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Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce

W dniach 29 września - 2 października 2015 w Paryżu odbył się XIII Kongres
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Jednym z podstawowych dokumentów Kongresu jest Manifest, którego obszerne fragmenty
zamieszczamy poniżej:

Manifest Paryski EKZZ
Powstańmy solidarni na rzecz dobrej jakości miejsc pracy,
praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie

Służby mundurowe żądają podwyżek

Z

wiązki zawodowe służb
mundurowych żądają
podwyżek oraz zwiększenia
wydatków m.in. na Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż
Graniczną oraz Biuro Ochrony
Rządu. Swoje niezadowolenie
związkowcy wyrazili podczas
demonstracji zorganizowanej na początku października przed Sejmem.
W odpowiedzi na żądania związków zawodowych Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych stwierdziło, że nakłady na służby oraz ich wynagrodzenia
systematycznie rosną.
Do Warszawy zjechało ponad 1000 pracowników służb mundurowych, w
tym przedstawiciele związków zawodowych, reprezentujących funkcjonariuszy
i pracowników czterech formacji podległych MSW oraz Służby Więziennej
i Służby Celnej.
Do zorganizowania protestu zmusiła związki zawodowe sytuacja pracowników służb mundurowych, w szczególności zamrożenie płac funkcjonariuszy
i pracowników od 2010 r., brak gwarancji odpowiednich podwyżek płac dla
funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy
modernizacyjnej dla służb mundurowych. Związkowcy domagają się także włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do mundurowego systemu emerytalnego.
Protestujący złożyli w Sejmie petycję z żądaniami. Związkowcy poinformowali o wniosku skierowanym do premier Ewy Kopacz o natychmiastowe
zwiększenie budżetu służb mundurowych oraz o wniosku skierowanym do
klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w
zakresie zwiększenia wydatków służb mundurowych.
Na parę dni przed protestem protestujący rozstawili przed Sejmem
miasteczko namiotowe. W związku z sytuacją międzynarodową, w szczególności w związku z kryzysem uchodźczym, mającym bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo państwa, domagają się zapewnienia środków na dodatkowe
etaty w poszczególnych służbach.
Podczas manifestacji głos zabrał przewodniczący Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz. W imieniu związkowców
wszystkich branż, zrzeszonych w konfederacji, poparł postulaty protestujących. Wyraził nadzieję, że rządzący zajmą się bezpieczeństwem socjalnym
pracowników służb mundurowych, a tym samym ich rodzin. Godne warunki
pracy i płacy funkcjonariuszy tych służb są podstawą bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa.

