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Polski rząd przeciwko
pracownikom delegowanym
Polski rząd w dniu 3 października br. złożył skargę
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) w sprawie rewizji dyrektywy o
pracownikach delegowanych. Dyrektywa została
uchwalona 29 maja 2018, przeważającą większością
głosów przez Parlament Europejski. Podobną
skargę
złożył
rząd
Węgier.

„To
bardzo
zła
wiadomość
dla
naszych
pracowników”- zaznacza przewodniczący OPZZ Jan
Guz - „Znów staliśmy się świadkami sytuacji, w której
polski rząd staje po stronie biznesu, a nie polskich
pracowników.”.
Według
przedstawicieli
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych
dyrektywa
o
delegowaniu
pracowników utrudnia realizację traktatowej zasady
wolności przepływu siły roboczej i usług. ”Jako
przedstawiciele pracowników nie możemy zgodzić się z
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tą tezą”- powiedział Adam Rogalewski, radca OPZZ
ds. międzynarodowych- „Już od kilku lat, wraz z
europejskimi związkami zawodowymi powtarzamy, że
różne traktowanie pracowników, w zależności od kraju
pochodzenia ich przedsiębiorstwa delegującego, jest
przykładem dyskryminacji, sprzecznej z zasadami Unii
Europejskiej.”.
Jak podkreśla OPZZ argument, że przedsiębiorstwa z
krajów Europy Wschodniej mogą być konkurencyjne
jedynie dzięki niskim kosztom pracy, czyli niskim
płacom jest niedorzeczny i upokarzający. Polski rząd
chce sprawić, aby pracownicy z różnych krajów
konkurowali ze sobą niskimi płacami, zamiast
zwiększać wydajność poprzez inwestowanie w
innowacje, nowe czyste technologie, szkolenia i
kształcenie pracowników, a także poprawę organizacji
pracy. To niedopuszczalne, niemoralne i prowokujące
wzrost nacjonalizmu.
Rewizja wprowadzając zasadę „równa praca za równą
płacę w tym samym miejscu” zrównuje wynagrodzenie
naszych pracowników delegowanych do krajów
Europy Zachodniej z wynagrodzeniem lokalnych
pracowników. Jest to dobry początek wyrównywania
poziomu
życia
wszystkich
obywateli
Unii
Europejskiej. „Pan premier wielokrotnie w swoich
przemówieniach podkreślał, że Polacy powinni
zarabiać tyle co pracownicy z Niemiec czy innych
krajów Europy Zachodniej”. - podkreśla Adam
Rogalewski – „Wydaje się, że swoimi działaniami,
zaprzecza swoim słowom. Ratyfikowanie tej dyrektywy
zrównałoby wynagrodzenie polskich pracowników
delegowanych z ich niemieckimi kolegami i
koleżankami.”.
Dyrektywa zawiera wszystkie najważniejsze postulaty
OPZZ i europejskich związków zawodowych, jak

również została uchwalona w ramach kompromisu,
który od zawsze był podstawa działania UE.
Jako reprezentatywna centrala związkowa w Polsce od
dawna domagamy się równego traktowania polskich
pracowników za granicą. Aktywnie dzialiśmy na
poziomie krajowym jak i europejskim na rzecz rewizji
tej
ważnej
dyrektywy.
Między
innymi
skrytykowaliśmy Rząd RP za przeciwstawnie się
rewizji w ramach procedury tak zwanej „żółtej kartki”.
Uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach z
przedstawicielami
Komisji
Europejskiej
czy
Parlamentu Europejskiego. To w siedzibie OPZZ w
ubiegłym roku doszło do podpisania wspólnej
deklaracji
związków
zawodowych
Grupy
Wyszehradzkiej, popierającej rewizję dyrektywy.
„Niestety dzisiaj jako przedstawiciele polskich
pracowników
uważamy, że
Polski
rząd
jest
nieuczciwy.”. – podkreśla Jan Guz. „Nie zgadzamy się
z tym, aby sankcjonować sytuację w której polski
pracownik, wykonując dokładnie taką samą pracę jaką
wykonuje
jego
zachodnioeuropejski
kolega,
otrzymywał niższe wynagrodzenie, tylko dlatego, że
jest z Polski.”
Należy również podkreślić, że OPZZ do dzisiaj nie
otrzymał odpisu skargi do TSEU, co pokazuje po raz
kolejny, że rząd polski ignoruje zasady dialogu
społecznego i partnerów społecznych.

