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26 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady
OPZZ.

Członkowie Rady uczcili minutą ciszy zmarłego w
dniu 24 maja br. śp. Jana Guza przewodniczącego
OPZZ i zmarłego w dniu 5 czerwca br. śp. Stanisława Grabowskiego przewodniczącego Federacji
Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu
„Farmacja”.

Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej
Radzikowski poinformował uczestników o odbytych:
•

•

•

26 kwietnia Zjeździe Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącego kol. Andrzeja Szczepańskiego,
17 maja br. Zjeździe Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącego
tej Federacji kol. Jana Budkiewicza
oraz
23 maja br. Zjeździe Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i ponownym wyborze na
funkcję przewodniczącego kol. Stanisława Janasa.

W kolejnym punkcie członkowie Rady
zdecydowali, że wybory nowego przewodniczącego OPZZ, który zastąpi śp.
Jana Guza odbędą się 25 września
2019 roku, na posiedzeniu Rady
OPZZ.
Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Piotr
Ostrowski omówił priorytety programowe OPZZ
na najbliższy okres. Rada dyskutowała również
nad opiniami OPZZ do przedstawionych przez
stronę rządową Radzie Dialogu Społecznego:
•

założeniami do projektu budżetu państwa na rok
2020,
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•

propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
na rok następny,
• prognozowaną dynamiką produktu krajowego
brutto,
• prognozowanymi zmianami cen towarów i usług
konsumpcyjnych,
• prognozowanym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw,
• prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej,
• prognozowanymi zmianami w stopie bezrobocia,
• prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej,
• wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

W kolejnej części omówiono informację o wykonaniu budżetu państwa za rok 2018, przekazanej
Radzie Dialogu Społecznego przez Radę Ministrów.

W ostatniej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski poinformował
Radę, że 1 lipca 2019 r. odbędzie się nadanie
jednej z sal w CPS „Dialog” imienia Jana Guza.
Uroczystość odbędzie się w dniu 1 lipca br. przed
posiedzeniem plenarnym RDS.
AS

W dniu 25 czerwca br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Niezależny Samorządny
Związek
Zawodowy
„Solidarność” skierowały do Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego wspólny list. Pismo dotyczy Deklaracji Politycznej, która zostanie przyjęta przez państwa członkowskie ONZ we wrześniu
br. podczas Szczytu Celów Zrównoważonego
Rozwoju w Nowym Jorku. Związki podkreśliły, że
w przedmiocie ich zainteresowania leży w szczególności osiągnięcie CELU 8 w zakresie godnej pracy. Inicjatywa polskich
związków
jest częścią międzynarodowej akcji na rzecz promowania
implementacji
Celów
Zrównoważonego
Rozwoju, realizowanej przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych.
Poniżej treść listu:
„Szanowny Panie Premierze,
związki zawodowe uważają przyjęcie Celów
Zrównoważonego Rozwoju (Social Dialogue Goals, SDG) za historyczne wydarzenie, które
utrzyma uniwersalny program oparty na prawach
i obejmujący trzy wymiary zrównoważonego rozwoju.
Deklaracja Polityczna, która zostanie przyjęta
przez państwa członkowskie ONZ we wrześniu
br. na szczycie Celów Zrównoważonego Rozwoju, będzie miała zasadnicze znaczenie dla wyzwań teraźniejszości, a co najważniejsze, dla utorowania drogi do realizacji i wdrożenia rozsądnych polityk, które mogą przyspieszyć drogę
w kierunku zrównoważonego rozwoju.
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Osiągnięcie celów Agendy 2030 w wyznaczonym
terminie
będzie
zadaniem
trudnym,
jeśli nie niemożliwym. Jak podkreślono w Światowej
Perspektywie Zatrudnienia i Polityki Społecznej
Międzynarodowej Organizacji Pracy 2019, „przy
obecnym tempie poprawy osiągnięcie SDG8
do 2030 roku jest mało prawdopodobne. SDG8
jest mało prawdopodobne do osiągnięcia do 2030
roku. Nadal występują poważne luki, zarówno
w obrębie krajów, jak i wewnątrz nich”.
Z tego właśnie powodu stanowczo apelujemy do
państw
członkowskich ONZ
o zatwierdzenie
wiążącej Deklaracji Politycznej,
nadającej wiarygodność ich zobowiązaniom, co
do ogólnych ram
Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w konsekwencji
wielostronnemu systemowi ONZ jako całości.
Jeśli chodzi o zobowiązania i wezwanie do działania (związane z częścią III obecnego Draftu
Wstępnego) związki zawodowe domagają się
włączenia
następujących
priorytetów
do podstawowych założeń Deklaracji Politycznej
Celów Zrównoważonego Rozwoju:
1.Niepozostawienie nikogo w tyle: podkreślamy
potrzebę zobowiązania się do Powszechnej Gwarancji Pracy, która zapewni wszystkim pracownikom ochronę miejsc pracy, obejmującą podstawowe prawa pracowników (wolność zrzeszania
się i rokowań zbiorowych), odpowiedniego minimum egzystencji, ograniczenia godzin pracy i zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

