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I Zjazd Krajowy Federacji
Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników
w Polsce
W dniach 22-24 listopada 2018 w Centrum
Kongresowym Orle Gniazdo w Szczyrku obradował
I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników w Polsce.

przystąpili do wyboru nowych władz Federacji na lata
2018 – 2022.
W wyniku wyborów Przewodniczącym Federacji
Związków Zawodowych Metalowców i Hutników
w Polsce został:
Kol. Mirosław Grzybek (reprezentujący Okręg
Śląski)
Skład Zarządu Federacji uzupełnili wybrani
V-ce Przewodniczący: kol. Piotr Kursatzky (Okręg
Śląski) – pełniący obowiązki V-ce Przewodniczącego
etatowo. Kol. Dura Magdalena (Okręg Łódzki), kol. Bor
Grzegorz (Okręg Opolski), kol. Marek Kijas (Okręg
Śląski), kol. Krzysztof Wójcik (Okręg Małopolski),
kol. Grzegorz Narloch (Okręg Wielkopolsko-lubuski).
Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został:
kol. Andrzej Hefeman (Okręg Śląski).

W Zjedzie uczestniczyło 92 delegatów wybranych na
13 konferencja okręgowych mających miejsce
w miesiącach wrześniu i październiku.
W trakcie pierwszego dnia Zajazdu delegaci po
wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego Federacji
kol. Mirosława Grzybka, Komisji Rewizyjnej kol.
Krzysztofa Zielinskiego oraz Komisji Likwidacyjnej
Federacji Hutniczych Związków Zawodowych kol.
Andrzeja Hefemana udzieli absolutorium a następnie

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: kol. Halina
Szpakowska ( Okręg Małopolski ), Kol. Robert Wróbel
(Okręg Lubelski), kol. Ryszard Heimann (Okręg
Wielkopolsko – Lubuski), kol. Łukasz Stępiński (Okręg
Łódzki), kol. Andrzej Gryglicki (Okręg Dolnośląski)
kol. Marek Rumiński ( Okręg Kujawsko-pomorski ).
Gośćmi Zjazdu byli: Przewodniczący OPZZ Jan Guz,
Przedstawiciele IG Metall Christoph Hahn oraz
Gabriele Ibron, Przewodnicząca Federacji NSZZ
Pracowników Przemysłu Lekkiego Wiesława Licha,
Przedstawiciel Sekretariatu Metalowców NSZZ
Solidarność Andrzej Karol.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu delegaci
przyjęli stosowne Uchwały oraz deklarację
programową na lata 2018 -2022.
W drugim dniu Zjazdu miał miejsce uroczysty akt
nadania i poświęcenia nowego Sztandaru Federacji
Związków Zawodowych Metalowców i Hutników
w Polsce. 66 honorowych fundatorów nowego
sztandaru wbili gwoździa do pamiątkowej tablicy która
wraz z historycznymi sztandarami zostanie
umieszczona na Sali konferencyjnej w Warszawie
na ulicy Długiej 29.

I Sprawozdawczo -Wyborczy
Krajowy Zjazd Delegatów
Związku Zawodowego Sektora
Obronnego
W Ośrodku AMW Rewita Sopot odbył się
I
Sprawozdawczo-Wyborczy
Krajowy
Zjazd
Delegatów Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

Nowo wybrany Zarząd Krajowy Związku Zawodowego
Sektora Obronnego przedstawia się następująco:
Małgorzata KUCBA Przewodnicząca, Krzysztof
KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s WPRP,
Małgorzata WOLIŃSKA – Wiceprzewodnicząca
d/s Służby Zdrowia, Jacek OLSZEWSKI Wiceprzewodniczący d/s Agencji Mienia Wojskowego,
Danuta
ZALEWSKA
–
Sekretarz,
Marek
PIETRUSZKA - Członek Prezydium, Maciej
OSTROWSKI - Członek Prezydium, Teresa BRYCKA
- Członek ZK, Jerzy JANCZAREK - Członek ZK.
Kamil MICHALAK - Członek ZK, Jerzy MILLER –
Członek ZK, Andrzej ONISZEK - Członek ZK,
Karolina POLEMBERSKA - Członek ZK, Beata
POTOCKA- Członek ZK, Damian PRUS - Członek ZK.
Maria SOBÓTKA - Członek ZK, Andrzej STAROŃ Członek ZK, Stefan SULIKOWSKI - Członek ZK.
Krystian WŁOSEK - Członek ZK, Artur
WOLNIARCZYK- Członek ZK.
Gościem z OPZZ, z którym spotkali się Delegaci KZD
ZZSO był Sekretarz Prezydium Rady Dialogu
Społecznego Kol. Janusz Gołąb.

Nagrody Głównego Inspektora
Pracy – wręczone!
W dniu wczorajszym, 27 listopada br. na Zamku
Królewskim w Warszawie, pod honorowym patronatem
Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odbyła się
uroczysta Gala zorganizowana przez Państwową
Inspekcję Pracy. Podczas uroczystości zostały wręczone
Nagrody im. Haliny Krahelskiej, statuetki ,,Mecum
Tutissimus Ibis” dla laureatów konkursu ,,Pracodawca
– Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz dyplomy
najaktywniejszym Społecznym Inspektorom Pracy.
Podczas gali OPZZ reprezentował przewodniczący
Jan Guz, obecnie byli także przewodniczący: Stanisław
Janas, Urszula Michalska oraz członkowie Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP rekomendowani prze
OPZZ: Zbigniew Janowski i Renata Górna.
Wśród nagradzanych laureatów we wszystkich
kategoriach konkursowych znaleźli się także działacze
związkowi struktur OPZZ.

W trakcie obrad Zjazdu wybrano członków Zarządu
Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącą Związku na kolejną 5-cio letnią
kadencję jednogłośnie została wybrana Kol. Małgorzata
Kucab. Przewodniczącym KKR został wybrany
jednogłośnie Kol. Grzegorz Kruś.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej w tym roku otrzymała
przewodnicząca Rady OPZZ woj. lubelskiego
Wiesława Janczak. To najbardziej prestiżowe
wyróżnienie, bo honoruje dokonania laureatów w

dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa
pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, popularyzacji
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
Pozostali laureaci tej nagrody, wyróżnieni przez
Głównego Inspektora Pracy to: Krzysztof Gadowski
(poseł na Sejm RP), Anita Gwarek (dyr. Dep. Prawa
Pracy w MRP i PS), Wojciech Ilnicki (działacz
związkowy NSZZ ,,S”) Maria Longina Kaczmarska
(wiceprzewodnicząca
Ogólnopolskiego
ZZ
Pielęgniarek i Położnych) Adam Mirek (Prezes
Wyższego Urzędu Górniczego), Jerzy Olszewski
(wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego),
Wojciech Szarama (poseł na Sejm RP, przewodniczący
sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej), Gertruda
Uścińska (prezes ZUS), Jerzy Werle (Dyrektor
generalny Warbud S.A.).

Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele
organizacji pracodawców i związków zawodowych.
Laureatami tegorocznej edycji zostały następujące
firmy:
Zakłady zatrudniające do 50 osób:
•

•

•

SCHRANER POLSKA sp. z.o.o. (działalność:
produkcja odkuwek kształtowanych metodą
kucia matrycowego na gorąco ze stopów m.in.
aluminium, miedzi, brązu, tytanu)
Gospodarstwo Rolne Jolanta Magdalena
Tomczyk (działalność: uprawa pomidora
szklarniowego, rzepaku i pszenicy)
AGROPLAST Marcin Łopąg
(działalność:produkcja części do opryskiwaczy
polowych)

Zakłady pracy zatrudniające od 51 - 250 osób
•

•

Konkurs ,,Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”
W konkursie ,,Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej” już po raz XXV nagradzani są najlepsi
pracodawcy, którzy w szczególny sposób wyróżniają
się standardami bezpieczeństwa pracy i dbaniem o życie
i zdrowie pracowników.
O jego wyjątkowości świadczy też Złota Lista
Pracodawców stworzona przez Państwową Inspekcję
Pracy, na którą trafiają finaliści konkursu. Ze względu
na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości
zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów
związanych z ochroną pracy, pracodawcy są oceniani w
trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących
– do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 pracowników. Bez
względu jednak na te różnice, wszyscy nagrodzeni stają
się bohaterami Złotej Listy Pracodawców. Laureci
konkursu otrzymują statuetkę ,,Mecum Tutissimus Ibis”
– „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Decyzję o jej
przyznaniu podejmuje Główny Inspektor Pracy na
wniosek Kapituły konkursu, w której – obok jurorów

•

RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z.o.o.
(działalność: produkcja foteli lotniczych do
samolotów w klasie ekonomicznej na długie i
krótkie dystanse, zarówno dla producentów
samolotów jak i też dla linii lotniczych z całego
świata)
DYCKERHOFF Polska Sp. z.o.o.
Cementownia Nowiny (działalność: firma
działa na rynku materiałów budowlanych,
oferując szeroki asortyment wysokiej jakości
cementu: portlandzkiego, portlandzkiego
wieloskładnikowego oraz hutniczego)
SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z.o.o.
(działalność:spalarnia odpadów przemysłowych
i niebezpiecznych, usługi unieszkodliwiania
odpadów dla klientów przemysłowych,
instytucjonalnych i samorządowych)

Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób
•
•

•

Saint - Gobain Polska HPM Polska Sp. z.o.o.
(działalność: produkcja narzędzi ściernych)
MAN Trucks Sp. z.o.o Niepołomice
(działalność: zakład montażowy samochodów
ciężarowych
Corning Opitcal Comunications Polska Sp.
z.o.o. (działalność: producent kabli
światłowodowych i osprzętu dla przemysłu
telekomunikacyjnego

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się
przedsiębiorstwa, w których aktywnie działają
organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz uhonorował jeden z
nich – DYCKERHOFF Polska Sp. z.o.o. Cementownia
Nowiny – listem gratulacyjnym oraz wręczeniem
pucharu OPZZ na ręce dyrektora Generalnego
Krzysztofa Kieresa. Dobrą praktyką jest także
zapraszanie przewodniczącego zakładowej organizacji
związkowej w nagradzanym przedsiębiorstwie – Pan
Robert Latos także brał udział w gali i odebrał gratulacje
od OPZZ za aktywność na rzecz bezpieczeństwa pracy
pracowników.

Konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor
Pracy”
Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję
Pracy i jest organizowany na szczeblu okręgowych
inspektoratów pracy. Celem konkursu jest promowanie
najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w
sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach
pracy. Od ubiegłego roku, laureaci konkursu są
nagradzani na Zamku Królewskim, co ma szczególne
znaczenie dla podniesienia zarówno rangi konkursu jak
i przede wszystkim uhonorowania najlepszych SIP.
OPZZ rekomendowało do ww. nagrody kolegę
Bronisława Szczecińskiego działającego w strukturach
OPZZ branży kolejowej w Zakładzie Linii kolejowych
w Sosnowcu i wiceprzewodniczącego Komisji ds.
Ochrony Pracy OPZZ w obecnej kadencji.
Wszystkim nagrodzony serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów na rzecz bezpieczeństwa
pracy ! [Renata Górna]

Sukces związkowców OPZZ. W
KAS będą podwyżki –
655 zł na osobę
21 listopada br., do późnych godzin wieczornych,
trwały w Ministerstwie Finansów negocjacje związków
zawodowych z Szefem Krajowej Administracji
Skarbowej, sekretarzem stanu w Ministerstwie
Finansów Marianem Banasiem. Przedmiotem rozmów
było
zagwarantowanie
pracownikom
i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS) wyższych wynagrodzeń i uposażeń. OPZZ na
spotkaniu reprezentowali: Małgorzata Jarczyk,
przewodnicząca Związku Zawodowego Skarbowców;
Arkadiusz Pytlak,
przewodniczący Zrzeszenia
Związków Zawodowych Służby Celnej RP; Grzegorz
Otręba, ekspert OPZZ w Podzespole ds. Krajowej
Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego
i Norbert Kusiak z Wydziału polityki gospodarczej
i funduszy strukturalnych OPZZ.

Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu związków
zawodowych OPZZ działających w KAS wszyscy
pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymają od
nowego roku podwyżki wynagrodzeń i uposażeń. To
dobra wiadomość dla pracujących na rzecz KAS. Ich
trudna i odpowiedzialna służba i praca zostały po wielu
latach
dostrzeżone
przez
stronę
rządową
i wynagrodzone. Warto podkreślić, że dzięki KAS
dochody podatkowe państwa w 2017 r. były o 4,7%
wyższe od prognozy. Wzrost ten był przede wszystkim
efektem działań uszczelniających system podatkowy.

2019 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. W
trakcie spotkania Szef KAS zapewnił przedstawicieli
organizacji związkowych, że kwoty podwyżek w KAS
w latach 2019 - 2020 nie będą niższe niż kwoty
podwyżek w innych służbach mundurowych.
Bardzo istotnym elementem Porozumienia jest
zobowiązanie się Szefa KAS do podjęcia, w toku prac
legislacyjnych, działań mających na celu nowelizację
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy
Policji,
Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie
zrównania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy
Służby Celno-Skarbowej z uprawnieniami pozostałych
służb mundurowych odnoszących się do rezygnacji
z wymogu ukończenia 55 lat życia przy przechodzeniu
na emeryturę oraz modyfikacji daty uzyskania
uprawnień emerytalnych.

Podpisane Porozumienie przewiduje m.in. powołanie
Zespołu do opracowania programu modernizacji KAS,
w składzie którego, obok przedstawicieli strony
rządowej, znajdą się - na równych prawach przedstawiciele związków zawodowych. Pierwotnie
Szef KAS proponował, aby związkowcy mogli być
zapraszani na posiedzenia Zespołu, ale nie
w charakterze członków. Zapis ten został
zmodyfikowany w trakcie negocjacji na wniosek
OPZZ. Zwiększy to transparentność podejmowania
decyzji w sprawie modernizacji KAS.

Małgorzata Jarczyk,
przewodnicząca Związku
Zawodowego Skarbowców w trakcie negocjacji
przedstawiła stanowisko związku w sprawie poprawy
warunków pracy i płacy pracowników oraz
funkcjonariuszy KAS, przychylając się jednocześnie do
planu podwyżek wynagrodzeń i uposażeń. W swojej
wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę
na
dysproporcje w wysokości wynagrodzeń pomiędzy
pracownikami urzędów skarbowych i izb administracji
skarbowej, a „ucywilnionymi” pracownikami byłej
Służby Celnej. Zgłosiła postulat, aby Szef KAS podjął
stosowne działania, mające na celu wyrównanie
wynagrodzeń pracowników urzędów skarbowych i izb
administracji skarbowej do poziomu wynagrodzeń
pracowników byłych służb celnych. Stwierdziła, iż
obecne rozwiązania dotyczące wysokości wynagrodzeń
powodują ogromne rozpiętości płacowe (tzw. kominy)
w ramach danej grupy pracowników objętych takim
samym zakresem czynności służbowych. Szef KAS
zadeklarował, że wprowadzi ten postulat w życie
w programie modernizacji KAS.

Najważniejszym
punktem
Porozumienia
jest
zapewnienie Szefa KAS, że każda osoba zatrudniona
lub pełniąca służbę w KAS otrzyma, od 1 stycznia 2019
r., podwyżkę wynagrodzenia i uposażenia w
miesięcznej wysokości 655 zł brutto. Kwoty podwyżek
zostaną wypłacone najpóźniej do końca III kwartału

Mając na uwadze zagrożenia dla funkcjonariuszy celnoskarbowych, wynikające z przepisu § 2 ust. 2 projektu
Porozumienia, określającego przesłanki wykluczenia z
podwyżek osób przekraczających mnożniki lub
osiągających
górne
kwoty
przypisane
do
poszczególnych stanowisk, Arkadiusz Pytlak,

Choć do samego końca nie było wiadomo, czy dojdzie
do kompromisu, 10 organizacji związkowych zgodziło
się ostatecznie podpisać Porozumienie z Szefem KAS.
OPZZ w trakcie negocjacji zgłosiło szereg uwag
i postulatów, których znaczna część została
uwzględniona. Dzięki temu ostateczna treść
Porozumienia w większym stopniu zabezpiecza prawa
funkcjonariuszy i pracowników KAS.

przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych
Służby Celnej RP stanowczo opowiedział się przeciwko
próbie dyskryminacji tych osób i wyłączenia ich
z udział w podwyżkach uposażeń/wynagrodzeń
wynikających z Porozumienia. Uwaga ta została
zaakceptowana przez inne związki zawodowe i Szefa
KAS, który zapewnił, że gwarantuje realizację tego
postulatu. W konsekwencji ustalono, że przypadku gdy
podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała
przekroczeniem maksymalnych mnożników lub
limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych
stanowisk w ramach KAS, to w celu zagwarantowania
jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy (zarówno
w korpusie służby cywilnej jak i w Służbie CelnoSkarbowej).
Podpisanie Porozumienia to duży sukces strony
społecznej w spełnieniu oczekiwań wszystkich
pracowników i funkcjonariuszy KAS. Nikt nie może
podważyć znaczenia tego Porozumienia z uwagi na fakt,
że jest to najwyższa jednorazowa podwyżka
uposażeń/wynagrodzeń
każdego
funkcjonariusza/pracownika KAS od kilku lat –
stwierdził
Arkadiusz
Pytlak,
przewodniczący
Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP.
Obecność przedstawicieli związków zawodowych
w Zespole do opracowania programu modernizacji KAS
zapewni pokój społeczny i transparentność działań.
Wierzymy, że Szef KAS dotrzyma złożonej obietnicy
w kwestii podwyżki wynagrodzeń, ale naszym
obowiązkiem, jako strony społecznej jest stałe
monitorowanie realizacji Porozumienia. Będziemy to
robić, bez względu na okoliczności – powiedziała po
spotkania Małgorzata Jarczyk, przewodnicząca
Związku Zawodowego Skarbowców. (Norbert Kusiak)

Sprawozdanie z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy
w 2017 roku
Na 72 posiedzeniu Sejmu VIII kadencji parlament
przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z
działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku.
Sprawozdanie przedstawił Wiesław Łyszczek, Główny
Inspektor Pracy. Jak poinformował, w 2017 roku
inspektorzy przeprowadzili 81 tysięcy kontroli, a duża
ich część była spowodowana napływającymi skargami
do terenowych jednostek Inspekcji Pracy.

Dzięki działaniom Inspekcji udało się m.in.
wyegzekwować wynagrodzenia i inne świadczenia
wynikające ze stosunku pracy na kwotę blisko 136
milionów złotych dla 87 tysięcy osób. Jednocześnie,
dzięki działalności inspektorów 17 tysięcy osób, które
pracowały w szarej strefie lub na umowach
cywilnoprawnych otrzymało, zgodnie z wynikającego
stosunku pracy, umowę o pracę. Inspektorzy
wyeliminowali również bezpośrednie dla zdrowia
i życia zagrożenia występujące w miejscach pracy, dla
ponad 77 tysięcy pracowników i osób świadczących
pracę.

To tylko niektóre sukcesy Państwowej Inspekcji Pracy.
Pełny raport zawiera również informacje dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.
Uwzględnia okoliczności i przyczyny wypadków przy
pracy. Przedstawia prawną ochronę pracy. Pokazuje
poziom przestrzegania zakazu zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy, cenę przestrzegania przepisów
dotyczących umów terminowych oraz poziom
przestrzegania
zawierania
umów
o
pracę
u wykonawców zamówień publicznych. W raporcie
zawarte są także informacje dotyczące wypłat
wynagrodzeń, przestrzegania czasu pracy czy poziomu
legalności zatrudnienia na polskim rynku pracy.
Obszerna część raportu omawia także, kampanie,
programy i działania informacyjne, edukacyjne
i prewencyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję
Pracy, m.in. kampanię informacyjno-edukacyjną
„Pracuję Legalnie oraz prewencyjno-kontrolną „Włącz
bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Programy:
program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw
„Prewencja wypadkowa”, program prewencyjny
„Zdobądź Dyplom PIP”, program prewencyjny
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
w miejscu pracy”, program edukacyjny „Kultura
bezpieczeństwa” oraz działania
informacyjnoedukacyjne „Budowa. STOP wypadkom!”, działania
prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym.

