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25 marca br., z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jego tematem była bardzo napięta sytuacja
w polskiej oświacie. OPZZ popiera postulaty ZNP i
deklaruje poparcie oraz działania na rzecz porozumienia.
Stronę rządową reprezentowali: Beata Szydło – Wicepremier ds. Społecznych, Elżbieta Rafalska - Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Anna Zalewska
– Minister Edukacji Narodowej. Zabrakło niestety Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, który tego dnia rozpoczął kampanię propagującą Nową
Piątkę. Nie znalazł czasu by spotkać się na mediacjach,
w tak ważnej kwestii dla polskiego społeczeństwa.

Przed posiedzeniem odbyła
się konferencja prasowa,
w której uczestniczył Przewodniczący OPZZ – Jan Guz
oraz Prezes ZNP – Sławomir
Broniarz. W słowach, które
padły do dziennikarzy można
było usłyszeć o ogromnym
poparciu dla rozpoczęcia
strajku wśród nauczycieli
oraz o woli rozwiązania sporu w drodze negocjacji.
Przewodniczący
OPZZ
zwrócił również uwagę na
inne branże OPZZ które wyrażają swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. Jan Guz wyraził pełne poparcie Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych dla protestujących i stwierdził, że podejmowane będą dalsze działania, jeżeli postulaty stawiane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – organizację członkowską OPZZ,
nie zostaną spełnione.
Podczas posiedzenia, niestety, nie padły żadne konkretne propozycje, które by w najmniejszym stopniu
satysfakcjonowały oświatowych związkowców. Pikanterii dodatkowo dodawały zapewnienia ze strony rządowej, że sytuacja nauczycieli w Polsce znacząco się
poprawiła na przełomie ostatnich lat, czym MEN obszernie chwali się w mediach.
Posiedzenie Prezydium RDS nie przyniosło zamierzonego rezultatu, ale umówiono się na dalsze rozmowy
1 kwietnia.

Ku rozczarowaniu większości członków Prezydium RDS,
zabrakło również Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ
„Solidarność”, a przedstawiciele „Solidarności” uczestniczący w posiedzeniu, nie posiadali pełnomocnictwa do
negocjacji.

W posiedzeniu Prezydium RDS uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego –
Sławomir Broniarz oraz Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”.
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Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych żywi szczerą nadzieję, że strona rządowa pochyli się
nad problemami płacowymi nauczycieli i przyniesie na kolejne spotkanie
konkretne propozycje, a nie jedynie
prima-aprilisowy żart, bo związkowcy tracą powoli poczucie humoru.

Łukasz Mycka

O tym, że jest bezcenne i najważniejsze mówią wszyscy. O tym, że w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub
życiu wydamy ostatnią złotówkę z kieszeni nie trzeba
nikomu udowadniać. Dlaczego więc od lat nie znajduje
właściwego miejsca, zainteresowania i finansowania
wśród
decydentów?
Ochrona zdrowia
jest
„sztandarowym” tematem w
okresie
różnego
rodzaju kampanii
wyborczych, gorzej jest już z realizacją
szumnych
haseł, które często
wywracają obecnie
funkcjonujące zasady do góry nogami. Nie mogę się doczekać długofalowej polityki
zdrowotnej kontynuowanej i realizowanej przez kolejne rządy bez względu na ich barwy polityczne…

coraz więcej środków jest w systemie. Martwi natomiast i niepokoi fakt, że im więcej pieniędzy wpłynie
z naszych składek tym mniejszy może być udział budżetu państwa w celu osiągnięcia ustawowych wskaźników, nie mówiąc już o kwestii liczenia wskaźnika od
PKB z tego czy
innego roku. Taką
możliwość
potwierdził odpowiedzią na moje pytanie minister zdrowia kilka miesięcy
temu. Jest to tym
bardziej niezrozumiałe, że – według
oficjalnych informacji rządu – finanse państwa mają
się świetnie! Dlaczego więc domagając się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników placówek ochrony zdrowia słyszymy głośniej lub ciszej,
z różnych stron, że ograniczamy tym samym dostęp
pacjentów do świadczeń zdrowotnych i pogarszamy
kondycję finansową szpitali czy przychodni. Dlaczego
nie jesteśmy traktowani jako zespół ludzi różnych zawodów, specjalności wykonujących kompleksowo
zadania z zakresu ochrony zdrowia i proporcjonalnie,
ale godnie za to wynagradzani, ale dzieleni na białych,
czarnych, szarych, liczniejszych, głośniejszych… Czy
tak ma wyglądać dalej chaos w polskiej ochronie
zdrowia?