AS/AR

Matematyka Wyzysku – jak
przeżyć za 1530zł? Jakie są
realne koszty życia w Polsce –
wylicza Komisja Młodych
OPZZ
2784 zł miesięcznie – tyle zgodnie z wyliczeniami
związkowców z Komisji Młodych OPZZ wynoszą
koszty życia młodego pracownika. - Jak mamy żyć,
jeśli pensja minimalna wynosi raptem 1530 zł „na
rękę”? - pytali w trakcie happeningu pt.
„Matematyka wyzysku” zorganizowanego z okazji
Światowego Dnia Godnej Pracy.

- Wyliczenia dotyczą młodej pary z małym dzieckiem
– zarówno żona, jak i mąż, powinni zarabiać po 2784
zł miesięcznie, by nie zastanawiać się, jak przetrwać
od pierwszego do pierwszego – mówi Maciej Łapski,
przewodniczący KM
OPZZ.
- Jednym
z
podstawowych wydatków jest mieszkanie. Jego najem
w dużym mieście to koszt średnio 1400 zł miesięcznie
+ czynsz. Mniej więcej tyle samo wyniosłaby rata
kredytu hipotecznego na kwotę 320 tys. zł na 30 lat.
Średni czynsz według danych Krajowego Rejestru
Długów z raportu „Portfel Statystycznego Polaka”
wynosi 514 zł. Po podzieleniu kwoty 1914 na jednego
pracującego członka gospodarstwa domowego
otrzymujemy 957 zł, który każdy i każda z nas musi
przeznaczyć na dach nad głową.
Młodzi prezentują kolejne koszty. We wspomnianym
już raporcie można znaleźć również informacje dot.
wysokości średnich rachunków. W ciągu ostatnich
trzech lat wzrosły z 976 zł do aż 1572 zł. Bez czynszu
wynoszą one obecnie 1058 zł, co po podzieleniu przez
dwa i dodaniu ok. 100 zł na komunikację miejską
(koszt karty miejskiej w Warszawie) daje kolejne 627
zł.
Żaden człowiek nie przeżyje bez jedzenia. Przydatne
są również środki czystości, chemia, czy kosmetyki.
Młodzi związkowcy z OPZZ założyli, że młody
człowiek żyje maksymalnie skromnie i przeznacza na
wszystkie te rzeczy jedynie 20 zł na dzień, czyli 600 zł
miesięcznie, ale doskonale zdają sobie sprawę z tego,
że to bardzo mała kwota. Do tego doliczają 100 zł na
ubrania, co łącznie daje kolejne 700 zł.
Młodzi uważają, że w dzisiejszych czasach
zakwalifikowanie się dziecka do publicznego żłobka
często graniczy z cudem, ale założyli, że parze z
omawianego przykładu się udało. Wtedy w przypadku
Warszawy płaci się 1,78 zł za każdą godzinę i 5,96 zł
dziennie za wyżywienie w żłobku, co przy 22 dniach
roboczych daje niecałe 500 zł. Poza tym koszt
utrzymania dziecka to ok. 500 zł miesięcznie, czyli
łącznie po podzieleniu 1000 zł na dwie osoby do
równania można dodać kolejne 500 zł do naszego
wyliczenia.
Zsumowanie wszystkich wcześniej omawianych części
równania daje 2784 zł. - Porównując tę kwotę z
wysokością płacy minimalnej – obecnie 1530 zł – czy
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konkretnie zarobkami wielu młodych ludzi np. młoda
nauczycielka po licencjacie zarabia 1550 zł, możemy
zobaczyć, w jak trudnej obecnie sytuacji znajdują się
młodzi. Jeśli polskiemu rządowi zależy na młodych, na
tym, żebyśmy zostali w Polsce i wspólnie ją budowali,
musi radykalnie podnieść płacę minimalną i prowadzić
pro pracowniczą politykę – mówi Łapski. - Według
Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy,
zgodnie z art. 4 Europejskiej Karty Społecznej, płaca
minimalna powinna wynosić co najmniej 68%
przeciętnego wynagrodzenia, a… w Polsce wynosi
raptem 47%. Jako młodzi ludzie możemy powiedzieć
jedno: Polska potrzebuje wyższych płac! My
potrzebujemy wyższych płac i godnego życia – mówią
zgodnie młodzi. W konferencji zorganizowanej przez
Komisję Młodych OPZZ udział wzięli przewodniczący
OPZZ Jan Guz oraz wiceprzewodnicząca OPZZ
Barbara Popielarz.













