RZ¥D ZADECYDUJE SAM…

NIE MA ZGODY W SPRAWIE P£ACY MINIMALNEJ
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
7 TYSIÊCY Z£OTYCH JAKO PREMIE INFLACYJNE

POROZUMIENIE W TAURONIE
14 lipca po blisko 60-godzinnej okupacji
siedziby Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, doszło do podpisania porozumienia
gwarantującego wypłatę jednorazowych premii
dla wszystkich blisko 25 tysięcy pracowników
Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A.
Wśród negocjatorów oraz sygnatariuszy
porozumienia był m.in. Mirosław Brzuśnian,
przewodniczący Rady Społecznej Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A., a równocześnie szef „Solidarności” w bielskim oddziale
spółki Tauron Dystrybucja. – 12 lipca przyjechaliśmy do Katowic na rozmowy w sprawie
rekompensat dla pracowników w związku
z szalejącą inflacją. Negocjacje prowadziło nasze 9-osobowe Prezydium Rady Społecznej,
która skupia przedstawicieli trzech reprezentatywnych związków zawodowych, działających
w Tauronie: „Solidarności”, OPZZ i Forum. Nie
usłyszeliśmy żadnych poważnych propozycji ze
strony pracodawcy i wówczas zapadła decyzja
o okupacji siedziby spółki Tauron – relacjonuje
Mirosław Brzuśnian. W okupacji budynku brali
udział wszyscy obecni na spotkaniu członkowie
Rady Społecznej, łącznie 21 osób.
Rozpoczęły się kolejne tury negocjacji. Część
z nich prowadzona była w tym samym pomieszczeniu, które okupowali związkowcy. W rozmowach uczestniczyli wiceminister Piotr Pyzik
z Ministerstwa Aktywów Państwowych i media-

tor Barbara Stefaniak-Gnyp. 14 lipca doszło do
podpisania z Zarządem TPE S.A. porozumienia
o wypłacie premii jednorazowych, rekompensujących drastyczny wzrost inflacji, dla wszystkich
blisko 25 tys. pracowników Grupy Kapitałowej
Tauron. Będzie to kwota 7 000 zł w rozbiciu na
6 000 zł płatnych do końca lipca, a 1 000 zł wypłaconych zostanie w grudniu.
Związkowcy wywalczyli również możliwość
dalszych rozmów w listopadzie po poznaniu wyników finansowych za trzy kwartały. – Obecne
porozumienie to kompromis, który jednak nas
satysfakcjonuje, bo mamy świadomość, że wywalczyliśmy to, co w tej chwili było możliwe
do uzyskania. Ważne jest też to, że mamy zapis
o powrocie do rozmów pod koniec roku, gdy
będziemy znali nie tylko wyniki spółki, ale też
poziom inflacji – kończy Mirosław Brzuśnian.

ZAPRASZAMY NA RAJD „SOLIDARNOŒCI”
Jak co roku, 3 września 2022 r. organizujemy kolejną edycję Ogólnopolskiego
Rajdu Górskiego „Solidarności”. Tym
razem będziemy wędrować na Stożek
w Beskidzie Śląskim. Do schroniska,
które znajduje się na granicy polsko-czeskiej, można dojść z Ustronia,
Wisły lub Istebnej.
Na górze spotkamy się o godzinie
12.00 i rozpoczniemy mszą św. dla
związkowców i ich rodzin. Po mszy
będzie można zjeść obiad, a rajd zakończymy
quizem dotyczącym miejsca naszej wspinaczki.
Najliczniej reprezentowanej podczas rajdu organizacji związkowej Komisja Krajowa NSZZ

„Solidarność” ufundowała specjalny puchar.
Natomiast Zarząd Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” przyzna puchar osobie, która zdobędzie pierwsze
miejsce w konkursie wiedzy
turystycznej. Ponadto każdy
uczestnik otrzyma specjalną odznakę rajdową. Do 29
sierpnia zbieramy wpłaty
wpisowe na rajd.
Szczegółowe informacje można uzyskać
u przewodniczących organizacji związkowych
NSZZ „Solidarność” lub w Zarządzie Regionu Podbeskidzie.

ZMAR£ DARIUSZ KUCHARSKI
11 lipca po długiej i ciężkiej
chorobie w wieku 62 lat zmarł
w Łodzi Dariusz Kucharski,
przewodniczący Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”,
członek Komisji Krajowej,
delegat na Krajowy Zjazd
Delegatów, wieloletni szef
związkowego Ośrodka Prac
Społeczno-Zawodowych w Łodzi, a także redaktor łódzkiego
„Regionalnego Informatora
Związkowego”. Był dobrze
znany także związkowcom z naszego regionu – wielokrotnie prowadził tu szkolenia,
utrzymywał też stały kontakt z Regio-

nalną Sekcją Emerytów
i Rencistów NSZZ „Solidarność”.
Na uroczystościach pogrzebowych, które odbyły
się 18 lipca w Łodzi, byli
obecni związkowcy z całego kraju, w tym zastępca przewodniczącego KK
NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz delegacje wielu regionów wraz
z przedstawicielami Zarządów Regionów. Wśród nich
był także przewodniczący podbeskidzkiej
„Solidarności” Marek Bogusz. Wystawiono
także kilkanaście pocztów sztandarowych.

