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Uroczyste Posiedzenie
Rady OPZZ
12 grudnia odbyła się uroczysta Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych.

W pierwszej części spotkania przewodniczący OPZZ
Jan Guz poinformował o odbytych zjazdach organizacji
członkowskich OPZZ:
- zjeździe Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego
i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącej kol.
Wiesławy Licha, członka Prezydium OPZZ,
- zjeździe OPZZ „Konfederacja Pracy” i ponownym
wyborze na funkcję przewodniczącego kol. Michała
Lewandowskiego, członka Prezydium OPZZ,
- zjeździe Federacji Związków Zawodowych Przemysłu
Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
i ponownym wyborze na funkcje przewodniczącego
kol. Bogdana Smołuchy, członka Rady OPZZ,
- zjeździe Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich

i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącej kol.
Barbary Sobuckiej, członka Komisji Rewizyjnej OPZZ,
zjeździe Związku Zawodowego Sektora Obronnego
i wyborze na funkcję przewodniczącej Małgorzaty
Kucab,
- IV Krajowym Zjeźdie Sprawozdawczo-Wyborczym
Związku
Zawodowego
Pracowników
Poczty
i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącego
kol. Sławomira Redmera, członka Prezydium OPZZ,
przewodniczącego rady OPZZ branży „Handel, Usługi,
Kultura i Sztuka oraz
- pierwszym zjeździe Krajowej Federacji Związków
Zawodowych Metalowców i Hutników, który
zakończył proces połączenia dwóch dotychczasowych
Federacji: Metalowców i Hutników. Przewodniczącym
nowej Federacji wybrany został kol. Mirosław Grzybek,
członek Rady OPZZ, przewodniczący rady OPZZ
branży „Przemysł”.
Następnie przewodniczący OPZZ Jan Guz w imieniu
kierownictwa OPZZ, ponownie złożył życzenia
jubileuszowe m.in.
z okazji 35 - lecia Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Telekomunikacji,
35-lecia Federacji Związków Zawodowych Przemysłu
Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce,
35-lecia
Federacji
Związków
Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
35lecia Federacji NSZZ Pracowników Telekomunikacji
oraz

25 – lecia Związku Zawodowego Pracowników
Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce
„Przeróbka”.
W drugiej części posiedzenia omówiono stan dialogu
społecznego w Polsce m.in. w kontekście: prac strony
rządowej nad postulatami OPZZ zgłoszonymi podczas
manifestacji w dniu 22 września br. i podejmowanymi
działaniami OPZZ na rzecz realizacji tych postulatów
oraz aktualnego funkcjonowania Rady Dialogu
Społecznego.
Następnie dyrektor wydziału prawnego OPZZ Paweł
Śmigielski omówił stan prac zespołu problemowego
Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy nad
zmianami w ustawie o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych.
W kolejnej części spotkania wiceprzewodniczący
OPZZ Piotr Ostrowski przedstawił ocenę społecznogospodarczych skutków planowanego od 2019 r.
wzrostu cen energii oraz omówił niektóre zmiany
przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać od
2019 roku. Rada OPZZ przyjęła stanowisko w tej
sprawie.
W ostatniej części posiedzenia Rady, Adam Rogalewski
pełniący
funkcję
dyrektora
wydziału
międzynarodowego OPZZ przedstawił najważniejsze
działania OPZZ na arenie międzynarodowej oraz
podsumował uczestnictwo przedstawicieli OPZZ
w szkoleniach europejskich.
AS
[fot: BP OPZZ]

OPZZ o podwyżkach
cen energii
OPZZ przekazało Ministrowi Energii stanowisko Rady
OPZZ
z
dnia
12
grudnia
2018
roku
w
sprawie społeczno - gospodarczych skutków
przewidywanego od 2019 r. wzrostu cen energii,
w którym zwracamy się z wnioskiem do strony
rządowej o pilne podjęcie działań zapobiegających
wzrostowi cen energii elektrycznej. Czekamy na
odniesienie się przez Ministra Energii do uwag
i wniosku Rady OPZZ o zablokowanie wzrostu cen
energii.

