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Prywatyzacja polskiego hutnictwa
początkiem upadłości branży hutniczej
Proces
przebudowy
w
sektorze
stalowym formalnie
zakończył
się
w 2006 roku
pozostawiając
zmodernizowane zakłady
o
zdolności
produkcyjnej
12,6 mln ton
i
produkcję
przekraczającą 10 mln ton.
Restrukturyzacja uczyniła
polskie hutnictwo zdolnym
do konkurowania na arenie międzynarodowej pod względem technologicznym, jednak dynamicznie zmieniające
się otoczenie gospodarcze i prawne stawia wciąż nowe
wyzwania przed producentami stali. Wysokie koszty produktów energetycznych i surowców do produkcji stali oraz
wymogi unijne co do zmniejszania oddziaływania przemysłu na środowisko naturalne wpłynęły na konieczność
realizacji dalszych inwestycji poprawiających konkurencyjność hut. W latach 2004–2013 hutnictwo w Polsce, niestety, już uczestniczy w tym procesie. W ten sposób doszło
i dalej dochodzić będzie do zwolnień wyspecjalizowanej
kadry pracowniczej, kumulując problemy bezrobocia oraz
negatywnie odbijając się na innych gałęziach przemysłu
np. wydobywczym. Przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji w krajowym sektorze stalowym zatrudnionych
było około 130 tys. osób. W momencie przystąpienia do
UE liczba pracowników w hutach zmniejszyła się o około
100 tys., co było efektem zamykania nadmiernych i nierentownych zdolności produkcyjnych oraz koniecznością podniesienia produktywności, aby móc konkurować z hutnictwem europejskim. W ostatniej dekadzie mieliśmy jednak
do czynienia z dalszą redukcją zatrudnienia, które obecnie
kształtuje się na poziomie około 20 tys. osób.
W województwie opolskim usytuowane są trzy zakłady hutnicze: Oddział Arcelor Mittal Polska S.A. w
Zdzieszowicach / koksownia /, Oddział Alchemia S.A
Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem oraz Huta
Małapanew w Ozimku. W wymienionych zakładach
zatrudnionych jest 2800 pracowników. Utrata jednego miejsca pracy w hutnictwie pociągnie za sobą pięć
innych w zakładach branży stalowej współpracujących

z hutnictwem. W dobrych czasach dla hutnictwa w naszym regionie było zatrudnionych 18000 pracowników.

Głównym zagrożeniami dla branży hutniczej są:

1. brak instrumentów ochrony rynku UE przed napływem stali z krajów trzecich,

2. brak skutecznej ochrony rynku wyrobów stalowych
i jego struktura,

3. brak odpowiednich zapisów ustawowych dotyczących efektywności energetycznej,

4. obsługa systemu handlu uprawnieniami (EU ETS)

oraz zakup brakujących uprawnień do emisji CO2.
Po 2020 roku prawdopodobnie całość uprawnień do
emisji CO2 trzeba będzie kupić na giełdzie,

5. funkcjonowanie szarej strefy w handlu wyrobami
stalowymi,

6. wysoka cena zakupu gazu ziemnego,
7. droga energia elektryczna obarczona podatkami i
kosztami emisji pośrednich.

Wielkie projekty infrastrukturalne w transporcie drogowym, kolejowym oraz budowa i modernizacja sieci przesyłowych gazu i energii elektrycznej sprawiają, że krajowe
zużycie stali do 2025 roku będzie rosło w tempie 2–3 proc.
rocznie.
Mamy nadzieję, że na tych inwestycjach skorzysta polskie hutnictwo. Aby się jednak tak stało musimy wspólnie
z pracodawcami dać wyraz naszym obawom i troskom oraz
podjąć wszelkie działania na szczeblu centralnym polegające na wskazaniu uchybień ustawowych oraz wskazaniu
rządzącym kierunku rozwoju polskiego hutnictwa. Brak
działań ze strony Państwa w kierunku ratowania hutnictwa
doprowadzi w 2025 r. do upadłości tej branży.
Obecnie działacze związkowi z naszego regionu
uczestniczą w pracach zespołu ds. przemysłu w którego
skład wchodzą przedstawiciele rządu RP, pracodawców oraz reprezentatywnych związków zawodowych.
Ponadto 11 lutego w Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone w całości branży stalowej. Również z inicjatywy
NSZZ ,,Solidarność” przy poparciu OPZZ i FORUM
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu 18
kwietnia zajmie się tematem ,,Problemy funkcjonowania hutnictwa stali oraz podjęcie niezbędnych działań
ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjności sektora stalowego”.
Dariusz Brzęczek
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Rada Dialogu i cztery zespoły