2.Mobilizowanie odpowiedniego i dobrze ukierunkowanego finansowania: podkreślamy potrzebę
zawarcia w Deklaracji Politycznej odniesienia do
ochrony socjalnej jako podstawowego sposobu
zwalczania ubóstwa i nierówności, a także wspierania ograniczania szarej strefy. Systemy ochrony
socjalnej powinny zostać rozszerzone tak, aby
miały zasięg powszechny, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy (Konwencja 102 i Zalecenie 202).

ustanowienie międzynarodowego systemu zarządzania i standardów dla platform cyfrowych, jak
również przepisów regulujących korzystanie
z danych.
6.Wzmocnienie forum politycznego wysokiego
szczebla: związki zawodowe wzywają do podjęcia
zdecydowanego zobowiązania do zreformowania
mechanizmów monitorowania i przeglądu Agendy
2030, wprowadzając proces nadzorczy Celów
Zrównoważonego Rozwoju (oparty na HLPF i Forach Regionalnych), oparty na przejrzystym
i partycypacyjnym dialogu ze społeczeństwem
obywatelskim.

3.Wzmocnienie instytucji na rzecz bardziej zintegrowanych
rozwiązań:
dialog
społeczny
i trójstronność między pracodawcami,
a
organizacjami
przedstawicielskimi pracowni- Związki zawodowe wspierają wdrażanie Celów
ków z rządami muszą być wy- Zrównoważonego Rozwoju na całym świecie.
raźnie uznane jako sposób na
wprowadzenie partycypacyjnych, reprezentatywnych i przejrzystych procesów decyzyjnych oraz
SDG8 podkreśla ambicję promowania zrównowajako sposobu na zapewnienie odpowiedzialności
żonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
w procesie oceny postępów Celów Zrównoważowłączeniu społecznemu, pełnego i produktywnego
nego Rozwoju.
zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.
4.Rozwiązywanie problemów poprzez współpracę Łącząc kilka tematów, takich jak wzrost gospomiędzynarodową i wzmocnienie globalnego part- darczy, zatrudnienie i wymiar społeczny, SDG8
nerstwa: apelujemy o bezpośrednie zawarcie odgrywa kluczową rolę w ramach Agendy 2030.
w Deklaracji Politycznej apelu do sektora prywatWymienione wyżej zalecenia leżą u podstaw
nego, aby ten przestrzegał społecznej odpowieSDG8. Dlatego też zdecydowanie wzywamy
dzialności biznesu (CSR) i aby zawsze stosował
do aktywnego zaangażowania w podtrzymywaniu
należytą staranność, zgodnie z wytycznymi ONZ
dotyczącymi biznesu i praw człowieka oraz aby
dostosował modele biznesowe do Celów Zrównoważonego Rozwoju.
5.Wykorzystanie nauki, technologii i innowacji
z większym naciskiem na transformację cyfrową
dla zrównoważonego rozwoju: w kontekście działań na rzecz klimatycznych i zmian technologicznych rządy muszą opracować systemy wspierające uczenie się przez całe życie, a także wspierać
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Rada Europejska przyjęła
Program Strategiczny na lata
2019 - 2024
Rada Europejska przyjęła Program Strategiczny na lata 2019–2024. Dokument określa wytyczne dla prac unijnych instytucji na
najbliższe pięć lat. Koncentruje się
na czterech głównych priorytetach:

