
 

 

 

 

 

STANOWISKO NR 1 

XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Z DNIA 15.05.2013 

 

 

W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń 

 

 Delegaci na XXIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ 

„Solidarność” ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”  

z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która przywracałaby zlikwidowany akt prawny 

o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze 

przedsiębiorstw. 

Uchylone przepisy nakładały na określone rodzaje przedsiębiorstw państwowych obowiązek 

stosowania ustalonych na dany rok (jak również na jego poszczególne kwartały), wskaźników 

przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wskaźniki te uchwalane były w ramach 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych bądź ogłaszane przez Radę Ministrów. 

Po zmianach wynikających z ustawy z dn. 19.11.2009r. przedsiębiorcy będą samodzielnie określać 

poziom wzrostu przeciętnych płac w zależności od tego, jakimi środkami finansowymi będą 

dysponować.  

Powyższa zmiana, dla mniejszych organizacji zakładowych, w praktyce oznacza pozbawienie ich 

prawnego narzędzia, które nakładałby na pracodawcę obowiązek zawarcia porozumienia płacowego 

ze związkami zawodowymi działającymi w przedsiębiorstwie. 

 

     Bohdan  Braun 

                                                                                                    (-) Przewodniczący RKSBM 

 

 

  



 

 

 

 

STANOWISKO NR 2 

XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Z DNIA 15.05.2013 

 

 

W sprawie : składek na ubezpieczenia społeczne 

 

Delegaci na XXIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ 

„Solidarność” wzywają Rząd R.P. do przeprowadzenia takich zmian w prawie, które  

w sposób sprawiedliwy społecznie, wprowadzi jednakowe dla wszystkich branż i zawodów 

obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne tzw. ZUS oraz zlikwiduje przywilej zwolnienia 

składek dla osób najwyżej zarabiających tj do kwoty 250% średniej krajowej miesięcznej płacy. 

Powyższe musi dotyczyć wszystkich obywateli R.P., gdyż jest to jedną z podstawowych 

zasad konstytucyjnych mówiąca o równości wszystkich obywateli wobec prawa 

 

 

 

    Bohdan  Braun 

                                                                                                   (-) Przewodniczący RKSBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STANOWISKO NR 3 

XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY  METALOWCÓW 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Z DNIA 15.05.2013 

 

 

W sprawie: Obrony Kodeksu Pracy 

 

 

W związku z dokonywanymi przez Rząd niekorzystnych dla pracowników zmianami  

w obowiązującym  Kodeksie Pracy, dotyczącymi czasu pracy Delegaci na XXIII Walne Zebranie 

Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” wyrażają swoje pełne 

poparcie dla Komisji Krajowej NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” w  podejmowanych działaniach  w celu 

obrony Kodeksu Pracy. 

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów SEKCJI KRAJOWEJ BRANŻY  METALOWCÓW 

apelują do organizacji zakładowych wchodzących w skład naszej Sekcji o powszechną mobilizację 

i wzięcie udziału we wszystkich prowadzonych akcjach protestacyjnych do udziału  

w ogólnopolskim strajku generalnym włącznie. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bohdan Braun 

                                                                                                    (-) Przewodniczący RKSBM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANOWISKO NR 4 

XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY  METALOWCÓW 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Z DNIA 15.05.2013 

 

 

W sprawie: dodatkowych uprawnień pracowniczych 

 

 

Delegaci na XXIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ 

„Solidarność” zwracają  się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem  

o podjęcie wszelkich możliwych  działań w celu przygotowania pakietu rozwiązań zmian 

prawnych, które pozwolą na obligatoryjne wprowadzenie przez pracodawców przepisów 

osłonowych, gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo pracy dla pracowników, którym 

podwyższono wiek emerytalny, polegających m.in. na obligatoryjnym wprowadzeniu  

do polskiego prawa pracy: 

 Wydłużenie wieku ochronnego do 10 lat przed odejściem na emeryturę dla pracowników 

nabywających uprawnienia emerytalne, 

 Wprowadzenie bezpłatnych kompleksowych badań lekarskich dla 

pracowników w wieku powyżej 50 lat 

 Wprowadzenie mechanizmów promujących podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

i szkolenie starszych pracowników oraz prawo do oceny kompetencji dla każdej osoby  

od 45 roku życia dokonywanej przez doradcę zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

 Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników 

powyżej 60 lat, 

 Wprowadzeniu nowych zasad nabywania prawa do urlopu: 

- 20 dni – jeśli staż jest krótszy niż 10 lat,  

- 26 dni – jeśli staż wynosi 10 lat do 39 lat),     

- 30 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników posiadający staż pracy 40 i więcej lat,   

 systematyczne, proporcjonalnie do wieku skracanie tygodniowego czasu pracy przy 

zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia, 

 Wprowadzenie zmiany normy dotyczące czasu pracy w zakresie: 

- zatrudnianie pracowników w porze nocnej odbywać się będzie po uzyskaniu ich zgody,  

– praca w godzinach nadliczbowych w wypadku starszych pracowników wymaga ich zgody, 

 Wprowadzenie „mentoringu”. W tym zakresie muszą być dokonane konkretne zapisy, 

definiujące mentora, np. mentorem może być osoba na 2 lata przed emeryturą, wyboru 

mentora dokonuje pracodawca, określając równocześnie wymiar czasu pracy danego 

pracownika przeznaczony na ten cel. 

 

 

                                                                                                      Bohdan  Braun 

                                                                                             (-) Przewodniczący RKSBM 

 



 

 

 

 

 

STANOWISKO NR 5 

XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY  METALOWCÓW 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Z DNIA 15.05.2013 

 

 

W sprawie : uprawnień wynikających z Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy  

 

 

Delegaci na XXIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ 

„Solidarność” zwracają  się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”  o podjęcie prac w celu 

przygotowania zapisów w Kodeksie Pracy, które ograniczałyby ilość pracowników uprawnionych 

do korzystających z zapisów ZUZP, wyłącznie do Członków Związków Zawodowych, będących 

stroną Układu oraz tych pracowników, którzy wniosą stosowną opłatę miesięczną, stanowiącej 60% 

składki związkowej. 

 

 

 Bohdan  Braun 

                                                                                   (-) Przewodniczący RKSBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STANOWISKO NR 6 

XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY  METALOWCÓW 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Z DNIA 15.05.2013 

 

 

 W sprawie: refundowania składek afiliacyjnych przez Komisję Krajową 

 

 

 

Delegaci na XXIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Branży Metalowców NSZZ 

„Solidarność” zobowiązują Radę Krajowej Sekcji Branży Metalowców do wyjaśnienia zasad 

refundowania przez Komisję Krajową płaconych składek afiliacyjnych do międzynarodowych 

struktur związkowych, w których Krajowe Sekretariaty Branżowe są afiliowane. 

 

 

 

 

         Bohdan Braun 

                                                                                                    (-) Przewodniczący RKSBM 

 


