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Negatywna opinia projektu
o zmianie ustawy o NBP!
Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego w Warszawie negatywnie
opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

tel.: 022 551 55 05, 00-924 Warszawa, ul. M. Kopernika 36/40

spieszne jej uchwalenie uniemożliwi merytoryczną
dyskusję.
Proponowane przepisy są nieadekwatne nie tylko do
polityki wynagrodzeń w dużych bankach, ale również
stawiają pracowników Narodowego Banku Polskiego
w znacznie gorszej sytuacji niż pracowników pozostałych banków czy pracowników służby cywilnej.
Deklarujemy gotowość do rozmów, ale rozważamy
również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec proponowanych zmian w innej formie.
Zarząd
Autonomicznego Związku Zawodowego
Pracowników NBP
[fot. www.pixabay.com]

Nie jesteśmy przeciwni jawności wynagrodzeń członków zarządu czy ich ustawowym ograniczeniom. Proponowany projekt ustawy dotyczy również pracowników i zdaniem „AZZ Pracowników NBP”, pozbawia
Narodowy Bank Polski, niezależności w zakresie
kształtowania polityki wynagrodzeń obowiązującej od
1992 roku. Ponadto ogranicza prawo związków zawodowych do negocjacyjnego kształtowania wynagrodzeń pracowników.
Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego stanowczo protestuje przeciwko sposobowi prac nad tą nowelizacją. Nie został
on przedłożony do zaopiniowania reprezentatywnym
centralom związków zawodowych, a planowane po
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Jest porozumienie RDS sprawie
dodatku stażowego
W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Dialogu Społecznego,
na posiedzeniu plenarnym, przyjęła stanowisko strony
pracodawców i strony pracowników w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku
stażowego.
Kilka dni wcześniej tj. 17 stycznia br. w sprawie tej
spotkał się Zespół problemowy RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, który wypracował

w tej sprawie porozumienie partnerów społecznych.
W pracach Zespołu wzięli udział: Roman Piotrowski,
wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert
Kusiak, ekspert OPZZ.
W trakcie obrad omówiono projekt ustawy o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r., dodatek do
wynagrodzenia przysługujący za staż pracy nie będzie
uwzględniany przy obliczaniu wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę. W toku dyskusji stronie
związkowej udało się przekonać stronę pracodawców
nie tylko do poparcia tej propozycji, ale także do rozpoczęcia dyskusji na temat wyłączenia z katalogu
składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu
wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę
pozostałych dodatków do wynagrodzenia. W tym celu
zwrócono się do strony rządowej o pilne przedłożenie
Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego.

Działania te przybliżają nas do realizacji postulatu
OPZZ, zgłoszonego jeszcze w trakcie prac Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, oraz
ważnego punktu Programu OPZZ, aby minimalne wynagrodzenie stało się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywróciłoby właściwą funkcję dodatkom i składnikom wynagrodzenia.
(nq)
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OPZZ podczas obrad Zespołu
funduszy europejskich pokazuje
uchybienia proceduralne pracy
RDS i Zespołów
28.01.2019r. odbyło się w CPS Dialog posiedzenie
partnerów społecznych Zespołu Problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich. Spotkanie prowadził Przewodniczący Zespołu S. Wittkowicz. Ze strony OPZZ uczestniczy w pracach Zespołu
Zygmunt Mierzejewski.

Na początku spotkania Zygmunt Mierzejewski odniósł
się do narastających nieprawidłowości w działalności
Rady i jej Zespołów. Poprzednie posiedzenie Zespołu
odbyło się bez umocowanych w Zespole członków
Strony Rządowej. Czy wysłano odpowiednie pisma
przypominające o obowiązkach przedstawicielom strony rządowej? Przez wiele lat Zespoły przygotowywały
plan pracy na następny rok i zaznaczały orientacyjny
harmonogram
działań
oraz
powiązane
zespoły przygotowujące materiały pod obrady plenerze określonego tematu. Po uzgodnieniu tematyki
przed jej przyjęciem był konsultowana z Zespołami.
Na jakiej podstawie zmieniono ten logiczny tok prac?
Tak ważna tematyka jak przyszły okres programowania, Strategia dla regionów, Ocena SOR zostały pominięte Dlaczego nikt nie dba o rozwój gospodarczy
i jego ocenę? Dlaczego my musimy tracąc czas wyjaśniać czy Zespół doraźny ds. SOR ma przedłużony
okres działalności? Dlaczego urzędnicy decydują który
Zespół ma otrzymywać materiały? Kto wydał takie
zarządzenie?
Przecież są określone i stosowane przez lata zasady
działania i trzeba się do nich po prostu stosować.
Strategia jest zupełnie czymś innym niż projekt Ustawy i ma inny tryb dlaczego i tu pomylono procedury?