ności Europy, dobrobytu i roli, jaką Europa odgrywa na arenie światowej oraz tworzenia miejsc
pracy. Biorąc pod uwagę to, że wyzwania w zakresie technologii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju przekształcają globalny krajobraz, należy oprzeć długoterminowy i zrównoważony wzrost na odnowionych podstawach oraz
wzmocnić spójność w UE. Jednym z zadań jest
troska o to, by euro było korzystne dla obywateli

• ochronie obywateli i swobód
• rozwijaniu silnej i dynamicznej bazy
gospodarczej
• budowaniu Europy neutralnej dla
klimatu, zielonej, sprawiedliwej i socjalnej
• promowaniu europejskich interesów i wartości na arenie międzynarodowej.
Ochrona obywateli i swobód
W Programie podkreślono, że UE
musi bronić podstawowych praw i swobód przy- i pozostało odporną walutą pogłębiając unię gosługujących jej obywatelom na podstawie Trakta- spodarczą i walutową we wszystkich jej wymiatów oraz chronić ich przed istniejącymi zagroże- rach, ukończyć budowę unii bankowej i unii rynniami. Rządy prawa we wszystkich unijnych de- ków kapitałowych oraz wzmacniając międzynaromokracjach są kluczowym gwarantem tego, że dową rolę euro. W celu zwiększenia skuteczności
wartości europejskie są dobrze chronione; muszą działań potrzebne jest bardziej zintegrowane poone być w pełni respektowane przez wszystkie dejście łączące wszystkie odpowiednie polityki
państwa członkowskie i przez UE. Program sta- i wymiary: pogłębienie i wzmocnienie jednolitego
nowi ponadto, że skuteczna kontrola granic ze- rynku i jego czterech swobód, opracowanie politywnętrznych jest bezwzględnym warunkiem za- ki przemysłowej dostosowanej do przyszłości,
gwarantowania bezpieczeństwa, przestrzegania zajęcie się rewolucją cyfrową i zapewnienie spraprawa i porządku oraz zapewnienia właściwie wiedliwego i skutecznego opodatkowania.
funkcjonującej polityki UE. Polityka migracyjna
powinna polegać na pogłębianiu współpracy
z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów w Budowanie neutralnej dla klimatu, zielonej, spracelu zwalczania nielegalnej migracji i handlu wiedliwej i socjalnej Europy
ludźmi oraz zapewnienia im skutecznych powrotów. Należy koncentrować się na walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną, przed UE powinna przyspieszyć przejście na odnawialzłośliwymi działaniami cybernetycznymi,
zagrożeniami hybrydowymi i dezinfor- Program Strategiczny jest świadomy tego, że skutki zmian
macją pochodzącą od wrogich podmio- klimatu stają się bardziej widoczne i wszechobecne, a więc
należy pilnie zintensyfikować działania na rzecz łagodzenia ich
tów państwowych i niepaństwowych.
Rozwój naszej bazy gospodarcza: europejski model na przyszłość

negatywnym skutkom.

