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Kraj

Rząd ugina się
pod naciskiem OPZZ

W wyniku akcji protestacyjnych prowadzonych przez organizacje
członkowskie Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków
Zawodowych oraz działań Centrali, rząd zapowiedział
podniesienie wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2022 r.
W przekazanym do konsultacji projekcie budżetu
państwa na 2022 rok przewiduje się wzrost wynagrodzeń w państwowych
jednostkach budżetowych

oraz odmrożenie funduszu nagród i premii.
W uzasadnieniu rząd
wskazuje, że wynagrodzenia wzrosną średnio o ok.
7,8% (razem z premią i nagrodami). Jednak podwyżki dla poszczególnych
grup zawodowych będą
mocno zróżnicowane.
Propozycja rządu nie
spełnia oczekiwań strony związkowej sformułowanych we wspólnym
stanowisku Ogólnopolskiego
Porozumienia

Związków Zawodowych,
NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych, w którym domagamy się co najmniej
12% wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Rząd
nie odmroził bowiem
średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
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Strajk w zbrojeniówce.
‚Nie dopuścimy do zwolnień
pracowników!’
procesu konsolidacji i tworzenia tzw.
Centrum Usług Wspólnych , grożących
destabilizacją procesów produkcyjnych ,
zwolnieniami pracowników i podniesieniem kosztów wytwarzania!

Nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapowiedział konsolidację
spółek i powrót do pomysłu Centrum
Usług Wspólnych. Związkowcy alarmują: odebranie zakładom zbrojeniowym kluczowych pracowników administracyjnych spowoduje chaos decyzyjny, podniesie koszty i doprowadzi
do licznych zwolnień.

zarząd do przeprowadzania tego procesu „prawdopodobnie wynajął firmę zewnętrzną, mając kilkuset pracowników
i kilkudziesięciu menadżerów […] zatrudnianych i opłacanych z «haraczu»
pobieranego od spółek-córek”.

Aby zapobiec niszczeniu polskiego
przemysłu obronnego, w poniedziałek
2 sierpnia br. związkowcy wystosowali
list do premiera Mateusza Morawieckiego. List otrzymał też prezes PiS Jarosław
Kaczyński, minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak, minister aktywów
państwowych Jacek Sasin i członkowie
Rady Nadzorczej PGZ.

Ze względu na postępujący niekorzystny proces działań w polskiej zbrojeniówce, związki zawodowe podjęły decyzję
o wszczęciu akcji protestacyjnej. W swoim komunikacie piszą:

6 sierpnia Sekcja Krajowa Przemysłu
Zbrojeniowego ZZPE wystosowała kolejne pismo – tym razem do Zarządu PGZ
S.A. Domaga się w nim szczegółowych
informacji na temat konsolidacji spółek i utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz wyraża oburzenie faktem, że

Związki zawodowe podjęły decyzję
o wszczęciu akcji protestacyjnej

„W obliczu zmian, które wprowadza aktualny zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, grożących totalnym chaosem
w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej
20 sierpnia 2021 r. Rada Sekcji Krajowej
Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE – grupująca związki zawodowe z przeważającej większości spółek Polskiej Grupy
Zbrojeniowej – podjęła decyzję o AKCJI
PROTESTACYJNEJ w celu niedopuszczenia do przeprowadzania dalszego