W raporcie omówiono również współpracę z
partnerami, oraz współpracę krajową i międzynarodową
Państwowej Inspekcji Pracy. A Skruczaj
[Sprawozdanie do pobrania na oficjalnej stronie
Państwowej
Inspekcji
Pracy www.pip.gov.pl]
[foto: pixabay.com]

Kontrola PIP w PLL LOT
potwierdza zarzuty związkowców

Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret
dotyczący praw wyborczych zapoczątkował zmiany,
które teraz wydają się oczywiste, ale wtedy
przemeblowywały całe życie społeczne.
W dokumencie z 28 listopada 1918 roku czytamy:
„Art. 1. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel
państwa, bez różnicy płci,
który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.”
oraz
„Art. 7. Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele
(lki) państwa,
posiadający czynne prawo wyborcze,
niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również
wojskowi.”
W efekcie dekretu, w Sejmie Ustawodawczym II RP
zasiadło osiem posłanek. Były to Gabriela Balicka,
Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria
Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka,
Zofia Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa.
W tym dniu nie możemy zapominać, że nie stało się tak,
ponieważ Daszyński czy Piłsudski wpadli na pomysł
zrównania praw kobiet i mężczyzn. Prawa wyborcze nie
były
darem,
były
sukcesem
długiego,
zapoczątkowanego już w połowie XIX wieku, procesu
emancypacji kobiet. Był on okupiony pracą Polek na
rzecz równouprawnienia i działaniami ruchów
kobiecych, które wpłynęły na decyzję rządu i
zapoczątkowały wiele społecznych zmian. To dzięki
niezłomności polskich aktywistek żyjemy w zupełnie
innej rzeczywistości, a ich walka wtedy zaowocowała
lepszym dziś dla nas wszystkich.

100 lat temu kobiety wywalczyły
prawa wyborcze!

100-lecie przyznania praw wyborczych kobietom jest
również dobrą okazją, by oddać hołd naszym
prababkom, które nie bały się rewolucji i przypomnieć,
że nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego tak ważne
jest byśmy wspólnie dbali o naszą rzeczywistość,
zwracali uwagę na to jak ważne jest budowanie
społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma
szansę czuć się doceniany i potrzebny. A Skruczaj

Rok 2018 to rok wyjątkowy – mija 100 lat od
odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lat od
kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze.

Porozumienie płacowe
w firmie Aweco

Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się już
w XVIII wieku. W Polsce kobiety uzyskały je po
odzyskaniu
suwerenności,
potwierdzone
28
listopada 2018 roku, dekretem Tymczasowego

O zawarciu porozumienia poinformował 28 listopada
uczestniczący w rozmowach członek prezydium Rady
OPZZ Woj. Śląskiego Marcin Grzybowski. Ocenił, że

nowe zasady kształtowania wynagrodzeń oznaczają dla
pracowników nie tylko podwyżkę, ale także większą
stabilność zarobków. Dotąd pracownicy Aweco na
stanowiskach produkcyjnych zarabiali - 2,1 tys. zł
brutto miesięcznie w części stałej oraz do 850 zł w
części zmiennej (średnio w tej drugiej części było to ok.
620 zł). Zgodnie z porozumieniem, od początku grudnia
część stała wzrośnie do 2,5 tys. zł, a część zmienna
zmniejszy się do maksymalnie 450 zł. Oznacza to m.in.
wzrost wartości elementów pochodnych (np.
nadgodzin) naliczanych od części zasadniczej oraz
zwiększenie pewności co do wysokości zarobków.

Dodatkowo uzgodniono, że od początku przyszłego
roku pracownicy otrzymają średnio 182,50 zł podwyżki
do stałej części wynagrodzenia, przy czym dla nowych
pracowników, zdobywających dopiero kwalifikacje,
będzie to 75 zł, a dla osób doświadczonych z dłuższym
stażem 350 zł. Wynegocjowano też zwiększenie o
100 proc. (z 50 do 100 zł) dodatku za pracę w święta.
Płace
pracowników
administracyjno-biurowych
wzrosną o 4 proc. Osiągnięcie porozumienia
zakończyło spór zbiorowy w spółce, prowadzony przez
Związek
Zawodowy
Pracowników
Aweco.
[źródło: PAP]

Trzecia rocznica rozmów
w kancelarii Prezydenta RP
W dniu 25 listopada 2018 r. mijają dokładnie 3 lata od
dnia spotkania Strony społecznej, reprezentującej ponad
40 tysięcy pracowników resortu obrony narodowej
w Kancelarii Prezydenta. Jest to więc dobry moment
aby odnieść się do okresu tych trzech lat i tego, co udało
się przez ten czas zrobić na rzecz poprawy sytuacji
socjalno-bytowej pracowników cywilnych wojska.
Nie można się dziwić rosnącym niepokojom
środowiska pracowników cywilnych wojska. Pod
pracowniczą petycją w 2015 r. podpisało się ponad
4 tysiące pracowników, chociaż podpisy były zbierane

tylko przez 10 dni. Okres zbierania podpisów został
bowiem skrócony, gdyż ustalony został już termin
spotkania w Kancelarii Prezydenta. Czy nawet te 10%
pracowników cywilnych wojska nie zasługuje na to,
aby im na petycję odpowiedzieć? Odpowiedzieć, a nie
napisać pismo w związku z petycją i „odfajkować”
w rejestrze pism i na stronie MON, że… „odpowiedzi
udzielono”.

Takie podsumowanie jest również dobre z tego powodu,
że właśnie nastąpiła kolejna zmiana podporządkowania
Departamentu Spraw Socjalnych MON, który realizuje
zasadniczą część zadań z obszaru pracowników wojska.
Od dnia 23 listopada 2018 r. problematyka ta przeszła
pod skrzydła Sekretarza Stanu Pana Wojciecha
SKURKIEWICZA i jest to już trzeci wiceminister
obrony narodowej, w kompetencjach którego będzie
pozostawał nadzór nad pracowniczą problematyką.
Wcześniejsi, Minister Grabski i Minister Łapiński nie
zapisali się w pamięci pracowników z dobrej strony,
gdyż w tym czasie m. in. całkowicie wygaszony został
dialog pomiędzy MON a stroną związkową.
Podwyżki wynagrodzeń
Faktem jest, jak wskazuje MON, iż od 2016 roku
corocznie uruchamiane są podwyżki wynagrodzeń.
Należy jednak wskazać, że w latach 2016-2017 były to
podwyżki obligatoryjne i – poza wzrostem płac
wszystkich pracowników – nie rozwiązały problemów,
które zostały zaakcentowane w trakcie spotkania
w Kancelarii Prezydenta.
Przekazanie w roku bieżącym środków na poprawę
struktury płac przyniosło natomiast wręcz odwrotny
skutek – problemy te jeszcze bardziej się pogłębiły.
Wynika to z faktu, iż wbrew stanowisku Strony
społecznej, która jednogłośnie wskazywała potrzebę
wyodrębnienia puli środków na wyrównywanie
dysproporcji płac na stanowiskach tożsamych,
w Ministerstwie podjęto jednostronną decyzję
o przekazaniu pracodawcom jedynie kwoty 200 zł na

jedno stanowisko, z poleceniem
wszystkich pracowniczych bolączek.

„załatwienia”

W ten sposób postawiono – zarówno pracodawców, jak
i zakładowe organizacje związkowe, które brały udział
w podziale tych środków – przed dylematem, jaki
przyjąć kierunek podziału tych 200 zł.
Czy podnieść poziom wynagrodzeń pracowników
najniżej zarabiających?
Czy poprawić poziom płac pracowników zatrudnionych
na
bliżej
nieokreślonych
stanowiskach
specjalistycznych? Tutaj trzeba wskazać, że odmiennie
niż to miało miejsce w roku 2016 i wywołało szereg
kontrowersji – wyłonienie tych stanowisk miało
nastąpić na poziomie zakładu pracy.
Czy wyrównywać dysproporcje poziomu
zasadniczych na stanowiskach tożsamych?

płac

Wobec tak postawionej kwestii, nie może dziwić fakt,
iż w wojskowych zakładach pracy podejście do
podziału tych środków było zróżnicowane.
Jedni podwyższali płace specjalistom, widząc w tym
możliwość zatrzymania niektórych pracowników
w zatrudnieniu, pomijając jednocześnie poziom płac
pracowników najniżej zarabiających. Działanie takie
spowodowało, że najniżej zarabiający pracownicy
mogli liczyć tylko na symboliczny wzrost płac na
poziomie np. 20 zł, co – wraz ze skutkami – dało
miesięczną kwotę 28 zł brutto.
Inni ukierunkowali się na podniesienie poziomu
najniższych płac zasadniczych, aby jak najbardziej go
zbliżyć do kwoty minimalnej płacy w kraju (2100 zł),
nie podnosząc w sposób zasadniczy płac na
stanowiskach specjalistycznych. W tych jednostkach,
wyrównanie do minimalnej płacy w kraju przyniosło
podwyżki przekraczające nawet 300 zł miesięcznie.
W pozostałych zakładach, gdzie przed podwyżką była
w miarę poprawna struktura płac – nastąpiło
uruchomienie środków proporcjonalnie do poziomu
dotychczasowych wynagrodzeń, bądź dokonano
niezbędnych zmian porządkujących, w celu
zlikwidowania występujących jeszcze dysproporcji.
Tak odmienne podejście spowodowało, że występujące
dotychczas dysproporcje jeszcze bardziej się pogłębiły.
Wszyscy zapewne wychodzili z założenia, że
uruchomione zostaną jeszcze dodatkowe środki, które
pozostawały w rezerwie Ministra Obrony Narodowej
(ok. 50-70 mln zł), gdy meldunki o poprawie struktury
płac spłyną do Pełnomocnika MON. Środki te jednak