Stanowisko
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie społeczno-gospodarczych skutków
przewidywanego od 2019 r. wzrostu cen energii
Rada OPZZ jest zaniepokojona informacją Urzędu
Regulacji Energetyki (URE) o możliwych podwyżkach
cen energii elektrycznej w nadchodzącym roku. Wynika
z niej, że sprzedawcy energii złożyli stosowne wnioski
o podwyżki taryf dla gospodarstw domowych, które
wynoszą średnio ponad 30 procent. Przedsiębiorstwa
z kolei mogą zapłacić za energię elektryczną nawet
o 50 - 70 procent więcej niż obecnie, co z pewnością
odbije się na wysokości cen detalicznych
i w konsekwencji na kondycji finansowej gospodarstw
domowych. Jako główny powód podwyżek
wnioskodawcy podają rosnące ceny węgla, który jest
podstawowym surowcem do wytwarzania energii
elektrycznej w Polsce oraz wzrost cen praw do emisji
CO2, które są dużym kosztem dla firm energetycznych.
Rada OPZZ zwraca uwagę, że wyrażenie zgody przez
prezesa URE na tak znaczące podwyżki cen oznaczać
będzie negatywne i trudne do oszacowania
konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Rosnące ceny
energii elektrycznej dla gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw, których wzrost firmy zrekompensują
sobie poprzez podwyżkę cen sprzedawanych towarów
i świadczonych usług, spowodują nie tylko wzrost
inflacji, ale także wzrost odsetka osób znajdujących się
w stanie ubóstwa energetycznego. Już dzisiaj dotyczy
ono około 4,6 miliona osób, co oznacza, że 12,2 proc.
populacji Polski rezygnuje z własnego komfortu
cieplnego i oświetleniowego i codziennie staje przed
dylematem: ogrzać mieszkanie czy kupić jedzenie?
Rada zauważa ponadto, że OPZZ wielokrotnie
wskazywało na antywęglowy i dekarbonizacyjny
charakter polityki klimatycznej rządu PO-PSL.
Spowodowała ona destabilizację sytuacji na rynku
energii, ograniczenie wydobycia oraz wzrost importu

węgla i energii. Skutkiem tej polityki było także
przygotowanie do likwidacji kopalń. Można było tego
uniknąć przyjmując skuteczną i akceptowaną
społecznie strategię, która zagwarantowałaby pełną
niezależność energetyczną Polski w oparciu o rodzime
surowce oraz zapewniłaby stabilny poziom cen energii
elektrycznej. Dzisiaj receptą na powyższe problemy
powinna być strategia energetyczna obecnego rządu.
Niestety, przygotowany przez ministra energii projekt
takiej strategii pn. „Polityka energetyczna Polski do
2040 r.” opracowany został bez udziału strony
społecznej i nie uwzględnia wielu wcześniej
zgłaszanych przez nas postulatów. Rada OPZZ zauważa
ponadto, że strona rządowa nie skierowała tak ważnego
dla pracowników i ich rodzin dokumentu do konsultacji
społecznych ze związkami zawodowymi i Radą
Dialogu Społecznego, co potwierdza tezę, że rządzący
nie przywiązują należytej wagi do zasad prowadzenia
dialogu społecznego.
Rada OPZZ zwraca się do rządu o pilne podjęcie działań
zapobiegających wzrostowi cen energii elektrycznej.
Takie działanie jest społecznie oczekiwane, w sytuacji
rosnącej inflacji i coraz większego niezadowolenia
pracowników z tempa wzrostu wynagrodzeń
w gospodarce narodowej, w tym w sferze budżetowej.
Jest również ważne dlatego, że istotną pozycję
w wydatkach gospodarstw domowych stanowią
wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki
energii. Ich udział w wydatkach ogółem wynosi, od
2014 roku, około 20%.
Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych
[fot.www.pixabay.com]

Posiedzenie Prezydium
Komisji Senioralnej OPZZ
11 grudnia 2018 r. w siedzibie OPZZ odbyło się
posiedzenie Prezydium Komisji Senioralnej OPZZ.
Przewodniczący
Komisji
Jerzy
Wiśniewski
poinformował, że seniorzy zmagają się z wieloma
ograniczeniami, przez które nie mogą w pełni korzystać
ze swoich praw, że część rządowych i samorządowych
programów się sprawdza, inne nie, że brakuje spójnej

polityki całego państwa na rzecz osób starszych, że
wiele lokalnych praktyk warte jest wspierania
i propagowania – dlatego Komisja senioralna OPZZ
powinna wspierać inicjatywy na rzecz aktywnego
starzenia się w dobrym zdrowiu, aby zwiększać udział
seniorów w życiu społecznym oraz budować
solidarność międzypokoleniową.

Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski
zachęcił, aby problemy seniorów przenosić na
posiedzenia Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy na posiedzenia
komisji senioralnych w gminach i dzielnicach. Bogdan
Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej
omówił stan dialogu społecznego w zakresie
ubezpieczeń
społecznych
oraz
poinformował
o konsultowanych ostatnio aktach prawnych z tego
zakresu. Uzgodniono, że najbliższe plenarne
posiedzenie Komisji Senioralnej OPZZ poświęcone
będzie
Pracowniczym
Planom
Emerytalnym
z perspektywy oszczędzającego oraz stanem dyskusji
w zespole Rady Dialogu Społecznego nad przeglądem
emerytalnym.
Na posiedzeniu omówiono również kampanię objętą
patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama
Bodnara „Godna starość i Godna Praca”. Dotyczy ona
głównie kwestii związanych z pogarszającym się
stanem polskiej opieki geriatrycznej oraz sytuacją
pracowników w prywatnych placówkach opieki
długoterminowej dla osób starszych.
B.G./ A.S. [fot. BP OPZZ]

Posiedzenie Komisji
Gospodarki i Systemu
Ekonomicznego OPZZ
13 grudnia 2018 roku odbyło się II Posiedzenie Komisji
Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.