Zgodnie z przewidywaniami na posiedzeniu
plenarnym Rady Dialogu Społecznego nie wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie
przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej,
podwyżek dla budżetówki oraz waloryzacji rent
i emerytur. „Solidarność” domaga się nie tylko wyższych podwyżek, ale oczekuje również,
że jeszcze w tym roku pracownicy budżetówki
otrzymają podwyżki, które przy obecnej inflacji
pozwolą zachować ich siłę nabywczą.
15 lipca podczas plenarnego posiedzenia
RDS pod przewodnictwem Piotra Dudy odbyła się wreszcie długo oczekiwana debata
na temat założeń projektu budżetu państwa
oraz propozycji średniorocznych wskaźników
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na rok 2023, jak również propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia
za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.
Strony nie uzgodniły wspólnej propozycji.
Rząd zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zaproponował przyszłoroczny wzrost
minimalnego wynagrodzenia przeprowadzić
w dwóch transzach: od stycznia do poziomu 3
383 zł i od lipca 3 450 zł. Proponowana przez
rząd minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego
wynagrodzenia, od stycznia 2023 roku ma wynieść 22,10 zł, a od lipca – 22,50 zł.
NSZZ „Solidarność” podtrzymał postulat
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej o nie mniej niż 20 proc. oraz

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do 1 stycznia 2023 o nie mniej niż 490 zł
i od 1 lipca 2023 o nie mniej niż o 250 zł.
Oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej do
3 500 zł w pierwszym półroczu i 3 750 zł
w drugiej połowie roku.
Związek ponadto uznał za konieczne dokonanie jeszcze w tym roku pozytywnej interwencji
w kwestii wynagrodzeń zatrudnionych w sferze
finansów publicznych, aby co najmniej utrzymać ich realną wartość w świetle tak wysokiej
dynamiki inflacji w bieżącym roku.
Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia
i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15
września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej
stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które
zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. TYSOL.PL (MG / ML)

BEZ LIMITU I Z WIÊKSZYMI ZNI¯KAMI

ZWI¥ZKOWCY TANKUJ¥ TANIEJ
35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa
ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki wynegocjowane dla członków „Solidarności” posiadających
związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej. Co
ważne, w przeciwieństwie do innych posiadaczy
kart lojalnościowych związkowcy tankują bez
limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki
w sklepach na stacjach Lotos.
Nie 30 gr, ale 35 gr – tyle wynosi zniżka na
podstawowe paliwa sprzedawane na stacjach
Lotos dla posiadaczy związkowych kart „Lotos
Biznes”. Mniej o 38 gr zapłacimy za paliwa Dynamic, a 10 gr za autogaz. To dobra wiadomość,
zwłaszcza w czasie sezonu urlopowego. Dobra
wiadomość jest również taka, że w przeciwieństwie do innych klientów, którym zniżki naliczane są tylko do 150 litrów miesięcznie, członków
„Solidarności” takie limity nie obowiązują.
– Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ
„Solidarność”, daje dobre podstawy do

negocjacji z partnerami biznesowymi, aby
przynależność do naszego Związku nie tylko
dawała siłę do walki o prawa pracownicze,
ale również liczne zniżki i udogodnienia –
skomentował Marek Lewandowski, rzecznik
przewodniczącego KK.
Jednocześnie Lewandowski przypomina
o innych zniżkach w ramach elektronicznej legitymacji związkowej, jak np. ubezpieczenia
w PZU. – Jeśli ktoś w oparciu o związkowe
zniżki tankuje paliwo, ubezpiecza dom i samochód, a do tego doliczy ulgę podatkową, która
obowiązuje już od tego roku, to w większości
przypadków cała jego składka związkowa wróci
do niego – wylicza.
Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes”
w ramach programu elektronicznej legitymacji
związkowej korzysta ponad 200 tys. członków
Związku. Aby otrzymać elektroniczną legitymację związkową należy zwrócić się bezpośrednio
do swojej macierzystej organizacji. (TYSOL.PL)

ZAWODY WÊDKARSKIE
Pod koniec czerwca na stawach w Kiczycach koło Skoczowa odbyły się doroczne zawody
wędkarskie o puchar Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”. Pogoda dopisała, uczestnicy również.
Wędkarze wzięli udział
w dwóch kategoriach – spławik
i grunt. W kategorii spławik zwyciężył Dariusz Orawski, a drugie
miejsce zajął Andrzej Mokrysz (obaj z Hutchinson Bielsko-Biała). Trzecia lokata przypadła
Janowi Gluzie z Tauronu.
W kategorii grunt zwyciężył Grzegorz Babij z PG Silesia z Czechowic-Dziedzic, drugie

miejsce zajął Jan Gran z GT Poland ze Skoczowa, a trzecie Michał Kupczak z Metalpolu
z Węgierskiej Górki.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