nie zostały na ten cel uruchomione, co wywołało
społeczne niepokoje i pogorszyło nastroje wśród
pracowniczego środowiska
Podsumowując okres trzech lat należy wskazać, że
w tym czasie:
– corocznie uruchamiane były środki na wzrost płac,
– wzrost płac wyniósł od 625 do 745 zł, czyli przeciętnie
na jedno stanowisko w każdym roku podwyżka
kształtowała się na poziomie od 208 do 248 zł.
Te wartości są prezentowane w dwóch kwotach, gdyż
w 2016 r. uruchomiono dodatkowe środki dla około
7
tysięcy
bliżej
nieokreślonych
stanowisk
specjalistycznych i szczególnie ważnych dla sił
zbrojnych z tym, że wyodrębnienie tych stanowisk
odbyło się bez wiedzy Strony społecznej i dzisiaj nikt
nie bierze za to odpowiedzialności,
– nie podjęto w Ministerstwie jakichkolwiek działań
związanych ze zmianą struktury wynagrodzeń
pracowników i występującymi dysproporcjami płac na
stanowiskach tożsamych, w tym nie wypracowano
rozwiązania systemowego, które zawierałoby zasady
i tryb podziału środków z Ministerstwa do pracodawcy
i uwzględniało strukturę stanowisk występujących w
jednostkach wojskowych,
– minimalne wynagrodzenie wzrosło o kwotę 350 zł co
sprawia, że kwoty podwyżek nie są już tak znaczne tym
bardziej, że większość pracowników wojska
przekroczyła 50 rok życia.
Zatrudnienie pracowników RON
W przeciągu trzech lat zatrudnienie kształtowało się na
stabilnym poziomie 43-44 tysięcy pracowników.
Z jednej strony pracodawcy zgłaszali potrzeby
zwiększenia zatrudnienia w związku z coraz to nowymi
zadaniami, z drugiej strony natomiast trudno było
pozyskać nowych pracowników z rynku pracy.
W zasadzie liczba nowych pracowników, którzy
przychodzili do resortu była porównywalna z tymi,
którzy z resortu odchodzili. Wydaje się, że nikt obecnie
w MON nie dostrzega, że zasadniczą barierą wzrostu
zatrudnienia i uzupełnienia stanu osobowego
pracowników na stanowiskach wakujących jest poziom
płac proponowany przez pracodawców.
Gdy meldunki z dokonania poprawy struktury płac
spłynęły
do
Pełnomocnika
MON,
według
uzyskanych informacji środki pozostające w rezerwie
„przeznaczono na niezbędny wzrost zatrudnienia
pracowników wojska”. Dzisiaj wiemy, że ten

planowany wzrost zatrudnienia nie nastąpił, natomiast
w październiku br. Minister Łapiński podjął decyzję
o zablokowaniu wojskowym pracodawcom możliwości
zatrudniania
pracowników
na
stanowiskach
wakujących i równocześnie nakazał wstrzymać
wszystkie rozpoczęte już procedury kadrowe. Tym
samym wprowadzone zostało tzw. ręczne sterowanie
polegające na tym, że zatrudnienie pracownika resortu
obrony narodowej następuje wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Ministra. Działania te są wprowadzane
bez jakichkolwiek uzgodnień, czy informowania
związków zawodowych, chociaż niewątpliwie
mieszczą się w zakresie zadań, o których mowa w art.
19 ustawy o związkach zawodowych.
Jednocześnie napływają do nas sygnały i informacje, że
w tym samym czasie w Sztabie Generalnym WP podjęte
zostały prace związane z optymalizacją struktur
organizacyjnych jednostek wojskowych. Wśród
przyjętych kierunków jest taki, który zakłada zamianę
stanowisk wojskowych na cywilne. Działania te są
ukierunkowane m. in. na takie obszary działalności sił
zbrojnych, jak: obsługa prawna, ekonomicznofinansowa,
inżynieryjno-techniczna,
prasowa,
psychologów, czy kulturalno-oświatowa.
W latach 90-tych podejmowane też były analogiczne
przedsięwzięcia.
Wówczas
następowała
restrukturyzacja, czy modernizacja sił zbrojnych
związana ze zmniejszaniem liczebności armii
i dokonano zamiany ok. 6 tysięcy stanowisk
wojskowych na cywilne. Podobne działania miały
miejsce również 8 lat temu, gdy „ucywilniano”
struktury logistyczne (utworzono m. in. wojskowe
oddziały gospodarcze i regionalne bazy logistyczne),
pozostawiając w tych jednostkach tylko niezbędną ilość
stanowisk wojskowych. Zmiany te przynoszą
z
pewnością
poprawę
struktury
stanowisk
pracowników. Wątpliwości budzi, dlaczego zawsze
mają się odbywać kosztem poziomu płac pracowników
dotychczas
pozostających
w
zatrudnieniu,
z jednoczesnym zwiększeniem im zadań i obowiązków
– bez zabezpieczenia na ten cel – dodatkowo –
odpowiednich środków w budżecie MON.
Już dzisiaj otrzymujemy z jednostek niepokojące
sygnały, że jest to powrót do przeszłości. Może nowe
osoby w Kierownictwie MON nie pamiętają tamtych
czasów, jednak środowisko pracowników wojska
szczególnie to pamięta. Wówczas przyjmowali na
siebie dodatkowe obowiązki z likwidowanych
stanowisk, bo w ślad za tym miał nastąpić wzrost ich

płac w ramach uzyskanych oszczędności. Ostatecznie
zadania przejęli, natomiast oszczędności przeznaczono
na zatrudnienie nowych pracowników na stanowiskach
skreślonych ze struktur wojska. Często ta zamiana
wiązała się z faktem, iż na takim stanowisku
zatrudniany był emeryt wojskowy z pełną emeryturą,
który realizował te obowiązki na tym stanowisku jako
żołnierz, gdy było ono jeszcze stanowiskiem
wojskowym. Czy rzeczywiście takie działania
związane są z potrzebami Sił Zbrojnych RP? Kiedy
MON zamierza poinformować Stronę społeczną
o podejmowanych działaniach i przedstawić jej
stosowne projekty aktów prawnych?
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Problemy związane z obowiązującym aktualnie
ponadzakładowym układem zbiorowym pracy zostały
szczegółowo zawarte w „Sytuacji…” przekazanej
w Kancelarii Prezydenta RP. W okresie trzech lat
w zasadzie nic się nie zmieniło i nikt z adresatów
Pracowniczej petycji nie zareagował na jej treść w taki
sposób, by sprawić, że cokolwiek się w tym zakresie
zmieni. Pomimo kolejnych wystąpień Strony społecznej
kierowanych do Ministerstwa o dokonanie pilnych
zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym
Pracy dla Pracowników WJOSB (PUZP), w tym
potrzebie podniesienia lewej strony tabeli stawek
wynagrodzenia zasadniczego i danie sobie trochę czasu
na pracę nad pozostałymi propozycjami zmian do
Układu – ostatecznie do tego nie doszło.
Wynikało to z faktu, że Ministerstwo zamiast dokonania
pilnych zmian, próbowało wymóc na Stronie społecznej
dokonanie kompleksowej zmiany PUZP, co oznaczało
zmianę ok. 70-80% dotychczasowej treści Układu.
Jednocześnie proponując tak szeroki wachlarz zmian,
nie przedstawiło do przesłanych propozycji oceny
skutków finansowych takiej regulacji co oznacza, że
Strona społeczna miała te zmiany „przyjmować
w ciemno”. Ostatecznie, w ubiegłym roku uzgodniono
tylko jedną zmianę. Na wniosek Ministerstwa
podniesiono stawki z prawej strony tabeli stawek
wynagrodzenia zasadniczego co sprawiło jednak, że
widełki tych stawek jeszcze bardziej się rozszerzyły.
Nie było to po myśli wszystkich organizacji
związkowych, w tym „TARCZY”, jednak – znając już
wielkość budżetu płac na rok 2018, który zakładał
ponadprzeciętny wzrost pracowniczych wynagrodzeń –
organizacje te uznały, że ta zmiana jest możliwa do
zaakceptowania.

Niestety, z nowym rokiem 2018 zmieniło się
Kierownictwo MON i deklaracje poprzedniego
Kierownictwa przedstawiane przed kamerami w maju
2016 roku… poszły w niepamięć. Okazało się, że
planowany ponadprzeciętny wzrost funduszu płac
w kwocie 50,0 mln zł został decyzją Ministra Obrony
Narodowej przeznaczony na wzrost zatrudnienia
a pracownicy mogą liczyć wyłącznie na kwotę 200 zł na
1 stanowisko, w ramach realizowanego procesu
poprawy struktury wynagrodzeń.
Tym sposobem pracownicy cywilni wojska zostali po
raz kolejny oszukani. Jednak pierwszym razem było to
po zmianie rządu, za czasów Ministra Klicha, który nie
dotrzymał deklaracji swojego poprzednika o trzyletnim
okresie wzrostu pracowniczych płac na poziomie o 7%
wyższym niż ustawowy wzrost płac w państwowej
sferze budżetowej.
Dzisiaj wiemy, że do czasu odpowiedniego zwiększenia
w budżecie MON środków na wynagrodzenia
pracowników cywilnych wojska, nie ma szans na dobrą
dla pracowników zmianę postanowień PUZP, jak
również
likwidację
istniejących
dysproporcji
w pracowniczych płacach.
Docierają do nas informacje, że w innych resortach
służb mundurowych w ostatnim czasie osiągnięto
porozumienia z działającymi tam związkami
zawodowymi pracowników cywilnych w zakresie
radykalnego wzrostu pracowniczych płac w latach
2019-2020 i prowadzone będą dalsze działania
dotyczące wzrostu płac w latach następnych. Tam już
dostrzeżono te problemy i rozwija się dialog
społeczny. Kiedy on dotrze do nas? Dlaczego takich
działań nie podejmuje się w odniesieniu do
pracowników wojska?
Zdajemy sobie sprawę, że są to decyzje trudne i nie
mogą być załatwione z dnia na dzień. Trwanie jednak
w „bezruchu” tych problemów nie rozwiąże, one same
również się nie rozwiążą a brak działań może
spowodować, że problemy się jeszcze bardziej
pogłębią.
Ostatnia decyzja Ministra Błaszczaka nie była jedyną
kompetencyjną decyzją w sprawach pracowniczych.
Kilka miesięcy wcześniej wszystkie organizacje
związkowe otrzymały informację, że Pełnomocnik
MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi
został upoważniony do zawierania – w imieniu Ministra
Obrony Narodowej – protokołów dodatkowych do
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla

Pracowników Wojskowych Jednostek Budżetowych z
dnia 8 czerwca 1998 r., a także do dokonywania
wszelkich innych czynności prawnych przewidzianych
dla Ministra Obrony Narodowej jako strony tego
Układu oraz do wykonywania innych uprawnień
określonych dla Ministra Obrony Narodowej w tym
Układzie.
Jako strona tego Układu, na początku września br.
zwróciliśmy się do Pełnomocnika MON o przesłanie
nam treści tego upoważnienia ale dotychczas go nie
otrzymaliśmy. Uważamy, że powinniśmy posiadać
kopię tego upoważnienia, gdyż jest to pierwszy
przypadek
w
kilkudziesięcioletniej
historii
obowiązywania układów zbiorowych pracy w resorcie
obrony narodowej, że uprawnienia w tym zakresie
zostały scedowane na dyrektora komórki organizacyjnej
Urzędu Ministra Obrony Narodowej. Mając na uwadze,
że jest to bardzo istotny dokument związany
z negocjowaniem przepisu płacowego dla pracowników
wojska jakim jest PUZP – w najbliższym czasie
wystąpimy w tej sprawie bezpośrednio do Ministra
Obrony Narodowej.
Problematyka pracowników a zmiany kompetencyjne
w MON
Dzisiaj mija 321 dzień obecnego Kierownictwa w MON
a dotychczas nie doszło do spotkania kogokolwiek
z Kierownictwa ze Stroną społeczną!
Na spotkanie z samym Ministrem Obrony Narodowej
już przestaliśmy liczyć, bo od objęcia Kierownictwa
MON przez ministrów tego Rządu upływa właśnie 1106
dzień. Rozumiemy, że Minister Błaszczak jest
zaangażowany w ważne państwowe sprawy, że odbył
już w tym czasie pięć podróży przez Atlantyk. Ale
dlaczego spotkania ze Stroną nie zorganizował
Podsekretarz Stanu w MON właściwy w zakresie
pracowniczej problematyki – tego zrozumieć nie
możemy.
Przed dwoma dniami Minister Błaszczak podpisał
decyzję, na mocy której problematyka pracownicza
została przeniesiona w podporządkowanie Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana
Wojciecha Skurkiewicza. Uważamy, że jest to dobra
decyzja, bo ranga pracowniczych problemów została
przesunięta pod Sekretarza Stanu w MON, jak również
pamiętamy, że Pan Minister – będąc jeszcze posłem w
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej – zgłosił
stosowną poprawkę i „rzutem na taśmę” fundusz płac
pracowników wojska na rok 2017 został zwiększony
dodatkowo o prawie 90 mln zł.

