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„500+” W SENACIE
OPZZ w Senacie o Programie ,,Rodzina 500+”
12 lutego br. odbyło się posiedzenie połączonych komisji senackich: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej, rozpatrujących uchwaloną przez Sejm w dniu 11 lutego 2016r. ustawę o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (tzw. ,,Rodzina 500+”).
Jako OPZZ nie braliśmy udziału w pracach sejmowej Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny, w szczególności z uwagi na tryb
pracy komisji uniemożliwiający nasz udział w posiedzeniach.
W obradach komisji senackiej, pod przewodnictwem senatorów
Jarosława Dudy i Andrzeja Pająka, OPZZ przedstawiło opinię do
projektu ustawy, zgłaszając szereg uwag i propozycji poprawek.
Była to w zasadzie jedyna możliwość przekazania stanowiska
związkowego, bowiem poza jednym posiedzeniem zespołu Rady
Dialogu Społecznego (jeszcze w czasie konsultacji społecznych)
żadne dodatkowe konsultacje i dyskusje ze stroną rządową nie
miały miejsca.
Przekazując opinię OPZZ podkreśliliśmy konieczność prowadzenia
kompleksowej polityki prorodzinnej, a nie bazowanie wyłącznie na
jednym instrumencie, jakim jest świadczenie wychowawcze.
Zaproponowaliśmy korektę niektórych przepisów ustawy, za istotne uznając m.in.:
 zwiększenie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko, wskazując na wątpliwości, co do przyjętego ustawowego kryterium 800 i 1200
zł. Przykładem jest sytuacja z 2 pracujących rodziców mających jedno dziecko, zarabiających wysokość płacy minimalnej (ok. 1350 zł netto), którzy nie otrzymają świadczenia wychowawczego, gdyż przy granicy kryterium dochodowego
800 zł na osobę, przekraczają tę kwotę. Proponowaliśmy kryterium 1 tys. zł czyli ile wynosiło minimum socjalne na 1
osobę w gospodarstwach pracowniczych w 2014 roku (IP i
SS, minimum socjalne 1078 zł);



rozważanie wprowadzenia drugiego, górnego kryterium dochodowego, powyżej którego świadczenie wychowawcze
500 zł nie będzie należne - nie otrzymywałyby go wówczas
bardziej zamożne rodziny; także w czasie debaty sejmowej
pojawiały się propozycje propozycje ustalenia np. 2500 zł na
członka rodziny;



umożliwienie uzyskiwania świadczenia wychowawczego na
dziecko, które ukończyło 18 lat, ale nadal się uczy i pozostaje
na utrzymaniu rodziny;



doprecyzowanie przepisów związanych z prawem do świadczenia wychowawczego dla osób samotnie wychowujących
dzieci;



włączenie dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności do
prawa do świadczenia wychowawczego (w przypadku pierwszego dziecka);



poparcie jednej z poprawek zgłoszonych w czasie sejmowych prac legislacyjnych tzw. ,,złotówka za złotówkę" (dotyczy wyłącznie pierwszego dziecka przy ustalaniu kryterium
dochodowego) czyli w przypadku przekroczenia nieznacznie

