiadomo, ile z tych osób
zdecyduje się na rozwiązanie
umowy o pracę i przejście na
emeryturę.
Co ważne, 134 tys. z 424 tys.
osób, które złożyły wniosek do
ZUS, pobiera już świadczenia,
takie jak np. świadczenie przedemerytalne czy renty. Na tym
jednak nie koniec. Około 120 tys.
wnioskodawców było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i korzystało z pomocy społecznej.
- Bądź nie posiadało otwartego tytułu ubezpieczeniowego,
a więc nie odprowadzało żadnej
składki – zaznaczyła minister
Rafalska. Proszę zobaczyć, jaka
duża liczba osób, która skorzystała z przywrócenia wieku emerytalnego, była całkowicie wykluczona z rynku pracy - dodała.
Szefowa MRPiPS podkreśliła,
że mimo przywrócenia od 1 paź-

dziernika 2017 r., wieku emerytalnego liczba zatrudnionych Polaków się nie zmniejszyła.
-Ten wpływ przywrócenie
wieku emerytalnego na rynek
pracy nie był tak silny, jak to szacowano wstępnie – mówi minister Elżbieta Rafalska.
- Dużym zaskoczeniem jest ta
grupa, która w ogóle nie była zidentyfikowana, było ją bardzo
trudno oszacować. Nie było jej
nigdzie w żadnych zasobach
ZUS, ona była niepoliczalna. Bo
kto z nas mógł wiedzieć, że 55
tys. Polaków, jest poza powiatowymi urzędami pracy, niezatrudniona, nie podejmuje pracy? Być
może część z nich pracowała
w szarej strefie – zauważyła szefowa resortu pracy.
Warto
podkreślić,
że
w związku z przywróceniem wieku emerytalnego maleje liczba
osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne.
- W listopadzie liczba wypłaconych świadczeń przedemerytalnych spadła o ponad 32 tys.
Myślę, że w grudniu będzie kolejny spadek, bo tak wynika z danych ZUS – stwierdziła minister
Elżbieta Rafalska.
Jednocześnie
szefowa
MRPiPS
poinformowała,
że
w 2018 roku na wypłacie świadczeń przedemerytalnych uda się
zaoszczędzić od 344 do 500 mln
zł.
Co istotne, reforma emerytalna może skutkować zmniejszeniem liczby osób korzystających
z pomocy społecznej.
Źródło: MRPiPS
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Społeczny Komitet Obchodów
79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego
100. rocznicy utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu
99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
97. rocznicy III Powstania Śląskiego
w roku 100-lecia odbudowy Państwa Polskiego
ma zaszczyt zaprosić
na okolicznościową uroczystość,
która odbędzie się 8 stycznia br. w Lublinie

Głos związkowca 1/2018

str. 4

ZAPRASZAMY NA BIEG!
Dla podkreślenia dokonań
ludzi podczas Lubelskiego Lipca
1980 roku przygotowaliśmy ciekawą trasę. Bieg łączy dwa
WIELKIE miasta Świdnik i Lublin!
Miasta te odegrały kluczową rolę
w drodze do odzyskania Niepodległości. Warto już dziś zaplanować start w naszej imprezie, która
odbędzie się 2 czerwca 2018 roku. Do końca stycznia możecie
skorzystać z niższej opłaty
startowej wynoszącej tylko 50
zł. Organizatorami są Region
Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność i Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”.
Nie warto odkładać decyzji
o zapisie na ostatnią chwilę. Organizator w bieżącej edycji wprowadził limit 1000 zawodników.
5. PKO Półmaraton Solidarności
w 2017 r. został uznany przez
biegaczy za najlepiej zorganizowaną imprezę biegową w Polsce
Środkowo-Wschodniej. Od tej
chwili jesteśmy w elicie biegów
pod marką PKO. Meta biegu zorganizowana jest w największej
hali Targów Lublin S.A. Tam czekać będzie na was wiele atrakcji.
W ramach imprezy zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących.
Głos związkowca 1/2018

2 czerwca br., w centrum Lublina, wystartuje 26. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”. Odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży na dystansie 3000 m.
Strefa Biznesu na hali targowej
przy ul. Dworcowej wypełni się
biegaczami i reprezentantami
lubelskich firm. Powstanie miasteczko biznesowe z atrakcjami
dla całych rodzin. To właśnie
z myślą o rodzinach w Parku Lu-

dowym odbędą się biegi łąkowe,
ze sztandarowym biegiem Sztafetą z bocianem. Będzie to
super okazja do spotkania.
A w upalną lubelską noc kolejna edycja zjawiskowego wydarzenia Noc Kultury. Zaplanujcie
udział
w
naszym
biegu
w swoim kalendarzu. Zarezerwuj
nocleg i zostań z nami na dłużej.
Naprawdę warto być w czerwcu
w Lublinie.