Czy w ślad za tą zmianą coś zmieni się w zakresie
postrzegania spraw pracowniczych? Mamy nadzieję,
że ta zmiana nie jest przypadkowa i jest to dobry
prognostyk dla rozwiązywania pracowniczych
problemów. Poprzednie trzy lata nie były dobre dla tych
spraw. Czy kolejne będą lepsze? Zapewne niedługo
się o tym przekonamy.
Z ostatniej chwili:
Dotarła do nas informacja, że MON oceniając nasze
działania w zakresie poprawy spraw pracowniczych,
zajął następujące stanowisko (cyt.):

Zginął górnik w kopalni KGHM
Rudna w Polkowicach
35-letni mężczyzna zginął potrącony przez maszynę
górniczą. Prezes holdingu Marcin Chludziński
wprowadził trzydniowa żałobę.
Mężczyzna w KGHM pracował od 2005 r. Osierocił
małe dziecko. Był członkiem ZZPD KGHM POLSKA
MIEDŹ ODDZIAŁ ZG RUDNA.

„Warto podkreślić, że tak radykalnie negatywna ocena
sytuacji pracowników wojska, którą reprezentuje ZPW
„TARCZA” jest tym bardziej niezrozumiała, że żadna
z pozostałych sześciu organizacji związkowych
reprezentatywnych na poziomie ponadzakładowym, w
ramach codziennego dialogu społecznego nie tylko nie
podnosi podobnych zarzutów, ale wręcz z aprobatą
przyjmuje coroczne wzrosty wynagrodzeń.”
Nie wiemy, czy służby prasowe MON zapoznały się
dokładnie
z
materiałem „Sytuacja
Personelu
Cywilnego SZ RP oraz kierunki zmian”, który został
przesłany przy Pracowniczej petycji w dniu 25 listopada
2015 r. do Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Rządu i
MON. Gdyby tak było, dowiedziałyby się, że
przedmiotowy materiał został opracowany przez pięć
organizacji związkowych działających w resorcie
obrony narodowej a mianowicie:
Związek Pracowników Wojska „TARCZA”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
składa szczere kondolencje rodzinie, znajomym
i współpracownikom zmarłego w tragicznych
okolicznościach
górnika
z
kopalni
Rudna
w Polkowicach. [fot.pixabay.com]

OPZZ w obronie europejskich
wartości

Związek Zawodowy Militaria
Związek Zawodowy Poligrafów
NSZZ Solidarność”-80
Związek Zawodowy Sektora Obronnego
Z informacji pozyskanych od przedstawicieli tych
organizacji wynika, że nie prowadzą one działań w tym
zakresie, w ramach codziennego dialogu społecznego.
Należy więc zadać pytanie, które z pozostałych
organizacji związkowych prowadzą codzienny dialog
społeczny z MON.
Bo z pewnością nie sześć organizacji, jak to próbują
zasugerować służby prasowe MON. (Marek
Kazimierczak)
[fot: https://zpwtarcza.pl]
[źródło: https://zpwtarcza.pl]

W dniach do 22 do 23 listopada 2018 w stolicy Grecji
odbyło się seminarium Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno- Społecznego (EKES) dla mediów
dotyczące skutecznego przeciwdziałania populizmowi
i zagrożeniom z nim związanymi, szczególnie jeśli
chodzi o przyszłość Europy.

W seminarium OPZZ reprezentował Adam Rogalewski
(wydział międzynarodowy OPZZ w ramach mandatu
członka EKES-u). W Seminarium uczestniczyli
przedstawiciele mediów, akademicy jak również
przedstawiciele, partnerów społecznych, społeczeństwa
obywatelskiego
oraz
władze
państwowe
i samorządowe- w tym prezydent Aten.

przez środowiska faszystowskie a wielu z jego
uczestników odniosło obrażenia.

Początkowo miejscem seminarium miała być
Warszawa, w związku z jubileuszem odzyskania
niepodległości przez Polskę, jak również inne kraje z tej
części Europy. Niestety to prestiżowe wydarzenie, w
związku z istniejąca sytuacją polityczną w Polsce
musiało zostać przeniesione do Grecji – kolebki
demokracji i praworządności.

Szkolenie dla przedstawicieli
zakładowych organizacji
związkowych - Szklarska Poręba
XI 2018

Kolega Rogalewski (na zdjęciu) miał zaszczyt otworzyć
pierwszy panel konferencji: Europejskie wartość kontra
ekstremistyczne ideologie. W swoim wystąpieniu
podkreślił m.in.rolę związków zawodowych w ochronie
demokracji nie tylko w miejscu pracy, ale również
społeczeństwie. „Mówiąc o demokracji, często
zapominamy o demokracji w miejscu pracy.powiedział kolega Rogalewski- Związki zawodowe
i organizacje pracodawców w ramach dialogu
społecznego i poprzez układy zbiorowe pracy stoją na
straży demokracji w miejscu pracy”. Niestety patrząc na
przykład Grecji- kolebki demokracji-gdzie objęcie
pracowników układami zbiorowymi pracy spadło
z 65 do 14 procent możemy mówić prawdziwym
kryzysie demokracji. Spadające uzwiązkowienie było
i jest wynikiem nie tylko polityki oszczędności
związanej z kryzysem gospodarczym z 2007, ale przede
wszystkim działaniami instytucji finansowychw przypadku Grecji Międzynarodowego Funduszy
Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego
wpisującymi się w szeroko pojętą politykę neoliberalną.
Również działania poprzedniej Komisji Europejskiej
sprawiały wśród obywateli EU wrażenie, że Europa to
w większości wspólny rynek, a nie wspólna polityka
socjalna. Ostatnie kroki, Komisji w tym zeszłoroczne
podpisanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych,
stanowią pozytywny krok na drodze do budowania
Europy socjalnej i przeciwstawiania się rosnącemu
populizmowi.

W Szklarskiej Porębie odbyło się w dniach 22-24
listopada szkolenie dla przewodniczących i członków
zarządów zakładowych organizacji związkowych,
organizowane przez Radę OPZZ województwa
dolnośląskiego.
W
szkoleniu
uczestniczyło
47 przedstawicieli organizacji związkowych z Dolnego
Śląska a gościem honorowym była Pani Barbara
Popielarz Wiceprzewodnicząca OPZZ, która w swoim
wystąpieniu przedstawiła informację o bieżących
działaniach
i
zadaniach
OPZZ.

Kolega Rogalewski, w swoim wystąpieniu nawiązał
również do swoich osobistych doświadczeń w walce
z ekstremalnymi grupami prawicowymi, kiedy to tuż po
wstąpieniu Polski do UE w 2004, współorganizował
pierwszy w Krakowie Marsz Tolerancji (marsz
LGBTIQ+). Marsz ten został brutalnie zaatakowany

W przyszłym roku odbędzie się kolejne seminarium
EKES-u i mamy nadzieję, że gospodarzem tego
prestiżowego wydarzenie zostanie nasz kraj.
A. Rogalewski [fot.OPZZ]

Tematyka szkolenia obejmowała przede wszystkim
zmiany Ustawy o związkach zawodowych i przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych w zakładowych
organizacjach związkowych, które referował Radca
Prawny. W kolejnym dniu Inspektorzy Okręgowego
Inspektoratu Pracy przedstawili zagadnienia związane z
prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem
regulaminu pracy i monitoringu pracowników oraz
legalności umów i wynagrodzeń za pracę.
Szkolenie
zakończył
Pan
Andrzej
Otręba
Przewodniczący
Rady
OPZZ
województwa
dolnośląskiego omawiając dialog społeczny na szczeblu
wojewódzkim oraz podsumowując szkolenie.

