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Projekt dyrektywy dotyczącej
przejrzystości wynagrodzeń

4 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy dotyczącej przejrzystości
wynagrodzeń.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: taka sama praca zasługuje na takie samo wynagrodzenie.
Aby zapewnić równe wynagrodzenie, niezbędna jest przejrzystość.
Kobiety muszą wiedzieć, czy są
sprawiedliwie traktowane przez
pracodawców. Jeżeli tak nie jest,
muszą mieć możliwość podjąć walkę i uzyskać to, na co zasługują.
Wiceprzewodnicząca
Vera Jourová podkreśla: Chcemy
wzmocnić pozycję osób starających się o pracę i pracowników,
udostępniając narzędzia pozwalające na domaganie się sprawiedliwego wynagrodzenia oraz dochodzenie swoich praw. Pracodawcy
muszą zadbać o przejrzystość, jeżeli chodzi o ich politykę płac.
Zgodnie z propozycją Komisji
Europejskiej, pracodawcy będą
musieli przedstawić informacje
o początkowym poziomie wynaGłos związkowca 9-10/2021

grodzenia lub
jego przedziale w ogłoszeniu o naborze
lub przed rozmową kwalifikacyjną. Pracodawcy nie
będą
mogli
zadawać potencjalnym
pracownikom pytania o wynagrodzenie otrzymywane przez nich
w przeszłości.
Pracownicy będą natomiast
mieli prawo do zwrócenia się do
pracodawcy o informacje dotyczące indywidualnego poziomu
wynagrodzenia oraz średniego
poziomu wynagrodzenia w podziale na płeć w odniesieniu do
kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę
o takiej samej wartości.
Zgodnie z propozycją, pracodawcy zatrudniający co najmniej
250 osób będą musieli publikować informacje na temat zróżnicowania wynagrodzeń pracowników płci żeńskiej i męskiej
w swoich przedsiębiorstwach. Na
potrzeby wewnętrzne powinni
również udostępniać informacje
dotyczące zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników
wykonujących taką samą pracę
lub pracę o takiej samej wartości.
Jeżeli sprawozdania wykażą
zróżnicowanie wynagrodzeń ze

względu na płeć na poziomie co
najmniej 5 proc., a pracodawca
nie może uzasadnić różnicy czynnikami neutralnymi pod względem
płci, taki pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzenia we współpracy z przedstawicielami pracowników.
Komisarz do spraw równości,
Helena
Dalli,
dodaje: Wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń jest ważnym
krokiem w kierunku egzekwowania zasady równości wynagrodzeń
dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej
wartości. Dzięki niemu pracownicy
będą mogli dochodzić prawa do
równego wynagrodzenia. Pozwoli
on także na zakończenie dyskryminacji ze względu na płeć w kontekście wynagrodzeń, a także na
wykrywanie i zwalczanie problemu, który pragniemy wyeliminować od czasu przyjęcia traktatu
rzymskiego w 1957 r.
Odpowiadając na propozycję,
zastępca sekretarza generalnego
Europejskiej Konfederacji Związków
zawodowych Esther Lynch podkreśla, że potrzebna jest dyrektywa
w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która mogłaby przyspieszyć
postęp w kierunku równości płac
kobiet i mężczyzn. Opublikowana
dyrektywa zawiera wiele dobrych
zasad, ale obawia się że może zawieść przez niepełne narzędzia,
aby działała w praktyce.
www.solidarnosc.org.pl
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Solidarność walczy z obchodzeniem ustawy
o wolnych niedzielach

Na biurko prezydenta Andrzeja Dudy 10 marca wpłynęło pismo
od handlowej Solidarności, w którym nawołuje głowę państwa do
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kwestii uszczelnienia ustawy o wolnych niedzielach. Widząc, że nie udało się wyeliminować wyjątku od zakazu handlu
w niedziele przewidzianego dla
placówek pocztowych - z którego
chętnie korzystają sklepy spożywcze - związkowcy wpadli na
nowy pomysł. Polega on na znowelizowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości w taki sposób,
aby placówki pocztowe nie mogły
handlować alkoholem.
W piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy, Solidarność podkreśla, że sieci sklepów spożywczych nadużywają wspomnianego wyjątku „uzupełniając lub
przekształcając swoje usługi
o obszar właściwy dla placówek
pocztowych, zawierając umowy
z operatorami pocztowymi na
świadczenie usług w zakresie
przyjmowania lub wydawania
przesyłek pocztowych”.
„Działanie to ma charakter pozorny, który przyczynia się do

