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nych. Odpowiedzią na te zjawiska powinna być bardziej sprawiedliwa redystrybucja: „Musimy zapewnić, że najbogatsze firmy na świecie zaczną płacić
podatki. Google, Amazon, Starbucks
płacą niewielkie bądź nie płacą ich wcale. Nie można pozwalać na sytuację,
w której sklep na rogu płaci podatki,
a Amazon nie”. Koszty życia w Europie
nie różnią się zasadniczo, ale różnią się
wynagrodzenia. Wiceprzewodniczący
KE podkreślał, że ograniczanie nierówności płacowych między pracownikami
w różnych krajach europejskich jest
poważnym wyzwaniem dla UE i związków zawodowych.

6 maja br. odbyło się spotkanie liderów związkowych
wchodzących w skład OPZZ z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej
Fransem Timmermansem, które popro- Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zaznaczał
wadził p.o. Dyrektora Wydziału Mię- że związki zawodowe sprzeciwiają się Europie dwóch
dzynarodowego OPZZ Adam Rogalewski. Dyskutowano przede wszystkim na prędkości i „aby Europa stała się Europą jednej prędkotemat potrzeby sprawiedliwej transfor- ści musi stać się Europą socjalną”.
macji energetycznej w krajach Unii Europejskiej, a także konieczności ograniW tym celu wartości zapisane w Europejskim Filarze
czenia nierówności płacowych między pracownikami Praw Socjalnych, który został przyjęty w 2017 r., poz różnych państw członkowskich.
winny być wcielane w życie za pomocą ustawodawstwa. Z kolei wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej RaFrans Timmermans na wstępie podkreślił, że przed
dzikowski poruszył kwestię problemów, jakie niesie ze
związkami zawodowymi stoją duże wyzwania. Należy
sobą globalizacja, w tym rozwarstwienie ekonomiczne
do nich m.in. stworzenie oferty rozwoju zawodowego
między dużą grupą biednych, a małą grupą bogatych.
dla pracowników w branżach, którym grozi zanik
miejsc pracy, m.in. w przemyśle górniczym. Wice- W dyskusji głos zabrali liderzy związków zawodoprzewodniczący KE jest wnukiem górników i był wych. Przewodniczący Branży Transport OPZZ Leświadkiem skutków, jakie może wywołać likwidacja szek Miętek wyraził stanowisko, że „Jesteśmy zwolenprzemysłu górniczego. W obszarze z którego pochodzi nikami rozwiązywania sporów w drodze dialogu spokopalnie zostały zamknięte w latach 70. ubiegłego łecznego, a niekoniecznie konfrontacyjnej. Na poziowieku, a proces ten został przeprowadzony bez długo- mie europejskim im więcej będzie dialogu, tym lepiej
falowego wsparcia dla górników i lokalnych społecz- dla systemu transportowego”. Głos zabrał również
ności. W konsekwencji, mimo upływu 50 lat, nega- Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych
tywne skutki zamknięcia kopalni są tam widoczne do Metalowców i Hutników OPZZ Mirosław Grzybek
dziś. Frans Timmermans podkreślał, że jeśli chcemy zwracając uwagę na potrzebę ustanowienia europejsprawiedliwej transformacji energetycznej, to państwa skiej płacy minimalnej. Na zakończenie spotkania
członkowskie UE muszą ściśle współpracować ze Frans Timmermans podkreślał potrzebę głosowania
związkami zawodowymi.
w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego
na partie, które obiecują realizację związkowych poWiceprzewodniczący KE zwrócił ponadto uwagę na
stulatów.
dwie niebezpieczne tendencje, których jesteśmy
świadkami – z jednej strony na kurczenie się klasy AS
średniej oraz wzrost liczby biednych pracujących,
a z drugiej na powiększanie bogactwa przez nielicz-

www.opzz.org.pl

Wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił, że wątpliwości
konstytucyjne budzi także fakt, że obecnie, zgodnie z
prawem, pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy nigdy nie
nabędą prawa do emeryZwróciliśmy się z wnioskiem do strony rządowej, składając w Mini- tury pomostowej!
sterstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej petycję, o poparcie W imieniu wszystkich
złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Po- pracowników zaapelował
rozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emery- do Rządu i prezydenta RP
talnych. Pierwszy projekt dotyczy emerytur stażowych a drugi nie- Andrzeja Dudy o jak najszybsze
wprowadzenie
wygasającego charakteru emerytur pomostowych.
zmian w systemie emerytalnym.
Przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, przedstawiciele wszystkich
branż OPZZ dopominali się o zmiany w systemie emerytalnym.