Dialog Społeczny w Polsce – ocena trzyletniego
funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu” 2.
Panel:
„Aktualne
problemy
pracownicze
występujące na zachodniopomorskim rynku pracy”
Panel: „Problemy ruchu zawodowego w
województwie zachodniopomorskim – praca
Zachodniopomorskiej Rady OPZZ”.
OPZZ po Kongresie – Wiceprzewodniczący OPZZ
Kol. Andrzej Radzikowski
Panel Unia Europejska – RP
Panel: „Lewica w Samorządach – WYBORY i
wybory 2018”
Panel prawny RODO
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Szkolenie Zachodniopomorskiej
Rady OPZZ
W dniach 05 – 07 października 2018 roku w
nadmorskiej miejscowości – Pogorzelica odbyło się
doroczne szkolenie związkowe zorganizowane przez
zachodniopomorskie władze OPZZ.
Szkolenie dedykowano działaczom związkowym
szczebla zakładowego, którzy stanowią podstawową
bazę rodziny OPZZ. Przyjechało ich 65, w tym 26 po raz
pierwszy.
Inspektorzy PIP, obok szeregu podstawowych spraw
inspekcyjnych, przypomnieli również nam wszystkim o
podstawowej roli związków zawodowych w dysponowaniu
środkami Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.
Według ich, kontrolnych, obserwacji nastąpiło pewne
odhumanizowanie rozdziału tychże funduszy. Związki
zawodowe potworzyły regulaminy tychże funduszy
zaopatrzone w różnego szczebla widełki dokonujące ich
rozdysponowywania. I w efekcie często dzieje się tak, że
rodzina na skraju ubóstwa otrzymuje, w ramach widełek
pomoc socjalną w wysokości 100 – 200 złotych większą od
rodzin ze średnią kilkutysięczną. To jest zaprzeczenie
ducha ustawy o tym funduszu oraz, niestety, pójście na
łatwiznę zakładowych organizacji związkowych.

W ramach szkolenie zebrani zapoznali się z, takimi
zagadnieniami jak:
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Rola Rady Dialogu Społecznego

Kol. Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ
chroniąc dane osobowe przybliżał nam wszystkim
pułapki reprezentatywności zawarte w nowych zapisach
ustawy o związkach zawodowych. Płynnie przechodząc
do prezentacji 3 – letniego okresu nowej odsłony dialogu

społecznego, podsumowanej i ocenionej przez 20 tysięczną
rzeszę Związkowców OPZZ przed kancelarią Premiera RP
– Pana Mateusza Morawieckiego.

Kol.
Andrzej
przekazał
związkowcom
Zachodniopomorskiego podziękowania Kierownictwa
OPZZ za udział w tej powracającej, niestety!, formie
dialogu. Na zakończenie zaprezentowano zebranym
spektrum działań centrali OPZZ w ciągu ostatnich trzech
miesięcy.
W panelu europejskim padło szereg pytań związanych z
relacjami Polska – Unia Europejska. Odpowiadając na nie
prof. B. Liberadzki zauważył, że jeszcze nigdy w naszym
unijnym życiu pozycja Polski nie była tak marginalna jak w
okresie ostatnich dwóch lat. Polska, zważywszy na jej
atrybuty: ludność, obszar i potencjał, winna stać w gronie
takich państw jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy.
Tymczasem polityko obecnego gabinetu rządowego
sprowadza nas do roli niechcianego dziecka Europy, wraz
ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami.

4

Brak solidaryzmu z działaniami wspólnoty oraz odrzucenie
przez rząd P i S podstawowych, w tym nawet zawartych w
Dekalogu wartości ogólnoludzkich prowadzi nasz naród w
kierunku całkowitej izolacji. Na razie moralnej, ale
niedługo również polityczno – gospodarczej.