kwoty dochodu na rodzinę, odpowiednio byłoby pomniejszane świadczenie wychowawcze, ale prawo do świadczenia byłoby należne.
Poprawki i propozycje OPZZ zostały w większości poparte przez
senatorów.
Jednak w trakcie ostatecznego glosowania większość senatorów
PiS głosowało za przyjęciem projektu bez jakichkolwiek poprawek.
W czasie prac senackich komisji podobne poprawki zgłaszała
przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka, wskazując, że ustawa
jest dyskryminująca wobec dzieci powyżej 18 r. ż. uczących się i
pozostających na utrzymaniu rodziny czy z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Bardzo poważne zastrzeżenia do ustawy wskazał przedstawiciel
Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, podkreślając,
że ustawa jest w wielu elementach sprzeczna z dyrektywami europejskimi w zakresie ochrony danych osobowych i administrowania
tymi danymi.
Przebieg prac legislacyjnych w Sejmie
Warto także wspomnieć, iż w czasie prac legislacyjnych w Sejmie
zgłaszano podobne propozycje zmian, jak choćby: przywrócenie
prawa do świadczenia wychowawczego dla dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności, korektę zapisów dotyczących osób
samotnie wychowujących dzieci, postulatu ,,złotówka za złotówkę", podwyższenie czy zniesienie progów dochodowych na pierwsze dziecko itp. W czasie II czytania w Sejmie zgłoszono aż 15
wniosków mniejszości (wśród nich znalazły się przedstawione
powyżej), jednak przyjęto kilka – wyłącznie zgłoszonych przez PiS
- odnoszących się m.in. do doprecyzowania trybu pobierania
świadczenia wychowawczego, monitorowania ustawy w rok od
wejścia w życie, uszczegółowienia przepisów dotyczących dzieci
objętych tzw. pieczą zastępczą.
Rada Dialogu Społecznego bez uprawnień do weryfikacji
świadczenia wychowawczego
Bardzo istotną i niepokojącą zmianą z punktu widzenia pozycji
Rady Dialogu Społecznego jest zmiana wprowadzona prawdopodobnie w czasie konsultacji międzyresortowych, a dotycząca pozbawienia Rady Dialogu Społecznego możliwości wpływania na
tryb i zasady ustalania weryfikacji wysokości świadczenia
wychowawczego.
W projekcie przekazanym do konsultacji społecznych wskazano,
że kwoty uprawniające do uzyskania świadczenia wychowawczego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników
badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dotyczących poziomu
minimum socjalnego, zaś w roku, w którym przeprowadza się
weryfikację, Rada Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie
Dialogu Społecznego: 1) propozycje wysokości tych kwot, 2)
wyniki badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dotyczących
poziomu minimum socjalnego, 3) informację o realizacji świadczenia wychowawczego za okres od dnia poprzedniej weryfikacji,
w tym liczbę osób otrzymujących świadczenie wychowawcze oraz
wydatki na ten cel w poszczególnych latach; 4) informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu.

W dalszej kolejności, Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu
propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokości kwot
(kryteriów dochodowych) w terminie do dnia 15 czerwca danego
roku kalendarzowego. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych kwot w ustawowym terminie, takie prawo ma
Rada Ministrów, by określić nowe kwoty uprawniające do świadczenia wychowawczego do dnia 15 sierpnia danego roku, w drodze
rozporządzenia.
W uchwalonej przez Parlament ustawie zniknęły zapisy dające
możliwości Radzie Dialogu Społecznego do dokonywania zasad
weryfikacji świadczenia wychowawczego.
Takie uprawnienie zostawiono jedynie Radzie Ministrów.
To bardzo niepokojący sygnał nie tylko dla pozycji RDS, ale
także dla naruszenia zasad konsultacji społecznych, poprzez
wprowadzenie tak znaczącej zmiany do ustawy, praktycznie
bez poinformowania Rady Dialogu Społecznego o takiej zmianie i bez jakiegokolwiek uzasadnienia.
Pomimo wielogodzinnej, merytorycznej dyskusji, obie komisje
przyjęły ustawę w całości bez poprawek i taką też rekomendację
przedstawiły na posiedzeniu plenarnym Senatu.
W tym samym dniu tj. 12 lutego br. Senat przyjął ustawę z
dnia 11 lutego 2016r. bez poprawek.
(rg)

