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Zabawa karnawałowa

Aktualności

Komisja Zakładowa serdecznie zaprasza na
organizowaną zabawę karnawałową w dniu
21.02.2020r. w lokalu „Casino” na ul.
Żytniej. Odpłatność dla członka związku
65zł. Dla nie związkowców 220zł od pary.
Rozpoczęcie zabawy od godz. 19.00
Zapisy u przewodniczącego lub zastępcy.

W dniu 28.01.2020 r. odbędzie się
pierwsze spotkanie negocjacyjne Związków
Zawodowych z Pracodawcą dot. wzrostu
wynagrodzeń.
Związki Zawodowe wystąpią o wzrost
wynagrodzeń na 2020 r. jako WRZ
(Wspólna Reprezentacja Związkowa).
W tym roku kolejność przewodnictwa
przypadła MZZ PSZ ANWILU S.A. i
Spółek.

Uroczystości i imprezy
organizowane przez KZ w 2020r.
• 21.02.2020 - Zabawa karnawałowa.
• 13.03.2020 – Dzień Kobiet.
• 26.04.2020
Pielgrzymka
do
Lichenia.
• 09.05.2020 – Zawody wędkarskie –
indywidualne.
• 23.05.2020 – Zawody wędkarskie –
drużynowe.
• 29.05.2020–Spotkanie Integracyjne.
• 29.08.2020 – Obchody 40-lecia
związku – Warszawa.
• 6-11.09.2020 – Rajd Górski
• 20.09.2020 – Pielgrzymka do
Częstochowy.
• 27.11.2020–Zabawa Andrzejkowa.

W PKN ORLEN negocjacje płacowe
rozpoczynają się 29.01.2020r.

2020 – Pensje w górę
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Od nowego roku pensje kilku milionów
pracowników mogą wzrosnąć grubo ponad
1000 zł. Brawo „Solidarność”!
Wzrost płacy minimalnej o 350 zł, wyłączenie dodatku stażowego z wymiaru płacy
minimalnej, dającej wielu zatrudnionym
nawet kilkaset zł więcej, oraz o blisko 300 zł
większy w przeliczeniu na jednego pracownika odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, to solidne podwyżki
wynagrodzeń
wywalczone
przez
„Solidarność” dla milionów polskich pracowników. Jeśli dołożyć do tego pracowników
sfery budżetowej, którym po raz pierwszy
od lat odmrożono wskaźnik wzrostu
wynagrodzeń znacząco powyżej inflacji,
pensja najniżej uposażonych może razem
wzrosnąć ponad 1000 zł. I choć to nie
rekompensuje
wieloletniego
mrożenia
wynagrodzeń przez PO-PSL, to i tak jest to
wielki sukces „Solidarności”.
Nowy rok możemy powitać znaczącymi
wzrostami wynagrodzeń. Przede wszystkim
dzięki podniesieniu o 350 zł płacy minimalnej, którą pobiera ponad 1,5 mln
pracowników. Do 17 zł rośnie też
godzinowa stawka minimalna.
Kolejnych kilka milionów pracowników
otrzyma wyższe pensje dzięki wyłączonemu
z płacy minimalnej dodatku stażowego. To
nawet 300 zł więcej w miesięcznym
budżecie. Tak na marginesie warto przypomnieć, że wcześniej dzięki „Solidarności”
udało się wyłączyć płacy minimalnej
dodatki za pracę w porze nocnej, co dla
pracujących w tym trybie oznaczało nawet
30 proc. podwyżkę.

Ponad
sześcioprocentowy
wzrost
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla sfery
budżetowej, to pierwszy od 2008 roku
poziom podwyżek znacząco przekraczający
inflację. Co prawda w zestawieniu z
zaległościami z powodu zamrożenia przez
PO-PSL wskaźnika od 2008 r. wydaje się
niewystarczające, ale i tak wywalczony
przez „Solidarność” wskaźnik należy uznać
za duży sukces. Tym bardziej, że
„Solidarność” uznaje to za początek
nadrabiania wieloletnich zaniedbań.
Znacząco rośnie również odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
który w tym roku w przeliczeniu na jednego
pracownika wzrośnie o blisko 300 zł
rocznie. Choć fundusz socjalny nie jest
obligatoryjny, to jest źródłem finansowania
wielu istotnych świadczeń. Nie tylko
urlopowo-wypoczynkowych, ale również
pomocy w przypadku zdarzeń losowych.
Oczywiście nie u każdego pracodawcy taki
fundusz się tworzy, ale ogromna część
zatrudnionych jest nim objęta.
- Podwyżki nie pojawiły się same, bo ktoś
miał dobry humor. To efekt ciężkiej pracy i
żmudnych negocjacji „Solidarności” z
rządem, często wspieranej akcjami protestacyjnymi – podsumował szef „Solidarności”
Piotr Duda efekty działań Związku na
niedawnym spotkaniu opłatkowym z
przedstawicielami branż.

Wyższy odpis na ZFŚS
Solidarność pozytywnie oceniła odmrożenie
podstawy naliczania odpisu na ZFŚS w 2020
r. na poziomie drugiego półrocza 2018 r. To
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krok do całkowitego odmrożenia tego
wskaźnika i pełnej realizacji ustawy o
Zakładowym
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych – napisało w opinii do projektu
ustawy o rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2020 Prezydium
Komisji Krajowej. To realizacja ważnego
postulatu „Solidarności”.
- Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” pozytywnie opiniuje decyzję
rządu w zakresie odmrożenia podstawy
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, który będzie w 2020 roku
odnosił się do przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w
drugim półroczu 2018 ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Proponowane rozwiązanie jest zgodne z
postulatami NSZZ „Solidarność”, który
podkreśla, że wieloletnie zamrażanie
podstawy odpisu miało niekorzystny wpływ
na możliwości pomocowe z Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność”
wyraża nadzieję, że w kolejnych latach
nastąpi całkowite odmrożenie podstawy
odpisu i pełna realizacja ustawy o
Zakładowym
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych – czytamy w opinii Prezydium
KK NSZZ „Solidarność”.

W tym roku kwota odprowadzana na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(ZFŚS) za jednego pracownika będzie

naliczana od wysokości przeciętnego
wynagrodzenia z 2018 r. W efekcie odpis
wzrośnie z 1271,20 zł do 1550,25 zł.
Należność na ZFŚS na dany rok powinna
stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego (lub jego
drugiego półrocza, jeśli było wyższe).
Jednak przez wiele lat kwota odpisu na
fundusz była zamrażana.
Obowiązująca w br kwota to spełnienie
postulatu „Solidarności”. Wskaźnik naliczania obowiązkowego odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych był zamrożony od 2012 r.

HUMOR
Gdy wróciłem wczoraj do domu, żona
domagała się, żebym ją zabrał w jakieś
drogie miejsce.
Wobec tego zabrałem ją na stację
benzynową....
I wtedy zaczęła się awantura.
***
Wściekły mąż wpada do domu i mówi do
żony:
- Wiesz co, ten facet spod piątki spał już z
prawie wszystkimi kobietami z naszego
bloku, oprócz jednej.
Żona po chwili zastanowienia:
- Hmm... to musi być ta Nowakowa spod
trójki...
I wtedy zaczęła się awantura.
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