Akcja protestacyjna będzie prowadzona w systemie narastającym. Rozpocznie się od oflagowania przedsiębiorstw,
poinformowania załóg o skutkach przeprowadzanych przez Zarząd PGZ S. A.
zmian, w tym zwłaszcza skali możliwych
wypowiedzeń warunków pracy i zwolnień pracowników. W przypadku braku
reakcji ze strony Zarządu PGZ S.A. akcja nasili się z wykorzystaniem wszystkich prawnie dopuszczalnych form protestu ze strajkiem włącznie.
Przypominamy, że powołanie tzw. Centrum Usług Wspólnych to już piąta próba powołania centralnego systemu zarządzania spółkami przez Zarząd PGZ
(i jej poprzedników: BUMAR oraz
PHO). Wszystkie zakończyły się klęską
jej twórców.
Zarząd PGZ przystąpił do procedury
przekazywania części pracowników ze
spółek do PGZ. Cały proces jest toczony pod groźbą zwolnienia w przypadku
braku zgody na przejście do nowego pracodawcy! Nie określa się przy tym warunków pracy, miejsca jej wykonywania, kusząc za to możliwymi podwyżkami płac.
Nie ma i nie będzie zgody na tego typu działania, niezgodne nie tylko z etyką pracowniczą i poczuciem sprawiedliwości społecznej, ale też balansujące na
granicy prawa.”
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OPZZ zapowiada protesty
we wrześniu. ‚Uważamy,
że potrzeba zdecydowanej
i skoordynowanej akcji’
zmniejszenia funduszu wynagrodzeń. Tymczasem konieczność wdrażania w życie kolejnych tarcz antykryzysowych spowodowała, że mają coraz więcej pracy” – czytamy.
Członkowie OPZZ są też oburzeni podwyżkami dla polityków. „Politycy i ekipy rządowe przychodzą i odchodzą. Wy zajmujecie się polityką, tworzycie prawo, ale to my
wprowadzamy je w życie”.
Do pracy nie przywożą nas kierowcy w eleganckich limuzynach i nie czekają, kiedy
pracujemy po godzinach. Nie urzędujemy
w klimatyzowanych gabinetach, a od interesantów nie odgradzają nas płoty, biura przepustek i recepcjoniści.
We wtorek związki zawodowe wchodzące w skład OPZZ opowiedziały się za protestami przeciwko zamrożeniu płac w budżetówce. Dziś 20 organizacji branżowych i regionalnych OPZZ wystosowało
list do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się 12 proc. podwyżek. „Jeżeli nas nie szanujecie, miejcie odwagę to
przyznać!” – piszą.
– Uważamy, że potrzeba zdecydowanej
i skoordynowanej akcji – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. – Jesteśmy po rozmowach z przewodniczącą
Forum Związków Zawodowych, która deklaruje gotowość do wspólnych akcji protestacyjnych we wrześniu. Wszystko wskazuje na to, że do naszych działań przyłączy się
również „Solidarność” – dodaje.
Do przełomowego spotkania doszło we
wtorek 17 sierpnia. Związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pracujący w sferze budżetowej,
jednoznacznie opowiedzieli się wówczas organizacją protestów we wrześniu.
Członkowie OPZZ sprzeciwiają się planowanemu przez rząd zamrożeniu płac blisko

600-tysięcznej rzeszy pracowników sfery budżetowej: nauczycieli, pracowników
ochrony zdrowia, policjantów, urzędników
i przedstawicieli wielu innych zawodów, bez
których polskie państwo nie byłoby w stanie
funkcjonować.
Szef OPZZ zwraca uwagę, że w minionym
tygodniu trzy centrale związkowe wydały „wspólne stanowisko, w którym wyraziły oburzenie podwyżkami dla wyższych
urzędników państwowych przy zamrożeniu
płac dla zwykłych pracowników”. – Z tego
można domniemywać, że pozostałe dwie organizacje wyrażają gotowość do wspólnego
działania – tłumaczy.

„Wasze błędy bierzemy na siebie i prostujemy, na ile to tylko możliwe. To nie jest demagogia. To są fakty!”
„Jeżeli nas nie szanujecie, miejcie odwagę
to przyznać”
Związkowcy podkreślają, że postulat
12-procentowych podwyżek to wspólny postulat nie tylko OPZZ, ale też „Solidarności”
i Forum Związków Zawodowych. I zauważają, że te 12 proc. to „wielokrotnie mniej
niż przyznała sobie klasa polityczna” (od 40
do 60 proc.).

We wtorek organizacje członkowskie
i struktury regionalne OPZZ zaadresowały
do premiera oficjalny komunikat, w którym
„stanowczo protestują przeciwko przyjętemu przez rząd zamrożeniu wynagrodzeń”.

„Cechami polityka powinny być przyzwoitość i szacunek dla obywateli. Jeżeli nas nie
szanujecie, miejcie odwagę to przyznać. Nie
będziemy palić opon przed urzędem Pana
Premiera, ale znajdziemy zgodne z prawem
sposoby, aby przypomnieć, że bez pracowników państwowej sfery polskie państwo nie
jest w stanie funkcjonować” – podsumowują.

„Pracownice i pracownicy budżetówki od
lat są pomijani przy podwyżkach. Pandemia koronawirusa stała się dodatkowym
pretekstem do obcięcia im nagród, a nawet

(mo)

Branże i regiony OPZZ piszą do premiera
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Akcja społeczna ‚Wolna szkoła’

Ruszyła akcja społeczna Wolna Szkoła: czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie!
1 września rozpoczął się nowy rok
szkolny, w którym szkoła zmieni się nie
do poznania. Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom,
wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu
i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i organizatorki kampanii społecznej Wolna Szkoła.
Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących
funkcjonowania szkoły. Mogą one zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły.
Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za
niezależność, samodzielność i twórcze

myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i obsadzać placówki posłusznymi
władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić
w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu. Uczyć
w sposób, który nie przygotowuje dzieci do wyzwań XXI wieku.
Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma
do czynienia ze szkołą. Czyli 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli, i ich
rodziny.
Grupa organizacji działających w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji
(SOS dla edukacji) przygotowała kampanię społeczną pokazującą, jak zmieni się polska szkoła, jeśli rząd przeforsuje zmiany w polskiej oświacie, którym
sprzeciwiają się środowiska szkolne, samorząd i opinia społeczna.