Zapraszamy na stronę internetową:
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl
email: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl
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W Biedronkach łamane
są prawa pracownicze
i związkowe
W Biedronkach łamane są
prawa pracownicze i związkowe Praca w nadgodzinach bez
wynagrodzenia i brak możliwości skorzystania z przysługującej pracownikom przerwy – to
tylko część nieprawidłowości
wykrytych przez inspektorów
pracy podczas kontroli przeprowadzonej w sklepach sieci Biedronka. Pracownicy sieci są
przemęczeni, bo mają zbyt wiele obowiązków do wykonania.
Piotr Adamczak, przewodniczący Solidarności w sklepach Biedronki, podkreśla, że ludzi jest
za mało we wszystkich centrach dystrybucyjnych oraz
w sklepach. – Zdarzyła się taka
sytuacja, że w jednym ze sklepów na zmianie był tylko kierownik i jeden pracownik – mówi związkowiec. Podkreśla, że
pracownicy nie mogą równocześnie obsługiwać klientów,
układać produktów na półkach
i przyjmować towaru. Dochodzi
do sytuacji, że nawet nie są
w stanie skorzystać z przysługującej im 15-minutowej przerwy w pracy.
Źródło: Magazyn Solidarność 12

Opłata recyklingowa
1 stycznia 2018 r. wchodzą
w życie przepisy wprowadzające
opłatę recyklingową, która będzie
pobierana od lekkich toreb na
zakupy z tworzywa sztucznego,
oferowanych przy zakupach.
Opłata ta będzie pobierana
przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.
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Stawka opłaty recyklingowej
wynosi 0,20 zł za jedną sztukę
lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa,
która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby,
jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy
opodatkowanej VAT stawką
23%.
Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeden przelew
Przedsiębiorcy od 1 stycznia
2018 r. opłacą swoje składki
prościej i szybciej. Opłacanie
składek nie będzie wiązało się
już z koniecznością dokonania
trzech lub czterech oddzielnych
wpłat. Składki będą opłacone
jednym zwykłym przelewem,
podobnie jak opłaty za gaz czy
prąd.
Ważne, aby przy opłacaniu
składek w styczniu skorzystać
z Numeru Rachunku Składkowego (NRS), który przedsiębiorca otrzymał listem poleconym z ZUS. W każdej chwili
można sprawdzić swój numer
na stronie ZUS w wyszukiwarce
numeru rachunku składkowego www.eskladka.pl, a także
w każdej placówce ZUS lub
w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.
ZUS organizuje bezpłatne
seminaria na temat „e-Składka
– nowy wymiar rozliczeń”, na
których omawia m.in. zmiany
w zasadach opłacania i rozliczania składek od 1 stycznia
2018 roku. Przygotował też broszurę i ulotkę oraz szkolenie
elektroniczne.
Źródło: MRPiPS

Polski Lidl nie jest tani
Polacy mają niskie zarobki,
ale również niskie ceny? Nieprawda! Badanie przeprowadzone przez TakeTask pokazało, że koszyk z 86 tymi samymi
artykułami własnych marek Lidla w Polsce kosztuje o około
60 złotych więcej niż w Niemczech. Aż 70 proc. tych produktów jest droższych, 29 proc. –
tańszych, a za 1 proc. zapłacimy tyle samo co u naszych sąsiadów. Droższe są przede
wszystkim artykuły spożywcze.
Przedstawiciele firmy tłumaczą,
że przyczyną różnic cenowych
jest różnica liczbowa – w Niemczech Lidl otworzył ponad
3000, a w Polsce jedynie ponad
600 sklepów. Niemniej średnio
produkty marek własnych Lidla
kosztują o 10 proc. więcej.
Źródło: Magazyn Solidarność 12

Komunikat w sprawie
500+ dla seniorów
W MRPiPS nie toczą się
w tej chwili żadne prace nad
świadczeniem 500+ dla seniorów. Nie zostało ono też
uwzględnione w budżecie na
rok 2018, o czym wielokrotnie
mówiła minister rodziny.
Od 1 marca 2017 r. podniesiono wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy i renty
rodzinnej z 882,56 zł do 1000 zł
(wzrost o 13,3%), wysokość
renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł
do 750 zł (wzrost o 10,8%),
a renty socjalnej z 741,35 zł do
840 zł (wzrost o 13,3%).
Źródło: MRPiPS
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