Zmiany w prawie Rzeczypospolitej wprowadzane przez,
nomen omen, Prawo i Sprawiedliwość prowadzą wprost
do stworzenia systemu, w którym wszyscy urzędnicy
państwowi, w tym także sędziowie i prokuratorzy mają
być lojalni nie wobec konstytucji, prawa, czy też
obywateli państwa, lecz jedynie wobec władz
państwowych.
Mówiąc o konsekwencjach BREXITU, Pan profesor
stwierdził, że nasz kraj będzie na podium beneficjentów,
w sensie negatywnym, tego angielskiego wyłomu w UE.
Ucierpi nasza gospodarka oraz indywidualni obywatele,
którzy swój los związali z wyspami brytyjskimi.
Z kolei na pytanie dotyczące konsekwencji wojny celnej
rozpętanej przez prezydenta USA D. Trumpa oraz jego
„wojenki” z Iranem uzyskaliśmy odpowiedź, że Polska
/sztandarowy europejski sojusznik USA/ nie będzie miała
klauzuli specjalnego uprzywilejowania. Poniesiemy
wszystkie konsekwencje obu wojenek prezydenta Trumpa,
co już widać po cenach benzyny.

Najbardziej uwierającym nas problemem jest nie
istniejący, w ocenie Prezydium Rady dialog społeczny w
Zachodniopomorskim. Mówiąc twardym inżynierskim
językiem dialog ten i jego dokumenty „decyzyjne” są,
podobnie jak papier toaletowy – do d..y! Posiedzenia
Prezydium i Rady WRDS to nieustanny klub dyskusyjny
przekształcający się, w ostatnich miesiącach, w ring
wyborczy pomiędzy rządem i samorządem. I w efekcie
mamy do czynienia z nierządem, wraz całym jego szeroko
rozumianym bagażem. Zachodniopomorska Rada OPZZ
rozważa, w tej sytuacji! wyjście z tej formy teatralnego
dialogu, bardziej przypominającego farsę niźli nawet
podrzędny dramat.
Szkolenie to nie tylko nauka, lecz również integracji
uczestników. Sprzyjała temu słoneczna nadmorska pogoda
oraz znakomita atmosfera na wieczorach muzyczno –
dyskusyjnych.

Szef
Zachodniopomorskiego
SLD
–
Dariusz
Wieczorekprzedstawił program, z jakim SLD idzie do
wyborów samorządowych. Jest to program za rozwojem
naszego, najbardziej oddalonego od stolicy województwa.
Program, który nie jest programem skierowanym
przeciwko komukolwiek, co zdecydowanie odróżnia go od
programów, których osią jest odsuwanie od władzy tej, czy
też innej partii.
Panel „wewnętrzny” szkolenia, poprowadzony przez Kol.
Kol. Jacka Dubińskiego /przewodniczący Rady ZP OPZZ/ i
Stanisława Baryluka /wiceprzewodniczący Rady ZP OPZZ/
ukazał jego uczestnikom szereg problemów, których
rozwiązywanie leży w partnerskim nie zaś jednie
instytucjonalnym wzajemnym traktowaniu się działaczy
wszystkich szczebli i struktur naszego ruchu związkowego.
Są to zapewne problemy, z większością których borykają
się również inne rady wojewódzkie.
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Ze związkowcami z Zachodniopomorskiego uczestniczyli,
w tym swoistym związkowym święcie,górnicy –
przedstawiciele zaprzyjaźnionych związków zawodowych z
Jastrzębia i Lubinia.

Katarzyna Kobylińska pełniącą
obowiązki przewodniczącej
ZZPPM MCZ S.A.
Z powodu powierzenia naszej koleżance,
przewodniczącej ZZPPM MCZ S.A. Barbarze
Popielarz, funkcji wiceprzewodniczącej OPZZ i
związanego z tym, jej wyjazdu do Warszawy
zakładowy zarząd ZZPPM MCZ S.A. musiał
dostosować do tej nowej sytuacji zasady swojego
funkcjonowania. Katarzyna Kobylińska podjęła się
przejęcia do końca bieżącej kadencji obowiązków
obecnej przewodniczącej.

Oznacza to, że Barbara Popielarz nadal stoi na czele
zakładowej organizacji i sprawuje pełen nadzór nad jej
działalnością oraz wyznacza jej strategiczne cele,
natomiast Katarzyna Kobylińska kieruje codziennym
funkcjonowaniem związku. Utrzymuje kontakt z jego
członkami i reprezentuje ich przed pracodawcą.
Podkreśla jednak, że pomimo nowych obowiązków,
nie chce skorzystać z możliwości oddelegowania i
będzie łączyła swoją aktywność zawodową z pracą
społeczną.
– Mam świadomość, że dorównać naszej Basi będzie
mi bardzo trudno. Jednak zrobię wszystko, by nie
musiała się za mnie wstydzić. Jesteśmy ze sobą w
częstym kontakcie i na bieżąco omawiamy
najważniejsze sprawy – mówi Katarzyna Kobylińska.
Zaznacza też, iż nowa rola wymaga od niej nie tylko
zapoznania
się
ze
wszystkimi
szczegółami
funkcjonowania organizacji, ale również pogłębienia
wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa układowego czy
też szczegółów prowadzenia księgowości. Szykuje się
również do podjęcia negocjacji płacowych, które
tradycyjnie w MCZ S.A. zaczynają się w okresie
powakacyjnym.
Katarzyna Kobylińska pracuje w Centralnym
Laboratorium MCZ S.A. w Lubinie.