Rada Europejska wskazuje, że silna baza gospodarcza ma kluczowe znaczenie dla konkurencyj-
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ne źródła energii, zwiększyć efektywność energetyczną, a także zmniejszyć zależność
od źródeł zewnętrznych. Zmiana na

bardziej ekologiczną, sprawiedliwszą i bardziej
integracyjną przyszłość pociągnie za sobą krótkoterminowe koszty i wyzwania. Dlatego tak ważne
jest, aby w procesie tych zmian trzymać rękę na
pulsie i pomagać społecznościom i jednostkom
dostosować się do nowego świata. Wymaga to
wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
na szczeblu UE i państw członkowskich.
Promowanie interesów i wartości Europy na świecie
Rada Europejska zapowiada, że wraz z globalnymi partnerami podzielającymi wartości UE będzie nadal działać na rzecz globalnego pokoju
oraz promowania demokracji i praw człowieka.
Aby jednak lepiej bronić swoich interesów i wartości UE musi nadać wyraźniejszego priorytetu europejskim interesom gospodarczym, politycznym
i bezpieczeństwa. Ambitna i solidna polityka handlowa zapewniająca uczciwą konkurencję, wzajemność i obopólne korzyści jest centralnym elementem w tym względzie. UE musi również przyjąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i obronę, w szczególności poprzez
zwiększenie inwestycji w obronność, rozwój zdolności i gotowości operacyjnej; będzie ściśle
współpracować z NATO, przy pełnym poszanowaniu zasad określonych w Traktatach i przez
Radę Europejską, w tym zasad integracji, wzajemności i autonomii podejmowania decyzji przez
UE. Stosunki z partnerami strategicznymi, w tym
z partnerami transatlantyckimi i wschodzącymi
potęgami, muszą być kluczowym elementem solidnej polityki zagranicznej.

Konwencja w sprawie eliminacji
przemocy i molestowania
w miejscu pracy
W dniu 21 czerwca br. podczas sesji plenarnej
108 konferencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy (MOP) przedstawiciele związków zawodowych osiągnęli porozumienie z rządami i pracodawcami w kwestii przyjęcia ogólnoświatowej
Konwencji w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w miejscu pracy. „To jest wielki sukces
i Ogólnopolskie Porozumie Związków Zawodowych (OPZZ) wyraża nadzieję, że Konwencja zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa
świata” – komentował dr Adam Rogalewski, który
wraz z Jackiem Dubińskim reprezentował OPZZ
w czasie konferencji.
Konwencja ustanawia prawo każdego do pracy
wolnej od przemocy i molestowania oraz będzie
wymagać od krajów na całym świecie:
• Wprowadzenia w życie przepisów zakazujących
i sankcjonujących przemoc i molestowania w pracy.
• Zobowiązania pracodawców, po konsultacji
z pracownikami i ich związkami, do posiadania
polityki zapobiegania oraz zwalczania przemocy
i molestowania.
„Każdy powinien mieć prawo do zarabiania na
życie bez lęku przed przemocą lub molestowaniem”, powiedział Per Hilmersson, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych (EKZZ), „a pracodawcy
powinni mieć wyraźny obowiązek stworzenia
przejrzystych i jasnych procedur zapobiegających
przemocy i molestowania, aby wesprzeć ofiarę
i odpowiednio postąpić ze sprawcą.
Manuela Tomei , dyrektor Departamentu Jakości
Pracy MOP, powiedziała: „Bez szacunku nie ma
godności w pracy, a bez godności nie ma sprawiedliwości społecznej. Po raz pierwszy przyjęto
Konwencję i zalecenie w sprawie przemocy i molestowania w świecie pracy. Mamy teraz uzgodnioną definicję przemocy i nękania. Wiemy, co
należy zrobić, aby temu zapobiec. Mamy nadzieję, że nowe standardy wprowadzą nas w przyszłość pracy, którą chcemy zobaczyć”.
KD
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Ul. Nowogrodzka w Warszawie
zablokowana przez
manifestujących pracowników
JSW
24 czerwca br., w Warszawie przed siedzibą
Prawa i Sprawiedliwości odbyła się pikieta
pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Przeszło tysiąc osób domagało się od Prezesa
PiS, aby zainterweniował w sprawie podjęcia
nadzoru nad poczynaniami kierownictwa JSW
lub ew. jego odwołaniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego.
Głównymi zarzutami w stronę zarządu JSW jest
niegospodarność majątkiem spółki. Padały również niepochlebne słowa w kierunku Ministra
Energii, który, w opinii strajkujących, pozwala na
złe zarządzanie finansami JSW. Uczestnicy manifestacji jednogłośnie stwierdzali, jest to bardzo
niekorzystnie dla spółki i przypominają jej tragiczną sytuację sprzed paru lat. „Udało nam się wyjść