List otwarty do Ministra Obrony
Narodowej
W związku z protestem naszego Kolegi Ryszarda
obserwujemy duże pobudzenie aktywności i inicjatyw
społecznych w środowiskach pracowników wojska, bez
względu na ich przynależność związkową. Zgłaszane są
do nas różne inicjatywy, nad którymi Zarząd Krajowy
pracuje i zapewne wiele z nich w stosownym czasie
z pewnością wykorzysta.
Jedna z tych inicjatyw – przyjęta do realizacji w trybie
pilnym przez Zarząd Krajowy Związku– zobowiązuje
nas do przedstawienia jej Wam – Koleżanki i Koledzy
– pracownicy resortu obrony narodowej.
Inicjatywą tą jest List otwarty pracowników resortu
obrony narodowej – członków Związku Pracowników
Wojska „TARCZA” do Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 listopada 2018 r.
(List dostępny na str. www.zpwtarcza.pl)
List ten powstał w wyniku oddolnej inicjatywy
członków Organizacji Związkowej Nr 6/Z w Wałczu
z siedzibą w Składzie Mosty, która działa u Pracodawcy
– 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu.
Dostrzegając całoroczne milczenie ze strony
Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i brak odzewu na
protest Kolegi Ryszarda – przedstawiciele załogi
Składu umiejscowionego w puszczańskich Mostach,
postanowili napisać list do Szefa MON i przedstawić
rzeczywistą sytuację pracowników cywilnych resortu
obrony narodowej. Lektura tego Listu otwartego
i przebijający z treści autentyzm sprawił, że Zarząd
Krajowy Związku nie mógł podjąć innej decyzji niż ta,
którą zawarł w swojej uchwale.
Uważamy jednocześnie, że nikt nie powinien przejść
obok treści tego listu obojętnie. Ani władze, ani media,
ani działające w resorcie obrony narodowej organizacje
związkowe, ani wielotysięczne rzesze pracowników
wojska.
Stąd
nasza
determinacja,
aby
zawarte
w Liście postulaty skierowane do władz naszego
związku w pełni zrealizować. Niezwłocznie też
wystąpimy do władz pozostałych organizacji
związkowych z propozycją poparcia tego Listu.
Uważamy bowiem, że bez integracji naszych wysiłków
we wspólnej sprawie i uzyskania bazy społecznego
poparcia dla tego Listu – Strona społeczna nie osiągnie
celu, jakim jest radykalna poprawa sytuacji socjalnobytowej i płacowej pracowników wojska.
Jednocześnie do wszystkich władz organizacji

zakładowych i międzyzakładowych a także do Was,
Koleżanki i Koledzy – pracownicy wojska kierujemy
wezwanie do wsparcia naszych działań w celu
rozpowszechnienia treści tego listu, do wysyłania go do
waszych posłów i senatorów, do mediów, do Kancelarii
Prezydenta. Niech jego treść trafi wszędzie tam, gdzie
wiedza o naszej trudnej sytuacji i naszej ciężkiej pracy
jeszcze nie dotarła.
Zbierajcie głosy na listach poparcia, w sposób wskazany
na wzorze i przesyłajcie nam te listy pocztą na adres
naszego
Związku
lub
na
adres
mailowy: zk@zpwtarcza.pl. (Lista i wzór dostępne na
str. www.zpwtarcza.pl)
Nie wymagamy żadnych danych, żadnych czytelnych
podpisów. Chcemy tylko, aby te zebrane głosy poparcia
były widocznym dowodem Waszego utożsamiania się
z podejmowanymi przez nas działaniami. Tylko w ten
sposób – wspólnie – możemy wywalczyć lepszą
przyszłość dla pracowników wojska.
W dniu 29 listopada 2018 r. do pozostałych organizacji
związkowych działających w resorcie obrony
narodowej zostało skierowane wystąpienie z propozycją
poparcia Listu.
W imieniu Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA”
Marek KAZIMIERCZAK

Historyczny rekord.
Coraz więcej aktywnych
zawodowo w UE!
„Obecnie w Unii Europejskiej pracuje 239 mln ludzi,
to więcej niż kiedykolwiek w historii” powiedziała
unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw
społecznych Marianne Thyssen podczas debaty w
Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli.

Poniedziałkowa dyskusja dotyczyła europejskiego
filaru praw socjalnych. To zbiór 20 zasad, na których
mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące
rynki pracy i systemy opieki społecznej.
Jak podkreśliła belgijska komisarz, do Europy "powraca
nadzieja", której przejawem ma być sytuacja na
europejskim rynku pracy. Bezrobocie w Unii
Europejskiej wynosi obecnie 6,7% i jest to najniższy i
zarazem najlepszy wynik od początku nowego
tysiąclecia. Thyssen zauważyła również, że europejskie
społeczeństwo staje się coraz bardziej aktywne
zawodowo. Coraz więcej osób wychodzi z tzw.
wykluczenia
zawodowego
(wg.
wyliczeń
prezentowanych przez Komisarz jest to około 5 mln
osób).
Zwróciła również uwagę, na ogromną dysproporcje
poziomu bezrobocia w różnych krajach członkowskich
Unii Europejskiej. Według metodologii przyjętej przez
UE np. w Polsce i Czechach wynosi 3%, natomiast w
Grecji jest to już aż 20%. Jednocześnie przy stale
zmniejszającym się odsetku społeczności nieaktywnej
zawodowo poziom osób zatrudnionych na podstawie
umów
cywilnoprawnych
bądź
zatrudnionych
niestandardowo sięga 40% wszystkich.
Zdaniem Marianne Thyssen pozostało jednak wiele do
zrobienia. Dochody gospodarstw domowych nie
nadążają za wzrostem PKB, natomiast ludzie muszą
poczuć wzrost wynagrodzeń. W przeciwnym razie
będzie to dla nich wyłącznie statystyka pokazywana
w telewizji. Według Komisarz wyzwań dla rynku pracy
jest wiele, m. in. globalizacja, robotyzacja, zmiany
klimatyczne oraz demograficzne. Obecnie na jednego
emeryta w Unii Europejskiej pracuje około trzech
aktywnych zawodowo, jednak patrząc w przyszłość
blisko roku 2070 będzie już ich tylko dwóch.
Według oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli
Komisji Europejskiej, redukcja polityki spójności
w przyszłym budżecie UE ma być na poziomie 7%.
Proporcjonalnie najwięcej stracić mają Polacy, Węgrzy,
Czesi, Litwini, Estończycy i Maltańczycy (po około
24%).
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), będący
narzędziem polityki spójności, jest jednym z pięciu
głównych funduszy unijnych. Następcą tego funduszu
ma być Europejski Fundusz Społeczny Plus, który ma
mieć o wiele większy budżet. EFS+ będzie
skoncentrowany na inwestycjach w ludzi i wspieraniu
wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych.

"Filar" został podpisany wspólnie przez Parlament
Europejski, Radę UE i Komisję Europejską
w listopadzie ub.r. na szczycie społecznym w
Goeteborgu. Jego 20 zasad można uporządkować
według trzech kategorii: ochrona socjalna i integracja
społeczna, równe szanse i dostęp do zatrudnienia oraz
uczciwe warunki pracy. [fot: Pixabay.com]; Łukasz
Mycka

STOP przemocy wobec kobiet w
miejscu pracy - Poprzyj
konwencję MOP
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
(ETUC) i Międzynarodowa Konfederacja Związków
Zawodowych (ITUC) wzywają rządy i pracodawców do
zaprzestania igrania z życiem i bezpieczeństwem
kobiet, oraz do poparcia silnego i globalnego
międzynarodowego standardu pracy dotyczącego
przemocy i nękania w świecie pracy.
Wezwanie pochodzi z Międzynarodowego Dnia ONZ
na rzecz walki z przemocą wobec kobiet, który odbywa
się każdego roku 25 listopada.
"Wiemy, że niektóre rządy UE chcą złagodzić tekst
uzgodniony w tym roku" - powiedział Montserrat Mir,
sekretarz Konfederacji ETUC. "Mamy nadzieję, że
zmienią kurs. Przy pomocy rządów przemoc wobec
kobiet w świecie pracy może zostać wymazana przez
pracodawców, związki zawodowe i członków związku.

"Konwencja MOP mogłaby zostać wprowadzona do
prawa unijnego i krajowego i wymagać od wszystkich
miejsc pracy procedur postępowania w przypadku
przemocy i nękania, dawać ofiarom wyraźne prawa
i wprowadzać sankcje wobec sprawców".

"Przemoc i nękanie kosztuje życie i źródło
utrzymania. Dotyczy
milionów
kobiet
i
ich
rodzin"- powiedział Sharan Burrow, Sekretarz
Generalny ITUC. "W przyszłym roku MOP ma
możliwość zrobienia ogromnego kroku w kierunku
świata wolnego od przemocy i szykan. Wzywamy rządy
i pracodawców do przyłączenia się do nas w dążeniu do
celu ".
ETUC wspiera ITUC, która prowadzi kampanię na
rzecz konwencji MOP, aby powstrzymać przemoc
uwarunkowaną płcią w świecie pracy, który ma zostać
przyjęty w przyszłym roku - podczas stulecia MOP.
[źródło: www.etuc.org] [foto: pixabay.com]

O płacach na Trójstronnym
Zespole do Spraw Ochrony
Zdrowia
W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się kolejne
posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony
Zdrowia, wyjątkowe – bo z udziałem Ministra Zdrowia
Łukasza Szumowskiego. Przedmiotem posiedzenia
była kontynuacja dyskusji na temat wynagrodzeń
pracowników ochrony zdrowia. OPZZ reprezentowali
stali członkowie zespołu: przewodnicząca Rady Branży
OPZZ ,,Usługi Publiczne” Urszula Michalska,
przewodniczący OZZ Pracowników Fizjoterapii
Tomasz Dybek oraz Renata Górna (Wydział Polityki
Społecznej OPZZ, ekspert). Podczas posiedzenia
przedstawiciele NFZ przedstawili także informację
o planowanych nakładach na świadczenia opieki
zdrowotnej finansowane ze środków dysponowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztach
realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników tego
sektora, w tym finansowanych z budżetu państwa.

Strona społeczna, pracowników i pracodawców od
dłuższego czasu sygnalizowała potrzebę omówienia
kondycji finansów ochrony zdrowia w związku
z
ustawową
realizacją
regulacji
płacowych
pracowników ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia
zespołu, ze strony Ministra Zdrowia padły bardzo
ważne słowa i deklaracje, w tym chyba ta
najważniejsza: konieczność przeglądu obowiązującej
tzw. ,,ustawy podwyżkowej” w ochronie zdrowia
(ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych). Minister przyznał, że
ostatni czas pokazał, że ustawa nie funkcjonuje
w sposób, w jaki chciałaby strona społeczna i strona
rządowa. Wskazał, że ma zastrzeżenia zarówno do
mechanizmów i wysokości współczynników na
podstawie których są dokonywane podwyżki.
Poinformował także, że resort zdrowia zbiera realne
dane z podmiotów leczniczych na temat realizacji
ustawy pod kątem wysokości wynagrodzeń
w poszczególnych grupach zawodowych, tak aby
ocenić na ile kwoty podwyżek są realistyczne. Zdaniem
resortu zebranie danych o wynagrodzeniach pokaże
również, których grup zawodów w ustawie brakuje
i które nie uregulowane.
Dyskusja dotycząca kwestii płacowych w czasie
posiedzenia zbiegła się z ustaleniem, że podczas
styczniowej debaty zdrowotnej w ramach cyklu
,,Wspólnie dla Zdrowia” odbędzie się specjalne
seminarium na temat kadr medycznych w ochronie
zdrowia, pod patronatem i z udziałem ekspertów
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Podczas paneli dyskusyjnych wypracowane mają być
rekomendacje
dotyczące
kształcenia
przed
i podyplomowego
pracowników medycznych,
wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz nowych
zawodów medycznych. Przedstawiciele strony
społecznej Trójstronnego Zespołu jako paneliści mają
wypracować rekomendacje, które mogą być podstawą
do dalszych prac legislacyjnych. Minister Szumowski
podkreślił, że jego oczekiwaniem jest, by w ramach
dialogu społecznego wypracować takie rozwiązania, by
były one ,,spójne z rzeczywistością” i satysfakcjonujące
wszystkie grupy pracowników.
Strona społeczna – pracowników i pracodawców
Trójstronnego Zespołu podjęła także stanowisko
w
kwestiach
płacowych.
Wskazaliśmy, że stojąc w obliczu wyzwania, jakim
będzie zrealizowanie zawartych porozumień płacowych