Posiedzenie Prezydium OPZZ
9 lutego br. w Warszawie obradowało Prezydium OPZZ.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, posiedzenie rozpoczął
przewodniczący OPZZ Jan Guz, który omówił zagadnienia związane z realizacją ustawy o uprawnieniach do mienia Funduszu
Wczasów Pracowniczych. Przewodniczący poinformował o decyzjach podejmowanych w tej sprawie przez kierownictwo centrali.
Przewodniczący Rady Nadzorczej FWP Leszek Miętek, przedstawił aktualną, trudną sytuację w spółce. Wyraził nadzieję na pozytywne rezultaty pracy nowego Zarządu FWP. W tej części posiedzenia udział wziął wiceprezes FWP, p. Witold Wójtowicz, który
odpowiadał na pytania członków Prezydium.
Jan Guz zreferował pakiet spraw finansowych OPZZ:
- sprawozdanie z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ w roku 2015,
- sprawozdanie finansowe OPZZ za rok 2015,
- odpis na Fundusz Strajkowy OPZZ za rok 2015,
- plan przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ w roku 2016.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ Jarosław Czarnowski,
pozytywnie zaopiniował realizację planu przychodów i wydatków
oraz sprawozdanie finansowe OPZZ za rok 2015.
Prezydium zaakceptowało informacje szefa konfederacji i przyjęło
stosowe uchwały.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska zreferowała prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
FUS i przywrócenia wieku emerytalnego - 65 lat dla mężczyzn i
60 lat dla kobiet oraz rządowy projekt „Rodzina 500 plus". Przypomniała opinię OPZZ wynikającą m.in. z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami członkowskimi. Projekt prezydencki
„idzie w dobrym kierunku", postulujemy jednak uzupełnienie go o
kryterium stażu pracy. Uprawnienia emerytalne przysługiwałyby
po 40 latach „oskładkowanego" stażu pracy, bez względu na wiek,
z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich, „chorobowego" i
„wypadkowego". Program „500 +" – OPZZ zgłasza wątpliwości co
do przyjętego kryterium 800 i 1200 zł (możliwości przekroczenia
tej kwoty przez osoby o relatywnie niskich dochodach). Proponujemy wprowadzenie górnego kryterium dochodowego, powyżej
którego 500 zł nie będzie należne. OPZZ zwraca uwagę na konieczność prowadzenia kompleksowej polityki prorodzinnej.
Jan Guz omówił sytuację polityczną w kraju oraz współpracę
OPZZ z partiami politycznymi i organizacjami społecznymi. Przybliżył działania związane z pracami Rady Dialogu Społecznego,
Prezydium Rady Dialogu Społecznego i zespołów problemowych
rady. Tematyka prac RDS ( planowana i postulowana ) stała się
przedmiotem spontanicznej dyskusji członków prezydium.
Przewodniczący Guz poinformował o przygotowaniach centrali do
podsumowania 100 dni rządu premier Beaty Szydło. Przewodni-

czący przedstawił także dane GUS dot. związków zawodowych i
wyniki ankiet statystycznych OPZZ. Zebrani uzali za konieczną
intensyfikację działań na rzecz pozyskiwania przez związki zawodowe nowych członków.
Przedstawiciel OPZZ w EKES – Adam Rogalewski – omówił
pokrótce metody pracy organizacji związkowych w Europie i w
USA.
Prezydium podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch
członków kierownictwa OPZZ do podpisania umowy w sprawie
realizacji projektu finansowanego z funduszy europejskich pn.
„Prawo do pracy - centra informacyjne we współpracy międzynarodowej". Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany doświadczeń z zakresie pracy związkowej.
Prezydium przedyskutowało koncepcje obchodów 1 Maja oraz
posiedzenia Rady OPZZ w dniach 7-8 czerwca br., będącego podsumowaniem połowy kadencji obecnych władz konfederacji. Prezydium zobowiązało kierownictwo OPZZ do organizacji wyjazdowego posiedzenia Rady w czerwcu br.
Prezydium podjęło uchwały w sprawie przyjęcia do OPZZ zakładowych organizacji związkowych na wniosek Rady OPZZ województwa podlaskiego:
Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i
Terenowej w Polsce przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o.,
Związek Zawodowy Pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
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Protest przed fabryka Smurfit Kappa Polska

W dniu 12 lutego br. około 40 związkowców - pracowników
Smurfit Kappa Polska przeprowadziło protest przed fabryką w
Drezdenku, aby wyrazić swoje głębokie rozczarowanie i zaniepokojenie w związku z ostatnimi działaniami ich firmy.
Od kilku miesięcy w zakładzie pracy odbywały się z udziałem
m.in. przedstawicieli Związku Zawodowego Poligrafów w Smurfit
Kappa Polska spotkania negocjacyjne na temat wprowadzenia
podwyżki dla załogi oraz dokonania zmian w systemie premiowania.
Pracodawca nie uwzględnił postulatów strony związkowej i jednostronnie zakończył rozmowy ze związkowcami, wprowadzając
własne rozwiązania, które są dalekie od oczekiwań załogi.
Jednocześnie, jak tłumaczy Danuta Klementowska - przedstawicielka strony społecznej i pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – pracodawca zwiększył dozór i kontrolę
działaczy związkowych, którzy starają się wykonywać swe ustawowe uprawnienia w poszczególnych oddziałach Smurfit Kappa
Polska.
W najbliższym czasie zapowiadane są akcje wsparcia ze strony
wszystkich związkowców, działających w Smurfit Kappa w pozostałych krajach europejskich.
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