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu
przyjęła 22 lutego na swym drugim posiedzeniu regulamin pracy, dyskutowano także o działalności zespołów
roboczych.
Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali, by funkcjonowały cztery zespoły: ds. bezpieczeństwa
społecznego i prawa pracy; ds. nauki, oświaty i postępu
technicznego; ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
oraz ds. przemysłu, polityki gospodarczej i rynku pracy.
Propozycje strony samorządowej są zbieżne. Chciałaby
ona, by powstały zespoły ds. polityki zdrowotnej i społecznej; ds. edukacji i rynku pracy; ds. polityki regionalnej i
gospodarki oraz infrastruktury transportowej, gospodarki
wodnej i ochrony środowiska. Prace nad uszczegółowieniem nazw zespołów oraz określeniem zasad ich obowiązków trwają.
Strona pracowników Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego złożyła propozycje dotyczące tematów najbliższych posiedzeń tj.:
1) aktualny stan kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy w województwie opolskim
2) problemy wynikające z likwidacji wydziałów pracy w
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sądach rejonowych oraz podjęcie działań w celu przywrócenia poprzedniego stanu prawnego w tym zakresie
3) problemy funkcjonowania hutnictwa stali oraz podjęcie
niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego.
Zdaniem strony związkowej priorytetowym na obecną
chwilę jest temat dotyczący kryzysu w hutnictwie gdyż zagrożonych utratą pracy w najbliższych latach w woj. opolskim może być kilka tysięcy pracowników branży stalowej. Ważnym tematem jest także brak wydziałów pracy w
sądach rejonowych.
Ustalono, że dwa najbliższe posiedzenia WRDS odbędą
się 18 kwietnia i 13 czerwca.
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego w
WRDS reprezentują: Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR;
Dariusz Brzęczek – sekretarz ZR, przewodniczący MOZ
NSZZ „Solidarność” przy Alchemia S.A. w Warszawie
z/s w Zawadzkiem; Bronisława Furtak – przewodnicząca
MOZ NSZZ „Solidarność” SP Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach; Grzegorz Jędrzej – członek Prezydium
ZR, przewodniczący Organizacji Zakładowej przy Izbie
Skarbowej w Opolu z/s w Prudniku.
DB

Posiedzenie Komisji Krajowej
W trakcie dwudniowego posiedzenia KK
22 i 23 lutego w Gdańsku członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok 2016.
Wcześniej wysłuchali informacji z prac Rady
Ochrony Pracy, regionów i branż oraz Prezydium KK.
W trakcie posiedzenia Komisji Krajowej
zostali zaprzysiężeni dwaj nowi członkowie
KK, Waldemar Rusakiewicz nowy szef regionu
Gorzów Wielkopolski i Sławomir Majchrzak
nowy szef regionu Koszalin Pobrzeże.
W dalszej części członkowie Rady Ochrony Pracy z ramienia „Solidarności”: Kazimierz
Kimso i Bugusław Motowidełko, relacjonując
prace Rady mówili przede wszystkim o budżecie Państwowej Inspekcji Pracy, który zgodnie z projektem nowelizacji
budżetu państwa zakładał obniżenie jego finansowania o
blisko 8 mln zł. Te działania wzmocnione stanowiskiem
całej „Solidarności” spowodowały, że 5 mln z tej kwoty
wróciło do PIP.
– Wydaliśmy kilka istotnych opinii do projektów aktów prawnych, poczynając od wieku emerytalnego, wolnej
kwoty od podatku, ustawy 500+, minimalnej płacy godzinowej, zamówień publicznych, o związkach zawodowych
– informował Henryk Nakonieczny, członek prezydium
KK odpowiedzialny za dialog społeczny. Mówił również
o pracach Rady Dialogu Społecznego i działaniach eksperckich Związku.