z kryzysu, wszyscy jesteśmy jedną górniczą rodziną, czy chcecie powrotu tamtych dni, kiedy
nasza sytuacja, sytuacja pracowników, nasza
przyszłość stała pod ogromnym znakiem zapytania? Nie chcemy biedy chcemy pracować, chcemy żyć.” – mówił jeden z uczestników protestu.
Związkowcy skierowali petycję w tej sprawie do
Jarosława Kaczyńskiego, która została dostar-
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czona do siedziby PiS. Jej treść prezentujemy
poniżej.
PETYCJA DO PREZESA KACZYŃSKIEGO
Szanowny Panie Prezesie,
Jako Reprezentatywne Organizacje Związkowe
działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz
załoga naszej spółki,
Prosimy o natychmiastową reakcję w sprawie
przywrócenia normalności w jastrzębskiej spółce
węglowej! Minister Tchórzewski ręcznie steruje
naszą firmą, w ciągu ostatniego roku podjął tyle
nietrafionych i drogich decyzji, że czas z tym
skończyć! Panie Jarosławie Kaczyński, liczymy na
pana pomoc!!!
W ciągu ostatniego roku wielokrotnie decyzje Rady Nadzorczej JSW oraz Pana Tchórzewskiego
osłabiły kondycję naszej firmy, wprowadzały chaos, destabilizowały ją i doprowadziły do milionowych strat nie tylko na giełdzie. Do niedawna Pan
Tchórzewski był dla nas autorytetem, jego życiorys i postawa mogły być wzorem dla Polaków. Od
wielu miesięcy mamy wrażenie, że minister jest
już przemęczony, a trudy kierowania tak ważnym resortem najzwyczajniej go przerosły. Złe decyzje dotyczące taryf energetycznych i jeszcze gorsza komunikacja
zapędzą resort i całą gospodarkę
w kozi róg. My w Jastrzębiu już
przeżywaliśmy tragiczne chwile
związane z fatalnymi decyzjami
rządzących. JSW o mały włos nie
przypłaciła tego bankructwem.
Kiedy po 3 latach wyrzeczeń wstaliśmy z kolan, kiedy firma wypracowuje najwyższe zyski w historii... Kiedy zarząd dotrzymał słowa, wyrównał górnikom poniesione straty, a nadwyżki finansowe
inwestuje w rozwój JSW i specjalny fundusz (na wypadek powrotu
dekoniunktury). Pan Tchórzewski
chce to wszystko zniszczyć? "Pieniądze na czarną godzinę” przeznaczyć na ratowanie innych
branż, budowanie elektrowni lub modelu samochodu elektrycznego?
Panie Prezesie Kaczyński,
Niestety decyzje Pana ministra Tchórzewskiego
i Rady Nadzorczej masakrują wizerunek i kondycję finansową naszej firmy. Tak nie powinien się
zachowywać człowiek stojący na czele strategicznego resortu, od którego

