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Postulaty OPZZ
pod lupą KPRM
Marek Suski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów przesłał do Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych informację
o dokonywanej wspólnie z Ministerstwem Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej analizie postulatów
zgłoszonych przez OPZZ podczas manifestacji w
dniu 22 września br.

„Szanowny Panie Przewodniczący,
W nawiązaniu do petycji z dnia 22 września br.
skierowanej do Prezesa Rady Ministrów Pana
Mateusza Morawieckiego, uprzejmie informuję, że
postulaty poruszone w Pana wystąpieniu są obecnie
analizowane w porozumieniu z Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a o wynikach
konsultacji zostanie Pan poinformowany odrębnym
pismem.
Z poważaniem,
Marek Suski”

Trybunał Konstytucyjny o
regulaminie wynagradzania
W dniu 2 października br. Trybunał Konstytucyjny
w odpowiedzi na wniosek jednej z organizacji
pracodawców orzekł, iż przepisy Kodeksu pracy i
ustawy o związkach zawodowych, stanowiące o
obowiązku uzgadniania regulaminu wynagrodzenia
z organizacją związkową są zgodne z Konstytucją
RP,
a
także
postanowieniami
prawa
międzynarodowego.

Zdaniem Trybunału pracodawca może zrealizować
swój ustawowy obowiązek jedynie poprzez zawarcie
stosownego
porozumienia
z
organizacjami
związkowymi lub ze związkiem zawodowym w
sytuacji, gdy jest jedynym działającym w zakładzie
pracy. Podkreślono, że dwustronne, a nie jednostronne
ustalenie warunków pracy przez pracodawców i
pracowników
odpowiada
zasadom
społecznej
gospodarki rynkowej. Trybunał przypomniał również,
iż regulamin wynagradzania ma charakter tymczasowy
(przejściowy) i nie powinien zastępować układów
zbiorowych pracy.

Oceniając kwestie związane z „wypowiadalnością”
regulaminu wynagradzania Trybunał uznał, że ma do
czynienia z
luką prawną
i zaniechaniem
prawodawczym, w związku z czym umorzył
postępowanie. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne,
Trybunał postanowił jednak przedstawić Sejmowi i
Senatowi RP uwagi dotyczące celowości podjęcia
działań zmierzających do uregulowania tych kwestii.

Jubileuszowe obchody pod patronatem Marszałka
Sejmu Marka Kuchcińskiego i Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP miały miejsce w Sali Kolumnowej
Sejmu RP 2 października br.

Warto podkreślić, że orzeczenie jest ostateczne i
zapadło jednogłośnie.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz:
Trybunał Konstytucyjny oceniając zakwestionowane
przez pracodawców przepisy nie miał żadnych
wątpliwości co do ich konstytucyjności. Regulamin
wynagradzania jest niezwykle ważnym dokumentem w
zakładzie pracy, który określa warunki wynagradzania,
zasady przyznawania dodatkowych składników
wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z
pracą. Udział związku zawodowego w procesie
negocjowania regulaminu daje szanse na to, iż jego
rozwiązania będą korzystniejsze i bardziej zrozumiałe
dla pracowników, ale również gwarantuje pracodawcy
zachowanie pokoju społecznego, jak i lepsze
wzajemne zrozumienie swych słusznych interesów.
Jeżeli jednak pracodawcy zgłaszają wątpliwości to
gorąco zachęcam do zawierania układów zbiorowych
pracy. Są one jedną z najważniejszych instytucji
zbiorowego prawa pracy, gdzie w drodze dialogu
społecznego i kompromisu można osiągnąć własne i
akceptowalne, zarówno przez pracodawcę, jak i
pracowników, cele i regulacje. Takie podejście jest
powszechnie stosowane w innych państwach UE i
mam nadzieję, że idąc za tym przykładem również w
Polsce nastąpi szybki rozwój prawa układowego. (PŚ)

Przewodniczący OPZZ Jan Guz skierował do całego
środowiska pracowników służby bhp list gratulacyjny
przekazany na ręce Pani Prezes Elżbiety Bożejewicz.
Podkreślił w nim rolę współpracy pracowników służby
bhp,
związków zawodowych i społecznych
inspektorów pracy, akcentując, że choć mamy różne
uprawnienia i zadania na rzecz poprawy warunków
pracy - mamy jeden, wspólny cel: działamy na rzecz
ochrony Człowieka w środowisku pracy ! To często od
naszej współpracy i wzajemnej komunikacji zależy
skuteczność tej ochrony. Podkreśliliśmy, że we
wzajemnym współdziałaniu tkwi sukces i jeszcze
większe bezpieczeństwo, które w dobie nowoczesnych
technologii stanowi ogromne wyzwanie dla
bezpieczeństwa pracy.