Najwięcej czasu zajęły jednak sprawy budżetu Związku. Odbyła się długa dyskusja, po której członkowie KK
jednogłośnie zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i
przyjęli nowy na rok bieżący.
Członkowie KK postanowili, że XXVIII sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie
się w terminie od 24 do 25 listopada 2016 r. w Płocku.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie doszło do
uroczystości wręczenia tytułu Człowieka Roku Tygodnika
Solidarność. Laureat – Wojciech Buczak – z powodu problemów z samolotem nie dotarł do Gdańska. Uroczystość
odbędzie się w kwietniu podczas kolejnego posiedzenia
KK w Krośnie.
(red.)
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Przekaz swój 1 %
Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Od kilku lat każdy z nas może
przekazać 1 % na konto osobiste osoby lub organizacji podając jedynie numer KRS.
Do Zarządu Regionu corocznie wpływają prośby o pomoc. Poniżej zamieszczamy
kilka numerów KRS oraz cele szczegółowe i serdecznie zachęcamy do pomocy członkom rodzin naszego związku.
WIKI i LILA
To Ciebie nic nie kosztuje , przekazując 1% podatku
dla dziewczynek które zostały osierocone w wyniku zderzenia trzech samochodów w dniu 16.07.2015 roku pod
Dębską Kuźnią. Obecnie wychowują je dziadkowie. Dziadek dziewczynek Artur jest przewodniczącym MKZ Huty
„Małapanew” sp. z o.o. w Ozimku.
Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym PIT-37 w
rubryce nr 137 (numer KRS) 0000275156 , a w rubryce nr
139 „dla Wiki i Lili” .
MICHAŁEK
Michałek jest obciążony chorobą neurologiczną – zespołem Lennoxa – Gastauta, jedną z najcięższych lekoopornych padaczek o podłożu genetycznym, należącą do
grupy chorób rzadkich. Michałek samodzielnie nie chodzi,
nie mówi, jest upośledzony psychoruchowo, trzeba go stale
nadzorować – w dzień i w nocy – ze względu na częste
napady padaczkowe z utratą przytomności i oddechu, które
stwarzają zagrożenie życia. Mama Michałka Beata Gołuchowska jest członkiem NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Opolskim. Pani Beata prosi o pomoc w zbiórce 1 %
dla ciężko chorego, niepełnosprawnego dziecka Michałka
(11 lat), którego samotnie wychowuje.
Michałkowi można pomóc przekazując 1 % podatku wpisując w PIT nr KRS: 0000 273196, cel szczegółowy: dla Michała Gołuchowskiego.
WOJTUŚ
Wojtuś choruje na autyzm atopowy. Ma niespełna 4
latka, jest wesołym przedszkolakiem i przy pierwszym
kontakcie nie sprawia wrażenia dziecka chorego. Pierwsze niepokojące objawy choroby jaką jest autyzm rodzice zaobserwowali u Wojtusia gdy miał niecałe 2 latka. Po
szybkich konsultacjach zdecydowali się na błyskawiczne
rozpoczęcie odpowiednich terapii. Ta bardzo szybka diagnoza i rehabilitacja spowodowały ogromny postęp w rozwoju chłopczyka. Z miesiąca na miesiąc widać postępy w
rozwoju oraz w umiejętnościach społecznych, których brak
jest jedną z głównych cech tej poważnej choroby.
Wojtuś od końca 2011 roku jest pod stałą opieką i kontrolą specjalistów (psychologa, pedagogów specjalnych,
logopedy, terapeutów SI, neurologa, psychiatry i dietetyka.
Babcia Wojtusia, Krystyna Białek jest członkiem MOZ
NSZZ „Solidarność” i długoletnim pracownikiem WSSE
w Opolu.
Wojtusiowi można pomóc przekazując 1 % podatku
wpisując w PIT nr KRS: 0000 252666, Cel szczegółowy:
Cichoń Wojciech.
DANIEL
Siedemnastoletni Daniel Koziołek od urodzenia cierpi

