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Budżet tematem posiedzenia RDS

W środę, 19 września 2019 roku odbyło się plenarne
posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.
W pierwszej części posiedzenia odbyło się głosowanie
uchwały RDS w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do
spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego oraz głosowania uchwał
strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu
Społecznego w sprawie utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji i w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Wszystkie uchwały zostały
przyjęte.

Pracowniczych wydatków nieprzewidzianych w ustawowych celach tych funduszy. Nie może być tak, aby
ważne społecznie projekty były w dużej mierze finansowane ze środków przeznaczonych dla pracowników.
Zauważył również, że szybki wzrost płacy minimalnej
cieszy. Należy jednak pamiętać, że musimy pilnować
aby nie spowodował spłaszczania wynagrodzeń w Polsce. W dyskusji udział wziął również prezes ZNP Sławomir Broniarz, który zwrócił uwagę na wynagrodzenia pracowników oświaty.

W kolejnej części posiedzenia odbyła się debata dotycząca sytuacji w polskim hutnictwie i przemyśle ciężkim.
Następnie Rada dyskutowała o projekcie budżetu państwa na 2020 r. Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała jednak wspólnego stanowiska w sprawie.
Głównym powodem takiej sytuacji były rozbieżności
pracodawców i związkowców odnośnie wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur. Jak podkreślił, w swoim wystąpieniu, pełniący obowiązki przewodniczącego
OPZZ Andrzej Radzikowski na uznanie zasługuje fakt,
że planowany budżet nie będzie miał deficytu. Podkreślił jednak, że niepokojące jest finansowanie z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja
dotycząca wieloletniej polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. W ostatniej części
posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca wieloletniej
polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce. Dla OPZZ szczególnie ważne są trzy kwestie
tj. normy zatrudnienia, warunki pracy i nowe zawody
medyczne (lub pomocnicze). To tematy które powinny

być pogłębiane i być przedmiotem dyskusji w ramach
prac zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem wszystkich partnerów społecznych.
Należy także zwrócić uwagę jak zostało zaplanowane
finansowanie programu. Oczekujemy aby ten dokument o charakterze strategicznym i wieloletnim
był monitorowany przez wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych.

Reflektor OPZZ
#ReflektorOPZZ
prześwietlamy programy komitetów wyborczych,
aby dowiedzieć się, które z nich proponują
rozwiązania pro-pracownicze i pro-związkowe!

OPZZ oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego zapraszają
na
prezentację
wyników
analizy
30 września o godzinie 10.00 w siedzibie OPZZ przy
ulicy Kopernika 36/40 w Warszawie (sala im. Józefa
Wiadernego, II piętro).

Spór zbiorowy w Poczcie Polskiej

Rejestracja: https://tinyurl.com/reflektoropzz
kontakt: centrum@cid.org.pl

Zatrudnienie na umowach
cywilnoprawnych - głównym
tematem Rady Ochrony Pracy
Rada Ochrony Pracy obradowała nad skutecznością
nowych uregulowań dotyczących zatrudniania na
umowach cywilnoprawnych. W tej kwestii wydała
również stanowisko.

KOMUNIKAT
reprezentatywnych organizacji związkowych
z dnia 19 września 2019 r.
18 września br. o godz. 12.15 wznowiliśmy mediacje
rozpoczęte 11 września. Partnerów społecznych reprezentowali związkowcy z Pocztowej Solidarności
i Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Zespoły
negocjacyjne były poszerzone o przedstawicieli władz
organizacji, którzy obserwowali proces mediacji. Ze
strony pracodawcy w mediacjach uczestniczyli Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu i wiceprezesi

Andrzej Bodziony i Tomasz Cicirko. Radę Nadzorczą
reprezentowali przedstawiciele pracowników Robert
Czyż i Leszek Gawarecki. Na mediacjach byli pierwszy raz obecni przedstawiciele właściciela, Sekretarz
Stanu w KPRM Paweł Szrot i dyrektorzy departamentów Marcin Izdebski i Maciej Świtkowski. Spotkanie
moderowali wyznaczeni mediatorzy. W trakcie długich
rozmów pracodawca przedstawiał różne warianty swojej propozycji. Wszystkie te warianty w odbiorze strony związkowej nie były spójne z ustaloną wspólnie
propozycją reprezentatywnych związków zawodowych. Strona związkowa wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy obniżając wspólne żądanie
wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Wobec nieustępliwości pracodawcy ostatecznie związki zdecydowały
o powrocie do żądania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników objętych ZUZP o 400,00
złotych, z terminem wejścia w życie podwyżki od
1 czerwca br. Pracodawca 11 września w trakcie
pierwszej części spotkania złożył oświadczenie, że
oczekiwania strony związkowej mogą być zrealizowane wyłącznie po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą
i Właściciela.
W trakcie mediacji z 18/19 września przedstawiciel
Właściciela udzielał wsparcia stanowisku prezentowanemu przez pracodawcę. Wobec nie osiągnięcia porozumienia przez strony sporu, mediator nad ranem
o godzinie 3.05 podjął decyzję o zakończeniu dzisiejszych mediacji. Minister P. Szrot zadeklarował zorganizowanie w ciągu tygodnia spotkania na wyższym
poziomie właścicielskim w KPRM. Nie będziemy recenzować propozycji pracodawcy, mamy nadzieję, że
pracodawca rzetelnie przedstawi je za pośrednictwem
pocztowego intranetu.
Strona związkowa podjęła decyzje o pozostaniu przedstawicieli obydwu reprezentatywnych organizacji
związkowych na sali obrad do momentu wznowienia
mediacji. Równocześnie zdecydowaliśmy o zorganizowaniu w dniu 19 września br. konferencji prasowej
dla mediów zainteresowanych sytuacją w Poczcie Polskiej.
Prosimy Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie gotowości
uczestniczenia w ciągłym dyżurze zespołu oczekującego na pracodawcę w celu kontynuowania mediacji
w sali obrad w Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33
sala 609.
Przewodniczący
Bogumił Nowicki i Sławomir Redmer

