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PREZYDIUM OPZZ
Prezydium OPZZ

19 kwietnia br. w Warszawie obradowało Prezydium OPZZ.
Posiedzenie zdominowała dyskusja nad rządowym projektem
ustawy o związkach zawodowych. Opinia Prezydium będzie
podstawą do opracowania oficjalnego stanowiska OPZZ w tej
kwestii.
Prezydium zapoznało się z przebiegiem i wynikami prac zespołu
problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Wysłuchano także relacji z autonomicznego dialogu
partnerów społecznych w tym zespole, poświęconemu wypracowaniu wspólnego stanowiska dot. nowych zasad przechodzenia na
emeryturę.
Prezydium przyjęło rekomendację w tej sprawie podkreślając
szczególne znaczenie prawa do emerytury po uzyskaniu 35 - letniego stażu pracy przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn.
Prezydium przyjęło informację o pracach zespołu problemowego
RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w sprawie
projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 18
marca 2016 r.
Prezydium OPZZ wystosowało apel z okazji Dnia Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do OPZZ:
 - zakładowej organizacji związkowej pod nazwą Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalka 2013" w Świętochłowicach, woj. śląskie;
 - zakładowej organizacji związkowej pod nazwą Związek
Zawodowy Pracowników Obróbki Maszynowej przy Caterpillar Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Sosnowcu, woj. śląskie;
 - zakładowej organizacji związkowej pod nazwą Związek
Zawodowy Pracowników Skanska w Rzeszowie, woj.
podkarpackie.

Prezydium zapoznało się z informacją o posiedzeniach Prezydium
RDS i plenarnym 7 kwietnia 2016 r. z udziałem wicepremiera M.
Morawieckiego i podjętej wówczas uchwale o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów o utworzeniu, organizacji i trybu działania
Komisji Kodyfikacyjnej prawa.
Przewodniczący OPZZ zgłosił wniosek o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Prezydium RDS (18.05) zagadnień związanych
ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o. OPZZ postuluje wprowadzenie tego tematu na posiedzenie plenarne RDS. Na czerwcowym posiedzeniu plenarnym RDS zostaną omówione sprawy dot.
reformy ustroju szkolnego.
Jan Guz poinformował o działaniach kierownictwa OPZZ w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w Spółce FWP ,
działaniach organów spółki a także krokach prawnych podejmowanych wobec Fundacji Porozumienie.
Prezydium zapoznało się z wynikami kontroli NIK przeprowadzonej w jednostkach administracji publicznej na temat zastępowania
umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Prezydium zobowiązało kierownictwo OPZZ do przyjęcia oficjalnego stanowiska w tej
sprawie.
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformował
zebranych o zarejestrowaniu przez Marszałka Sejmu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, co oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarantującym wypłatę
nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest
obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.
Przedstawiciele kierownictwa przekazali informacje o przygotowaniach do obchodów 1 Maja, do posiedzenia Rady OPZZ w
dniach 2-3 czerwca 2016 w Miętnem a także o zgłoszeniach do
konkursów na realizację projektów finansowanych m.in. z funduszy europejskich.
Jan Guz poinformował ponadto o zadaniach zrealizowanych przez
biuro OPZZ od poprzedniego posiedzenia Prezydium (22.03.br.).
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