W pierwszej części spotkania Komisja przyjęła
wewnętrzne regulaminy pracy, zasady komunikacji
i koordynacji działań. Następnie ustaliła ścieżki
opiniowania dokumentów oraz terminy następnych
posiedzeń

Uroczyste Posiedzenie WRDS
w Opolu
11 grudnia 2018 r. na Zamku w Mosznej odbyło się
uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Opolu. Spotkanie miało na celu
podsumowanie prac WRDS pod przewodnictwem
strony rządowej oraz podjęcie dyskusji nad nową
strategią rozwoju Województwa Opolskiego po 2020 r.

W drugiej części spotkania Komisja omówiła program
OPZZ w kontekście działań gospodarczych. Następnie
ustalono tryb prac nad oceną Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Członkowie Komisji
ustalili również tematy, które w najbliższym okresie,
będą priorytetowe dla Komisji. Komisja zajmie się
problemem postępującej pauperyzacji urzędników
państwowych – członków korpusu służby cywilnej,
wpływem demografii na przyszłość polskiej gospodarki
i systemu zabezpieczenia społecznego oraz
praktycznymi aspektami Pracowniczych Planów
Kapitałowych z punku widzenia pracowników.
W trakcie dyskusji omówiono także cele programowe
OPZZ, do których realizacji powinno dojść jak
najszybciej. Jak podkreślił przewodniczący Komisji
Zygmunt Mierzejewski, konieczne jest podjęcie działań
skutkujących
szybszym
zwiększeniem
płac
pracowników w Polsce. Niezbędne jest również
wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni oraz
systematyczne skracanie tygodniowego czasu pracy
z zachowaniem tego samego wynagrodzenia, finalnie
do 35 godzin tygodniowo.
Komisja podkreśliła również, że konieczne jest
rozpoczęcie prac nad zmianami prawnymi, które będą
dawały możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz
związku zawodowego.
AS
[fot: Zygmunt Mierzejewski,
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników]

W toku dyskusji zwracano szczególnie uwagę na
problemy służby zdrowia i oświaty (zwłaszcza
szkolnictwa zawodowego). Przewodniczący opolskiej
Rady Wojewódzkiej OPZZ zadeklarował włączenie się
Rady OPZZ do prac związanych z wdrożeniem nowej
strategii i zwrócił uwagę, że Opolszczyzna po 2020 r.
powinna stać się przede wszystkim regionem
spokojnego i komfortowego życia dla obywateli.
"Nie można dopuszczać m. in. do sytuacji, w której
pracownicy niedysponujący własnym środkiem
transportu mają ogromne problemy z dojazdem do
miejsca pracy np. w stolicy województwa i z powrotem
do domu." – podkreślił Sebastian Koćwin.
Zwrócił również uwagę na sytuację w szpitalu na
ul. Katowickiej w Opolu, gdzie szukając oszczędności
zrezygnowano z pracownika obsługującego szlaban
i teraz starsi, schorowani ludzie mają problem
z wjazdem na teren szpitala nie radząc sobie
z automatem i tworząc przy okazji korki w okolicy.
[materiał S. Koćwin;
przewodniczący RW OPZZ woj. opolskiego]

Pracownicy DPS-ów
i OPS-ów walczą o lepsze
warunki pracy
W wyniku walki o godne warunki pracy
i wynagrodzenia pracowników DPS-ów i OPS-ów
w województwie lubuskim w poniedziałek, 10 grudnia
2018 roku o godzinie 11:00 odbyła się manifestacja pod
biurem poselskim
Poseł Elżbiety Rafalskiej
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Hawelańskiej 5,
w której wzięło udział około 200 osób.

Manifestacja była wynikiem braku odpowiedzi na
pismo skierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z prośbą o spotkanie oraz zajęcie się trudną
sytuacją pracowników. Brak rozmów z pracownikami
opieki społecznej i pracownikami socjalnymi o ich
sytuacji doprowadził do kolejnego konfliktu. Brak
rozmów i konkretnych rozwiązań problemów
manifestujących pracowników skutkować będzie
zaostrzeniem protestu.

[materiał: M. Bocian,
przewodnicząca RW OPZZ woj. lubuskiego]

W trakcie manifestacji wygłoszono główne problemy
pracowników i ich niezadowolenie z braku rozmów.
Przedstawiciele organizacji związkowych z DPS-ów
i OPS-ów złożyli pismo w biurze Poseł Elżbiety
Rafalskiej, które zawierało żądania realnego dialogu na
temat ich sytuacji, zmian legislacyjnych oraz podwyżki
wynagrodzeń.

Manifestujących wsparły inne grupy zawodowe, m.in.:
nauczyciele, pracownicy przedsiębiorstw i kierowcy.

