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Apel o obni¿enie wieku emerytalnego i zmiany 
przepisów odnoœnie pracy w warunkach szczególnych

13 Z£ ZA GODZINÊ TO MINIMUM, ¯EBY PRZE¯YÆ 

Wa¿ne dwa apele, które przyjêliœmy 17 czerwca 2016 r. w Szczecinie jako 

delegaci WZD Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarnoœæ. Jeden mówi 

o obni¿eniu wieku emerytalnego i powi¹zaniu uprawnieñ emerytalnych ze 

sta¿em pracy. Drugi dotyczy bezpoœrednio pracy w naszych Zak³adach tj. pracy 

w warunkach szczególnych i zmiany przepisów z tym zwi¹zanych.
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tylko do u¿ytku wewnêtrznego

Resort pracy zapowiada stawkê 13 z³ za godzinê 
w przypadku zatrudnienia na umowê-zlecenie 
od 1 stycznia 2017 roku.
Stanis³aw Szwed, wiceszef Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Spo³ecznej zapowiada, ¿e na 
kolejnym posiedzeniu Sejm przyjmie ustawê, 
która wprowadzi od 1 stycznia 2017 roku stawkê 
13 z³ za godzinê w przypadku zatrudnienia na 
umowê-zlecenie. 
Dziêki podniesieniu p³acy minimalnej stawka 
godzinowa, któr¹ wprowadziæ ma rz¹d, bêdzie 
wynosiæ 13 z³ (a nie 12 z³, jak pierwotnie 
zak³adano). Projekt, którym zajmuje siê obecnie 
Sejm, zak³ada, ¿e kwota waloryzowana bêdzie co 
roku w zale¿noœci od wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracê na etacie. "Ustawa Apel nr 2

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ  

„So l idarnoœæ”  Regionu Pomorza  

Zachodniego domaga siê wprowadzenia 

zmian ustawowych zmierzaj¹cych nie 

tylko do obni¿enia wieku emerytalnego, 

ale tak¿e mo¿liwoœci skorzystania ze 

œwiadczenia emerytalnego po spe³nieniu 

kryteriów zwi¹zanych ze sta¿em pracy.

Apelujemy do najwy¿szych w³adz 

krajowych Zwi¹zku o kontynuacjê dzia³añ 

zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia celu. 

Przypominamy, ¿e obni¿enie wieku 

emerytalnego i powi¹zanie uprawnieñ 

emerytalnych ze sta¿em pracy zapisane 

jest w umowie programowej, zawartej 

pomiêdzy kandydatem na urz¹d 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(obecnie Prezydentem) Andrzejem Dud¹ 

a Komisj¹ Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” w 

dniu 5 maja 2015 r.

Apel nr 3
XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ  „Solidar-

noœæ” Regionu Pomorza Zachodniego apeluje 

do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” o 

podjêcie skutecznych dzia³añ dotycz¹cych:
1.Umo¿liwienia przejœcia na wczeœniejsz¹ 

emeryturê pracownikom zatrudnionym w 

warunkach szczególnych i o szczególnym 

charakterze,.
2.Ponownego ustalenia wykazu prac w warun-

kach szczególnych i o szczególnym charakterze, 

który umo¿liwia przejœcie na wczeœniejsz¹ 

emeryturê wykonuj¹cym tak¹ pracê.
3.Zmianê przepisów dotycz¹cych odprowadzania 

przez pracodawcê sk³adek Zak³adu Ubezpieczeñ 

Spo³ecznych na emerytury pomostowe za 

pracowników zatrudnionych w warunkach 

szczególnych w taki sposób, aby pracownik za 

którego odprowadzane s¹ sk³adki skorzysta z 

emerytury pomostowej, a w przypadku odmowy 

przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych prawa do 

œwiadczenia,  aby Zak³ad Ubezpieczeñ 

Spo³ecznych zwróci³ wp³acon¹ za tego pracowni-

ka sk³adkê.

Uzyskaj poradæ prawnà
Jeúli  bezskutecznie starasz siæ  
porozumieã siæ ze swoim pracodawcà w 
sprawach pracowniczych, chcesz 
wyegzekwowaã swoje prawa lub po 
prostu chciaùbyú siæ dowiedzieã jakie 
prawa  Tobie  przys ùugujà  jako  
pracownikowi napisz do nas. Nasi 
prawnicy z chæcià udzielà Ci pomocy.