i jednoczesne nieograniczenie dostępności świadczeń
zdrowotnych dla pacjentów, za konieczne uznajemy
wygospodarowanie środków w budżecie państwa na
doraźną dotację do Narodowego Funduszu Zdrowia, co
pozwoli także uniknąć dalszego zadłużania się
placówek medycznych, które już dziś sięga 12 131 mln
zł, w tym wymagalne – 1 615 mln zł. Jednogłośnie
uznaliśmy za niezbędne pilne wypracowanie rozwiązań
systemowych
regulujących
wynagrodzenia
pracowników ochrony zdrowia, akcentując zwiększenie
dynamiki wzrostu wynagrodzenia zasadniczego
zwłaszcza dla pracowników najniżej uposażonych.
Tematyka zarówno nakładów na ochronę zdrowia,
wynagrodzeń i wyzwań wobec nowych zawodów –
będzie
kontynuowana.
Dyskusja na zespole raz kolejny pokazała, że argumenty
strony
społecznej
w
kwestiach
płacowych
i finansowych przedstawiane od miesięcy, były zasadne
i gdyby strona rządowa od początku prac nad ,,ustawą
podwyżkową” prowadziła konstruktywny dialog – nie
byłoby dziś problemów z jej realizacją. Kolejne
posiedzenie zespołu, które odbędzie się jeszcze w tym
roku, poświęcone będzie przeglądowi i ocenie
taryfikatora
stanowisk
pracy
i
kwalifikacji
pracowników zatrudnionych na poszczególnych
stanowiskach, w kontekście nowych wyzwań
i zawodów. [Renata Górna]

Konferencja RDS – Prawo
zamówień publicznych okiem
partnerów społecznych
Konferencja RDS – Prawo zamówień publicznych
okiem partnerów społecznych
W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyła się
konferencja
zorganizowana
przez
partnerów
społecznych Rady Dialogu Społecznego. Do udziału w
konferencji
zaproszenie
przyjęli
eksperci
reprezentujący szerokie grono interesariuszy rynku
zamówień publicznych oraz partnerzy społeczni RDS.
Na konferencji uczestnicy rozmawiali na temat roli
partnerów społecznych w kreowaniu polityki zamówień
publicznych, praktyki stosowania klauzul społecznych
oraz wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w
realizacji zamówień publicznych a także funkcji inhouse w realizacji zadań publicznych, barierach udziału
małych i średnich firm w zamówieniach. Na końcu
uczestnicy zapoznali się z możliwą rolą mediacji w
zamówieniach publicznych.

W panelu poświęconym roli partnerów społecznych
w kreowaniu polityki zamówień publicznych Dobrawa
Biadun, przewodnicząca doraźnego Zespołu ds.
zamówień publicznych rozmawiała z Mariuszem
Haładyjem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Technologii, Magdaleną Olejarz,
dyrektorem Departamentu UE i Współpracy
międzynarodowej UZP oraz Markiem Kowalskim,
przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich
o udziale partnerów społecznych w procesie
stanowienia prawa oraz planach ministerstwa i UZP
dotyczących nowego prawa zamówień publicznych.
Sygnalizowano także bieżące problemy na rynku
zamówień związane z silnym wzrostem cen wyrobów
budowlanych.
Podczas części dotyczącej klauzul społecznych
uczestnicy dzielili się doświadczeniami stosowania
aspektów społecznych i zielonych w zamówieniach
publicznych. Rozważali także bariery powodujące, że
skala zastosowania tych kryteriów wyboru i realizacji
zamówień jest nadal niska, choć od 2016 r. wzrosła.
W 2017 r. udział społecznych zamówień publicznych
w ogólnej liczbie udzielonych zamówień wyniósł 17%,
podczas gdy wartość społecznych zamówień
publicznych w odniesieniu do łącznej wartości
udzielonych zamówień stanowiła 26%. W 2017 r. udział
zielonych lub innowacyjnych zamówień publicznych w
ogólnej liczbie udzielonych zamówień wyniósł
niespełna 1%, podczas gdy ich wartość stanowiła
ok. 2% łącznej wartości udzielonych zamówień.
Niespełna 25% wszystkich zamawiających objętych
Zaleceniami Rady Ministrów, które nakazują stosować
klauzule społeczne, uwzględniły aspekty społeczne
w zamówieniach publicznych. W tej części konferencji
wzięli udział pani Magdalena Olejarz z UZP, pan Paweł
Łukasiewicz, doradca ekonomiczny z Departamentu
Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, pan
Roman Cieślak p.o. dyrektora Wydziału Zamówień
Publicznych, pan Marek Gruchalski, specjalista
ds. ekonomii społecznej, Stowarzyszenie na rzecz
spółdzielni socjalnych i pan Krzysztof Morawski,
przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników
Drogownictwa RP. Biuro OPZZ reprezentowała
Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej.
Upowszechnienie stosowania klauzul społecznych jest
ważne dla zwiększenia roli aspektów społecznych
i zielonych w zamówieniach publicznych. Dzięki temu
zamówienia byłyby bardziej odpowiedzialne społecznie
i realizowałyby inne polityki państwa. Przez to
w większym stopniu funkcjonowałby w kraju

europejski model społeczny łączący zrównoważony
wzrost gospodarczy z lepszymi warunkami życia
i pracy. Chodzi o tworzenie gospodarki, w której osiąga
się określony zestaw standardów społecznych, takich
jak: wysokiej jakości miejsca pracy, równe szanse,
niedyskryminacja w tym płacowa, różnorodność
w miejscu pracy, włączenie grup defaworyzowanych,
ochrona socjalna dla wszystkich, włączenie społeczne,
dialog społeczny, wysokiej jakości stosunki pracy oraz
angażowanie ludzi w podejmowanie decyzji, które ich
dotyczą, w tym upowszechnienie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Katarzyna
Pietrzak z OPZZ zaznaczyła, że bez uporządkowania
sytuacji na rynku zamówień w zakresie godnych
warunków pracy i przestrzegania praw pracowniczych
trudno będzie upowszechnić bardziej zaawansowane
aspekty w zamówieniach (klauzule społeczne, aspekty
społeczne i środowiskowe) oraz zwiększyć ich rolę
w realizacji polityki państwa.
Powyższy punkt widzenia był osią dyskusji podczas
panelu dotyczącego stosowania w zamówieniach
publicznych wymogu zatrudnienia na umowę o pracę.
W rozmowie prowadzonej przez Sylwię Szczepańską
z NSZZ Solidarność wzięli udział Katarzyna Duda,
ekspert Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda
Lassalle’a, Michał Kulczycki, Przewodniczący NSZZ
Solidarność Pracowników Ochrony i Cateringu
i Sprzątania, Marek Kowalski, Przewodniczący
Federacji Przedsiębiorców Polskich, Iwona BendorfBundorf, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie oraz Dariusz Mińkowski, zastępca
Głównego Inspektora Pracy. Wymieniono poglądy na
temat jakości stosowania wymogu zatrudnienia na
umowę o pracę w zamówieniach publicznych. Okazuje
się, że mimo, że wymóg ten jest stosowany i to częściej
niż w poprzednich latach, to jego jakość nie jest wysoka
lub sens przepisów jest w praktyce wypaczany. Badania
wskazują także, że warunki zatrudnienia niektórych
osób, które realizują zamówienia, są często nie tylko złe
ale także niegodziwe, szczególnie w branży ochrony
oraz w ochronie zdrowia.
W drugiej części konferencji omawiano funkcję inhouse w realizacji zamówień publicznych (realizacji
zadań publicznych przez jednostki samorządu
terytorialnego przez podległe im podmioty zamiast
przez firmy prywatne w zamówieniu publicznym). W
panelu prowadzonym przez Wojciecha Hartunga,
eksperta
Konfederacji
Lewiatan
rozmawiano
o uprawnieniach zamawiających publicznych do

kształtowania rynku w kontekście podstawowych celów
regulacji dotyczących zamówień publicznych –
konkurencyjności, innowacyjności, realizacji zadań
publicznych.
Rozważano
dotychczasowe
doświadczenia i wynikające z nich wnioski
w kontekście ewentualnej potrzeby nowej regulacji.
W dyskusji wzięli udział Agnieszka Fiuk ze Związku
Pracodawców Gospodarki Odpadami, Tomasz
Krzyżanowski
z
Polskiej
Izby
Informatyki
i Telekomunikacji oraz Marek Wójcik, przedstawiciel
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Następnie przedstawiono wyniki ekspertyzy wykonanej
na potrzeby prac doraźnego Zespołu problemowego ds.
zamówień publicznych RDS w zakresie barier dostępu
do zamówień publicznych MŚP w Polsce.
Ostatnia część konferencji była poświęcona omówieniu
celowości wprowadzenia do przepisów ustawy - Prawo
zamówień
publicznych
obowiązku
podjęcia
przedsądowej
mediacji
we
wstępnej
fazie
zidentyfikowania powstałego sporu. Rola mediacji
została uznana za ważne narzędzie porozumienia się
w kwestiach spornych zarówno w procesie realizacji
zamówienia jak i w przypadku sporu na tle
zrealizowanego już produktu czy usługi. Problem
polega jednak na tym, że w praktyce niezwykle rzadko
korzysta się z mediacji w zamówieniach publicznych,
choć już teraz są takie możliwości prawne. Rozmowę
w tym temacie prowadził Roman Rewald – mediator
w Centrum Mediacji działającym przy Konfederacji
Lewiatan a wzięli w niej udział Kalina Wośkało, ekspert
CAS sp. z o.o., Janusz Niedziela, radca prawny,
wiceprezes Zarządu Forum Edukacyjnego Centrum
Zamówień Publicznych sp. z o.o. i Henryk Walczewski
– sędzia, główny specjalista w Departamencie
Legislacyjnym Prawa Cywilnego w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Zgodzono się, że mediacja
wpłynęłaby na obniżenie wysokich kosztów
postępowań sądowych zarówno po stronie powodów
i pozwanych jak i bardzo wysokich kosztów samego
wymiaru sprawiedliwości. Poza tym, rozwiązanie
sporów
dotyczących
wykonywania
umowy
o zamówienie publiczne w drodze polubownej
ułatwiłoby współpracę stron w przyszłości. Rozważano
zatem jak upowszechnić polubowne rozwiązywanie
sporów w drodze mediacji w praktyce.
(Katarzyna Pietrzak; materiały CPS Dialog)