Posiedzenie Rady OPZZ
województwa dolnośląskiego
11.12.2018 r.
W dniu 11.12.2018 r. odbyło się we Wrocławiu
posiedzenie Rady OPZZ województwa dolnośląskiego,
w którym uczestniczyli członkowie Rady oraz
zaproszony gość Pan Andrzej Oćwieja Dyrektor
Oddziału Dolnośląskiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Dyrektor Oddziału NFZ przedstawił informację
o funkcjonowaniu służby zdrowia po wprowadzeniu
sieci szpitali na terenie województwa dolnośląskiego.
W toku dyskusji poruszano również tematy dotyczące
finansowania służby zdrowia, poziomu zarobków
lekarzy i pielęgniarek oraz wysokości nadwykonań
usług medycznych na Dolnym Śląsku.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady
Andrzej Otręba zapoznał zebranych z nowelizacją
Ustawy o związkach zawodowych oraz pracach nad
zmianą Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
a także szczegółowo omówił plan przychodów

i wydatków Rady na rok 2019. Rada OPZZ
województwa dolnośląskiego jednogłośnie przyjęła
uchwałę zatwierdzającą plan finansowy na kolejny rok.
RW woj. dolnośląskiego

Rada Powiatowa OPZZ
w Wałbrzychu z prezentami
w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii

mogli poczuć się lepiej. - powiedziała Pani Danuta,
przewodnicząca powiatowego OPZZ.
OPZZ otrzymało również podziękowania
pracowników i wychowanków ośrodka:

od

Dyrektor, pracownicy i cała społeczność
wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu,
pragną złożyć najserdeczniejsze podziękowania
Szanownym Paniom i Panom
Związkowcom
zrzeszonym w powiatowych strukturach

Po raz kolejny przewodnicząca powiatowej Rady OPZZ
w Wałbrzychu Danuta Warzycha zorganizowała akcję
pomocy świątecznej dla dzieci z Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych
z regionu wałbrzyskiego
To dzięki Państwu, kolejny już raz, wśród kroków
Mikołaja przychodzącego w gości, w nasze skromne
progi, rozpoznajemy ciche stąpanie zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.
To Wasze prezenty przypominają nam niezmiennie
o otwartości ludzkich serc, które – jeśli im pozwolić –
chętnie biją w jednym rytmie,
z sercami tych, którzy na dobre serca innych nie
zawsze mogli liczyć.

To dzięki Państwu, kolejny już raz, wśród kroków
Mikołaja przychodzącego w gości, w nasze skromne
progi, rozpoznajemy ciche stąpanie zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia – tymi słowami spotkanie
rozpoczęła dyrektor ośrodka, pani Gabriela Cynk –
Kwiatkowska.
Na wychowanków ośrodka czekały występy
artystyczne i liczne żarty mocno przerośniętego
krasnala ogrodowego, który na co dzień pracuje
w MOS-ie, jako wychowawca. Wszyscy mogli poczuć
się jak dzieci.
- Jesteśmy tu już czwarty raz– jak zwykle, jest bardzo
radośnie. A to, przecież są chłopcy, których życie nie
jest usłane różami. Chcemy pokazać im, jak bardzo są
dla nas ważni. A przy tym, jak ważna jest otwartość na
potrzeby innych ludzi. To dlatego, jak co roku, na
upominki złożyło się wiele osób, z całego regionu.
Liczymy na to, że sercach tych młodych ludzi zostanie
zaszczepiona idea pomagania. Dzięki temu sami będą

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa otwartości na
potrzeby innych ludzi, w sercach naszej młodzieży
zostanie zaszczepiona idea pomagania. Idea doniosła
i ważna, kojarzona niezmiennie
z działalnością związkową, materializująca się
również
pod szyldem OPZZ.

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych dziękujemy za życzenia. AS
[materiał: Rada Powiatowa OPZZ w Wałbrzychu]

Za prawa pracownicze nasze
i wasze OPZZ na Kongresie
MKZZ
W dniach od 2 do 7 grudnia 2018 roku odbył się 4.
Światowy Kongres Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych (MKZZ) w Kopenhadze.
MKZZ jest największą światową centralą związkową,
która w ostatnich latach znacznie wzrosła w siłę.
Podczas poprzedniego Kongresu, który odbył się

w 2014 roku, liczba członków MKZZ wynosiła 176 mln
pracowników zorganizowanych w 325 organizacjach w
161 krajach. Natomiast w 2018 roku liczba ta wynosi
już 207 milionów pracowników zrzeszonych w 331
organizacjach ze 163 państw.

zwiększających się nierówności poprzez układy
zbiorowe, wzrost stawek minimalnych oraz ochronę
socjalną
- zlikwidowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet
i mężczyzn, walki z dyskryminacją i rasizmem
i podjęcie działań przeciw przemocy uwarunkowanej
płcią.
Zwracano uwagę na to, że przed globalnym ruchem
związków zawodowych stoi wiele poważnych barier
działania, takich jak wzrastające przemoc przeciwko
związkowcom, która była odnotowana w 41 krajach
w 2014 roku, a już w 65 krajach w 2018 roku. Podczas
Kongresu przyjęto 5 rezolucji w pilnych sprawach
apelując o:
•