Dziaù prawny sùuýy pomocà osobom 
zrzeszonym w NSZZ „Solidarnoúã” w 
zagadnieniach zwiàzanych z prawem 
pracy. Prawnicy zatrudnieni w Zarzàdzie 
regionu NSZZ „Solidarnoúã” Pomorza 
Zachodniego zajmujà siæ:

? udzielaniem porad prawnych
? przygotowywaniem opinii  

prawnych
? analizà pod wzglædem prawnym 

bêdzie przyjêta na nastêpnym posiedzeniu 
Sejmu. Chcemy, ¿eby wesz³a od 1 wrzeœnia ze 
wzglêdu na mechanizm waloryzacyjny. No i od 1 
stycznia ta stawka bêdzie wynosiæ 13 z³" - 
podkreœli³ Stanis³aw Szwed.
Pytany, czy zapis ten bêdzie mo¿liwy do 
wyegzekwowania, przyzna³, ¿e jest to trochê jak 
"gonienie króliczka". Podkreœli³, ¿e prace nad 
ustaw¹ tak d³ugo trwaj¹, bo trzeba znaleŸæ 
mechanizm  umo¿l iwia j¹cy  kontro lê  
przestrzegania tych przepisów. Z drugiej strony - 
jak wskaza³ wiceminister - wa¿ny jest przekaz, 
jaki p³ynie ze strony ustawodawców. 13 z³ brutto 
- czy to s¹ jakieœ pora¿aj¹ce stawki? To jest 
minimum, ¿eby prze¿yæ" - oceni³.                red.hd
�ród³o: www.solidarnosc.org.pl

regulaminów i statutów
? pomocà w przygotowaniu 

pism zwiàzanych z ochronà 
pracowników

? przygotowywaniem pism 
procesowych

? reprezentacjà pracowników w 
postæpowaniach z zakresu 
prawa pracy przed sàdami.

Jeúli chcesz skorzystaã ze zwiàzkowej 
pomocy prawnej umów siæ na 
spotkanie z naszymi prawnikami.
Moýna to zrobiã telefonicznie, 
dzwoniàc pod numer 91 422 74 22 lub 
wysy ùajàc  e-mai l  na  adres:  

Moýna teý zgùosiã siæ bezpoúrednio 
do Dziaùu Prawnego, wypeùniajàc 
formularz na stronie www.solidarno-
sc.szczecin.pl.

dzialprawny@solidarnosc.szczecin.pl



Posiedzenie Rady KSPCH 
NSZZ Solidarnoúã Zawody wêdkarskie

26 czerwca 2016 r. odby³y siê Pierwsze 
Zawody Wêdkarskie w dyscyplinie 
sp³awikowej o Puchar NSZZ  „Solidarn-
oœæ” Zak³ady Chemiczne „POLICE” SA.

Zawody odby³y siê na kanale ujêcio-
wym w Policach.

Pogoda dopisa³a, chocia¿ niektórych 
przestraszy³a, ale wytrwali zostali... 
Zawody o Puchar wygra³ Ryszard 
Murawski, który w 3 godziny z³owi³ a¿ 
4,730 kg, na drugim miejscu by³ 
Mieczys³aw Sawicki z wag¹ 3,340kg. A 
trzecie zaj¹³ Bogdan Gostyñski z wag¹ 
3,100 kg.

Wystêpowa³y ró¿ne gatunki ryb: leszcz, 
p³oæ, ukleja, okoñ, kr¹p, jednak 
najczêœciej w tym dniu  ³owione by³y 
przez zawodników leszcze.

Uczestnicy Zawodów Wêdkarskich na wspólnym zdjêciu. Z Pucharem zwyciêzca Ryszard Murawski.

Premia – spotkanie robocze
21 czerwca odbyùo siæ spotkanie 
organizacji zwiàzkowych z Dyrektorem 
Naklickim w sprawie zmiany premii.  
Zaproponowaliúmy rozpoczæcie rozmów 
na temat nowej premii na bazie 
poprzedniej miesiæcznej, skùadajàcej siæ z 
dwóch czæúci obligatoryjnej i uznaniowej. 
Pracodawca natomiast zaproponowaù 
rozmowy na temat poprawienia obecnie 
funkcjonujàcej premii. Byùo to pierwsze 
spotkanie robocze w tej sprawie. Nie 
mamy jeszcze informacji o opiniach 
pracowników wrzucanych do skrzynek 
odnoœnie akcji organizowanej przez 
pracodawcê.