Kampania prowadzona jest pod hasłem
Wolna Szkoła przede wszystkim w mediach społecznościowych oraz na stronie
https://www.wolnaszkola.org/
Symbolem kampanii jest czerwona
szkolna ekierka.
Wszystkie materiały kampanijne: wzór
nalepki i przypinek z ekierką, plakaty
z symbolem i hasłem kampanii, nakładki na tło i zdjęcia profilowe do mediów
społecznościowych znajdują się na stronie akcji.
Zainteresujmy się zmianami w szkole,
zanim będzie za późno! Wyraźmy swój
sprzeciw wobec planowanych zmian!
Więcej o tym, jak można się włączyć
w akcję sprzeciwu na stronie: https://
www.wolnaszkola.org/
Źródło: Wolna Szkoła (wolnaszkola.org)
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Związek Zawodowy Przemysłu
Elektromaszynowego (OPZZ) wstrzymuje
chaotyczną konsolidację Polskiej
Grupy Zbrojeniowej i zwolnienia
pracowników w spółkach PGZ S.A.
narastające koszty wytwarzania i niepokoje społeczne”.
Brak dialogu, ograniczone zaufanie

Stanowczy sprzeciw związkowców,
solidnie udokumentowane argumenty, w końcu podjęcie odpowiedzialnej, narastającej akcji protestacyjnej spowodowały przełożenie zmian
organizacyjnych w Polskiej Grupie
Zbrojeniowej.
Informacja o odroczeniu prac nad powołaniem tzw. Centrum Usług Wspólnych PGZ dotarła do związkowców 27
sierpnia. Zarząd PGZ S.A. stwierdził,
że „przystał na większe zaangażowanie
strony społecznej w proces centralizacji
usług, przy zachowaniu przeświadczenia
obu stron o zasadności realizacji samego projektu”.

Częściowe zwycięstwo
Andrzej Sypek, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE uznał to za częściowe zwycięstwo związkowców. Jednak nie potwierdził sugestii zarządu o zgodzie związku
na powołanie CUW. Wręcz przeciwnie,
kierownictwo ZZ ZPE uznało za konieczne kontynuowanie akcji protestacyjnej wskazując, że „pięć dotychczasowych, nieudanych prób centralizacji
zarządzania polskimi firmami zbrojeniowymi kosztujących miliony złotych
jest wystarczającym powodem do całkowitej rezygnacji z tworzenia biurokratycznego tworu, przynoszącego jedynie chaos organizacyjny w spółkach,

Trudno się dziwić ograniczonemu zaufaniu związku do władz PGZ. 29 lipca odbyło się spotkanie zarządu PGZ
z przedstawicielami ZZPE. Związkowcy zostali wtedy zapewnieni, że nie ma
programu konsolidacji Grupy ani programu Centrum Usług Wspólnych. Niespełna trzy tygodnie później zarząd PGZ
powołał komitet ds. wdrożenia centralizacji w Grupie PGZ. Podjął decyzję o likwidacji w spółkach PGZ komórek odpowiedzialnych za proces wyboru dostawców i obsługi prawnej i uruchomił
procedurę zwolnień w spółkach i przejmowania pracowników tych komórek
do Centrali PGZ bez jakiegokolwiek
uzasadnienia.
Stanisław Janas, przewodniczący Federacji ZZ „Przemysł Specjalny” stwierdził wówczas: „Takie działanie zarządu
PGZ traktujemy jako złamanie podstawowej zasady zaufania do partnera społecznego i zerwanie dialogu”. Stanowczość związkowców spowodowała, że
zarząd PGZ zawiesił konsolidację spółki. Zapowiedział jednak, że plany dalszych działań w sprawie Centrum Usług
Wspólnych będą przekazane po spotkaniu w drugiej połowie września.
ZZPE odpowiada: Akcja protestacyjna
trwa nadal!
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Nowa ustawa o kasach
zapomogowo-pożyczkowych
Prezydent RP 19 sierpnia 2021 r. podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Dotychczas podstawę funkcjonowania kas
zapomogowo-pożyczkowych (KZP) stanowiły przepisy ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.
Przepisy zawarte w ustawie w znacznym
stopniu stanowią powtórzenie przepisów
ww. rozporządzenia Rady Ministrów.
Celem działania KZP jest udzielanie jej
członkom pomocy materialnej w formie
nieoprocentowanych pożyczek, a także w miarę posiadanych środków - zapomóg.
Członkiem KZP może być osoba wykonująca pracę zarobkową u danego pracodawcy. Osoby wykonujące pracę zarobkową
u danego pracodawcy mogą utworzyć KZP,
jeżeli gotowość przynależności do niej zadeklaruje co najmniej 10 z tych osób. Przejście
na emeryturę lub rentę nie pozbawia prawa
członkostwa w KZP. Żołnierze zawodowi,
funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, pełniący służbę u pracodawcy
i otrzymujący z tego tytułu uposażenie, mogą tworzyć i być członkami KZP na zasadach określonych w ustawie.
Ustawa wprowadza zmiany m.in. w: ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zmiany
w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji polegają na wyłączeniu spod egzekucji zapomóg udzielanych
na podstawie ustawy, natomiast w ustawie
o związkach zawodowych została zmodyfikowana definicja legalna pracodawcy.
W ustawie uregulowano
• cel działania kas zapomogowo-pożyczkowych oraz zasady sprawowania