W tegorocznym Kongresie wzięło udział około 1200
uczestników, w tym 6-osobowa delegacja OPZZ. OPZZ
reprezentowali Przewodniczący Jan Guz, Adam
Rogalewski
i
Katarzyna
Duda z
Wydziału
Międzynarodowego, Katarzyna Leszcz-Cimoszko
z ZZIT, a także Janina Petelczyc i Dorota Obidniak
z ZNP. OPZZ jedna z niewielu delegacji na kongresie
spełniła wymogi sprawiedliwej partycypacji. Ilość
kobiet w naszej delegacji przekroczyła wymagane
50 procent a liczba młodych 15 procent (młodzi
stanowili 33 procent członków delegacji).OPZZ po raz
kolejny pokazało, że jest nowoczesną i progresywną
centralą związkowa.
Tematy przewodnie Kongresu
Podczas Kongresu odbyły się 4 główne debaty wokół
następujących zagadnień: pokój, demokracja i prawa;
regulowanie siły ekonomicznej; globalna zmiana –
sprawiedliwe przejście oraz równość. W związku z tymi
tematami Kongres określił priorytety działań na swoją
najbliższą kadencję. Należą do nich:
- zwiększenie liczby członków do 250 milionów
w ciągu najbliższych 4 lat
- stworzenie nowej umowy społecznej, zgodnie z którą
biznesy, w tym biznesy platformowe biorą
odpowiedzialność za swoich pracowników i respektują
wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka
- zapewnienie sprawiedliwego przejścia do gospodarek
zrównoważonych, aby zmierzyć się z wyzwaniami
związanymi z klimatem i utrzymać wzrost temperatury
klimatu maksymalnie na poziomie 1,5 stopnia
- odwrócenie tendencji powolnego wzrostu stawek oraz

•
•
•
•

przestrzeganie praw człowieka i do pokoju
w Kolumbii
solidarność z pracownikami i studentami
w Iranie
reformy prawa pracy na Węgrzech
przestrzeganie praw pracy i solidarności
z niezależnymi związkami w Kazachstanie
uwolnienie byłego brazylijskiego prezydenta
Luli.

Wybory Najgorszego Szefa Świata 2018 roku
Podczas Kongresu dokonano wyboru Najgorszego
Szefa Świata 2018 roku. Wśród nominowanych
znalazło się 10 pracodawców, m.in. szef Amazona,
Samsunga i sieci hoteli Marriott. W konkursie
zwyciężył Michael O’Leary – szef Ryanaira. Sekretarz
Generalna MKZZ Sharan Burrow skomentowała ten
wybór następująco:
“W 2018 roku zwycięzcą zostaje człowiek, który przez
30 ostatnich lat powtarzał, że „prędzej piekło
zamarznie, niż w jego firmie powstaną związki
zawodowe”; człowiek, który zbudował swoją firmę na
niskich kosztach, modelu biznesu opartym na niskich
płacach, który eksploatuje pracowników; człowiek który
powiedział, że elastyczność jest kluczowa do
odniesienia sukcesu; człowiek który zwolnił
pracowników za utworzenie związku zawodowego;
człowiek, przeciwko któremu w tym roku zorganizowano
największe strajki w historii firmy”.

Sekretarz Generalna Międzynarodowej Federacji
Pracowników Transportu Stephen Cotton dodała:
“Rok temu Ryanair zaakceptował działalność związków
zawodowych i teraz mamy 50% uzwiązkowienia albo
prowadzimy dialog. Nie spoczniemy, nim każdy
pracownik nie będzie miał praw, godnej pracy
i bezpiecznych warunków zatrudnienia. Globalny ruch
związkowy jasno daje do zrozumienia szefowi
Ryanair’a, że związki zawodowe będą stać na straży
godności, szacunku, zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników”.

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
powiedział do obecnych, że „Polacy walczyli o wolność
naszą i waszą, a polski ruch związkowy będzie walczył
o prawa pracownicze nasze i wasze”. Janina
Petelczyc zabrała głos o potrzebie obrony edukacji
przed prawicowymi populistami i zwolennikami
rozwiązań neoliberalnych. Delegatka zwróciła również
uwagę na problemy młodego pokolenia, w tym na
wysokie bezrobocie (które w południowej Afryce
wynosi ponad 50%, a w Grecji ponad 36%) oraz na
prekaryjne warunki zatrudnienia. "Młodzi nie tylko
zarabiają mniej, ale są często pozbawieni
zabezpieczenie społecznego. Jeżeli to się nie zmieni, to
nasze emerytury będą poniżej poziomu ubóstwa i nie
pozwolą na godne życie" – stwierdziła Janina.
Zwracając się po portugalsku do obecnych przyjaciół ze
związków zawodowych z Brazylii zapewniała
o wsparciu polskich związkowców dla ich walki
o demokrację, równość i rozwój społeczny.