otwierania placówek handlowych
w niedziele i święta pod szyldem
placówek pocztowych, mimo że
nie realizują one tych usług,
szczególnie w te dni i w pełnym
zakresie. Wskutek obchodzenia
powyższego przepisu pracodawcy zmuszają pracowników do
pracy w niedziele i święta" czytamy w piśmie zaadresowanym do Andrzeja Dudy.
„Najlepszym, najbardziej pożądanym społecznie mechanizmem zmiany tej sytuacji i zapewnienia pełnej realizacji zapi-

sów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, jej znaczenia
i celowości, jest zakazanie
sprzedaży alkoholu w placówkach pocztowych. Taki stan
prawny miałby nie tylko znaczenie społeczne, tj. przeciwdziałanie nadmiernemu spożyciu alkoholu, ale ustanowiłby ograniczenia w zakresie korzystania z wyjątku dotyczącego możliwości
otwierania placówek handlowych
w niedziele i święta” – wskazują
związkowcy.
Więcej informacji: tysol.pl
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Urszula Radek - wspomnienie

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Urszuli Radek, legendy świdnickiej Solidarności,
współzałożycielki i wieloletniej
prezes Komitetu Pomocy SOS
Solidarność. Osoby o wielkim
sercu, która na pierwszym miejscu zawsze stawiała drugiego
człowieka, nigdy nie dbając
o siebie i swoje potrzeby.
Urodziła się 1 listopada 1934
roku w Rejowcu. Po ukończeniu
nauki w Technikum Budowy Samochodów trafiła do WSK Świdnik, gdzie przepracowała 38 lat
jako technolog przy budowie
śmigłowca. Brała udział w strajku załogi zakładu w lipcu 1980
roku, została też członkiem Komitetu Postojowego.
Po zalegalizowaniu Solidarności czynnie włączyła się
w organizowanie struktur związku w przedsiębiorstwie, była
członkiem Komitetu Założycielskiego
NSZZ
Solidarność
w WSK. Działania kontynuowała
w czasie stanu wojennego, niosąc pomoc materialną i duchową strajkującym i internowanym.
Była także członkiem zdelegaliGłos związkowca 9-10/2021

zowanej, podziemnej Komisji
Zakładowej NSZZ Solidarność WSK „PZL-Świdnik”,
odpowiadając za sprawy
socjalne. Po ponownej
rejestracji NSZZ Solidarność współtworzyła
demokratyczne instytucje w Świdniku.
Na emeryturę odeszła
w 1992 roku. Od tego
czasu bez reszty poświęciła się działalności
społecznej. Komitet Pomocy SOS Solidarność pod
jej przewodnictwem troszczył
się o najbardziej potrzebujących mieszkańców, prowadząc
dla nich magazyn odzieży
i sprzętu gospodarstwa domowego, organizując zbiórki żywności, wspierając w codziennych sprawach. Dbał także
o najmłodszych z ubogich rodzin, zapewniając im zimowe
wyjazdy i wakacyjne kolonie.
Dzieci korzystały również z zajęć w świetlicy integracyjnej.
Od kilkunastu lat Komitet
organizował świdnickie obchody Światowego Dnia Chorego,
bo jak podkreślała Pani Urszula, „seniorzy, osoby samotne,
często niewychodzące z domu,

bardzo potrzebują uśmiechu
i życzliwości drugiego człowieka”. Dla ciężko chorych świdniczan, którym potrzebne były pieniądze na leczenie, urządzano
również akcje charytatywne, loterie, zbiórki i kiermasze. Działalność Komitetu doceniły władze miasta, przyznając mu tytuł
„Zasłużony dla Miasta Świdnika”
oraz najważniejsze miejskie odznaczenie „Amicus Civitatis –
Przyjaciel Miasta”.
W 1996 roku Urszula Radek
otrzymała tytuł „Świdniczanina
Roku”, przyznany w plebiscycie
organizowanym przez redakcję
Głosu Świdnika. Trzy lata później
została
laureatką
medalu
„Ludziom Gorących Serc”.
W 2001 roku odznaczono Ją
Złotym Krzyżem Zasługi, a rok
później
nadano
Jej
tytuł
„Społecznik Roku 2002”. W 2012
roku została laureatką nagrody
Angelus, przyznawanej w Lublinie
przez kapitułę, której przewodniczy ks. prałat Ryszard Winiarski.
W 2014 roku Prezydent RP odznaczył Ją Krzyżem Wolności
i Solidarności.
Zmarła 28 lutego 2021 r.,
w wieku 86 lat.
Red.
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