kontroli nad tymi kasami
• formy, w jakich pracodawca świadczy
pomoc KZP
• zasady tworzenia kas, ich status prawny oraz prawa i obowiązki ich członków
• treść statutu kas, organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy
• zasady gospodarki finansowej kas,
w tym zasady tworzenia funduszy składających się na KZP, zasady udzielania pożyczek i zapomóg ze
środków kas, zasady prowadzenia rachunków płatniczych KZP i postępowania z zadłużeniem tych jednostek,
a także zasady przetwarzania danych
osobowych przez KZP
• procedurę likwidacji kas oraz zasady
prowadzenia rachunkowości KZP
• sankcję karną za uniemożliwienie podjęcia uchwały o likwidacji KZP w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji
pracodawcy lub w razie zmniejszenia
liczby członków kasy poniżej dziesięciu.

Kontrolę nad KZP sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż
jedna zakładowa organizacja związkowa,
kontrolę nad KZP sprawują wspólnie te organizacje, tworząc wspólną reprezentację
związkową. W przypadku braku wspólnej
reprezentacji związkowej, kontrolę nad KZP
sprawuje zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy,
u którego działa ta organizacja. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja
związkowa, kontrolę nad KZP sprawuje rada pracowników, a w przypadku jej braku
- reprezentacja osób wykonujących pracę
zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym
u danego pracodawcy. Podmiot sprawujący kontrolę nad KZP wyznacza jedną osobę, która ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach walnego zebrania członków.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30
dni od dnia jej ogłoszenia. W tym momencie nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Wydział Prawno-Interwencyjny OPZZ
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Stanowisko OPZZ w sprawie
rządowej propozycji nowelizacji
przepisów antycovidowych

Rząd nie radzi sobie z akcją
szczepień. Nie przekonał do niej
większości obywateli. Boi się jej
przeciwników. Dlatego w obliczu
czwartej fali COVID - 19 planuje uderzenie w najsłabszych. Nie
ma na to naszej zgody!

Mówiąc wprost, pracodawca będzie mógł przesunąć pracownika
na inne gorzej płatne stanowisko
albo skierować na urlop bezpłatny, a w jego miejsce zatrudnić osobę zaszczepioną – zapewne na gorszych warunkach.

Do wykazu prac legislacyjnych
rządu została wpisana nowelizacja
przepisów Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W myśl rządowego projektu, niezaszczepiony pracownik będzie
mógł być delegowany przez pracodawcę do pracy poza jego stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem
odpowiadającym tej pracy. Będzie
też mógł być skierowany na urlop
bezpłatny.

Rząd nie przekonał większości
obywateli do konieczności szczepienia się przeciwko COVID – 19.
Nie wykazuje wystarczającej kreatywności i determinacji w promowaniu szczepień. Nie reaguje
na agresywne działania środowisk
kwestionujących ich konieczność. W tle jak zwykle jest polityka. Dlatego rządzący tworzą
przepisy wywierające silną presję
na niezaszczepionych pracowników, dając przy tym nadzwyczajne uprawnienia pracodawcom.