Wybory nowych władz MKZZ

Aktywność delegacji OPZZ podczas Kongresu
Członkowie delegacji OPZZ brali aktywny udział
w obradach Kongresu. Przewodniczący OPZZ Jan
Guz wystąpił podczas sesji regionu europejskiego
mówiąc m.in o problemie wzrostu populizmu, a także
o potrzebie obrony zasad demokratycznych. Adam
Rogalewski w swoich wystąpieniach podkreślił
potrzebę przeciwstawiania się międzynarodowym
firmom, które zaniżają wynagrodzenia i atakują
prawa pracownicze. Delegat OPZZ stwierdził również,
że sprawiedliwa transformacja gospodarki powinna być
podstawą naszych działań w walce z ociepleniem
klimatu. Na koniec, nawiązując do tegorocznej rocznicy

Podczas Kongresu zostały ponadto wybrane nowe
władze MKZZ. Na stanowisko Sekretarza Generalnego
MKZZ kandydowały dwie kobiety: Sharan Burrow,
dotychczasowa Sekretarz Generalna MKZZ (będzie to
jej trzecia kadencja), wywodząca się z australijskiego
związku ACTU oraz Susana Camuso z włoskiego
związku CGIL. Sharan Burrow została wybrana na
stanowisko 54 milionami głosów przeciwko
50 milionom głosów oddanych na Susane Camuso.
Zastępca sekretarza generalnego został Owen Tudor
z brytyjskiej konfederacji związków zawodowych,
który jest dobrym przyjacielem OPZZ-u.
K. Duda

Posiedzenie
Międzyresortowej Komisji
ds. Stężeń i Natężeń
Czynników Szkodliwych dla
Zdrowia w Środowisku
Pracy
W dniu 6.12.2018r. odbyło się 90 posiedzenie
Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń
Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku
Pracy. OPZZ reprezentował Z. Mierzejewski.
W pierwszej części spotkania przedstawiciele KGHM
Polska Miedź przedstawili i omówili program poprawy
warunków pracy w kopalniach miedzi. Ponieważ
planowane jest wprowadzenie w życie obniżenie
wartości NDS dla tlenków azotu do wartości 2,5 mg/m3
( z okresem przejściowym dla sektora górnictwa
podziemnego do 21.08.2023r) w Spółce podjęto
działania mające na celu przygotowanie do
przedmiotowych zmian przepisów. Pojęto pilotażowe
prace badawcze w celu określenia bilansu źródeł emisji
gazów w atmosferze kopalnianej i stanu zagrożenia
gazowego w cyklu technologicznym oraz opracowanie
systemu kontroli stężeń gazów bezpośrednio z układów
wydechowych silników diesla w podziemnych
wyrobiskach kopalń.
Przy wystąpieniu przekroczeń Spółka podejmuje
działania o różnym charakterze, mające na celu
ograniczenie stopnia narażenia pracowników, poprzez
zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, technicznych
oraz środków ochrony osobistej. (wprowadzenie
nowych maszyn górniczych wyposażonych w układy
oczyszczania spalin Ad Blue, rozszerzenie zakresu
stosowania materiałów wybuchowych emulsyjnych,
modyfikacje istniejących systemów organizacji
eksploatacji
w
aspekcie
uintensywnienia
przewietrzania, optymalizacja organizacji pracy
samojezdnych maszyn górniczych.)W zakresie ochrony
indywidualnej i zbiorowej stosowane są nowoczesne
rozwiązania (półmaski ochronne, pochłaniacze
wielogazowe, filtry przeciwpyłowe, pełne maski
oddechowe klasy 1, katalizatory DC12DFQ4,
urządzenia filtorowentylacyjne) dalsze prace zostały
wpisane w program poprawy warunków pracy na lata
2019-2020.

Podczas dyskusji członkowie Zespołu pozytywnie
ocenili prace dążące do poprawy warunków pracy
w kopalniach miedzi.
Następnie omówiono i przyjęto do stosowania
metodykę ustalania normatywów higienicznych dla
cytostatyków.
1. Fluorouracyl przyjęty NDS 0,0035 mg/m3
2. 2-nitroanizol 1,6 mg/m3
3. N-nitrozo-dimetyloamina 0,0025 mg/m3
Przedstawiono sprawozdania z prac poszczególnych
Zespołów Ekspertów w 2018r. i planom prac w 2019 r.
(czynników chemicznych i pyłowych, czynników
biologicznych , fizycznych, pól elektromagnetycznych,
mikroklimatu, promieniowania optycznego).
Po dyskusji przyjęto plany prac na 2019r.
Na zakończenie ZM w imieniu OPZZ złożył życzenia
świąteczne i noworoczne członkom Zespołu.
Z. Mierzejewski