Górnicy z kopalni Brzeszcze czują
się oszukani przez rząd

O

głoszona została
gotowość strajkowa w kopalni Brzeszcze w
związku z niedotrzymaniem przez rząd terminu
na powstanie Nowej Kompanii Węglowej. Nowa Kompania Węglowa miała
powstać do końca września, by ratować upadające kopalnie.
30 września odbyło się specjalne posiedzenie rządu Ewy Kopacz, na
którym przyjęto plan dla górnictwa, który przewiduje, że spółka TF Silesia
przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej. Zdaniem rządu jest to pierwszy
krok do stworzenia silnego koncernu paliwowo-energetycznego, bezpiecznego
wprowadzenie do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia
Nowej Kampanii Węglowej.
Zdaniem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, który był
z górnikami na wiecu przed bramą kopalni Brzeszcze, jest to protest przeciw
„kolejnym oszustwom rządu PO”. Szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
Dominik Kolorz, który był jednym z sygnatariuszy styczniowego porozumienia, zarzucił rządowi, że próbuje sprowokować górników, aby przed wyborami
„palili opony, rwali bruk, bili się z policją i niszczyli swoje zakłady”.
Przed kopalnią Brzeszcze pojawili się również politycy. Beata Szydło z
PiS stwierdziła, że zaniechania rządu odbijają się na całej branży górniczej.
Jej zdaniem polska gospodarka powinna być oparta o nowoczesne, rozwijające
się górnictwo. Paweł Kukiz podkreślał, że cały polski przemysł oparty jest na
górnictwie. „Polski dobrobyt oparty był na górnictwie. Zapytacie mnie o
plan, o naprawę - jest jeden bardzo prosty: wypowiedzieć tę durną, bandycką
ustawę klimatyczną” - dodał. Tomasz Kalita ze Zjednoczonej Lewicy mówił,
że na Śląsku kiedyś istniało dużo kopalń i zakładów pracy. „Teraz są głównie
hipermarkety. Co zrobili ze Śląskiem i Małopolską Zachodnią? Ten rząd (…)
złamał dane górnikom słowo”.
Po zakończonej pikiecie związkowcy przemaszerowali ulicami miasta.
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(…)2. EKZZ opowiada się za lepszą Europą
opartą o zasadę solidarności i równości, społecznej sprawiedliwości i spójności, pokoju i demokracji. Tym samym, EKZZ walczy o zrównoważony
rozwój, pełne zatrudnienie, dobrej jakości miejsca
pracy, sprawiedliwe wynagrodzenia, dobre usługi
publiczne, edukację i szkolenia, sprawiedliwe
opodatkowanie, dobre zarządzanie, dobrowolną
i sprawiedliwą mobilność, równość względem płci
i poszanowanie dla praw podstawowych. Wymaga
to innego modelu ekonomicznego w Europie i
na świecie i takiego rozwoju który szanuje ludzi i
środowisko naturalne.
(…)4. Reformy strukturalne i polityki
gospodarcze przyjęte w ramach Paktu Fiskalnego
UE – któremu EKZZ sprzeciwiała się – hamują
popyt i wzrost, stwarzają ryzyko deflacji i
podkopują bazę przemysłową, kluczową dla
długoterminowej odbudowy. Cięcia zwiększają
dług publiczny, niszczą usługi publiczne i miejsca
pracy. Demokracja na poziomie zakładu pracy
i demokracja przemysłowa, dialog społeczny,
konsultacje i negocjacje zbiorowe są ignorowane
lub osłabione w wielu krajach.
5. Polityka ta rozszerzyła różnice między
obywatelami i między krajami. Rosnące nierówności izolując ludzi od siebie, alienując z podstawowych wartości demokratycznych i projektu
europejskiego oraz przyczyniając się do wsparcia
dla niebezpiecznie ekstremistycznych ideologii.
SILNA GOSPODARKA,
KTÓRA SŁUŻY LUDZIOM

oraz wzrost. Pracownicy w Europie potrzebują
podwyżek płac. (…) EKZZ wzywa do zniesienia
różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
8. EKZZ domaga się Nowej Drogi dla Europy
z programu inwestycyjnym w wysokości 2% PKB
rocznie w ciągu najbliższych 10 lat, aby tworzyć
wysokiej jakości miejsca pracy i rozwijać 3 zrównoważone systemy energetyczne, godzące wyzwania
społeczne, gospodarcze i ekologiczne. (…)
SILNIEJSZE ZWIĄZKI ZAWODOWE
NA RZECZ WARTOŚCI
DEMOKRATYCZNYCH
I DEMOKRACJI W MIEJSCU PRACY
24. Domagamy się silniejszych systemów
negocjacji zbiorowych i obowiązujących porozumień na szczeblu krajowym, obejmujących
pracowników zarówno w sektorze publicznym
jak i prywatnym, w tym pracowników małych
i średnich przedsiębiorstw, w celu promowania
wysokiej jakości zatrudnienia, równości, godziwego wynagrodzenia, wzrostu płac i postępu
społecznego. Żądamy wzmocnienia europejskiego
dialogu społecznego, zarówno na poziomie
ponadbranżowym jak i branżowym, poprzez
wiążące porozumienia, (…)
25. Pracownikom w całej Europie należą się
podwyżki płac. Najlepszym narzędziem, aby zapewnić dobre warunki płacy i pracy są negocjacje
między partnerami społecznymi na właściwym
poziomie. (…).
RDZEŃ DLA AMBITNYCH
STANDARDÓW SOCJALNYCH