Ogólnopolskie
Porozumienie
Związków Zawodowych nie godzi się na to aby rachunek za
kunktatorstwo władzy płacili
pracownicy. Człowiek to nie jest
mebel, który można przesunąć,
schować albo wyrzucić. Wzywamy rząd do podejmowania mądrych i odważnych decyzji z poszanowaniem praw człowieka
i obywatela.
Jednocześnie zwracamy się do
wszystkich, którzy do tej pory
nie zdecydowali się na przyjęcie
szczepionki przeciwko COVID –
19 o ponowne rozważenie przystąpienia do szczepień.
Kierownictwo OPZZ:
Andrzej Radzikowski, Barbara
Popielarz, Piotr Ostrowski,
Sebastian Koćwin
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Związkowcy i posłowie Lewicy
spotkali się w Sejmie

Kierownictwo OPZZ i przedstawiciele organizacji członkowskich
OPZZ spotkali się w Sejmie z posłami Klubu Lewicy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Forum Związków Zawodowych na czele z przewodniczącą
Forum. Rozmawiano o dwóch ważnych sprawach: rządowej propozycji podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników państwowej sfery budżetowej i stanowisku strony społecznej w tej sprawie oraz o Nowym Ładzie.

o wynagrodzenia pracowników sfery
finansów publicznych. Urzędnicy, nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia i pomocy społecznej, pracownicy sądów i prokuratur, administracji
skarbowej, ZUS i wiele innych grup
zawodowych musi być we właściwy
sposób doceniona za ich pracę. Pod
naciskiem OPZZ rząd obiecuje podwyżki. Nie są one jednak satysfakcjonujące. My nieustannie domagamy się co najmniej 12-procentowego wzrostu płac w 2022 r. - wyjaśniał
Piotr Ostrowski.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
Elżbieta Aleksandrowicz (NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP), Marek Kazimierczak (Związek Pracowników Wojska TARCZA).

Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ zaprezentował stanowisko centrali w sprawie płac w budżetówce. - Gospodarka rozpędza się po
pandemii COVID-19. Prognozy ekonomiczne na najbliższe lata są optymistyczne. Nie ma więc powodu,
aby nie być ambitnym, jeśli chodzi

Z kolei związkowcy reprezentujący
różne grupy zawodowe opowiedzieli szczegółowo o złej sytuacji w ich
miejscach pracy i konieczności wprowadzenia 12-procentowej podwyżki płac. Głos zabrali m.in.: Sławomir Broniarz (ZNP), Beata Wójcik
(Związek Zawodowy Pracowników

Stanowisko w sprawie rządowej propozycji podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników państwowej sfery
budżetowej.

Posłowie Klubu Lewicy z zainteresowaniem wysłuchali głosu strony związkowej. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, zadeklarował chęć
kontynuowania wspólnych spotkań,
a także konsultacji wszystkich projektów ustaw.
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Uroczystość w cieniu COVID-19
i zmian w oświacie
stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i organizatorki
kampanii. (więcej: https://www.opzz.
org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/
akcja-spoleczna-wolna-szkola)
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poparło społeczną
kampanię Wolna Szkoła.

1 września br., w dniu inauguracji
nowego roku szkolnego 2021/2022,
uczniowie i ich wychowawcy oddali
hołd nauczycielom tajnego nauczania w czasie II wojny światowej.
Uroczystość przebiegała w cieniu
niepewności związanej ze zbliżającą się czwartą falą COVID-19 oraz
ze zmianami w oświacie zapowiadanymi przez rząd.

Nauczycielstwa Polskiego z prezesem Sławomirem Broniarzem, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z przewodniczącym Andrzejem Radzikowskim
i Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Obecni byli przedstawiciele rządu, samorządu województwa mazowieckiego, m.st. Warszawy
i władz oświatowych.

Przed warszawskim pomnikiem upamiętniającym Tajną Organizację Nauczycielską (TON) złożono kwiaty i zapalono znicze. Wartę honorową zaciągnęła Kompania Honorowa
Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe szkół i organizacji związkowych. Młodzież przygotowała krótki
program artystyczny.

Uroczystość przebiegała w cieniu
niepewności związanej ze zbliżającą się czwartą falą COVID-19 oraz
ze zmianami w oświacie zapowiadanymi przez rząd. Ruszyła akcja
społeczna Wolna Szkoła, a czerwona ekierka stała się symbolem
obywatelskiego sprzeciwu! – Rząd
chce odebrać szkołom, a tym samym
dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć
nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego

W uroczystości oprócz uczniów,
uczennic i nauczycieli, wzięli udział reprezentanci Związku