System ochrony zdrowia obejmuje przecież wszystkie
dziedziny, wszystkich obywateli, potencjalnych pacjentów i pracowników, ale wielokrotnie odnoszę wrażenie, że coraz częściej stawiani jesteśmy po dwóch
różnych stronach. To, że nakłady na ochronę zdrowia
stawiają nas daleko od krajów tzw. starej Unii – to już
nie dziwi, choć jesteśmy jej członkami już 15 lat, ale
to, że wyprzedzają nas nowi i to znacznie Czechy,
Słowacja czy Węgry – nie świadczy raczej o tym, że
ZDROWIE JEST PRIORYTETEM…
Jest 2019 rok – rok wyborczy. Ostatnio dochodzą do nas informacje z centrali

NFZ o przekazywaniu dodatkowych środków na niektóre rodzaje świadczeń,
Przyjęta w lipcu ubiegłego
uwalnianie limitów, czy wreszcie planowana od lipca bieżącego roku zmiana
roku nowelizacja ustawy
wyceny wszystkich procedur związana ze wzrostem wynagrodzeń…
zakładająca
powiązanie
wielkości nakładów przeznaczanych na ochronę zdrowia od produktu krajowe- Powiało lekkim optymizmem, ale to wszystko środki
go brutto miała poprawić nastroje i pacjentów, i pra- z naszych składek, a chcielibyśmy być także jako pracowników, prognozując osiągnięcie 6% PKB Już cownicy i pacjenci beneficjentami sukcesów ekonow 2024r.! Pięknie, zdawać by się mogło, ale jak przea- micznych naszego państwa!
nalizujemy troszkę dokładniej, to ten entuzjazm słab- Potwierdzeniem małej skuteczności dotychczasowych
nie. Obserwując coroczne wpływy obowiązkowej działań w zakresie ochrony zdrowia jest trwający od
składki na ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego dwóch lat proces skracania średniego życia Polek
Funduszu Zdrowia potwierdza się, że są one coraz i Polaków.
wyższe – wynika to ze wzrostu wynagrodzeń, większej
Urszula Michalska
ilości pracujących czy także z objęcia obowiązkowym
ubezpieczeniem umów cywilnoprawnych. I cieszy, że
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Posiedzenie Rady Krajowej
Wolnego Związku Zawodowego
Pracowników Gospodarki
Morskiej
Nadmorskie Sarbinowo gościło w dniach 22.0324.03.2019, działaczy Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej, oraz zaproszonego na Posiedzenie Rady Krajowej WZZ
PGM, Przewodniczącego OPZZ kol. Jana Guza.
Związkowcy z WZZ PGM ocenili miniony rok 2018.
Jaki był dla Związku? I jaki był dla Polskiego Przemysłu Morskiego. Po wysłuchaniu sprawdzania Przewodniczącego WZZ PGM Adama Liszczewskiego i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej
przewodniczący Zbigniew Wolski, podsumowano
działalność i gospodarowanie finansami Związku, jednogłośne udzielono absolutorium dla Władz Związku.

Jeden za wszystkich wszyscy za
jednego!
Przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego ODKRYWKA, działającego w KWB Bełchatów i zrzeszonego w naszych strukturach, od dłuższego
czasu starają się o przyspieszenie decyzji o uzyskaniu
koncesji na uruchomienie i na wydobywanie węgla
brunatnego ze złoża „Złoczew”. Liderzy wielokrotnie
już zorganizowali wiele spotkań, m.in. posiedzenie
wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone
energetyce oraz spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem
Tobiszowskim.