Jednym z poważniejszych problemów rynku pracy jest
sprawa podnoszenia kompetencji pracowników. Jest to
o tyle ważne, że dziś wiele branż odczuwa brak
wykwalifikowanej kadry, co hamuje rozwój
przedsiębiorstw. Wyjściem naprzeciw potrzebom
pracodawców w tym zakresie miał być Krajowy
Fundusz Szkoleniowy. Jednak konkurencja o środki
jest tak duża, że wielu zainteresowanych nie może z
nich skorzystać. Do tego cała procedura związana z
przyznawaniem ich przez urzędy pracy jest na tyle
skomplikowana i zniechęcająca, że nie odpowiada
potrzebom pracodawców. Dlatego Lewiatan proponuje
stworzenie Funduszu Podnoszenia Kompetencji, do
którego
miałaby
trafiać
część
środków
przekazywanych do tej pory do Funduszu Pracy.
Zdaniem OPZZ projekt Lewiatana budzi wiele
kontrowersji, jednak nie uchylamy się od dyskusji na
temat utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji
pod warunkiem proporcjonalnego zabezpieczenia
środków Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu, zabezpieczenie środków
na zachęcanie do zatrudnienia osób nieaktywnych
zawodowo, podniesienie wysokości zasiłków dla
bezrobotnych i zawodowe kształcenie ustawiczne.
Uzgodniono, że 22 października 2018 r. nastąpi
skonkretyzowanie założeń tworzenia w firmach
Funduszu Podnoszenia Kompetencji.
B.G.

O Funduszu Podnoszenia
Kompetencji na pos. Podzespołu
W dniu 8 października 2018 r. na autonomicznym
posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. reformy
polityki rynku pracy działającego w ramach
Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i
rynku pracy RDS kontynuowano dyskusję nad
utworzeniem Funduszu Podnoszenia Kompetencji
w ramach projektowanej ustawy o rynku pracy.

6

O rynku pracy, kwestiach
społecznych z przedstawicielami
Komisji Europejskiej
5 października 2018 r. w przedstawicielstwie
Komisji Europejskiej w Warszawie, odbyło się
spotkanie członków Komisji Europejskiej z
udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców,
związków zawodowych oraz instytutów naukowych.
OPZZ reprezentowane było przez Renatę Górną,
Katarzynę Pietrzak, Bogdana Grzybowskiego oraz
Dorotę Obidniak (ZNP). Spotkanie było związane z
przygotowaniami przyszłorocznych rekomendacji
dla Polski oraz sprawozdania krajowego w procesie
Semestru Europejskiego. Podczas spotkania
rozmawiano o rynku pracy, kwestiach społecznych i
edukacji.

Partycypacja przedstawicieli
związków zawodowych I
organizacji pozarządowych w
procesie stanowienia prawa

• Wizja polskiego rynku pracy - imigracja kontra
aktywizacja? Co jest naprawdę potrzebne i pożądane?
Pierwszy, drugi lub połączenie obu?

10-11 października bieżącego roku w ramach
projektu„Partycypacja
przedstawicieli
związków
zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie
stanowienia
prawa”,którego
beneficjentem
jest
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,a
partnerem Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej
Polskiej Oddział Warszawski– odbyło się szkolenie nt.
„Proces stanowienia prawa”.