Związek Zawodowy
jako obserwator
Do niecodziennej sytuacji doszło w Spółce Koleje
Mazowieckie,
podczas spotkania pracodawcy,
z
reprezentującymi
pracowników
związkami
zawodowymi podczas którego związki zawodowe,
sygnatariusze ZUZP, złożyły wniosek o wykluczenie
z udziału w spotkaniu organizacji związkowych, które
nie są sygnatariuszami Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy, gdyż nie posiadają deklaracji
prawnej do uczestnictwa w tym spotkaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią kol. Ryszarda
Filochowskiego, przewodniczącego Rady Krajowej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników
Transportu
dotyczącego tego
niecodziennego
zdarzenia.
Sławomir Szopiński: Jak oceniasz to co zdarzyło się
w
Kolejach
Mazowieckich gdzie
z
jednej
strony związki zawodowe, sygnatariusze ZUZP,
złożyły wniosek o wykluczenie z udziału w spotkaniu
organizacji związkowych, które nie są sygnatariuszami
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, gdyż nie
posiadają deklaracji prawnej do uczestnictwa w tym
spotkaniu, z drugiej strony Pracodawca uznał, że
organizacje związkowe, które nie są sygnatariuszami
ZUZP mogą przysłuchiwać się negocjacjom ale nie
mogą brać aktywnego udziału we wprowadzaniu
zmian.
Ryszard
Filochowski: Uważam,
że
wniosek
złożony przez
związki
zawodowe,
które
są
sygnatariuszami ZUZP w Kolejach Mazowieckich jest
słuszny i poparty przepisami prawa. Art. 92 ZUZP
w ust. 1 mówi, że strony Układu powołują Komisję do
spraw interpretacji Układu i pozostałych dokumentów
Systemu Zakładowego Prawa Pracy, dokonywania
okresowej oceny funkcjonowania tych dokumentów,
a także rozstrzygania sporów w tym zakresie. Z kolei
ust 3 wskazuje, iż w skład Komisji wchodzi po jednym
przedstawicielu z każdego Związku Zawodowego
będącego Stroną Układu oraz jeden do trzech
przedstawicieli Pracodawcy. Jak wynika z powyższego,
związki zawodowe, strony ZUZP, kierując się
ostrożnością, słusznie wnioskowały o wykluczenie
z rozmów organizacji, które nie posiadają umocowania
prawnego by w nim uczestniczyć. Niezrozumiałe jest
dla mnie stanowisko Pracodawcy, który uznał, że
związki zawodowe, które nie posiadają deklaracji
prawnej mogą uczestniczyć w spotkaniu jako
obserwatorzy. Uważam, że pracodawca popełnił tu
błąd. Moim zdaniem po złożeniu wniosku przez związki
zawodowe, które są strona ZUZP Pracodawca powinien
poprosić pozostałe organizacje o opuszczenie sali
rozmów.
S. Sz.: W cytowanym przez Ciebie treści ZUZP
pojawia się nazwa “System Zakładowego Prawa
Pracy” możesz przybliżyć czytelnikom co mieści się
pod tym pojęciem?
R. F.: Pod pojęciem “System Zakładowego Prawa
Pracy” mieści się wiele aktów prawnych dotyczących
pracowników został on zdefiniowany w Art. 1 ZUZP.

Zgodnie z treścią ust. 10 pod nazwą „System
Zakładowego Prawa Pracy” lub „System” należy
rozumieć wszystkie dokumenty zakładowego prawa
pracy, a w tym: Układ, Regulamin pracy, Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Regulamin premiowania, Regulamin premiowania
kierowników pociągu i konduktorów a także Uchwały
Zarządu Spółki, Decyzje Członków Zarządu Spółki,
itp. Jak widzisz jest to bardzo obszerny katalog aktów
prawnych obejmujący praktycznie wszystkie przepisy
prawa dotyczące praw i obowiązków pracowników
i pracodawcy.
S. Sz. Co twoim zdaniem, powinny zrobić
organizacje związkowe, które nie są stroną Układu
aby brać czynny udział w spotkaniach i mieć wpływ
na kształtowanie aktów prawnych zaliczanych do
Systemu Zakładowego Prawa Pracy.
R. F.: Nie jest to tylko moje zdanie. Procedurę w tym
zakresie zawiera Kodeks pracy. Zgodnie z art 2419 § 3
Kodeksu pracy strony Układu mogą wyrazić zgodę, aby
w prawa i obowiązki strony wstąpiła organizacja, która
nie zawarła Układu, dotyczy to organizacji
niereprezentatywnych. Jeżeli organizacją posiada status
organizacji reprezentatywnej to działając na podstawie
art 2419 § 4 Kodeksu pracy może wstąpić w prawa
i obowiązki stron Układu, składając w tym celu
oświadczenie stronom tego Układu. Mając na uwadze
przepisy Kodeksu pracy uważam, że związki te
powinny wystąpić do stron ZUZP z akcesem wstąpienia
jako strona w prawa i obowiązki stron układu. Do czasu,
kiedy zostaną stroną ZUZP niestety nie będzie możliwy
ich udział w spotkaniach dotyczących aktów prawnych
Zakładowego Systemu Prawa Pracy. Gdyby organizacje
nieuprawnione, jako strona brały udział w ustalaniu ww.
przepisów regulacje te byłyby obarczone istotnym
błędem prawnym, co w konsekwencji mogłoby mieć
wpływ na roszczenia pracownicze przed sądami pracy,
dlatego dziwię się, że Pracodawca pozwala na takie
działania.
S. Sz. Pracodawca wyraził zgodę na to by
nieuprawnione związki zawodowe były tylko
obserwatorem. Jakie widzisz w tym zagrożenia?
Nie do końca się zgodzę z tą wypowiedzią. Oprócz tego,
że związki te były obserwatorem, to udostępniono im do
podpisu protokół ze spotkania, a to już nie jest tylko
obserwowaniem. Zgodnie z przepisami prawa pracy
Protokół ze spotkania jest umową społeczną
podpisywana przez strony. Pozwalając na podpisanie
protokołu, przez nieuprawnione do tego związki
zawodowe, Pracodawca te facto uznał je jako strony