Następnie koledzy z organizacji związkowych działających w firmach Portów Morskich i Stoczniach Gdańska, Gdyni i Szczecina przedstawili z czym naprawdę
borykają się firmy branży Portowej i Stoczniowej.
Swoje wypowiedzi przedstawili m.in.:
Andrzej Stańczyk – DB Port Szczecin, Andrzej Biernacki – Port Gdynia, Janusz Nowaczkiewicz – Port
Gdańsk, Włodzimierz Wiśniewski – MSR Gryfia
Szczecin, Józef Lomperta – Gdańska Stocznia Remontowa
Według związkowców nie jest prawdą że obecny rząd
ratuje Przemysł Stoczniowy skupiony w firmach państwowych. Obecna sytuacja w Przemyśle stoczniowym
jest dramatyczna. Nie lepiej jest w Portach Morskich.
Zarządy państwowych firm stosując „pr-rowskie”
sztuczki co innego publikują w mediach a co innego
jest w rzeczywistości.
Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz po wysłuchaniu
wielu wypowiedzi nawiązał do aktualnych wydarzeń
jakie rozgrywają się obecnie w naszym kraju. Działania Minister Zalewskiej i Rządu RP powodują że
związkowcy ZNP prowadzą wiele akcji protestacyjnych, nie wykluczając strajku. Brak prawdziwego dialogu społecznego i brak rozmów z naszymi związkowcami zmuszaj OPZZ coraz bardziej radykalnych metod. Przewodniczący OPZZ wyraził poparcie dla naszym związkowych działań w Portach i Stoczniach,
oraz zapewnił o pomocy ze strony OPZZ w rozwiązywaniu naszych problemów.
Przewodniczący WZZ PGM - Adam Liszczewski
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Prowadzone rozmowy dotyczą zarówno polityki energetycznej Polski i przyszłości węgla brunatnego w
miksie energetycznym, jak i uzyskania koncesji na
uruchomienie złoża "Złoczew" i przedłużenia koncesji
na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Turów.
Niestety, do tej pory wszelkie rozmowy nie doprowadziły do żadnych konkluzji. Jedak, jak podkreśla przewodniczący MZZ "Odkrywka" Adam Olejnik: " Był
czas na Dialog, być może pozorowany ze strony rządowej, ale był. Był czas na negocjacje i rozmowy, więc
nikt nam braku dobrej woli zarzucić nie ma prawa...
Nie uprawiamy polityki dla jasności sprawy, ale walczymy o nasze miejsca pracy, o byt naszych rodzin, o
rozwój naszego regionu. WALCZYMY o "ZŁOCZEW"
a walkę mamy we krwi i walczyć potrafimy. Nie poddamy się w walce o koncesje na uruchomienie inwestycji "Złoczew", bo to przyszłość młodych ludzi, dziesiątek tysięcy mieszkańców Województwa Łódzkiego.".
AS

Stanowisko Rady OPZZ
województwa dolnośląskiego
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
stanu przestrzegania prawa pracy
i przepisów bhp
Rada wysłuchała Sprawozdania Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu z działalności w roku 2018.
Analiza sprawozdania oraz przeprowadzona dyskusja
są podstawą do przedstawienia przez Radę poniższego
stanowiska.
Rada stwierdza, że w dalszym ciągu występują negatywne zjawiska w zakresie przestrzegania prawa pracy.
Świadczy o tym utrzymujący się od lat poziom skarg
wpływających do Okręgowej Inspekcji Pracy. W roku
2018 wpłynęło 5 367 skarg i wniosków.W stosunku do
roku 2017 ilość skarg wzrosła o 260. Tematyka skarg
najczyściej dotyczyła:
•

•

•

•
•
•
•
•

stosunku pracy (22,91%
wszystkich skarg). Skargi
w tej grupie dotyczyły
przede wszystkim problemów związanych z rozwiązywaniem i nawiązywaniem stosunku pracy,
przysługującymi
odprawami oraz nieprawidłowościami związanymi z treściami zawartymi w świadectwach pracy.
wynagrodzeń za prace
i innych świadczeń –
(34,95 %
wszystkich
skarg). Główny problem
tej grupy skarg dotyczył
niewypłacania pracownikom należnych wynagrodzeń, zaniżania ich wysokości, terminowości wypłat i potrąceń.
czasu pracy w szerokim zakresie (8,78% wszystkich
skarg). Skargi dotyczyły przede wszystkim świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych i braku rekompensaty za tę pracę.
urlopów pracowniczych (1,70 % wszystkich skarg)
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (0,43 % wszystkich skarg)
legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej (4,19 % wszystkich skarg)
warunków pracy (13,77 % wszystkich skarg)
równego traktowania w zatrudnieniu (0,94 %
wszystkich skarg).
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W omawianym okresie do Okręgowego Inspektoratu
Pracy we Wrocławiu organizacje związkowe zgłosiły
98 skarg (1,92% ogólnej liczby skarg
i wniosków) w tym 5 skarg Związek Zawodowy Solidarność
80; 43 skargi Związek Zawodowy Solidarność i 50
skarg organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ. Zakres tematyczny skarg złożonych przez związki zawodowe był bardzo szeroki obejmował 16 różnorodnych
tematów m.in. czasu pracy, stosunku pracy, wynagradzania za pracę i inne świadczenia, legalności zatrudnienia, zbiorowe prawo pracy itp. Analiza zasadności
tych skarg wskazuje niejednokrotnie na słabą znajomość prawa pracy przez organizacje związkowe, jak
również uprawnień jakie przysługują tym organizacjom. Dotyczy to najczęściej nowopowstałych organizacji związkowych.
W roku 2018 inspektorzy pracy w trakcie czynności
kontrolnych stwierdzili 3 562 wykroczenia, z czego do
Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych skierowanych zostało 155 wniosków o ukaranie. Inspektorzy
nałożyli 762 grzywny. W stosunku do roku 2017 liczba
wykroczeń wzrosła o 169. Największa liczba wykroczeń dotyczyła naruszeń przepisów dotyczących:
• czasu pracy,
• wynagradzaniu za pracę i innych świadczeń,
• bhp,
• sip,
• delegowania pracowników
w ramach świadczenia usług