OPZZ wyróżnione za
bezpieczeństwo pracy
Słowa szczególnego podziękowania dla OPZZ wraz
z piękną okolicznościową statuetką - za wiele lat
współpracy,
realizację
przedsięwzięć
oraz
wszechstronnych działań na rzecz bezpiecznego i
zdrowego miejsca pracy zostały nam przekazane
podczas uroczystości 65 lecia powołania służby bhp
oraz 25 lecia utworzenia Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz
państwowych i instytucji działających w obszarze
bezpieczeństwa pracy: Rady Ochrony Pracy przy
Sejmie RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy,

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu
Badawczego,
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych,
Urzędu
Dozoru
Technicznego,
Wyższego
Urzędu
Górniczego,
związków
zawodowych, partnerów instytucjonalnych.

Jak czytamy: "Oczywiście jako osoba odpowiedzialna
za działanie firmy, ma Pan prawo dowolnie
kształtować swoje relacje. Ale zapewniam, że działacze
związków zawodowych to nie Pana przeciwnicy [...]".

Wśród związków zawodowych jako OPZZ i ZZ
,,Budowlani” byliśmy jedynymi wyróżnionymi.
Ten miły akcent nagrody to podziękowanie dla
wszystkich organizacji członkowskich OPZZ i
społecznych inspektorów pracy – za aktywność i
promowanie bezpieczeństwa pracy.

Techniki Polskiego LOT’u
wzorem do naśladowania – tylko
dla Ryanair’a

(rg)

Prezydent Pracodawców RP
namawia prezesa LOT
do dialogu
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Malinowski wystosował oficjalne pismo do
prezesa zarządu PLL LOT Rafała Milczarskiego.
Prezydent, jako przedstawiciel strony społecznej RDS
zaapelował o wznowienie dialogu społecznego w
spółce.

Pracownicy polskiego oddziału Ryanair’a już
niedługo przestaną nimi być. Nie odbędzie się to za
sprawą zwolnień, a zmianą polityki pracowniczej
firmy. Od 2019 roku wszystkie Polskie bazy, razem
z samolotami,
całym wyposażeniem
oraz
personelem przejmie spółka Ryanair Sun. Co
najbardziej zaskakujące jedynym pracownikiem tej
firmy będzie… - jej prezes.

Nic w tym dziwnego nie ma. Piloci i stewardessy
taniego przewoźnika będą natomiast musieli założyć
działalność gospodarczą i podpisać kontrakt, którego
drugą stroną będzie kolejny podmiot – Warsaw
Aviation. Działania firmy podyktowane są ostatnimi
licznym strajkami personelu, który domagał się, żeby
honorowane były prawa kraju, w którym dana osoba
jest zatrudniona, a nie jak to było do teraz na
podstawie Irlandzkiego prawodawstwa.
Według opinii związków zawodowych działających w
Ryanair jest to próba oszukania personelu, który od
dłuższego czasu domagał się swoich praw. niestety i
jakby paradoksalnie, pomysły i techniki, którymi
kieruje się tani przewoźnik z Irlandii, są do złudzenia
przypominające te, które panują w naszym rodzimym
przewoźniku, a mianowicie w PLL LOT S.A..
Samozatrudnienie pilotów i personelu pokładowego od
dłuższego czasu jest osią konfliktu między zarządem
spółki, szukającym kolejnych oszczędności, a
związkami zawodowymi, które w lipcu br. poparła w
tym względzie Państwowa Inspekcja Pracy.

OPZZ wspiera protestujących
pracowników
służb mundurowych
Odbyła się manifestacja policjantów, strażaków,
strażników granicznych, celników i pracowników
służby więziennej. Delegacja Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych w osobach
Przewodniczącego Jana Guza i Wiceprzewodniczącej
Barbary Popielarz również była obecna na
demonstracji. Jesteśmy razem bo to dodaje nam siły do
walki ze złem - Pracownicy zawsze byli razem w
trudnych chwilach. Dlatego razem z pracownikami
służb mundurowych, wspólnie upominamy się o
godność, o Konstytucyjne prawa do pracy i
wynagrodzeń, o bezpieczne warunki pracy.