• Migracja - pod względem skali, trendów i
perspektyw obejmujących zarówno migrację z Polski
do innych państw członkowskich UE, jak i imigrację
do Polski oraz działania na rzecz integracji migrantów
na
polskim
rynku
pracy.
Przygotowanie
ukierunkowanej strategii migracji.
• Reformy systemu emerytalnego - ostateczny model
polskiego systemu emerytalnego, w tym prywatne
plany oszczędnościowe - pod względem struktury,
wkładów, OFE (zasoby) przyszłości pod względem
planów całkowitego zniesienia filaru 1b.
• Równowaga między życiem zawodowym a
prywatnym - elastyczne formy zatrudnienia,
zatrudnianie grup szczególnie wrażliwych, w
szczególności kobiet, starszych pracowników,
pracowników niepełnosprawnych, pracowników o
niskich kwalifikacjach i opieki nad dziećmi, zwłaszcza
w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat w formalnej
opiece nad dziećmi.
• Sytuacja osób niepełnosprawnych i opiekunów.
• Sytuacja zgłoszonej samodzielnie niezaspokojonej
potrzeby opieki medycznej.
• Poziom podstawowych umiejętności osób starszych i
ich szans na zatrudnienie. Kluczowe bariery dla
szerszego wykorzystania kształcenia dorosłych.
Odpowiednie inicjatywy polityczne w tej dziedzinie.
• Obserwowane i oczekiwane efekty stopniowego
wycofywania gimnazjów.
• Kształcenie zawodowe - kluczowe wyzwania, w tym
kwestie związane z rynkiem pracy.
B.G.
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W szkoleniu udział wzięli członkowie organów statutowych
mazowieckiej
struktury terytorialnej OPZZ oraz
przewodniczący i członkowie zarządów organizacji
związkowych OPZZ. Łącznie było 25 osób.
Zajęcia prowadził prawnik centrali OPZZ, Paweł Galec. W
trakcie warsztatów dyskutowaliśmy o wielu sprawach
ważnych dla ludzi pracy, w tym szczególnie o zmianach w
ustawie o związkach zawodowych. Rozmawialiśmy między
innymi o uprawnieniach organizacji związkowych,
reprezentatywności, ochronie przed zwolnieniem działaczy
związkowych,
sporach
zbiorowych,
regulaminach
wynagrodzeń, zwolnieniach doraźnych na czynności
związkowe, ochronie danych osobowych. Szkolenie były
bardzo żywe i uczestnicy zadawali mnóstwo pytań. W
drugiej części zajęć prowadzący przeprowadził ćwiczenie z
negocjacji, które pokazało zebranym, jak trudno
wypracować kompromis. Wszyscy biorący udział w
szkoleniu związkowcy zgodzili się, że zajęcia dotyczące
prawa pracy są bardzo potrzebne i wyrazili zainteresowanie,
aby w najbliższej przyszłości brać w nich udział.
RW OPZZ woj. mazowieckiego