Odpowiadając Przewodniczący poinformował, że pisma o konieczności uczestnictwa w pracach Zespołu
została wysłana do trzech ministrów. Co do reszty pytań będzie wyjaśniane dlaczego tak się stało.
Następnie omówiono tryb prac Zespołu w 2019r. Planowane jest spotkanie z Zespołem ds. SOR w połowie
lutego. Temat wiodący to otrzymana Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego 2023 -2030. Będzie okazja do
oceny zapisów z obowiązującą Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
ZM zaproponował aby zaprosić na posiedzenie przedstawicieli Komisji Europejskiej. Pomysł wszyscy poparli.
Następnie przypomniano, że od lat wnioskujemy, że
powinniśmy być uczestnikami prac podczas przeglądu
śródokresowego. ZM przypomniał, ze po przeglądzie
w poprzednim okresie programowania trzeba było pisać sprostowania i wyjaśnienia. My będziemy gwarantem merytorycznej rzetelnej oceny. Ten temat został
też wstawiony w agendę lutowego posiedzenia. Do
tego czasu Przewodniczący spotka się ze stroną rządową celem dokonania stosownych uzgodnień.
Następnie długo omawiano problemy z kwalifikowalnością wydatków. Miały być zmiany co obiecała strona rządowa- ostatnio wycofuje się z tego zobowiązania. Teoretycznie funkcjonuje podkomitet Komitetu
Umowy Partnerstwa ds. kwalifikowalności wydatków
i tam powinny być omawiane te kwestie ale od ponad
roku nie może się zebrać pomimo wielu naszych interwencji. To samo jest z podkomitetem ds. partnerstwa, który powstał z inicjatywy partnerów społecznych. ZM zaproponował, aby wysłać pilnie pismo celem zwołania posiedzeń tych gremiów. Przewodniczący przypomniał, że problemem jest rezygnacja z prac
Przewodniczącego podkomitetu ds. partnerstwa. Zaproponował aby zgłosić na Przewodniczącego Zygmunta Mierzejewskiego. Jest wiceszefem komitetu ds.
kwalifikowalności i ma dużą wiedzę i doświadczenie
w materii prac podkomitetu ds., partnerstwa, gdyż
uczestniczył w pracach nad przygotowanie białej księgi ds. zasad partnerstwa.. Pomysł poparto. Wszyscy
zgodzili się ,że trzeba wrócić do przeglądu zasady stosowania partnerstwa. ZM uzupełnił, że spraw jest pilna, gdyż teraz opracowuje się przyszłościowe zapisy
i powinny zasady partnerstwa uwzględniać tak na
szczeblu centralnym jak i w województwach.
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Wystawa "Budowlani"
127 lat ruchu zawodowego,
35 lat razem w OPZZ!
ZZ "Budowlani" z okazji 127-lecia ruchu zawodowego
oraz 35 rocznicy przystąpienia do OPZZ przygotowali
specjalną wystawę, której efekty możecie Państwo
obejrzeć w galerii poniżej. Zachęcamy inne organizacje do tworzenia podobnych pamiątek z waszej historii.
Życzymy "Budowlanym" z okazji tak pięknej rocznicy
wszystkiego dobrego i powodzenia w dążeniach do
poprawy warunków pracy i płacy!