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski po doręczeniu przez delegację petycji, przeczytał zgromadzonym jej dokładną treść.
W czasie pikiety przemawiali również przedstawiciele branż OPZZ: Leszek Miętek, Przewodniczący Rady Branży Transport, członek Prezydium i Rady
OPZZ, przewodniczący Konfederacji Kolejowych
Związków Zawodowych, Mirosław Grzybek Przewodniczący Rady Branży Przemysł, członek Rady
OPZZ, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych "Metalowcy" oraz Sławomir Łukasiewicz,
członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka".
Przybywających na miejsce protestujących przywitała
wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która
o godz. 12:00 otworzyła zgromadzenie.
Pikietę rozpoczął wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej
Radzikowski. W swoim wystąpieniu przypomniał, że
zebraliśmy się przed Ministerstwem Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej, aby po raz kolejny upomnieć się
o
postulaty
pracowników
zrzeszonych
w OPZZ. „Domagamy się wprowadzenia prawa do
emerytury uzależnionego od stażu pracy oraz usunięcia absurdów prawnych, stanowiących, że emerytura
pomostowa należy się pracownikom, którzy podjęli
pracę przed 1999 r., a tym co zaczęli pracę później już
się nie należy!” – mówił wiceprzewodniczący. Przypomniał również, że pod projektem ustawy dot. emerytur stażowych podpisało się ponad 700 tysięcy Polek
i Polaków. Ten głos nie może zostać nieusłyszany!
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AS

Walka o sprawiedliwy system
emerytalny trwa!
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
od kilkunastu lat zabiega o wprowadzenie do systemu
emerytalnego emerytur stażowych oraz zatrzymanie
wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

charakteru emerytur pomostowych. W wyniku reformy
systemu ubezpieczeń społecznych z 1998 roku stopniowej likwidacji uległa możliwość wcześniejszego
przejścia na emeryturę osób pracujących w warunkach
szczególnych lub o szczególnym charakterze. 1,3 miliona osób, które podjęły pracę po 1 stycznia 1999 r.,
pozbawiono prawa do emerytury, mimo iż pracownicy
zatrudnieni są na stanowiskach pracy spełniających
kryteria ryzyk i od których pracodawcy odprowadzają
podwyższoną składkę.
Zarówno emerytury stażowe, jak i pomostowe są dla
nas bardzo ważne,
dlatego widzimy się już w czwartek przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej!

Seminarium Rady OPZZ województwa pomorskiego dotyczące
Społecznej Inspekcji Pracy i
Ustawy o Związkach Zawodowych
Jakie uprawnienia ma Społeczna Inspekcja Pracy
w zakładach pracy?. Czy znamy nową Ustawę
o Związkach Zawodowych?. Co nas czeka w nowelizowanej ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych?.

Projekt obywatelski, zainicjowany przez OPZZ, który
przewidywał m.in. możliwość uzyskania prawa do
świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów
składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla
mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej,
poparło ponad 700 tysięcy pracowników. Jednocześnie
Prezydent RP Andrzej Duda, już w swojej kampanii
wyborczej zapewniał, że jedną z pierwszych jego inicjatyw będzie projekt ustawy przywracający wiek
emerytalny 60-65 lat oraz uzależnienie prawa do emerytury także od stażu ubezpieczeniowego. Pierwsza
z zapowiedzi została zrealizowana, natomiast emerytury stażowe wciąż oczekują na realizację. Z tego względu, po raz kolejny, 3 marca 2019 r. skierowaliśmy
do Prezydenta RP projekt, z prośbą o wsparcie prac
nad zmianą prawa w tym zakresie. W tym samym dniu
skierowaliśmy go również do Rady Dialogu Społecznego.
Drugą, równie ważną dla pracowników, zmianą w systemie emerytalnym jest zatrzymanie wygasającego
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Tymi tematami w ostatnich dniach, zajmowali się
związkowcy OPZZ z województwa pomorskiego. 72
przedstawicieli organizacji związkowych wszystkich
branż i ogólnopolskich związków z Pomorza, należących do centrali OPZZ, zjechało do Krynicy Morskiej
w dniach 10.05-12.05.2019, aby w Sali konferencyjnej
hotelu Nat-Neptun, zgłębić wiedzę na powyższe tematy. Zagadnienia związane z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy poprowadził Inspektor Aleksander Zając
z Okręgowej Inspekcji Pracy z Gdańsku. Aleksander
Zając poprowadził seminarium bardzo ciekawie
i uczestnicy zasugerowali powtórzenie w szerszym
wydaniu i w połączeniu z praktycznymi zdarzeniami,
mającymi miejsce w zakładach z Pomorza. Następnie
nasz związkowy Radca Prawny kol. Paweł Galec poprowadził seminarium pogłębiające wiedzę na temat
Ustawy o Związkach Zawodowych i nowelizowanej
ustawy Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych. Uczestnicy przygotowali szereg pytań i wątpliwości, na które
mec. Paweł Galec szczegółowo odpowiadał, dyskutował z uczestnikami i jednocześnie wielokrotnie nawiązywał do praktycznych przykładów. Zainteresowanie
tego typu spotkaniami w Radzie OPZZ województwa
pomorskiego jest bardzo duże. Widzimy też że związkowcy potrzebują wiedzy związanej z ich pracą w zakładowych organizacjach związkowych.