zależy nie tylko energetyczne bezpieczeństwo 40milionowego narodu. To SKANDAL, że próbuje
nam zabrać tak ciężko zarobione oszczędności.
To SKANDAL, że od roku wyrzuca najlepszych
menedżerów w historii JSW, którzy ze spółki
uczynili prawdziwą perłę w koronie Rzeczypospolitej. To SKANDAL, że jego działania wielokrotnie
doprowadziły do utraty dobrego wizerunku w
oczach inwestorów i załogi. To SKANDAL, że od
początku tego roku akcje Jastrzębskiej Spółki
Węglowej na giełdzie spadły o 32%, a od szczytu
z początku 2018 roku aż o 58%!!!
W związku z utratą zaufania do Pana Tchórzewskiego oraz z obawą o nasze oszczędności, którymi minister chce łatać dziury w innych branżach, poprosiliśmy o przejęcie pieczy nad Funduszem Inwestycyjnym JSW Pana premiera Mateusza Morawieckiego (to 1,8 mld. złotych - ciężko
wypracowane przez załogę Jastrzębskiej Spółki
Węglowej). Nauczeni doświadczeniem z 2015
roku musimy się przygotować na gorsze lata w
przemyśle wydobywczym. Niestety nikt nie wie,
czy nadejdą one za 2 lata, czy za kilka miesięcy?
Dlatego tak istotna dla nas jest ochrona naszych
pieniędzy odłożonych na gorsze czasy.
Wielokrotnie pismami, listami informowaliśmy Pana i Premiera rządu o problemach istniejących w
JSW S.A. Żądaliśmy przeniesienia nadzoru właścicielskiego nad naszą firmą pod premiera oraz
zmian
w radzie nadzorczej. Dzisiaj te postulaty są dalej
aktualne. Domagamy się ich realizacji. Bez tych
działań naszej spółce grozi zapaść!
Górnicy JSW, mieszkańcy Jastrzębia i Śląska do
pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego już
stracili zaufanie. Za chwilę stracą je także do partii, którą Pan kieruje. Jeśli nie chce Pan przed
jesiennymi wyborami zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, proszę nam pomóc. Los 26 tysięcy
naszych pracowników i milionów Polaków leży
w Pana rękach.
Bardzo prosimy o podjęcie najlepszych decyzji
dla: JSW, gospodarki i kraju. Liczymy na odwołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia ministerstwa, dymisję ministra Tchórzewskiego, odejście z ME Pani Niezgody i Pana Burskiego jako
wyjątkowych szkodników JSW!
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Nauczyciel w przedszkolu bez
dodatku za wychowawstwo?
25 czerwca połączone senackie komisje: Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta wprowadza zapis pozbawiający nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo.
Przypominamy, że już podczas prac sejmowych
komisji Związek Nauczycielstwa Polskiego, będący organizacją zrzeszoną w OPZZ, wnosił o objęcie dodatkiem funkcyjnym za wychowawstwo
również nauczycieli przedszkoli. Z naszej inicjatywy posłowie PO zgłosili poprawkę, zgodnie
z którą dodatek ten powinien przysługiwać nie
tylko z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy
klasy, ale również oddziału. Niestety, poprawka ta
została odrzucona przez posłów PiS.
Rozpoczęcie procedowania ustawy w Senacie to
ostatnia szansa na wprowadzenie korzystnego
rozwiązania dla nauczycieli przedszkoli. Dlatego
przedstawicielka ZNP, uczestnicząca w posiedzeniu senackich komisji, ponownie wniosła
o objęcie dodatkiem za wychowawstwo również
nauczycieli przedszkoli.
W odniesieniu do tej kwestii, wiceminister edukacji Marzena Machałek nie pozostawiła najmniejszych wątpliwości co do intencji strony rządowej.
Regulacje ustawowe pozbawiające nauczycieli
przedszkoli dodatku za wychowawstwo nie ulegną
zmianie. Prawdopodobnie dokonane zostaną
zmiany na poziomie rozporządzenia regulującego
płace nauczycieli, tak, by to samorządy (w zależności od możliwości finansowych) mogły decydować o przyznaniu nauczycielom przedszkoli dodatku za wychowawstwo.
Ponadto podnoszona była kwestia braku zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń
nauczycieli od 1 września 2019 r. ZNP zwracał
uwagę na ten fakt już podczas posiedzenia sejmowych komisji. Domagał się także wykreślenia
z projektu ustawy czasu obowiązywania wzrostu
wynagrodzeń, tj. od 1 września do 31 grudnia
2019 r. Senatorowie połączonych komisji przyjęli
ustawę bez poprawek.

Stanowisko Zrzeszenia Związków
Zawodowych Energetyków
w sprawie pikiety organizacji
związkowych przed siedzibą
Zarządu ENEA s.a.