[materiał: BP OPZZ]
4

W pomorskim o nowej ustawie
o związkach zawodowych
Rady OPZZ województwa pomorskiego w dniach
29.01.2019 zorganizowała Seminarium związkowe
poświęcone przepisom z nowej Ustawy o Związkach
Zawodowych. Seminarium poprowadził Radca Prawny
OPZZ Kol Paweł Galec i zrobił to perfekcyjnie, gdyż
uczestnicy seminarium ze skupieniem słuchali omawianych zmian w Ustawie.

będą organizowane spotkania seminaryjne dotyczące
Ustawy o Związkach Zawodowych, Pracowniczych
Planach Kapitałowych, zmian w Kodeksie Pracy itp.
Przewodniczący Rady OPZZ
Województwa Pomorskiego
Adam Liszczewski

Komu służy pluralizm
związkowy w służbach
mundurowych
Za sprawą bieżącej działalności Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” oraz publicznych wypowiedzi
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy
(m.in. w programie „Minęła 9-ta”) w służbach mundurowych ma miejsce bardzo gorąca dyskusja w aspekcie
pluralizmu związkowego, a przede wszystkim tego
komu ten pluralizm realnie będzie służył - czy oby na
pewno pracownikom i funkcjonariuszom służb mundurowych?

Jednocześnie zadawali wiele pytań na które kol. Paweł
odpowiadał i wyjaśniał wątpliwości. W seminarium
uczestniczyło 54 związkowców z prawie wszystkich
organizacji woj. pomorskiego.

Przewodniczący Adam Liszczewski zapewnił, że to
dopiero początek zdobywania wiedzy w tematach dotyczących nowych Aktów Prawnych i Ustaw, w szczególności dotyczących działalności i funkcjonowania
związków zawodowych. W tym roku sukcesywnie
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Związek Zawodowy Strażaków „Florian” podziela
wyrażane już wcześniej i obecnie artykułowane stanowisko central innych związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, że politycznie poprawna z dzisiejszej perspektywy proponowana przez NSZZ „Solidarność”
idea wdrożenia pluralizmu związkowego we wszystkich służbach mundurowych budzi poważny niepokój,
jeśli nie realne zagrożenie dla właściwego wypełniania
ustawowych zadań związkowych w formacjach mundurowych, gdzie konieczne jest uwzględnianie specyfiki tych służb. ZZS „Florian” przez ponad 25 lat wła-

snej działalności związkowej jako jeden z trzech
związków zawodowych działających na szczeblu centralnym w Państwowej Straży Pożarnej posiada bogate
doświadczenie w tym zakresie i niemal na co dzień
zauważa ,,dobrodziejstwa” płynące z tzw. pluralizmu
związkowego. Zauważyć należy, iż sam pluralizm w
życiu społecznym nie powinien budzić obaw i wątpliwości, co do zasady w służbach mundurowych nabiera
jednak szczególnego wymiaru. Jednym z istotnych
problemów w tym zakresie jest zdecydowanie większa
niż w innych zawodach podatność na ingerowanie szeroko pojętej polityki w ustawową niezależność i samorządność związków zawodowych pomimo tego, że
w obowiązującym stanie prawnym służby mundurowe
winny być apolityczne. Przy pewniej podatności nawet
pojedynczych struktur związkowych na takie wpływy
dochodzi często wręcz do „rozkładania działalności
związkowej”, a co za tym idzie utrudniania lub nawet
uniemożliwiania skutecznej działalności związków
zawodowych. Ustawowa samorządność i niezależność
umożliwiająca związkom zawodowym realną ochronę
zbiorowych i indywidualnych praw, interesów zawodowych i socjalnych funkcjonariuszy i pracowników
przy uwzględnieniu specyfiki wynikającej ze szczególnego
podporządkowania
służbowego
i rozkazodawczej pragmatyki w służbach mundurowych bez zapewnienia mechanizmów realnie gwarantujących tę samorządność i niezależność przestaje
spełniać swoją funkcję. Niewątpliwie dochodzić może
wówczas do osłabienia służby na rzecz partykularnych
interesów konkretnej grupy osób. Nie raz mieliśmy
i mamy tego przykłady. (link Stanowisko Zarządu Krajowego ZZS Florian z 19 grudnia 2018 r.).