Pracownicy Ryanaira nie są zadowoleni z nowych
pomysłów ich szefostwa. Założenie działalności
gospodarczej
oraz
podpisanie
kontraktu
z
przewoźnikiem okazuje się bardzo korzystne dla firmy,
lecz dla samych pracowników wiąże się z
rozpoczynającym się pasmem problemów, oraz utratą
wielu świadczeń, które przysługują pracownikom
zatrudnionym na podstawie umowy o prace,
wynikające z Kodeksu Pracy, takie jak np.: ochrona
socjalna, urlopy czy w przyszłości nieporównywalnie
niższa emerytura (aby ją utrzymać na obecnym
poziomie
pracownik
musiał
by
płacić
miesięczną składkę do ZUS rzędu 5 tys. złotych).
Prezes Ryanair Sun za przykładem swojego kolegi na
analogicznym stanowisku w PLL LOT nie odnosi się
w żaden sposób do zarzutów stawianych przez związki
zawodowe. Przekonuje natomiast, że zmiany, które
zostaną wprowadzone wpłyną pozytywnie na sytuację
polskich pracowników w Ryanair.
Informację o planowanych zmianach pojawiły się
dzień przed strajkiem załóg tanich linii w Hiszpanii,
Belgii, Holandii, Portugalii, Włoszech i Niemczech.
Protest doprowadził do odwołania 250 lotów
Ryanair’a.
Łukasz Mycka

Manifestacja rozpoczęła się o 12 na placu Zamkowym
w Warszawie. Po pierwszych wystąpieniach
protestujący ruszyli pod Pałac Prezydencki, by
przekazać Prezydentowi Petycję z ich postulatami.
Niestety, głowa naszego Państwa nie znalazła 5 minut,
by wysłuchać strajkujących. Po tych wydarzeniach
manifestacja przeszła na plac Na Rozdrożu, gdzie
odbyły się główne wystąpienia Przewodniczących
związków
zawodowych
oraz
wystąpienie
Przewodniczącego OPZZ Jana Guza. Manifestanci
podjęli drugą próbę doręczenia petycji, tym razem do
Premiera. Niestety Prezesa Rady Ministrów pochłonęły
inne obowiązki, nie mógł się spotkać z delegacją.

Celem
jest
lepsza
współpraca
między
związkami, polepszenie informowania, konsultowania
oraz poprawa skuteczności działań związkowców.
Pomocą też jest ERZ, czyli Europejska Rada
Zakładowa przy tym koncernie. 57% pracowników
Amcora objętych jest porozumieniem zbiorowym i my
w Polskim oddziale firmy też do tego dążymy. Mam
nadzieję, że wkrótce rozpoczną się rozmowy.
Takie spotkania jak to w Warszawie odbywać się będą
cyklicznie, co roku w różnych krajach . Są bardzo
potrzebne i owocne, czego nasza polska delegacja była
świadkiem.

Posiedzenie Branży Transport
OPZZ
W dniach 1-3 września 2018 roku w OW Jaskółka
w Ustroniu, odbyło się posiedzenie Branży
Transport rozszerzone o obecność przedstawicieli
Branż Górnictwo, Energetyka i Przemysł OPZZ.
Więcej materiałów znajdą Państwo na www.opzz.org.pl

Odbyło się światowe spotkanie
związkowców koncernu Amcor
W dniach 24-25 września w Warszawie odbyło się
światowe spotkanie związkowców koncernu Amcor.
Obecni byli koledzy i koleżanki z Australii, Japonii,
Tajlandii, Urugwaju, Chile,
Hiszpanii,
Danii,
Finlandii,
Anglii, Niemiec,
Szwajcarii, Belgii
i Polski. Do grupy należą też obie Ameryki, Włochy
i Francja, lecz niestety nie mogli pojawić się na
spotkaniu.

W
posiedzeniu
pod
przewodnictwem
przewodniczącego BT Leszka Miętka udział wziął
wiceprzewodniczący
OPZZ
Piotr
Ostrowski
reprezentujący kierownictwo.
Zebrani przedstawiciele Branż omówili bieżące,
kluczowe problemy, będące przedmiotem działań
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków
Zawodowych. Zwrócili uwagę na niepokojący stan
dialogu społecznego na poziomie Rady Dialogu
Społecznego. Podczas dyskusji zaproponowali szereg
rozwiązań, mających na celu poprawę skuteczności
działań OPZZ.

Amcor działa w 43 krajach gdzie ma 68 zakładów w
tym w Polsce 3 ( 2 w Łodzi i 1 w Złotowie).
Zatrudnia na całym świecie około 35 tys. osób, plus
firmy podwykonawcze. Produkuje opakowania
kartonowe i z folii.
Na konferencji został podpisany światowy sojusz
związkowy w grupie Amcor.

W dalszej części omówili kluczowe problemy i
zagrożenia
środowisk
pracowniczych
w
poszczególnych Branżach. Efektem spotkania było
podpisanie Porozumienia o wspólnej współpracy w
zakresie realizacji strategii na IX Kadencję OPZZ ze
szczególnym
wyeksponowaniem
problemów
występujących w Branżach Górnictwo, Energetyka,
Przemysł i Transport OPZZ.

