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PRACUJĄCY NA ŚMIECIÓWKACH
MOGĄ NALEŻEĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
Trybunał Konstytucyjny orzekł we
wtorek 2 czerwca, że ograniczenie
udziału w związkach zawodowych do
pracowników zatrudnionych na etacie
jest niekonstytucyjne. Co ten wyrok
oznacza dla pracowników
pracujących na tzw. ''śmieciówkach'',
których razem z osobami na
samozatrudnieniu jest w naszym kraju
ok. 3 miliony?
Jarosław Lange, przewodniczący
wielkopolskiej „S”: - Wyrok Trybunału
otwiera osobom na umowach
śmieciowych i na samozatrudnieniu
drogę do zrzeszania się i występowania
o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w pracy w relacjach z pracodawcą. Szczególnie dotyczy to osób
na samozatrudnieniu, które, mimo że realnie występują w roli pracownika, to nie mają żadnych praw
pracowniczych i żadnej ochrony wynikającej ze stosunku pracy.
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”: - Już w 2012 r. po naszej skardze Międzynarodowa
Organizacja Pracy stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakresie prawa do zrzeszania się
w związki zawodowe i nakazał Polsce zmianę prawa w tym zakresie, ale do tej pory nic się w tej dziedzinie
nie wydarzyło. To kolejny przykład ignorowania partnerów społecznych przez koalicję PO-PSL. Mam
nadzieję, że po wyroku Trybunału polski rząd do końca swojej kadencji niezwłocznie skieruje do Sejmu
odpowiednią nowelizację.

Minimalna 2016:
Rząd 1850 - związki 1880 zł - pracodawcy 1782 zł
Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości płacy minimalnej w 2016 r. Stały Komitet Rady
Ministrów proponuje, aby ta kwota wzrosła do 1850 zł czyli o 100 zł. Związkowcy domagają się podwyżki
o 130 zł. Pracodawcy chcą, aby płaca minimalna była większa o 32 zł.
Zgodnie z danymi OECD udział płac w PKB jest w Polsce na poziomie zaledwie 37 %, podczas gdy średnia
unijna to blisko 48 %. Polska płaca minimalna, choć kwotowo rośnie od lat, w zestawieniu z przeciętnym
wynagrodzeniem praktycznie stoi w miejscu, oscylując pomiędzy 42-44 proc. jej wartości.
Trzy lata temu "Solidarność" przedstawiła w Sejmie projekt obywatelski zakładający stopniowe
podwyższanie minimalnego wynagrodzenia do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Ten pomysł poparło
ponad 350 tysięcy obywateli.

3 czerwca pracownicy
Panopa Logistik Polska
pikietowali przed siedzibą firmy w Swarzędzu.
Panopa jest głównym
usługodawcą logistycznym Volkswagena Poznań.
Pracownicy domagają
się wzrostu wynagrodzeń. Rozmowy
z zakładową „Solidarnością”, trwające od ponad
miesiąca, nie przyniosły
satysfakcjonujących rezultatów. Podwyżki proponowane przez pracodawcę znacząco odbiegają od oczekiwań.
Pikieta miała na celu
pokazanie niezadowolenia z zarobków w firmie. Pracownicy świadczący pracę w firmie Panopa chcą
pracować oraz godnie żyć. Poświęcenie, jakie wkładają w pracę kosztem życia rodzinnego (praca w
weekendy, system zmianowy), w pełni uzasadnia ich oczekiwania mówi przewodniczący Sławomir
Koczorowski, przewodniczący „S” w Panopie.

Handlowcy pikietowali przed Auchan w Gdańsku
Niskie płace, niestabilne zatrudnienie, praca
w niedziele, kulejący dialog społeczny – to
problemy, z którymi borykają się pracownicy
handlu. Aby zwrócić uwagę na pogarszające
się warunki pracy i płacy w tej branży,
3 czerwca Krajowa Sekcja Handlu NSZZ
„Solidarność” i KZ NSZZ „S” w Auchan Polska
zorganizowały pikietę przed gdańskim
hipermarketem sieci Auchan. Wzięło w niej
udział kilkudziesięciu związkowców
z Regionu Gdańskiego, w tym szef gdańskiej
„S” Krzysztof Dośla, ale także przedstawiciele pracowników z całej Europy. Było to
możliwe, ponieważ w dniach 1–3 czerwca w
Gdańsku odbywał się zjazd europejskiej
federacji związków zawodowych sektora
handlu UNI Europa Commerce.

Region Wielkopolska reprezentowali związkowcy
z Rabena, Dino, Biedronki i H&M.

Aby jak najskuteczniej docierać do Członków Związku z ofertą
Programu Rabatowego Profit Club na stronie internetowej
www.profit-club.pl stworzono dodatkową funkcję Newslettera.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji dotyczących
przystąpienia nowych firm do Programu Rabatowego Profit Club
oraz ofert specjalnych dla Członków Związku drogą mailową,
proszone są o zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy
dostępny na w.w. Stronie internetowej.