Czy polski węgiel polityką stoi?
– Czyli korzyści polityczne
ponad pracowniczymi
Sytuacja w Polskiej Grupie Energetycznej Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A jest coraz bardziej
napięta. Nasila się konflikt pomiędzy zarządem spółki
a częścią związków zawodowych, a naszym zdaniem z
powodów czysto politycznych. Ta sytuacja
bezpośrednio wpływa na załamanie dialogu
społecznego w zakładach grupy. Jak sytuację widzą
przedstawiciele związków zawodowych, którzy dbają
o dobro spółki a nie o bieżące korzyści polityczne?
O tych i innych nurtujących pracowników problemach
spółek rozmawiamy z Adamem Olejnikiem
Przewodniczącym
Międzyzakładowego
Związku
Zawodowego
"ODKRYWKA"
i
wiceprzewodniczącym OPZZ województwa łódzkiego
oraz Bogumiłem Tyszkiewiczem przewodniczącym
Niezależnego Związku Zawodowego Górników KWB
Turów, przewodniczącym Federacji Związków
Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego oraz
członkiem Rady OPZZ.
Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Skruczaj ekspert
OPZZ ds. dialogu społecznego.
Panie Przewodniczący, jak ocenia Pan dialog
społeczny w Grupie Kapitałowej Polska Grupa
Energetyczna S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.?
Adam Olejnik: Jako związkowiec, dialog społeczny w
grupie kapitałowej oceniam jako dobry. Prawdziwy
związkowiec nigdy nie powie, że jest bardzo dobrze,
ponieważ z punku widzenia pracowników zawsze
może być lepiej.
Jednak pamiętam, jak przez 8 lat rządów poprzedniej
władzy, jako strona pracowników musieliśmy
wymuszać wszystkie podwyżki w zakładach pracy, nie
tylko w kopalni i elektrowni, ale również w spółkach
zależnych. Obecnie, od 2 lat rządzenia „dobrej
zmiany” nie zdarzyło się nam wszczynać sporów
zbiorowych. Zgodnie z formułą dialogu podpisywane
są porozumienia płacowe, dzięki którym pracownicy
regularnie otrzymują podwyżki. Podpisaliśmy również
porozumienie o współpracy i dialogu w ramach spółek
zależnych, których PGE jest właścicielem. Niestety w
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naszej grupie właścicielem kopalń, elektrowni i
elektrociepłowni jest GiEK S.A., a spółek zależnych
PGE, więc musimy prowadzić negocjacje równoległe.
I obecnie udaje nam się to robić. Spotkania, w ramach
dialogu prowadzonego z partnerami, odbywają się raz
na kwartał. Podsumowujemy sytuację w Grupie
Kapitałowej PGE S.A., a przede wszystkim w naszych
oddziałach i spółkach zależnych. W spotkaniach
oczywiście biorą udział wszystkie związki zawodowe.
W Grupie Kapitałowej PGE S.A. i GiEK S.A. działają
Społeczne
Rady
Konsultacyjne:
Wydobycia,
Wytwarzania
oraz
Porozumienie
Związków
Zawodowych „Miedza”, którego my jako MZZ
„ODKRYWKA” jesteśmy członkami. Wszystkie
związki łącznie z NSZZ „Solidarność” regularnie
podpisują porozumienia płacowe czy porozumienia
dotyczące gwarancji pracowniczej.
Panie
Przewodniczący,
czy
zawierane
są
porozumienia z pracodawcami w związku z
podwyżkami wynagrodzeń?
Bogumił Tyszkiewicz: Oczywiście. W tym roku
zawarliśmy porozumienie dotyczące wskaźnika
wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
naszych oddziałach pomiędzy związkami zawodowymi
w Kopalni Węgla Brunatnego Turów i w Elektrowni
Turów, a także w Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów i w Elektrowni Bełchatów, a prezesem
zarządu PGE Henrykiem Baranowskim. W pierwszym
półroczu wskaźnik wynosił jedynie 2,5%. Natomiast za
drugie półrocze wynegocjowaliśmy 5,5%, co w
stosunku rocznym oznacza podwyżki na poziomie 4%
we wszystkich naszych firmach.
Od 1 lipca trwały również przeszeregowania
pracowników, a także wynegocjowaliśmy podwyżki
dla pracowników w spółkach zależnych. Wiadomo, z
punktu widzenia związków zawodowych, podwyżki
zawsze będą nieadekwatne do tego jak sobie je
wyobrażają pracownicy, jednak są one dość znaczące i
wynoszą nie mniej niż 150 złotych do płacy
zasadniczej w każdej spółce.
Panowie, czy tak jak opisuje to NSZZ
„Solidarność” KWB Turów, pracodawcy szykanują
związkowców
lub
utrudniają
działalność
związkową?
Adam Olejnik: Nie chciałbym krytykować innych
związkowców działających w Grupie Kapitałowej,
jednak te oskarżenia są dość śmieszne. Mamy prawo
związkowe, które jasno mówi co wolno pracodawcy, a
co związkom zawodowym. Mamy ustawę o związkach
zawodowych. Zawiera ona szereg artykułów, z których
nasz związek potrafi korzystać.

Bogumił Tyszkiewicz: My umiemy korzystać z
naszych praw. Co niejednokrotnie udało nam się
pokazać. Czy to w negocjacjach, czy w protestach
ulicznych, czy protestach ogólnopolskich OPZZ w
Warszawie, a także przy okazji strajków
ostrzegawczych w spółkach zależnych PGE S.A..
Dlatego też szerzej nie chciałbym komentować słów
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” działających w
KWB Turów, bo ja sytuację w Turowie widzę zgoła
odmiennie. Nie wiem jak to skomentować, że działamy
w jednym miejscu, a jakbyśmy mówili o dwóch
różnych zakładach pracy.

Dlaczego zatem związek NSZZ „Solidarność”
domaga się odwołania Prezesa PGE S.A. Henryka
Baranowskiego oraz Prezesa PGE GiEK S.A.
Sławomira Zawady?

Czy uważają Panowie, że pikieta 5 października
przed siedzibą PGE w Warszawie była zasadną?