Dla zobrazowania problemu warto przytoczyć wypowiedź Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotra Dudy, z której wprost wynika, że
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nie po to związek zawodowy „Solidarność” wspierał
w 2015 r. w kampanii wyborczej PIS żeby dzisiaj pozwolić sobie na to, żeby był spychany na margines.
Przez ostatnie dwa i pół roku współpraca „Solidarności” z Rządem układała się bardzo dobrze. W Państwowej Straży Pożarnej niemal na co dzień obserwujemy tę dobrą współpracę „Solidarności” z Rządem
np. kiedy z dnia na dzień działacze związkowi powoływani są na stanowiska kierownicze w PSP zamieniając funkcję przewodniczącego na fotel komendanta,
następnie dwa przedterminowe awanse w stopniu
podczas jednego roku - czy o taki właśnie pluralizm
chodzi w innych służbach?.
Szkoda, że przy tej okazji związki zawodowe służb
mundurowych zrzeszone w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych za swoją skuteczność w obronie zbiorowych interesów są stawiane
jako negatywny przykład rozwiązywania problemów
na ulicy. Jak rozumiemy to przez nasze skuteczne działania doszło także do podzielenia sfery budżetowej na
część lepszą i gorszą? Konieczne jest tutaj przypomnienie, że wyłącznie determinacja związków zawodowych działających w ramach Federacji oraz wyjątkowe zaangażowanie i jednolitość w działaniu doprowadziła do realizacji ważnych dla wszystkich służb
postulatów. Należy przy tym wspomnieć, że w strukturach PSP działa przecież związek zawodowy
,,Solidarność” który do zakończenia protestu służb
mundurowych (trwającego ponad pół roku) nie przystąpił do działań protestacyjnych. Jakże wymowne
było dla całego środowiska pożarniczego, że strażacy
na dołach byli „odciągani” od działań protestacyjnych
i tylko kilka organizacji regionalnych wyłamało się
z kształtowanej wówczas politycznej poprawności.
Akcja protestacyjna była podjętym przez funkcjonariuszy zrywem aby odmienić niekorzystne warunki pracy
i płacy w służbach, po ponad rocznych negocjacjach
przy stole, które były nieskuteczne i nie wniosły żadnych realnych działań do rozwiązania wskazanych problemów. Nic nie stało na przeszkodzie aby
NSZZ „ Solidarność” włączyła się do działań wspierających służby mundurowe np. poszerzając postulaty
o pozostałych pracowników budżetówki.
Na koniec warto przypomnieć, że przy osobistym zaangażowaniu Pana Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego akcję protestacyjną służb mundurowych zrzeszonych w Federacji ZZSM udało się zakończyć po-

przez podjęcie dialogu i rozwiązanie w ramach merytorycznych negocjacji przynajmniej tych najpilniejszych postulatów.
Zespół prasowy Prezydium ZK
[fot. www.pixabay.com]

XXVIII Zjazd Delegatów
ZZ Dyżurnych Ruchu PKP
W dniach 21 – 24 stycznia 2019 r. w Nowym Dworze
Mazowieckim odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy
Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Był to XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów. W czasie
trwania Zjazdu wybrano nowe władze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Przewodniczącym
Związku na następną kadencje został wybrany ponownie kol. Aleksander Motyka. 24 stycznia 2019 r. z delegatami spotkał się przewodniczący OPZZ Jan Guz,
który przedstawił delegatom informację z bieżącej
działalności OPZZ, informację o stanie dialogu spo7

łecznego w Polsce oraz informację o najnowszych projektach legislacyjnych. Podczas spotkania dyrektor
wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski przedstawił delegatom problematykę związaną
z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
B.G.

Dualne
kształcenie zawodowe
na II Forum Szkół Rzemiosła
W dniu 29 stycznia 2019 r. Związek Rzemiosła Polskiego zorganizował konferencję pn. II Forum Szkół
Rzemiosła. Przedmiotem konferencji było omówienie
wyzwań dla szkół zawodowych w kontekście zmian
systemowych, finansowanie zadań oświatowych, form
wsparcia dla szkół zawodowych czy praktyczne aspekty prowadzenia szkoły. Podczas sesji promującej dialog społeczny dr. hab. prof. SGH Jan Klimek, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego wygłosił interesujący referat nt. przyszłości pracy w Polsce a potrzebami gospodarki i rynku pracy. Główne tezy wystąpienia prof. J. Klimka skupiały się wokół następujących
problemów: Technologie informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywane w edukacji; Czynniki ułatwiające
proces zastosowania ICT w szkołach; Bariery we
wprowadzaniu najnowszych technologii do szkół;
Edukacja nowych pokoleń, by odkrywać nowe talenty.