Tajna Organizacja Nauczycielska
(TON) była organizacją konspiracyjną utworzoną w październiku 1939
r. Do organizatorów TON należeli
przedwojenni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego: Zygmunt Nowicki, Kazimierz Maj, Wacław Tułodziecki, Teofil Wojeński i Czesław
Wycech. TON wspierała tajne nauczanie, organizowała opiekę nad nauczycielami i ich rodzinami, gromadziła i wydawała podręczniki, współpracowała z ruchem oporu. Efektem
działalności nauczycieli skupionych
w TON było uruchomienie zlikwidowanych przez okupanta szkół średnich, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół wyższych, które z konieczności musiały funkcjonować
w konspiracji. Prowadzono także tajne lekcje historii, geografii i literatury
ojczystej w szkołach powszechnych,
które zostały usunięte decyzją władz
okupacyjnych. Z TON związanych
było ponad 20 tys. nauczycieli szkół
powszechnych, średnich i wyższych.
Działali zarówno na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na obszarach Polski wcielonych do III Rzeszy oraz leżących za Bugiem. Prawie
10 tys. spośród nich zginęło podczas
okupacji.
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Obrady Prezydium OPZZ
Budżet państwa w RDS – w poszukiwaniu kompromisu
Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr
Ostrowski i Sebastian Koćwin poinformowali Prezydium o pracach Rady Dialogu Społecznego nad opinią do założeń projektu budżetu państwa. Zespół
problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych Rady Dialogu
Społecznego 2 września br. omówił projekt budżetu państwa na rok 2022 r. oraz
projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Funkcjonowanie sądownictwa pracy, projekt budżetu państwa i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej to główne tematy Prezydium
OPZZ, które zebrało się 7 września br.
w Warszawie.
To pierwsze spotkanie w trybie stacjonarnym po kilkunastu miesiącach obostrzeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Obrady prowadził przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski.
Sądy pracy: lepiej, ale wciąż długo
Andrzej Radzikowski przedstawił informację o działalności sądów pracy. Mimo problemów związanych z pandemią
COVID-19, sądy generalnie zmniejszają swoje zaległości - załatwiły więcej
spraw niż wpłynęło, a zatem również
część spraw z poprzednich lat. Liczba
spraw załatwionych wzrosła o 7,6 %,
a średni czas wyznaczenia pierwszej
rozprawy skrócił się o 3,8 %.Zwiększyła się rola e-mediacji, która daje możliwość sprawnego zakończenia sporu bez
konieczności osobistych spotkań. Dzięki temu nie tylko mediator, lecz przede
wszystkim strony oszczędzają swój czas.

Już 30,4 % spraw zostało załatwionych
w sądach za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych. Od lipca 2020 r.
w trybie zdalnym odbyło się ponad 146
tys. rozpraw. Jednak przewlekłość postępowań jest nadal problemem polskich
sądów pracy. Szacuje się, że obok spraw
karnych, to sprawy z zakresu prawa pracy trwają najdłużej. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się w szczególności: niedostatki kadrowe, nadmierne obłożenie pracą sędziów, referendarzy
i pracowników administracyjnych, długość przerw między rozprawami i kwestie techniczno-organizacyjne.
W tej części posiedzenia Prezydium
udział wzięła Małgorzata Kanigowska
-Wajs – dyrektor Departamentu Kadr
i Organizacji Sądów Powszechnych
i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, która przedstawiła dodatkowe informacje i odpowiadała na pytania
zebranych.