VAT bez zmian
Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej 2015
roku obiecało wyborcom, że stawki podatku od
towarów i usług (VAT) powrócą do dawnego poziomu,
czyli 7% i 22%. Politycy PiS argumentowali wówczas,
że ewidentnym błędem koalicji PO-PSL było
przekonanie, że podwyższenie stawek tego podatku w
2011 roku do 8% i 23% - które miało być zabiegiem
tymczasowym - spowoduje dodatkowe wpływy do
budżetu i pomoże w zmniejszeniu dziury budżetowej.
Podwyżka stawek VAT przyniosła tymczasem
odwrotny skutek. Dochody zaczęły dramatycznie
spadać, co wymusiło nowelizację budżetu państwa na
rok 2013. Sprawujący obecnie władzę przekonywali
dodatkowo, że aby zapewnić wzrost dochodów
budżetowych, trzeba powrócić do niższych stawek
podatku VAT. Posunięcie to z jednej strony zmniejszy
obciążenia podatkowe obywateli, szczególnie osób
uzyskujących przeciętne dochody, a z drugiej strony
przyczyni się do uczciwego rejestrowania obrotów.
Niestety, po kilku latach rządów PiS, nic w tej sprawie
się nie zmieniło; stawki VAT wciąż wynoszą 8% i 23%.
Jest też niemal pewne, że w przyszłym roku rząd nie
obniży stawek VAT do 7% i 22%, jak nakazują przepisy
prawa. Tak się nie stanie, choć jeszcze dwa miesiące
temu minister finansów Teresa Czerwińska, w trakcie
prezentowania w Sejmie projektu ustawy budżetowej na
rok 2019, zapewniała, że kondycja finansów
publicznych jest stabilna, a korzystna sytuacja
makroekonomiczna zapewni dalszy rozwój społecznogospodarczy kraju i umożliwi podjęcie kolejnych,
korzystnych dla obywateli decyzji. Chwaliła także
własne dokonania w zakresie uszczelniania systemu
podatkowego oraz redukcji luki w zakresie podatku
VAT i CIT. To dzięki rządowi premiera Mateusza
Morawieckiego – mówiła – w 2016 roku wpływy
z VAT były o 4 mld zł wyższe niż w 2015 roku, w 2017
roku wzrosły aż o 30 mld zł (o 23% r/r), a w planie
finansowym państwa na przyszły rok można było
przyjąć założenie blisko 180 mld zł wpływów z tytułu
podatku VAT oraz prawie 35 mld z tytułu podatku CIT,
co oznacza wzrost odpowiednio o 46% i 36%
w stosunku do początku kadencji, czyli do roku 2015.
Dziś rząd nie jest już takim optymistą w ocenie kondycji
finansów państwa, czego dowód odnajdujemy
w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy

o podatku VAT. Projekt ten sankcjonuje pozostawienie
stawek tego podatku na obowiązującym poziomie.
Tłumaczone jest to koniecznością skorelowania
poziomu stawek VAT ze stanem finansów publicznych,
a więc i z ogólną kondycją gospodarki. Czy zatem,
według rządu, rzeczywisty stan finansów publicznych
jest tak zły, że nie można obniżyć stawek VAT?
Najbardziej kuriozalna jest jednak argumentacja rządu
w kwestii wpływu zaprojektowanej regulacji na sprawy
społeczne. Otóż zdaniem rządu nowe przepisy nie będą
miały negatywnego wpływu na budżety gospodarstw
domowych,
konsumentów,
osoby
starsze
i niepełnosprawne, gdyż utrzymują funkcjonujące już
rozwiązania. Tymczasem pozostawienie stawek VAT
na obowiązującym poziomie spowoduje ubytek w
portfelach gospodarstw domowych rzędu 8-10 mld zł
rocznie, o czym minister finansów wie, ale woli nie
wspominać, mając na uwadze, że już niedługo mogą
wzrosnąć rachunki za energię elektryczną nawet o 30%.
Determinacja rządu, aby nie dopuścić do obniżenia
z dniem 1 stycznia 2019 roku stawek podatku VAT do
poziomu 7% i 22% jest wymowna. Świadczy o niej
ekspresowe tempo prac nad rządowym projektem
ustawy o podatku VAT, która została uchwalona
22 listopada br., w jeden dzień, bez konsultacji
ze związkami zawodowymi i organizacjami
pracodawców oraz z Radą Dialogu Społecznego. W tej
sytuacji OPZZ zmuszone zostało do złożenia skargi na
działania rządu do przewodniczącej Rady Dialogu
Społecznego.
Aby odeprzeć zarzut przeciwników, że rząd nie
realizuje złożonych obietnic wyborczych minister
finansów zadeklarowała w projekcie powrót do stawek
obniżonych, ale pod warunkiem spełnienia określonych
wskaźników uzależnionych od kondycji gospodarki.
Według tych wskaźników obniżenie stawek VAT
nastąpi w roku budżetowym, w którym wyłączony
zostanie mechanizm korygujący stabilizującą regułę
wydatkową. Korekta stawek VAT będzie miała miejsce,
gdy wartość relacji państwowego długu publicznego
netto do produktu krajowego brutto będzie nie większa
niż 43% oraz wartość sumy corocznych różnic
pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do
produktu krajowego
brutto
oraz
poziomem
średniookresowego celu budżetowego będzie nie
mniejsza niż - 6%. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiedzą
nawet przedstawcie rządu, co dodatkowo utwierdza
OPZZ w przekonaniu, że w obecnej sytuacji
gospodarczej nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby

wprowadzone tymczasowo wyższe stawki podatku
VAT miały obowiązywać 9 rok z rzędu. N. Kusiak.

Konferencja naukowa nt.
Pracowników Ukraińskich w
Polsce
27 listopada 2018 r. w centrali ZUS w Warszawie
odbyła się konferencja naukowa„ Obywatele Ukrainy
w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Aspekty
prawne, demograficzne, ekonomiczne i społeczne”.
Jednym z najważniejszych krajów źródłowych migracji
do Polski jest Ukraina. Obywatele Ukrainy przodują w
statystykach wjazdów, osiedlania się, wiz, osób
podejmujących w Polsce pracę, jak i studia oraz
aplikujących o polskie obywatelstwo. Popularności
Polski jako kraju docelowego dla Ukraińców sprzyja
wiele czynników, w tym kluczowymi są bliskość
geograficzna i kulturowa. Obecnie Polska jest na etapie
bardzo dynamicznego rozwoju swojej polityki
adresowanej do cudzoziemców, dotyczy to wymiaru
prawno-instytucjonalnego, jak i doktrynalnego. Procesy
migracyjne wpływają w sposób zasadniczy na wiele
aspektów życia społecznego na różnych jego
płaszczyznach, dotyczą jednostek, rodzin, społeczności
lokalnych, jak i całego społeczeństwa. Migracje
powodują zmiany w takich dziedzinach jak rynek pracy,
polityka, kultura, życie rodzinne, mając tym samym
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy tak kraju
wysyłającego, jak i przyjmującego, stąd naukowcy
postanowili podjąć problem zmiany jakości pracy
w Polsce, sytuację ekonomiczną Ukraińców, ich
przedsiębiorczość w Polsce, delegowanie Ukraińców
czy Uprawnienia obywateli Ukrainy do świadczeń
z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.
Z danych ZUS wynika, że na koniec października
w systemie ubezpieczeń ZUS było 570 tysięcy
obcokrajowców, w tym 441 tysięcy Ukraińców.
Ukraińcy coraz częściej prowadzą działalność
gospodarczą w Polsce. Na koniec września 2018 r. było
ponad 4 tysiące samozatrudnionych Ukraińców.
Podczas konferencji OPZZ reprezentowane było przez
dyrektora wydziału polityki społecznej Bogdana
Grzybowskiego oraz przewodniczącego związku
zawodowego pracowników Ukraińskich w Polsce
Yurija Karyagina.

OPZZ ponownie interweniuje
u szefowej RDS
Po raz kolejny OPZZ składa skargę na rząd do
przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w związku
z przypadkiem lekceważenia przez stronę rządową
zasad prowadzenia dialogu społecznego oraz naruszania
przepisów ustaw nakładających na rząd obowiązek
konsultowania ze związkami zawodowymi i Radą
Dialogu Społecznego projektów aktów prawnych.

Tym razem rząd nie poddał konsultacjom społecznym
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (druk sejmowy 2995), którego pierwsze
czytanie odbyło się 21 listopada br. Dzień
później projekt ustawy został uchwalony przez Sejm.
Uchwalona ustawa wprowadza zmiany polegające na
czasowym utrzymaniu stawek podatku VAT
w wysokości 23% i 8%, które z dniem 1 stycznia 2019
roku miały zostać obniżone odpowiednio do wysokości
22% i 7%, z jednoczesnym wprowadzeniem
mechanizmu określającego termin ich stosowania.
W kolejnym roku wyżej wymienione stawki pozostaną
na obecnym poziomie a ich obniżenie o 1 p.p. nastąpi
automatycznie w momencie osiągnięcia wskazanych
w projekcie ustawy wskaźników. Oznacza to, że
gospodarstwa domowe w 2019 roku będą ponosiły
wyższe koszty zakupu towarów i usług, pomimo
deklaracji rządzących, że stawki podatku VAT zostaną
obniżone do 7% i 22%.Jan Guz przewodniczący OPZZ,
w piśmie do szefowej RDS, wniósł o podjęcie przez nią
działań, które pozwolą w przyszłości uniknąć
podobnych nieprawidłowości w procesie konsultowania
projektów aktów prawych i stanowienia prawa, jak
również o spowodowanie przedstawienia przez stronę
rządową pisemnego wyjaśnienia powodów, dla których
przedmiotowy projekt ustawy nie został skonsultowany
z Radą Dialogu Społecznego. Norbert Kusiak [fot. BP
OPZZ].