Spotkanie Prezydium ZZPPM z
Zarządem KGHM
9 maja b.r. w siedzibie Centrali KGHM odbyło się
spotkanie członków Prezydium Związku Zawodowego
Pracowników Przemysłu Miedziowego z przedstawicielami Zarządu Spółki. O randze spotkania najlepiej
świadczy fakt, iż najwyższe kierownictwo Polskiej
Miedzi reprezentowane było aż przez dwoje wiceprezesów
–
Katarzynę
Kreczmańską-Gigol odpowiedzialną za sprawy
finansowe oraz Radosława Stacha zajmującego
się sprawami produkcji.
Towarzyszyła im dwójka
dyrektorów- Magdalena
Wróbel- Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi oraz
Zdzisław Lopko-Dyrektor
Departamentu Wynagradzania i Systemów Motywacyjnych.
W tak kompetentnym gronie była więc okazja do rzeczowej rozmowy między innymi: na temat budowy
niezbędnych szybów i wyrobisk poziomych w kopalniach, narastającego problemu przekroczeń w wielu
wyrobiskach górniczych dopuszczalnych norm warunków klimatycznych, koniecznej weryfikacji organizacji
i czasu pracy części górniczej Polskiej Miedzi oraz
efektywnej gospodarki złożem.
W trakcie dyskusji poruszono też problematykę stale
rosnącego zadłużenia firmy, niebezpieczeństwo utraty
jej i spółek zależnych płynności finansowej oraz wciąż
obowiązującego podatku od wydobycia niektórych
kopalin. W istotny sposób wpływa on bowiem na spadek wynagrodzeń pracowniczych i w związku z tym
najwyższa pora zmienić zasady naliczania nagrody
rocznej. Temat ten będzie przedmiotem naszych dalszych rozmów podczas czerwcowego spotkania stron
ZUZP- tak by wprowadzone zmiany wpłynęły na
wzrost tej nagrody w rozliczeniu roku 2019.
Rozmowa z Zarządem KGHM dotyczyła też stale pogarszającej się sytuacji wielu spółek Grupy Kapitałowej oraz nierównego traktowania partnerów społecznych przez niektórych pracodawców. Niechlubnymi
przykładami są KGHM Zanam oraz Pol-Miedź Trans.
Jak podkreślił Ryszard Zbrzyzny jest to czynnik, który
w istotny sposób pogarsza atmosferę pracy, generuje
niepotrzebne konflikty oraz może stanowić podstawę
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do kolejnych skarg zgłaszanych przez Związek do
Państwowej Inspekcji Pracy.
Po raz kolejny zgłosiliśmy konieczność ujednolicenia
zasad negocjacji wzrostu wynagrodzeń na kolejne lata
w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM na wzór zasad,
które obowiązują w ZUZP dla Pracowników KGHM.
Chodzi tutaj o wprowadzenie mechanizmu wzrostu
płac na wypadek braku porozumienia na poziomie 80
procent wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym w Polsce.
Ze strony Prezydium
ZZPPM, podczas spotkania padł też wniosek
o wykonanie analizy przyznawanych w poszczególnych zakładach przeszeregowań oraz o rozszerzenie
stosowania paragrafu 34
Zakładowego
Układu
Zbiorowego Pracy w odniesieniu do strażaków
JRGH zatrudnionych w
systemie 24/48 (chodzi
tutaj o wprowadzenie dodatków podobnych jak
w czterobrygadowej organizacji pracy).
Poruszono też sprawę koniecznej weryfikacji i poprawy funkcjonowania Abonamentu Medycznego przysługującego pracownikom Polskiej Miedzi oraz zakresu usług jakie są nim objęte. Podobnej weryfikacji
i doskonalenia wymagają usługi MCZ z zakresu Medycyny Pracy, przed którą stoją wyzwania wynikające
z coraz częściej występujących bardzo trudnych warunkach pracy. Przy tej okazji ze strony Zarządu
KGHM padła deklaracja, iż w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z władzami MCZ
i szeroką reprezentacją związkową.
Zaapelowaliśmy także o doprowadzenie do normalności w Z.G. Polkowice- Sieroszowice zasad podziału
ZFŚS, gdzie łamiąc obowiązujące w tym zakresie prawo wyeliminowano część organizacji związkowych
z tego podziału. Sprawa może znaleźć swój finał
w PIP.
Za super pilną sprawę, wymagającą także interwencji
Zarządu KGHM oceniono zapowiedziany spór zbiorowy w Zakładzie Hydrotechnicznym. Uznaliśmy
wspólnie, że należałoby jak najszybciej doprowadzić
do podpisania stosownego porozumienia pomiędzy
stronami tego jeszcze nierozpoczętego sporu.
[Źródło: www.zzppm.pl]