Nagroda na 50 lecie- brak decyzji
Wci¹¿ czekamy na odpowiedŸ w sprawie 
nagrody z okazji 50 lecia Zak³adów. 
Spotkanie, które mia³o siê odbyæ pod 
koniec czerwca na wniosek pracodawcy 
zosta³o prze³o¿one.Natomiast spó³ce GA 
Police Serwis spotkanie m.in. w sprawie 
nagrody odbêdzie siê 8.07.2016 r. 

Braki w obsadach laborantek 
uzupeùniane
W ostatnich miesiàcach najwiæcej skarg 
spùywaùo z laboratoriów odnoúnie 
braków w obsadach laborantek, gùównie 
z powodu nieuzupeùniania wakatów 
zwiàzanych z odejúciem na emerytury 
(do tego przyczyniù siæ równieý program 
Azoty  Pro).  Problem narasta  
szczególnie w miesiàcach letnich w 
sezonie urlopowym.  W tej sprawie poza 
naszymi interwencjami zareagowaùo 
kierownictwo i zapadùa decyzja o 
przyjæciu w trybie pilnym 6 osób na 
zastæpstwo lub w uzupeùnieniu wakatów. 
Dobra decyzja, choã trochæ póêno, gdyý 
nowy pracownik potrzebuje trochæ 
czasu na przyuczenie.

W dniach 16-17.06.2016 r. w 
Dorotowie ko³o Olsztyna odby³o siê 
posiedzenie Rady KSPCH NSZZ 
„Solidarnoœæ". 
Wszyscy obecni, minut¹ ciszy oraz 
modlitw¹, uczcili œmieræ Tomasza 
Podlaska- Zastêpcy Przewodnicz¹cego 
KSPCH, który zmar³ 12 maja 2016 r.
Przewodnicz¹cy  przeszed ³  do  
omówienia prac organizacyjnych nad 
jubileuszowym Kongresem KSPCH, 
który odbêdzie siê w dniach 24-26 
paŸdziernika we Wroc³awiu. 
Miros³aw Miara poinformowa³ o 
rozpoczêciu prac zespo³ów przemys³u 
chemicznego w Komisji Trójstronnej.
Przewodnicz¹cy poinformowa³, ¿e Zjazd 
De lega tów  Sekc j i  P rzemys ³ u  
Chemicznego na którym ma zostaæ 
wybrany nowy przewodnicz¹cy 
odbêdzie siê 21 wrzeœnia 2016 r.
Tadeusz Szumlañski z Tarnowa 
rozpocz¹³ od poinformowania Rady o 
sytuacji w przemyœle chemicznym, 
g³ównie w Grupie Azoty, w której to 
dosz³o do zmian prezesów, a w ostatnim 
czasie dyrektorów. 8 czerwca odby³o siê 
Posiedzenie Trójstronnego Zespo³u ds. 
Bran¿y Chemicznej, na którym by³a 
mowa o nowym prawie wodnym, które 
wprowadza du¿e obostrzenia dotycz¹ce 
pozbywania siê œcieków. Zmiany te s¹ 
na tyle znacz¹ce, ¿e przemys³ 
chemiczny mo¿e mieæ trudnoœci z 
utrzymaniem siê, ze wzglêdu na 
ogromne koszty. Zwi¹zek Pracodawców 
Przemys³u Chemicznego stara siê o 
wstrzymanie prac nad zmianami. 
Zosta³o wys³ane w tej sprawie pismo do 
Pani Premier Beaty Szyd³o oraz 
Ministerstwa Œrodowiska.

Zawody odbywa³y siê na ¿ywej rybie i po 
zakoñczeniu zawodów wszystkie wróci³y 
do wody.

Na koniec zawodów by³ grillek, kie³baski, 
kaszanka, itd.

Puchar oraz nagrody wrêczyli Andrzej 
Malicki Wiceprzewodnicz¹cy NSZZ  
„Soli-darnoœæ” Zak³adów Chemicznych 
„PO-LICE” SA i Artur Leszczak Prezes 
Ko³a Wêdkarskiego Sumik Police. 
Zawody odby³y siê w œwietnej atmosferz-
e, dziêki pomocy Ko³a Wêdkarskiego 
Sumik Police przebieg³y sprawnie i wszy-
scy obecni zapewnili, ¿e za rok ponownie 
stawi¹ siê w komplecie i bêd¹ namawiaæ 
kolegów do udzia³u. 

Pozdrawiamy i ¿yczymy po³amania kija.

Tekst. Ko³o Wêdkarskie Sumik/w³asny
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