na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Jego rozwój
psychoruchowy jest znacznie opóźniony, funkcjonuje na
poziomie głębokiego upośledzenia, któremu towarzyszy
autyzm w stopniu znacznym. Daniel porusz się na wózku
inwalidzkim. Od kilku lat realizuje obowiązek szkolny w
Zespole Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzikowie. Dzięki pobytowi w
Ośrodku robi postępy, stał się bardziej kontaktowy i zaczął
wyraźnie mówić. Rodzice starają się by Daniel funkcjonował jak najlepiej, dlatego potrzebna jest stała rehabilitacja
i leki.
Tata Daniela jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność”
Alchemia SA WRA w Zawadzkiem.
Danielowi można pomóc przekazując 1 % podatku
wpisując w PIT nr KRS: 0000 37904, Cel szczegółowy:
13863 Koziołek Daniel Kamil.
LIDZIA I NATALKA
Lidzia i Natalka Rudnickie są wcześniakami urodzonymi 13 sierpnia 2008 roku w 25 tc z wagą 940 i 730 gram.
Dziewczynki są obecnie podopiecznymi fundacji „Zdążyć
z pomocą”. Utworzone tam zostało subkonto, na którym
zbierane są środki pieniężne na rehabilitację, sprzęt, lekarstwa, wyjazdy do specjalistów oraz coroczne wyjazdy na
delfinoterapie do Sewastopola. Na stronie www.lidiainatalia.smyki.pl mogą Państwo poznać ich ciężką, nadal trwająca walką o zdrowie.
Tato dziewczynek jest członkiem NSZZ „Solidarność”
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie. Lidia, Natalia i rodzice będą niezmiernie
wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą na subkonto „Zdążyć z Pomocą” Nr KRS 0000 37904, cel szczegółowy:
18663 Natalia Rudnicka, ponieważ bez tej informacji pieniądze nie trafią do dziewczynek.
MACIUŚ
Maciuś ma 9 lat. W wieku 3,5 roku ciężko zachorował.
Choroba spowodowała, że Maciuś nie potrafi siedzieć,
chodzić, mówić, normalnie jeść i pić. Maciuś i jego rodzice
mają nadzieję, że intensywna rehabilitacja pomoże mu powrócić do zdrowia. Możemy mu pomóc przekazując 1 %
podatku wpisując w zeznaniu podatkowym Nr KRS 0000
273 196 z dopiskiem Maciej Rak.
ARTUR DOROCIAK
Artur jest członkiem NSZZ „Solidarność” przy DIEHL Controls Polska sp. z o.o. w Namysłowie. Choruje na
stwardnienie rozsiane i wymaga intensywnej rehabilitacji.
Możemy pomóc Arturowi przekazując 1 % podatku na
Stowarzyszenie Pokój Nr KRS 0000 251565 wpisując cel
szczegółowy: Artur Dorociak
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Krzysztof Świątek nowym naczelnym
Tygodnika Solidarność
Obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa
NSZZ Solidarność zdecydowała o powierzeniu
Krzysztofowi Świątkowi
funkcji redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. Nowy naczelny
zapowiada duże zmiany,
zarówno w samym Tygodniku jak i nowo powstającym portalu.
– Dziękuję przewodniczącemu za zaufanie - powiedział
zaraz po wyborze Krzysztof Świątek. Zapowiedział duże
zmiany, zarówno nową szatę graficzną, więcej bogatszych
tematycznie stron, nowe działy, w tym historyczny oraz
bardziej wyraziste, mocne okładki. Zapowiedział również
powstanie nowego portalu internetowego, który ma być w
założeniu dźwignią dla TS.
Krzysztof Świątek jest absolwentem politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2003). Jeszcze podczas studiów pracował w dziale
stołecznym ogólnopolskiego dziennika „Życie” (jego
pierwszej edycji). Po studiach związał się z „Tygodnikiem
Solidarność”. Od stycznia 2009 do stycznia 2010 był kierownikiem Działu Społeczno-Związkowego. W styczniu
2010 roku został zastępcą redaktora naczelnego „TS”. Od
sierpnia 2015 roku – pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.
W ciągu ponad 11 lat pracy dziennikarskiej napisał kilkaset artykułów, reportaży (cykl o europejskich miastach,
także z kanonizacji Jana Pawła II), analiz politycznych,
recenzji filmów i książek. Przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z najważniejszymi polskimi politykami, ekono-