31. Apelujemy do Europy, o zainicjowanie
7. Polityka społeczno-gospodarcza UE
powinna wspierać godziwe płace i właściwe nowej, ambitnej agendy społecznej, z prawoświadczenia społeczne, traktowane jako motor dawstwem i polityką dla pracowników, w celu
gospodarki i powinna wspierać popyt wewnętrzny osiągnięcia lepszych warunków życia i pracy,

równego traktowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w celu promowania wysokiej jakości edukacji, szkoleń zawodowych i kształcenia
ustawicznego, godnej, publicznej ochrony zdrowia
oraz systemów emerytalnych dla wszystkich,
wysokiej jakości usług publicznych, silniejszych
systemów zabezpieczenia społecznego opartych
na solidarności pokoleń oraz redukcji prekariatu i
skrócenia czasu pracy, na zasadzie dobrowolności.
33. Żądamy wstrzymania tendencji deregulacyjnych, (…), które to grożą rozmontowaniem
ochrony pracowników i są atakiem na prawa
pracownicze. EKZZ odrzuca twierdzenie, że
podstawowe zasady BHP są „obciążeniem” dla
przedsiębiorstw, i podkreśla, że pracownicy w małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) powinny
mieć taką samą ochronę jak inni. (…)
36. Wszystkie instytucje UE muszą chronić
fundamentalne prawa socjalne, w szczególności
te, gwarantowana przez Kartę Praw Podstawowych
UE. UE powinna przyjąć i ratyfikować umowę o
przystąpieniu do Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. (…) UE powinna również stać się stroną Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
37. Priorytetem EKZZ jest zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, zarówno ze względu
na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość,
wyznanie, przekonania, orientację seksualną,
tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek,
przynależność związkową lub ze względu na
jakichkolwiek inne powody. (…)
38. W ramach ogólnej polityki wzmacniania
systemów zabezpieczenia społecznego, EKZZ
wzywa do stworzenia europejskiej dyrektywy
ramowej dotyczącej odpowiedniego dochodu
minimalnego, która ustanawiałaby wspólne zasady, definicje i metody dla systemów dochodów
minimalnych w Krajach Członkowskich, (…)

Gdańsk: Porozumienie regionalne
ZZ „Budowlani” - OSPS BHP

P

rezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Elżbieta Bożejewicz oraz przewodniczący Związku
Zawodowego „BUDOWLANI” Zbigniew Janowski, oceniając dotychczasową 5-letnią współpracę
obydwu organizacji, uzgodnili niedawno podjęcie
działań na rzecz jej poszerzenia. Jedną z nowych
form mają być działania podejmowane w oparciu
o porozumienia zawierane przez okręgi Związku
i oddziałowe struktury OSPS BHP.
W siedzibie Okręgu Pomorskiego ZZ „BUDOWLANI”, w Gdańsku, 15 października br.
odbyło się spotkanie Zarządu Okręgu „BUDOWLANI” z przedstawicielami Oddziału Gdańskiego
oraz Oddziału Słupsk OSPS BHP. W trakcie tego
spotkania zostały podpisane porozumienia o
współpracy pomiędzy Okręgiem Pomorskim
ZZ „BUDOWLANI” a Oddziałem Gdańsk i
Oddziałem Słupsk OSPS BHP. Podpisane porozumienia dotyczą szeroko rozumianych działań
i inicjatyw, mających na celu systematyczną
poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w sektorze budownictwa, przemysłu materiałów
budowlanych i leśnictwa.
Porozumienie podpisane zostało przez reprezentujących Okręg Pomorski ZZ „BUDOWLA-

NI”: przewodniczącego Mirosława Karpińskiego
i wiceprzewodniczącego Franciszka Rogalę, oraz
reprezentujących Oddział Gdańsk OSPS BHP:
prezes Oddziału Zofię Formellę i wiceprezesa
Romana Wika i reprezentujących Oddział Słupsk

OSPS BHP: prezesa Jarosława Lenkiewicza i
wiceprezesa Tomasza Tandeka. W uroczystym
podpisaniu porozumień uczestniczył sekretarz
krajowy ds. ochrony pracy ZZ „BUDOWLANI”
Mirosław Ossowski.
(mo)