umowy. Pomijam już fakt, że podczas takich spotkań
poruszane są sprawy, które są uznawane jako tajemnica
przedsiębiorcy. Bez odpowiedzi pozostawię pytanie,
czy tajemnicę przedsiębiorcy może poznać ktoś, kto nie
ma do tego umocowania prawnego?
S. Sz. Sprawę będziemy obserwować na bieżąco.
Dziękuję, za rozmowę.
R. F.: Dziękuję.
Opracował: Sławomir Szopiński
www.ozzpt.org.pl
[fot. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady
Krajowej OZZPT]

Seminarium ACTRAV ILO
W listopadzie br. zorganizowano w Budapeszcie
seminarium dla prawników oraz liderów związkowych
z zakresu korzystania ze standardów Międzynarodowej
Organizacji Pracy oraz wykorzystania tychże
standardów jako mechanizmów kontrolnych.
W seminarium wzięli udział reprezentanci takich
krajów, jak: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia,
Ukraina, Czarnogóra, Słowenia, Litwa, Łotwa, Węgry,
Czechy, Słowacja, Mołdawia oraz Polska. OPZZ był
reprezentowany przez Kol. Jacka Dubińskiego –
przewodniczącego Federacji ZZM i R, szefa
Zachodniopomorskiej OPZZ.
Kol. Magnus Berge /ACTRAV/ przedstawił wyzwania
jakie stoją przed związkami zawodowymi centralnej
i wschodniej Europy. Zadania wynikające, m.in.
z
przyjętych
przez
państwa
standardów
Międzynarodowej Organizacji Pracy – rola związków
zawodowych w kontroli przestrzegania tychże
standardów.
Z kolei Victor Ricco, w znakomity i obrazowy sposób
przedstawił związkowcom System MOP wraz z całym
mechanizmem kontrolnym.
Przypomniano, na wstępie, o czym często zapominamy
trójstronność Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ta
trójstronność, wyrażając się w strukturze MOP to:
•

•

•

Konferencja/ Sesja MOP: pracownicy –
1 delegat, rządy – 2 delegatów i pracodawcy –
1 delegat
Komitet Zarządzający /Governing Body/:
pracownicy – 13, rządy – 28, pracodawcy –
14 członków.
Biuro MOP

Wyjątkowo obrazowo pokazany regularny system
kontroli w postaci:
- Komitetu Ekspertów MOP /CEAC/
- Komitetu Standardów MOP /CAS/
wraz z praktycznym ukazaniem strategii wynikającej
z kalendarza funkcjonowania MOP pozwolił zebranym
na przełożenie zasad wynikających z szeregu
podstawowych konwencji MOP na praktyczne ich
wykorzystanie w obronie praw pracowniczych
w danym kraju.
Te podstawowe konwencje to: C 87. C 98, C29, C 100,
C105, C 111, C 138, C81, C 122, C 129 oraz C 144.
Specjalnym mechanizmem kontrolnym jest Komitet
Wolności Zrzeszania się /FOA/.
Kolejne prezentacje prowadzone przez ekspertów
ACTRAV: Cristine Mihes, Kenichi Hirose dotyczyły:
•
•
•

Dyskryminacji w pracy.
Płac C 95 i C 131.
Różnic w prowadzeniu skarg związkowych wg.
Systemów standardowego i specjalnego.

Uczestnicy seminarium z nw. krajów przedstawili
krótkie informacje dotyczące:
•
•
•

Mołdawia i Ukraina – sprawa w CAS dotycząca
inspekcji pracy
Czechy – dyskryminacji
Serbia – trójstronnego dialogu

Każdy panel kończył się ożywioną i interesującą
dyskusją. Dość powiedzieć, że porównanie polskiego
dialogu społecznego do balu na Titanicu zakończonego
katastrofą w postaci zderzenia z górą lodową znalazło
pełne zrozumienie wśród uczestników seminarium.
Finałowym akcentem seminarium były warsztaty
polegające na przeprowadzeniu, za pomocą
instrumentarium MOP spraw/ skarg dotyczących:
•
•

Wyrzucenia z pracy lidera związkowego.
Zerwania/ odrzucenia negocjacji układu
zbiorowego.

Zadania te przy bieżącej korekcie Kol. Ricco zostały
wykonane i na pewno stanowią znakomity bagaż
praktyczny wyniesiony przez uczestników seminarium.
Całość podsumowałbym dość szczególnym wnioskiem
stwierdzającym, że polskie związki zawodowe, w tym
nasz OPZZ w minimalnym stopniu wykorzystują
instrumentarium MOP w walce prawa pracownicze.
I to należałoby w naszej praktyce zmienić.
Jacek Dubiński