mistami, historykami, socjologami, naukowcami z innych
dziedzin, pisarzami, liderami „S”, m. in. z Jarosławem Kaczyńskim, Janem Olszewskim, Jadwigą Staniszkis, śp. Januszem Kurtyką, śp. Januszem Kochanowskim, śp. Aleksandrem Szczygłą, śp. Markiem Nowakowskim, Januszem Śniadkiem, Piotrem Dudą, Marianem Krzaklewskim,
Krzysztofem Wyszkowskim, Piotrem Glińskim, Witoldem
Waszczykowskim, Jackiem Kurskim, Waldemarem Pawlakiem, Wojciechem Roszkowskim, Ryszardem Bugajem,
Bogdanem Musiałem, Witoldem Kieżunem, Tomaszem
Żukowskim i innymi osobami. Część z tych wywiadów
znalazła się w książce wydanej przez Wydawnictwo „Tysol” na 20-lecie polskich przemian pt. „Polska i Solidarność. 20 lat przemian. Jak wykorzystaliśmy odzyskaną
wolność”. Jest także współautorem wydanego w formie
książkowej „Kalendarium NSZZ Solidarność 1980-2010”.
Jako pierwszy przeprowadził wywiad z prof. Kieżunem na temat polskich przemian pod znamiennym tytułem:
„Polska neo-kolonią”. Od stycznia 2010 do stycznia 2013
przeprowadził 21 rozmów z pisarzem Markiem Nowakowskim w cyklu „Powidoki”, które ukazały się kilka miesięcy
temu w książce „Okopy Świętej Trójcy”, wydanej przez
Zysk.
Współautor książki „Solidarność. Kronika walki 19802015”, wydanej przez Wydawnictwo Biały Kruk w sierpniu 2015. Jest stałym komentatorem wydarzeń politycznych w TVP INFO i TV Republika. Występuje w debatach
radiowych, np. w Radiu dla Ciebie.
Nagrody:
Wyróżnienie w kategorii Nagrody Watergate za 2014
rok za artykuł „Deale w Generalnej Dyrekcji”
Dwukrotnie otrzymał przyznawaną dziennikarzom nagrodę Państwowej Inspekcji Pracy (2009 i 2014) za upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa w zatrudnieniu
www.solidarnosc.org.pl

Urlop wychowawczy podwyższy emeryturę
Urlop wychowawczy, który matka wzięła na swoje dziecko przed dniem 1 stycznia 1999 r. podwyższy
emeryturę. Przepisy, które funkcjonują od maja ubiegłego roku pozwalają uwzględnić w ustalaniu prawa do
emerytury kapitałowej okres urlopu wychowawczego
wszystkim osobom, bez względu na to, kiedy opiekowały się dzieckiem.
Te osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy
mogą się zwrócić o jego przeliczenie z uwzględnieniem
korzystnych zasad dotyczących urlopu wychowawczego.
Odpowiedni wniosek trzeba przesłać lub złożyć do jednostki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału i ma
60 dni na ponowne przeliczenie. Dotyczy to kobiet, które
urodziły się po 1949 roku.

