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Nadrenia Północna-Westfalia zaprasza polskich inwestorów

Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii zaprasza
polskie firmy, aby inwestowały w jednym
z najprężniej rozwijających się landów Niemiec. Rozwijanie stosunków gospodarczych
może przynieść jeszcze więcej korzyści obu
stronom – powiedział Guenter Horzetsky,
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki, Budownictwa, Mieszkalnictwa oraz Transportu Nadrenii PółnocnejWestfalii.

Przedstawiciele zarządu tego landu byli
w Katowicach. Spotykali się między innymi z zarządami firm, które zainwestowały
w Nadrenii Północnej-Westfalii.
– Myślę, że będę mógł wpłynąć na to,
aby nasze banki traktowały polskich inwestorów tak samo, jak inwestorów niemieckich. Celem naszej wizyty jest zachęcenie
polskiego biznesu do inwestycji w Nadrenii
Północnej-Westfalii, dlatego trzeba tworzyć
jak najlepszą atmosferę dla takich przedsięwzięć – powiedział Horzetzky w czasie spotkania z zarządem katowickiego Fasingu.

Fasing, producent łańcuchów, kilka lat
temu kupił niemiecką firmę K.B.P. Kettenwerk Becker Prünte, która specjalizuje się
także w tej samej branży. Nowi właściciele
rozwijają produkcję i zdobywają nowe rynki.
Niestety, niemieckie banki podchodzą z wielką rezerwą do inwestorów z Katowic.
– Spotkanie w katowickim Fasingu
produkującym łańcuchy dla przemysłu
górniczego stanowi część programu wizyty naszej delegacji w Polsce. To jedna
z wielu polskich firm, które zainwestowały w naszym landzie. Fasing jest dobrym
przykładem jak należy to robić i jak można
współpracować w dziedzinie górnictwa –
powiedział Horzetzky.
– Bardzo cenimy sobie fakt, że delegacja
Nadrenii Północnej-Westfalii znalazła czas,
aby odwiedzić nasz zakład. To znaczy, że
nasza obecność na rynku niemieckim jest
dostrzegana i ceniona – powiedział Maksymilian Klank, wiceprezes Fasingu.
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Róbmy biznes

Guenter Horzetsky (po prawej) do Maksymiliana Klanka: Myślę, że będę mógł wpłynąć na to, aby nasze
banki traktowały polskich inwestorów tak samo, jak inwestorów niemieckich

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów
Dodatek
za pracę
w nocy

Z

godnie z przepisami za pracę w porze nocnej pracownik ma prawo do
dodatku w wysokości 20 proc. stawki
godzinowej wynikającej z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość

r e k l a m a

tego dodatku wynika nie tylko z aktualnej
wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę, lecz także zależy od liczby godzin
do przepracowania w miesiącu, w którym
pracownik pracował w nocy.
Według przepisów obowiązujących od 1
stycznia br., pracodawca może w dość dowolny sposób ustalać, który dzień będzie dniem
wolnym, zatem liczba dni przypadających do

przepracowania w poszczególnych miesiącach może się różnić.
W przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej stale poza zakładem,
dodatek można zastąpić ryczałtem, którego
wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi prac w porze nocnej.
W regulaminie lub innych dokumentach obowiązujących w zakładzie pracy

pracodawca powinien wskazać zakres 8
godzin przeznaczonych na pracę przypadających pomiędzy godz. 21 a 7, gdyż w tym
czasie trwa pora nocna. Dodatek za pracę
w nocy przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej i jest niezależny
od prawa do innych dodatków, np. za pracę
w godzinach nadliczbowych przypadających
w nocy