Warto zauważyć, że rząd zweryfikował
prognozę niektórych wskaźników makroekonomicznych, w tym PKB i inflacji. Na taką konieczność wskazywało OPZZ w trakcie czerwcowej debaty
na temat Założeń projektu budżetu państwa. Zweryfikowano prognozy dotyczące wzrostu PKB na 2021 r. i na 2022r.
W porównaniu do założeń ustawy budżetowej, PKB ma wzrosnąć w 2021
r. do 4,9% (wcześniej 3,8%), a w 2022
r. 4,6%, (wcześniej 4,3%). Inflacja
w 2021 r. wzrośnie do 4,3% (wcześniej
3,1%), w 2022 r. wyniesie 3,3% (wcześniej 2,8%). Zmiana ta pozwoli lepiej
wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego i środki finansowe zapisane
w projekcie.
W opinii rządu bieżąca sytuacja budżetu państwa jest lepsza od zakładanej
w ustawie budżetowej na 2021 r. w efekcie silniejszego niż przewidywano odbicia gospodarczego. Nadwyżka w budżecie po lipcu 2021 r. wynosi ok. 35 mld zł.
Deficyt budżetu w 2021 roku szacowany jest na ok. 13 mld zł (plan 82,3 mld
zł). W 2022 r. dochody budżetu państwa
wyniosą 475,6 mld zł, wydatki 505,6 mld
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zł, zatem deficyt będzie nie większy niż
30 mld zł.
Ponadto z informacji ministra finansów wynika, że rząd nie zmienił decyzji o zamrożeniu wskaźnika wzrostu
wynagrodzeń, lecz zabezpieczył środki
na wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej
o 4,4%. Fundusz ten będzie do dyspozycji kierowników urzędów. Rząd przewidział także wydatki wynikające z odmrożenia 3-procentowego funduszu nagród w budżetówce.
W trakcie debaty w Radzie Dialogu Społecznego, OPZZ zwróciło uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budżetu, szczególnie w zakresie
wynagrodzeń i podtrzymało postulat co
najmniej 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Na obecnym etapie prac Zespołu nie zawarto porozumienia w sprawie projektu budżetu. Uznano jednak,
że należy poszukiwać ewentualnego
kompromisu.
Napięcie w budżetówce
Prezydium zapoznało się z aktualną sytuacją pracowników państwowej sfery
budżetowej.
- Otrzymujemy mnóstwo sygnałów niezadowolenia ze strony pracowników budżetówki, którzy są gotowi do różnych
form akcji protestacyjnych - mówił przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Po raz kolejny rząd podtrzymał decyzję o zamrożeniu płac w sferze budżetowej na 2022 r. Przy wysokiej inflacji
oznacza to de facto realny spadek zarobków. Pracownicy budżetówki skarżą się
na niskie wynagrodzenia od lat – mrożenie płac to dla rządzących najprostszy sposób na zaoszczędzenie środków
w budżecie, a w tym roku rząd ma dodatkową wymówkę – pandemię. Oszczędności dotkną ponad 560 tys. urzędników,
nauczycieli czy policjantów.

7 sierpnia, z inicjatywy kierownictwa
konfederacji, odbyło się spotkanie przewodniczących organizacji członkowskich OPZZ zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej. Widać radykalizację nastrojów. Urzędnicy
są wzburzeni, bo w czasie pandemii nie
tylko nie otrzymali żadnych programów
wsparcia – jak to miało miejsce w przypadku prywatnych przedsiębiorców –
ale na dodatek nałożono na nich nowe
obowiązki w ramach kolejnych tarcz
antykryzysowych.
Związkowcy z ZUS weszli z pracodawcą w spór zbiorowy. Pracownicy sądów,
wojska i ochrony zdrowia gotowi do
protestów
Domagają się rzeczy najbardziej podstawowych: zatrudnienia nowych pracowników, którzy odciążyliby przepracowanych urzędników, przestrzegania czasu pracy, możliwości wypicia szklanki
wody w przerwie czy sprawnego sprzętu. Jeśli zostaną zignorowani kolejny raz,
zastrajkują. Zrzeszeni w OPZZ pracownicy sądów - asystenci, kuratorzy czy
urzędnicy - mają dość pracy ponad siły za niskie pensje. Zapowiadają, że jeśli
rząd podtrzyma swoją decyzję o zamrożeniu płac w przyszłym roku, wyjdą na
ulicę. Do akcji protestacyjnej przystępują też prokuratorki i prokuratorzy. Pracownicy cywilni wojska wskazują wręcz
na obniżenie funduszu płac i są gotowi
do podjęcia akcji protestacyjnej.
Na 11 września br. zapowiedziano protest uliczny wszystkich pracowników
medycznych i niemedycznych w publicznej ochronie zdrowia.
Rośnie niezadowolenie wśród
nauczycieli
Minister Przemysław Czarnek od kilku dni mówi w wywiadach o miliardach
złotych na podwyżki dla nauczycieli.
Szczegóły ma przedstawić po 15 września br. Analizując projekt budżetu państwa okazuje się jednak, że nie ma tych