Jeśli
kapitał
początkowy obliczony na zasadach
obowiązujących
przed wejściem w
życie ustawy zmieniającej został już
uwzględniony przy
ustalaniu emerytury, to emeryt może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej
obliczenie z uwzględnieniem odpowiednio przeliczonego
kapitału początkowego.
(Wnioski dostępne są na stronie
http://zus.pl/pliki/formularze/KP-3.pdf).
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500+ krok po kroku
17 lutego Prezydent RP podpisał ustawę z 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Program „Rodzina 500+” to
znacząca pomoc finansowa ze
strony państwa, jednoznaczny
sygnał, że rodzina to inwestycja. Państwo przejmuje część
odpowiedzialności w ponoszeniu kosztów utrzymania dzieci.
Dzięki niewliczaniu 500 zł do dochodu nie stracą na tym
korzystający z innych świadczeń i zasiłków. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko
do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie na
pierwsze i jedyne dziecko na charakter wspierający. Będzie
uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które
wyniesie 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie
lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Na drugie i każde kolejne dziecko 500 zł
miesięcznie będzie przysługiwać wszystkim rodzinom, bez
względu na osiągany dochód.
Pomoc przewidziana jest zarówno dla rodziców, którzy
są małżeństwem, dla rodzin niepełnych oraz dla rodziców
pozostających w nieformalnych związkach. Świadczenie
nie podlega egzekucji, nie będzie też liczone do dochodu
przy ustalaniu prawa do innych świadczeń rodzinnych, np.
z:
- pomocy społecznej,
- funduszu alimentacyjnego,
- świadczeń rodzinnych,
- dodatków mieszkaniowych,
- stypendiów dla uczniów i studentów.
Wnioski będą przyjmować urzędy gmin i miast lub
ośrodki pomocy społecznej. Będzie można je złożyć w
gminie, za pośrednictwem poczty lub online.
Pomoc trafi do różnych rodzin
Rodzinę stanowią osoby w związku małżeńskim i pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia
25. roku życia, w tym także z poprzednich związków, nawet jeśli małżeństwo nie posiada wspólnego potomstwa.
Rodzinę stanowią także rodzice żyjący w nieformalnym
związku i wychowywane przez nich dzieci (do ukończenia
25. roku życia) z poprzednich związków, o ile rodzice ci
wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko.
Rodziną nie są natomiast osoby niepozostające w
związku małżeńskim i nieposiadające wspólnych dzieci. W
takim przypadku każde z rodziców może oddzielnie ubiegać się o świadczenie wychowawcze na własne dzieci do
18 lat, które wychowuje.
Jeśli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają
dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium
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dochodowego, a na pozostałe bez
względu na dochodów. Dziecko
do 25. roku życia, pozostające
na utrzymaniu rodziców, jest
uwzględniane przy obliczaniu
dochodu na osobę w rodzinie.
Dzięki temu jego młodsza siostra
czy brat może nadal otrzymywać
wsparcie, jeśli dochód na osobę
nie przekroczy 800 zł netto (1200
zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Dodatkowo wliczane
będą również te, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli przysługuje na nie świadczenie pieniężna lub
specjalny zasiłek pielęgnacyjny albo zasiłek dla opiekuna.
Rodzicom z dziećmi adoptowanymi świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.
Jeśli rodzice są rozwiedzeni, wsparcie otrzyma ten, kto
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Program Rodzina 500+ obejmie również rodzinne formy pieczy zastępczej. Wsparcie będzie przysługiwało rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy
dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym
typu rodzinnego. Pomoc będzie miała formę dodatku do
otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Kto będzie wypłacał pieniądze
Przede wszystkim gminy, a w sprawach, w których
zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji –
marszałkowie województw.
-