Ponadto wynikiem przeprowadzanych kontroli było zgłoszenie
we właściwych prokuraturach
46 zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2018 przeprowadzili 7 495 kontroli w 5 809
podmiotach
gospodarczych
obejmując swoimi czynnościami 623 834 pracujących.
W wyniku tych kontroli wydali 2 254 decyzje, z których 26 dotyczyło płac na łączną kwotę 103 485,75 zł,
a 2 228dotyczyło bezpieczeństwa i higieny pracy.
Od lat na porównywalnym poziomie utrzymuje się
liczba wypadków przy pracy.W roku 2018 stwierdzono
149 wypadków przy pracy, w tym 60 wypadków ciężkich indywidualnych, 28 śmiertelnych i 14 zbiorowych
i 47 lekkich. Przyczyny wypadków pozostają od lat
niezmienne. W 39 % wypadków przyczyną był czynnik ludzki - nieprawidłowe zachowanie się pracownika
spowodowane nieznajomością zagrożenia

i przepisów, lekceważenie zagrożenia lub poleceń itp.
;w 43% przyczyny leżały po stronie organizacyjnej
a w 18% po stronie technicznej.
W roku 2018 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zanotował znaczący wzrost ogólnej liczby złożonych wniosków o wpis Zakładowych Układów
Zbiorowych Pracy, protokołów dodatkowych oraz tzw.
informacji, dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy. Wypisów tych zanotowano 164, w stosunku do roku 2017 jest to wzrost o 35,54%.
Państwowa Inspekcja Pracy na terenie Dolnego Śląska
zanotowała znaczący spadek sporów zbiorowych. W roku 2018
odnotowano 30 sporów zbiorowych (w roku 2017 – 683) mających miejsce w zakładach pracy
i 643 spory zbiorowe, które powstały z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. WszystkiesporyZNPdotyczyły tych samych
żądań tj. gwarancji zatrudnienia,
podwyżki wynagrodzeń, w związku z wprowadzoną nową reformą
oświaty.
Rada pozytywnie ocenia działalność Okręgowego
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Szczególne uznanie
Rada kieruje pod adresem działalności:
•

•
•
•
•

prewencyjnej i szkoleniowej adresowanej do organizacji związkowych, które mogą w pełni korzystać zarówno z materiałów dydaktycznych i szkoleniowych
przygotowywanych przez Inspekcję Pracy, jak również uczestniczyć w szkoleniach organizowanych
przez PIP. Ponadtoinspektorzy pracy w ramach szkoleń organizowanych przez radę wojewódzką przekazują wiedzę z zakresu ochrony pracy działaczom
związkowym,
kontrolnej o charakterze instruktażowo-doradczym
tzw. „pierwsza kontrola”,
nadzorczo-kontrolnej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
nadzorczo-kontrolnej w obszarze prawnej ochrony
pracy,
w obszarze legalności zatrudnienia.

Rada wysoko ceni współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu i liczy na jej dalsze podtrzymywanie i rozwijanie dla dobra pracowników zatrudnionych w dolnośląskich zakładach pracy. Jednocześnie Rada zwraca się do Okręgowego Inspektoratu
Pracy o:
•

zintensyfikowanie działań wobec pracowników migrujących,
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•
•
•

•

dalsze wzmacnianie aktywności szkoleniowej ze
szczególnym uwzględnieniem społecznej inspekcji
pracy,
systematyczne monitorowanie przyczyn wypadków
przez inspektorów pracy, w tym śmiertelnych,
zwracanie uwagi inspektorom pracy na obowiązek
informowania, wynikający z art. 29 ustawy o PIP,
zakładowych organizacji związkowych i SIP o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli,
częstsze rekontrole sposobu realizacji wniosków
pokontrolnych.