pieniędzy w przyszłorocznej subwencji
oświatowej. Oznacza to zdecydowany
spadek siły nabywczej wynagrodzeń nauczycielskich z powodu wysokiej inflacji
wynoszącej obecnie 5,4%.Ponadto rząd
przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mogą one zostać uchwalone przez
Sejm już we wrześniu. M. in rząd chce
odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Wszyscy są gotowi do
czynnej akcji protestacyjnej w różnych
formach, o ile rząd nie zweryfikuje decyzji w sprawie zamrożenia płac.
Rząd robi krok do tyłu
W wyniku zapowiadanych i prowadzonych akcji protestacyjnych przez organizacje członkowskie OPZZ oraz działań
Centrali, rząd zapowiedział podniesienie wynagrodzeń w sferze budżetowej
w 2022 r. Wskazał, że wynagrodzenia wzrosną średnio o ok. 7,8% (razem
z premią i nagrodami). Jednak podwyżki dla poszczególnych grup zawodowych
będą mocno zróżnicowane. Ta propozycja rządu nie spełnia oczekiwań strony
związkowej sformułowanych we wspólnym stanowisku OPZZ, NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych,
w którym domagamy się co najmniej
12-procentowego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Rząd nie odmroził również średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej.
Posiedzenie Rady OPZZ
Przewodniczący Radzikowski poinformował członków Prezydium o zwołaniu
posiedzenia Rady OPZZ na 22 września
br. Rada zajmie się m.in. oceną sprawozdania i współpracy OPZZ z Państwową
Inspekcją Pracy.
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Przewodniczący OPZZ
o radach pracowników
Im większy wpływ pracowników na zakład pracy, tym lepiej. Partycypacja pracowników jest zjawiskiem pozytywnym, które na dłuższą metę opłaca się wszystkim. Andrzej
Radzikowski w wywiadzie w najnowszym numerze Aktywności Obywatelskiej podsumowuje 15-lecie istnienia
ustawy o radach pracowników.
Zachęcamy do lektury wywiadu - wystarczy kliknąć
na link poniżej:
Wywiad z przewodniczącym OPZZ w „Aktywności
Obywatelskiej”

Pobiegliśmy, pomogliśmy!
Drużyna OPZZ 5 września br. stanęła do sztafety, by
pomóc osobom po amputacjach. Wzięliśmy udział w 10.
Poland Business Run, bo wierzymy, że wszystkie inicjatywy charytatywne mają głęboki sens.
Nasza drużyna w bardzo dobrym czasie pokonała linię
mety. Biegliśmy zarówno w Lesie Kabackim w Warszawie, jak i nad Bałtykiem. Tym sposobem reprezentacja
OPZZ dołożyła małą cegiełkę w spełnianiu marzeń osób
z niepełnosprawnością. Warto pomagać!
Mamy nadzieję, że w kolejnych biegach wystartuje dużo więcej uczestników. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich
o dużych sercach do udziału razem z nami w kolejnych akcjach charytatywnych!
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Stanowisko w sprawie rządowej
propozycji podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników państwowej
sfery budżetowej Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Przewiduje on między innymi 4,4 proc. podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce i odmrożenie funduszu
nagród.
Zauważamy, że rząd przychylił się do postulatów OPZZ i pozostałych central związkowych. To krok w dobrym kierunku, ale dalece niewystarczający. Ta propozycja rządu w połączeniu z wysoką inflacją, wzrostem cen podstawowych artykułów żywnościowych, usług czy stałych opłat związanych z utrzymaniem gospodarstw domowych
nie sprawi, że trudna sytuacja materialna pracowników budżetówki ulegnie poprawie.
W Polsce nadal obowiązuje stan epidemii. Dzięki zaangażowaniu pracowników m.in.
urzędów, służb i inspekcji rząd mógł skutecznie realizować działania w zakresie zwalczania koronawirusa. Zbliża się czwarta fala COVID-19. Na pracowników będą nakładane kolejne zadania.
Dlatego OPZZ podtrzymuje postulat co najmniej 12 proc. podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników sfery budżetowej.
Ten postulat został zgłoszony w Radzie Dialogu Społecznego przez OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych już w maju bieżącego roku. 12 sierpnia
wystosowaliśmy kolejne, wspólne stanowisko w tej sprawie. 18 sierpnia organizacje
członkowskie OPZZ reprezentujące pracowników państwowej sfery budżetowej skierowały pismo do premiera, w którym zapowiadają podjęcie zgodnych z prawem działań, aby przypomnieć, że bez pracowników tej sfery polskie państwo nie jest w stanie
funkcjonować.
Kierownictwo OPZZ:
Andrzej Radzikowski, Barbara Popielarz, Piotr Ostrowski, Sebastian Koćwin
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Kraj

Związkowcy z Portu Gdańsk
Eksploatacja S.A. piszą do Premiera
Związki zawodowe działające w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. wystosowały list do Premiera Mateusza Morawieckiego. Zaniepokojeni sytuacją w spółce piszą w nim o występujących w ich zakładzie pracy przypadkach
łamania praw pracowniczych przez władze firmy, postępowaniach niezgodnych z ustawą o związkach zawodowych i dyskryminacji płacowej.
Działacze związkowi wzywają również Prezesa Rady Ministrów do reakcji
z jego strony na powyższe przypadki, wszczęcia dialogu z pracownikami oraz
przestrzegają przed możliwością podjęcia bardziej radykalnych działań wobec
bierności nadzoru właścicielskiego.
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