Adam Olejnik: A my jako związkowcy nie zgadzamy
się na prowadzenie gier politycznych kosztem
pracowników. Jeżeli dojdzie do odwołania obecnych
władz Grupy, to jako pracownicy nie mamy żadnej
gwarancji, że wynegocjowane i podpisane przez nas
porozumienia będą dalej aktualne i będą realizowane.

Bogumił Tyszkiewicz: Oczywiście, że pikieta nie była
zasadna. W tym miejscu warto przeanalizować, kto ją
zorganizował i kto wziął w niej udział. To samo za
siebie pokazuje, że pikieta była zorganizowana „na
siłę”, dla doraźnych korzyści grupki osób. W pikiecie
wzięło udział ok. 500 osób, ale w większości byli to
pracownicy spółek miejskich i komunalnych oraz
związkowcy działający w NSZZ „Solidarność” na
terenie śląskich kopalń, czyli osoby niezwiązane w
żaden sposób z naszą grupą kapitałową. Związkowców
powiązanych z PGE nie było więcej niż 50 osób.
Adam Olejnik: Ja z perspektywy Bełchatowa,
dodatkowo nie rozumiem postawy osób, które ten
strajk
zorganizowały
oraz
związkowców
z
„Solidarności” ze śląskich kopalń, którzy brali w niej
udział. Przecież to dzięki temu zarządowi – obecnemu
zarządowi PGE, Polska Grupa Górnicza dostała w
2016 roku zastrzyk gotówki, w wysokości 500
milionów złotych. To dzięki pieniądzom z PGE udało
się uratować tragiczną sytuację części górnictwa na
Śląsku, a tym samym zachować tysiące miejsc pracy.
Ja jako związkowiec cieszę się z tego, że PGE miało
możliwość pomóc moim kolegom ze Śląska. Dlatego
tym bardziej nie rozumiem postawy niektórych osób,
które mimo wszystko uczestniczyły w tej manifestacji.
Nie rozumiem jak można powoływać się na brak
dialogu, jak dialog jest prowadzony ze 128
organizacjami związkowymi w całej Grupie
Kapitałowej. To absurdalne, że ze 128 organizacji w
dialogu, na jego brak narzeka tylko jedna z nich.
Bogumił Tyszkiewicz: Jest dokładnie tak, jak mówi
Adam. Uważam, że na tej podstawie można
przypuszczać, że ta jedna organizacja nie walczy o
prawa pracowników Grupy, a niestety, jedynie o
swoje, doraźne interesy.
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Bogumił Tyszkiewicz: Z informacji w jakich jesteśmy
posiadaniu, czyli głównie doniesień medialnych
wynika jasno, że są to partykularne, polityczne
rozgrywki pomiędzy przewodniczącym tego związku a
prezesem zarządu PGiEK S.A., który jest również
prezesem struktur powiatowych partii rządzącej w
Polsce. I to może być płaszczyzną konfliktu interesów.

Czy w związku z narastającym konfliktem
pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Zarządem PGE
GiEK S.A. zagrożone jest uruchomienie kolejnej
odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie?
Adam Olejnik: Tak, jesteśmy zaniepokojeni jako
pracownicy kopalni i elektrowni Bełchatów oraz
spółek zależnych w Bełchatowie, ponieważ konflikt
pomiędzy NSZZ „Solidarność” a zarządem GiEK S.A.
może uderzyć w uruchomienie kolejnej odkrywki
węgla brunatnego w Złoczewie. Wiemy wszyscy, że
już dziś uruchomienie nowej odkrywki utrudniają
organizacje proekologiczne. To obecnemu zarządowi
spółki udało się uruchomić procedury, które
doprowadziły do wydania decyzji środowiskowej i dziś
jesteśmy praktycznie pewni, że kopalnia powstanie.
Ale w przypadku zmian personalnych oraz nacisków
zewnętrznych już takiej pewności nie ma. I wtedy
pracę straci wiele tysięcy osób. A my niestety, w
regionie bełchatowskim nie mamy żadnego innego
przemysłu oprócz dwóch gigantów: kopalni i
elektrowni. Większość firm w Bełchatowie opiera się
głównie na działalności wokół naszej energetyki.
Bogumił Tyszkiewicz: Nie chciałbym się wypowiadać
o sytuacji w Bełchatowie, bo Adam zna ją najlepiej.
Mam jednak nadzieję, że prowadzona w Turowie gra
polityczna nie wpłynie w żaden sposób na rozwój
polskiego górnictwa i energetyki w Bełchatowie.
Agnieszka
rozmowę.
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