Capacitados y efectivos
W dniach 7-8.05.2019 w hiszpańskiej Maladze miało
miejsce zawiązanie grupy sterującej w ramach projektu
„Capacitados y efectivos” (gdzie OPZZ jest partnerem), której celem jest aktywizacja i wzrost wpływu
młodych działaczy związkowych na ustawodawstwo
na poziomie krajowym oraz UE, a także politykę kadrowo-płacową w ramach pracodawcy. Na spotkaniu
nie zabrakło reprezentantów OPZZ - Mateusza Nabiałczyka (przewodniczący ZZG w Polsce przy KWK
"Knurów-Szczygłowice") i Wojciecha Stelmasiaka (vce przewodniczący Komisji Młodych OPZZ). Nasi
koledzy podzielili się doświadczeniami młodych działaczy związkowych na arenie krajowej, by następnie
opracować harmonogram prac w zespole składającym
się również z Hiszpanów, Portugalczyków, Serbów,
Łotyszy, Rumunów oraz Litwinów.

Zdecydowane nie OPZZ na
propozycje ograniczenia konsultacji dokumentów strategicznych
W dniu 7.05. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego do spraw funduszy europejskich RDS oraz
Doraźnego Zespołu do spraw Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju RDS.
Podczas obrad odbyła się Dyskusja nad projektem
ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
Ze względu na kontrowersyjne zapisy w propozycji
rządowej OPZZ wnioskował o pilne zwołanie posiedzenia zespołów. Ze strony OPZZ w obradach uczestniczyli Norbert Kusiak, Zygmunt Mierzejewski i Aleksander Motyka.
Strona rządowa omówiła potrzebę nowelizacji ustawy.
Celem niniejszego projektu ustawy jest
wzmocnienie zarządzania rozwojem kraju. W związku z tym projekt ustawy
przyniesie wymierne efekty w postaci:

•

Proces badawczy zwieńczony zostanie podsumowaniem w Krakowie, a następnie zespół ustali zakres
podjętych środków i przystąpi do ich realizacji. Cel
jest prosty - młode pokolenia muszą mieć świadomość
bezpieczeństwa i korzyści płynących z organizowania
się w ramach struktur związkowych poprzez realny
wpływ na warunki i rynek pracy.
MN
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• poprawy jakości i efektywności zarządzania polityką rozwoju,
• uporządkowania przepisów dotyczących dokumentów strategicznych, zwiększenia
elastyczności w kontekście obowiązujących
procedur przygotowywania i konsultowania
dokumentów,
• stworzenia podstaw do aplikowania o
środki unijne przez JST na poziomie lokalnym
oraz różnego rodzaju związki, porozumienia
i stowarzyszenia gmin,
• lepszego ukierunkowania terytorialnego interwencji podejmowanych przez ministrów
właściwych,
zwiększenia współpracy pomiędzy poszczególnymi
JST.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wraz z częścią ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są aktami
normatywnymi horyzontalnie regulującymi obszary
związane z prowadzeniem polityki rozwoju. Ustawa
była już kilkakrotnie nowelizowana, celem dostosowania do zmieniających się warunków – związane to było
między innymi ze zmianami regulacji UE i koniecznością stworzenia skutecznego systemu aplikowania
o środki unijne. Równolegle funkcjonuje
ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która
reguluje działania instytucji krajowych, regionalnych
i lokalnych wynikające z celów polityk publicznych,
a których skutkiem są zmiany w przestrzeni. Obie
ustawy posługują się odrębnymi narzędziami, tworząc
niepowiązane systemy realizacji, co w praktyce utrudnia zarządzanie rozwojem kraju, osłabia jego skuteczność i powoduje dodatkowe koszty związane z realizacją inwestycji. Praktyka pokazuje, że odrębność obu
nurtów planowania (społeczno-gospodarczego oraz
przestrzennego) nie
jest korzystna, gdyż
rozwój
społecznogospodarczy dotyczy
zawsze
konkretnej
przestrzeni, stąd planowanie rozwoju powinno
integrować
ww.
zagadnienia.
Doświadczenia wynikające z prowadzonego odrębnie planowania
przestrzennego
dały asumpt do podjęcia prac nad opracowaniem propozycji
zmian ustawy, zmierzających do uporządkowania systemu
dokumentów strategicznych
i zapewnienia
jego
spójności, jak również
zwiększenia
efektywności
programowania i realizacji strategii/polityk/programów, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.
„Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.
Podczas dyskusji Zygmunt Mierzejewski odniósł się
do proponowanych ograniczeń w proponowanym systemie konsultacji oraz liczebności partnerów społecznych;
Nie zgadzamy się na wykreślenie zapisu gwarantującego partnerom społecznym i gospodarczym 1/3 składu Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. Postulujemy
o utrzymanie ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu.
Argumenty podane w uzasadnieniu do proponowanej
zmiany uważamy za całkowicie bezpodstawne. Problem z udziałem przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych ma dużo szersze – niż opisane w
uzasadnieniu – podłoże. Wykreślenie zapisu gwarantu-
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jącego partnerom społecznym i gospodarczym 1/3
składu Komitetu ds. Umowy Partnerstwa stanowić
będzie bardzo poważne naruszenie wdrażania zasady
partnerstwa w przyszłym okresie programowania UE
i będzie niezgodne z zapisami Białej Księgi Zasady
Partnerstwa opracowanej przez partnerów społecznych.
Musi być zapisana konieczność przeprowadzania spotkań konsultacyjnych, w szczególności z umocowanym
ustawowo partnerami społecznymi. W ustawie nie powinno być zapisów
sugerujących fakultatywność przeprowadzania konsultacji. Nie może być
zapisów o rezygnacji z badań
ex-ante.
Uwagi partnerów
społecznych ujęte są w przygotowanym stanowisku:
• Negatywnie oceniamy zamiar wykreślenia
z art. 14l ust. 7
zapisu gwarantującego partnerom
społecznym i gospodarczym udział
w 1/3 składu Komitetu do spraw
Umowy Partner•
•

•

stwa.
Wskazujemy, że Koncepcja rozwoju kraju (art. 8c)
winna podlegać analizie i ocenie co 10-12 lat.
Proponujemy uzupełnienie dokumentu o część analityczną, z której wynikają wnioski z przeprowadzonej
diagnozy będące przesłankami do podejmowanych
działań w ramach strategii.
Wskazujemy na konieczność przeprowadzania spotkań konsultacyjnych, w szczególności z umocowanym ustawowo partnerami społecznymi. W ustawie
nie powinno być zapisów sugerujących fakultatywność przeprowadzania konsultacji.

W sprawach różnych Zygmunt Mierzejewski przypomniał zobowiązanie strony rządowej - włączenie partnerów społecznych do prac w grupach roboczych
przygotowujących założenia do programu 2021-2027.
Strona rządowa zapewniła, że niedługo otrzymamy
propozycje udziału w pracach tych grup roboczych.
ZM