Udział w konferencji wzięli również przedstawiciele
OPZZ, Magdalena Kossakowska oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski,
który podkreślił znaczenie autonomicznego dialogu
między ZRP a OPZZ, w zakresie wspierania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników.
[MK]

Zespół Europa 2020 dyskutuje
o ubóstwie i planuje
KPR 2019/2020
W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbył się pierwszy w tym roku Zespół ds. Strategii Europa 2020. Przedmiotem posiedzenia Zespołu, którego
uczestnikami są przedstawiciele ministerstw kluczowych dla realizacji unijnej Strategii Europa 2020 oraz
partnerzy społeczni było:
•

•

•

podsumowanie spotkania roboczego dotyczącego kształtowania się zjawiska ubóstwa
w Polsce,
przedstawienie założeń oraz kalendarza prac
nad dokumentem Krajowy Program Reform na
lata 2019/2020 oraz
prezentacja i realizacja Programu wspierania
reform strukturalnych.

Przedstawicielka OPZZ w Zespole, Katarzyna Pietrzak
z Zespołu Polityki Gospodarczej, zwróciła uwagę, że
informacje przedstawione na spotkaniu roboczym dotyczącym kształtowania się zjawiska ubóstwa w Polsce
powinny posłużyć do przygotowania w Krajowym
Programie Reform na lata 2019/2020 działań ograniczających skalę ubóstwa w Polsce. Mimo poprawy
danych obrazujących skalę ubóstwa, nadal mamy bo8

wiem do czynienia z grupami społecznymi szczególnie
narażonymi na ryzyko ubóstwa. Polityka w tym obszarze powinna w ocenie OPZZ być powiązana z inicjatywami podnoszącymi standardy zatrudnienia na rynku
pracy tak, aby zwiększyło się zatrudnienie m.in. kobiet
i osób niepełnosprawnych a co raz większa liczba osób
była zatrudniona na umowę o pracę z godziwym wynagrodzeniem. Pozwoli to ograniczyć ryzyko wzrostu
ubóstwa emerytów w przyszłości. Ponadto zwrócono
uwagę na potrzebę zaplanowania w KPR 2019/2020
skuteczniejszych działań państwa na rzecz zapewnienia równej płacy za tę samą pracę w gospodarce.
Odnosząc się do przygotowań strony rządowej do konsultacji dokumentu pn. Krajowy Program Reform na
lata 2019/2020, który Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia każdego roku, OPZZ zwrócił uwagę na potrzebę
uwzględnienia w dokumencie działań nie tylko realizujących Strategię Europa 2020 ale także Europejski Filar Praw Socjalnych oraz cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ. To istotne zwłaszcza w kontekście ograniczonych środków publicznych na realizację polityk państwa (reguła wydatkowa) oraz potrzeby zachowanie synergii między inicjatywami państwa.
Krajowy Program Reform na lata 2019/2020 będzie
konsultowany z partnerami społecznymi w dniach 6-20
marca br. Wcześniej, 27 lutego br. Komisja Europejska
opublikuje dokument pn. Sprawozdanie krajowe. Polska 2019, w którym Komisja przedstawi swoją ocenę
sytuacji gospodarczej i społecznej Polski pod kątem
celów polityki realizowanej w UE w ramach Semestru
Europejskiego.
W ostatniej części posiedzenia Ministerstwo zaprezentowało dwa działania realizowane w ramach Programu
wspierania reform strukturalnych. Jednym z nich był
projekt, którego efektem będzie przygotowanie narzędzi służących lepszemu przygotowywaniu Oceny
Skutków Regulacji w projektach aktów prawnych tworzonych przez administrację publiczną. To cenna inicjatywna wobec jakości stanowionego prawa. Informacje na temat tego projektu wpisują się w dyskusję Zespołu na temat jakości konsultacji społecznych, która
będzie przedmiotem posiedzenia Zespołu ds. Strategii
Europa 2020 w kwietniu br. (KP)
[fot. www.pixabay.com]
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