STANOWISKO
Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków
w sprawie pikiety organizacji związkowych
przed siedzibą Zarządu ENEA SA
w dniu 26 czerwca 2019 r.
Szanowni Państwo!
Pikieta której jesteśmy świadkami, jest wyrazem
determinacji i niezadowolenia
pracowników
Grupy
ENEA wobec ignorowania
i braku realizacji przez Zarządy Spółek postulatów
strony społecznej. Postulatów dotyczących – ubezwłasnowolnienia Zarządów Spółek, przyznawania wysokich
wynagrodzeń
wybrańcom
wbrew treści Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy,
rozmywania odpowiedzialności poprzez funkcjonowanie
„komitetów
zarządczych”
oraz oczekiwanego wzrostu
płac uzasadnionego dobrymi
wynikami spółek z różnych obszarów prowadzonych działalności, przy jednoczesnym zaangażowaniu tysięcy pracowników Grupy w celu wygenerowania jak najlepszych wyników przy zachowaniu dbałości o interes odbiorców jak również reprezentowanych spółek.
Powyższe jest wyrazem braku rzetelnego dialogu
społecznego a skutkiem jest pogarszanie się sytuacji materialnej i socjalnej pracowników Grupy
w świetle postępującego wzrostu cen towarów
i usług, podobnie jak w innych obszarach branży
energetycznej.
Związki zawodowe nie mogą się zgodzić i nie
zgodzą się z sytuacją, w której irracjonalne sterowanie wynagrodzeniami prowadzi do patologii,
gdzie różnicuje się pracowników w sposób niezrozumiały dla zainteresowanych.
Zmiany organizacyjne w Grupie jak i w branży
oraz idące za tym zmiany w obszarze wynagrodzeń winny być zawsze uzasadnione i zawsze
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powinny uwzględniać zaangażowanie pracowników oraz ochronę ich interesów. Pracowników
którzy m.in. w pocie czoła walczą ze skutkami
kataklizmów pogodowych o czym mogliśmy się
już przekonać. Pracowników którzy dbają o bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej
oraz w sposób kompetentny i merytoryczny obsługują naszych klientów.
Kiedy pojawia się brak dialogu społecznego lub
jest on pozorowany i irracjonalne decyzje związane z niezrozumiałym rozdawnictwem, bez wątpienia prowadzą one do braku transparentności, stanu niepewności i w konsekwencji napiętej sytuacji
społecznej we wszystkich merytorycznych obszarach Grupy Kapitałowej.
Warunkiem właściwych relacji i doceniania pracowników przy ich doświadczeniu i zaangażowaniu, tak w Grupie jak i w całej branży energetycznej, jest bezwzględnie wzrost płac zasadniczych.
Zamrożenie cen energii
w 2019 roku z jednej strony
miało na celu ochronę interesów odbiorców ale z drugiej strony ochronę interesów ośrodków decyzyjnych
w roku wyborczym. Dlaczego cenę takiego stanu rzeczy mają płacić pracownicy
branży energetycznej i ich
rodziny? Jak długo energetyka ma „ratować świat” bez
poszanowania
interesów
ludzi którzy na to pracują?
Dlaczego jedynymi beneficjentami dobrych wyników
są wyłącznie Zarządy Spółek i cała rzesza doradców i „spadochroniarzy”
politycznych a cały łańcuch ludzkiego zaangażowania jest permanentnie pomijany?
Mamy pełne prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia.
Pracodawcy winni niezwłocznie podjąć dialog
społeczny, aby w istotny sposób wpłynąć na
uzdrowienie
narastającego
niezadowolenia
w Grupie ENEA, co dotyczy również całej branży
energetycznej.
Oświadczamy, że solidaryzujemy się z postulatami Wspólnej Reprezentacji Związkowej w Grupie
ENEA i będziemy wspierać wszelkie zgodne
z prawem działania związków zawodowych na
rzecz i w obronie interesów pracowniczych.