Rada zauważa, że nie wszystkie zakładowe organizacje
związkowe wykazują należytą inicjatywę w zakresie problematyki
związanej
z ochroną pracy szczególnie
w zakresie łamania prawa
pracy i przepisów bhp. Zbyt
rzadko informują inspekcję
pracy o łamaniu prawa
w
tym
zakresie.
W oparciu o złożone przez
Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu Sprawdzanie z działalności za rok 2018 oraz dyskusję, Rada
zwraca się do zakładowych organizacji związkowych
o:

•

•

•

•

pełne wykorzystanie możliwości i uprawnień związków zawodowych, a zwłaszcza społecznej inspekcji
pracy w trosce o przestrzeganie przepisów bhp i prawa
pracy,
podnoszenie wiedzy z zakresu prawa pracy i szerszego
wykorzystania uprawnień przysługujących związkom
zawodowym poprzez uczestniczenie w szkoleniach
tematycznych organizowanych przez Radę OPZZ województwa dolnośląskiego i PIP,
pełne wykorzystanie propozycji Państwowej Inspekcji
Pracy dot. partnerskiej współpracy z organizacjami
związkowymi, w tym występowanie w charakterze
strony w postępowaniu PIP wobec pracodawcy,
powszechne i pełne korzystanie z prawa kontroli
i przestrzegania prawa pracy, w tym występowanie do
Okręgowego Inspektoratu PIP we Wrocławiu o przeprowadzanie kontroli (bezpośrednio lub przez radę
wojewódzką), oraz zwiększenie aktywności w zgłaszaniu do Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy
i bhp przez pracodawców.

Rada OPZZ
województwa dolnośląskiego

Demonstracja na rzecz
pracowników transportu
Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF)
zorganizowała „Europejski tydzień akcji” na rzecz
„sprawiedliwego transportu dla Europy” w dniach 2227 marca br., podejmując wiele działań w wyrazie
sprzeciwu wobec dumpingu socjalnego w Europie.
W ostatnim dniu akcji, w środę 27 marca, europejscy
związkowcy wzięli udział w demonstracji w Brukseli.

Stanowisko Komisji Gospodarki i
Systemu Ekonomicznego OPZZ
ws. pracowników oświaty
Stanowisko
Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego
OPZZ
z dn. 28 marca 2019 r.
Komisja Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ
w pełni solidaryzuje się z protestującymi pracownikami oświaty i popiera ich słuszne postulaty płacowe.

W międzynarodowym transporcie drogowym pracuje
około 10 milionów Europejczyków w tym około 300
tys. Polaków. Podczas kampanii informacyjnej zwracano uwagę na to, że dumping socjalny w tym sektorze
wiąże się z następującymi problemami:
•
•
•
•
•

Pracownicy wysyłani do innych krajów często zarabiają mniej niż pracownicy miejscowi.
Pracownicy zmuszani są do pracy niebezpiecznie długie godziny, a zasady dotyczące czasu odpoczynku są
ignorowane przez pracodawców i rządy.
Pracownicy nie mają jednoznacznego dostępu do
opieki zdrowotnej i ubezpieczenia społecznego.
Pracownicy otrzymują umowy krótkoterminowe i niepewne.
Szeroko upowszechnione jest stałe podwykonawstwo,
praca agencyjna i fałszywe samozatrudnienie.

OPZZ popiera działania europejskich związkowców
sprzeciwiających się dumpingowi socjalnemu w transporcie i w innych branżach. Za sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Lucą Visentinim należy podkreślić, że „jednolity
rynek UE powinien polegać na szerzeniu dobrobytu,
a nie na obniżaniu płac, nie na wykorzystywaniu pracowników, nie na drenażu biedniejszych krajów z ich
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników”.
KD
[fot: pixabay.com]

www.opzz.org.pl

Działania podejmowane przez rząd są sprzeczne
z przyjętą przez Radę Ministrów Strategią na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Gospodarka, poszukująca
swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacje, a nie niskie płace i obniżanie warunków pracy,
potrzebuje dobrze opłacanej kadry nauczycielskiej
i pracowników oświaty niebędących nauczycielami.
Tylko w ten sposób zagwarantujemy satysfakcję i motywację do pracy wśród pracowników oświaty. Od
sprawnej, wysoko wykwalifikowanej, godziwie opłacanej i pracującej w stabilnych warunkach kadry
oświatowej zależy nasza przyszłość. Protest pracowników oświaty jest więc protestem o to jaka będzie Polska, w tym polska gospodarka, w przyszłych dziesięcioleciach.