Kiedy załatwiać formalności
pierwszy wniosek składamy od 1 kwietnia 2016 r.
kto złoży wniosek później (czyli do 30 czerwca 2016 r.)
dostanie wówczas wstecz od 1 kwietnia
jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia
bez wyrównania za miesiące poprzednie – np. wniosek
złożony w lipcu – świadczenie od lipca.
Więcej informacji na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus

Dyżury prawnika
w Krapkowicach
W każdy poniedziałek od godz. od 15.30 – 17.00
Radca prawny
- mgr Joanna Kazimirska – Podwińska
udziela porad pranych w Oddziale ZR
w Krapkowicach, ul. Damrota 2 II p. pok. nr 1.
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Finał VIII edycji konkursu
Pracodawca Przyjazny Pracownikom
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20 kwietnia w Pałacu Prezydenckim 21 pracodawców odbierze z rąk Andrzeja Dudy Prezydenta RP oraz
Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Uroczystość odbędzie się w Pałacu
Prezydenckim o godz.12.00.
-

Wśród laureatów są pracodawcy z Opolszczyzny:
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa
do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów
zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez przez okres trzech lat.

- Człowiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia – podkreśla
Piotr Duda, szef Związku i przypomina, że takie zatrudnienie wpływa na bezpieczeństwo pracy, a także na działalność związków zawodowych. – Nagrodzeni pracodawcy
pokazują, że to jest możliwe – dodaje Duda.
www.solidarnosc.org.pl

Wchodzą ograniczenia umów
na czas określony
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w 2012
roku, ze względu na nadużywanie umów na czas określony zaskarżyła obowiązujące przepisy do Komisji Europejskiej. W następnym roku wszczęto dochodzenie i
nakazano zmiany w kodeksie pracy. Dzięki temu zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów na
czas określony.
Nowelizacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów prawa pracy a zmiana ma charakter powszechny
bo obejmuje zatrudnienie u wszystkich pracodawców bez
względu na profil przedsiębiorstwa czy jego wielkość. Jej
celem jest zapobieganie nadużyciom stosowania umowy o
pracę na czas określony. Stanisław Szwed, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 22 lutego
podkreślał, że jeśli nowe regulacje będą przez pracodawców obchodzone, to zmienione zostaną przepisy, które to
umożliwiają.
Przede wszystkim znika z k.p. miesięczna przerwa w
zatrudnieniu po zastosowaniu której umowy terminowe
były liczone od nowa. To bardzo korzystna zmiana, bo
pracodawcy nagminnie obchodzili w ten sposób przepisy
i wielokrotnie zawierali umowy terminowe nawet gdy nie
było ku temu powodów. Ponadto, łączny okres zatrudnie-

nia na podstawie umów o pracę na czas określony nie może
przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie
może przekraczać trzech (art. 251 Kodeksu pracy po nowelizacji). Zmienią się też okresy wypowiedzenia dla umów
na czas określony, które będą uzależnione od zakładowego
stażu pracy.
Ograniczone zostały rodzaje umów o pracę. Obecnie
umowy zawiera się na okres próbny, na czas określony albo
na czas nieokreślony. Zrezygnowano też z umowy na czas
wykonania określonej pracy. W szczególnych sytuacjach
będą one jednak zawierane, ale jako umowy na czas określony ze wskazaniem na obiektywne przyczyny. W praktyce każda obiektywna przyczyna musi być jednak zgłoszona okręgowemu inspektorowi pracy. Można też zawierać
umowy na czas określony gdy niezbędne jest zastępstwo
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz w celu wykonywania pracy
przez okres kadencji. W tym ostatnim wypadku nie chodzi
o kadencje działaczy związkowych, ale o zatrudnienie na
okres kadencji w spółkach. To wyjątki i w tych przypadkach nie będzie obowiązywał ani limit 33 miesięcy ani 3
umów o pracę na czas określony.
www.solidarnosc.org.pl
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