Zaproszenie do rokowań

Uroczystość Nadania Sztandaru
NSZZ Policjantów w Olsztynie
W dniu 13 września 2019 r. odbyła się uroczystość
z okazji Nadania Sztandaru Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Olsztynie, na którą został zaproszony i wziął udział Jarosław Szunejko Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystość odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

OZZ Psychologów
wystosował list otwarty do kandydatek i kandydatów do Sejmu i Senatu
RP

Posiedzenie Rady OPZZ
woj. Dolnośląskiego
16 września br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ
województwa dolnośląskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady wojewódzkiej Andrzeja Otręby
w posiedzeniu wzięli udział Prezydent Wrocławia
Jacek Sutryk i Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ
Barbara Popielarz.

Prezydent miasta w pierwszej części swojego wystąpienia zaznaczył, że w przestrzeni społecznej najważniejszy jest dialog. Omówił realizację swojego programu wyborczego oraz zwrócił uwagę na zagadnienia
związane z funkcjonowaniem organów samorządowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemu podejmowania przez władze Państwa działań
deprecjonujących rolę samorządów na rzecz centralizacji przy jednoczesnym przenoszeniu zadań będących
w gestii strony rządowej na samorządy, bez przeznaczania na te cele środków finansowych z budżetu państwa. Podkreślił również znaczenie 21 tez samorządowców dla Polski, uchwalonych w tym roku w Gdańsku na 30-lecie wyborów 4 czerwca 1989 r.
W dalszej części swojego wystąpienia Prezydent Sutryk omówił bieżące problemy związane z zarządzaniem aglomeracją wrocławską. Poruszył między innymi tematy związane z wydatkami na oświatę, strajkiem
nauczycieli oraz kwestią ochrony zdrowia. Poinformował również, że celem magistratu jest budowa we
Wrocławiu zrównoważonego systemu transportu godzącego różne środki komunikacji. Na zakończenie
spotkania Prezydent Wrocławia zadeklarował gotowość do spotkań ze związkowcami OPZZ przynajmniej raz w roku.
W drugiej części posiedzenia Rady Wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz omówiła projekt budżetu

państwa na 2020 rok, prace w zespołach Rady Dialogu
Społecznego, propozycje OPZZ dotyczące rent i emerytur oraz priorytety programowe OPZZ obejmujące
zagadnienia poprawy bieżącej sytuacji pracowników.
Wiceprzewodnicząca OPZZ przedstawiła również nazwiska kandydatów na przewodniczącego OPZZ.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady
Andrzej Otręba omówił stanowisko Prezydium OPZZ
w sprawie wyborów parlamentarnych oraz proponowane posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Przewodniczący
przedstawił również program bieżących prac Rady
wojewódzkiej.

Pozytywnie zaopiniowano również przedstawiony projekt wykazu zawodów, w których za przygotowanie
zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja. Wykaz został rozszerzony
o kolejnych sześć zawodów, które są zgodne z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach
szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim
rynku pracy oraz barometrem zawodów na 2019 r.

Walka o emerytury stażowe
i pomostowe wciąż trwa

Wojewódzka Rada Rynku Pracy we
Wrocławiu
W dniu 17 września 2019 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył Pan Andrzej Otręba Przewodniczący WRRP.
W
obradach
Rady
uczestniczyli
również
Wicedyrektorzy DWUP.

9 maja 2019 r. OPZZ zwróciło się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z petycją o poparcie
złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
dwóch projektów ustaw emerytalnych: w sprawie emerytur stażowych i w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.
7 sierpnia 2019 r.otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na naszą
petycję.

Członkowie WRRP zaopiniowali pozytywnie jedenaście nowych kierunków kształcenia z wniosków złożonych przez dyrektorów z czterech szkół z województwa dolnośląskiego, podejmując stosowne uchwały.
Członkowie Rady jednogłośnie wybrali pięciu przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy do Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na
stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy wyrazili pozytywną opinię w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2018.

Ponieważ OPZZ nie zgadza się z argumentami zawartymi w przesłanej nam odpowiedzi, w dniu 19 września 2019 r. ponownie wystąpiliśmy do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Poniżej zamieszczamy cztery dokumenty: Petycja
OPZZ,
Odpowiedź
MRPiPS, odpowiedź OPZZ
do MRPiPS oraz Pismo do Jana Klimka - Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych .
Więcej informacji:
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/walka-oemerytury-stazowe-i-pomostowe-wciaz-trwa

