
OPZZ informuje, że w Grupie 
Bison w Białymstoku zakończo-
no akcję strajkową, która trwa-
ła od 24 stycznia br. Od 1 stycz-
nia br. każdy pracownik otrzyma 
minimalną podwyżkę w wysoko-
ści 300 zł.

Zakładowe Organizacje Związkowe 
prowadzące od 24 stycznia br. ak-
cję strajkową w białostockich zakła-
dach Bison SA, Bison-Bial, Bison 
Nowe Technologie i Odlewni Bia-
łystok zawarły 2 lutego br. porozu-
mienie płacowe z Zarządem Grupy 
Bison. Od 1 stycznia br. każdy pra-
cownik otrzyma minimalną pod-
wyżkę w wysokości 300 zł. Zarząd 
Grupy zobowiązał się do utrzyma-
nia obecnego stanu zatrudnienia 

oraz kontynuowania negocjacji pła-
cowych po pierwszym kwartale 
2022 r.

Strajk rotacyjny w Grupie Bison 
prowadziło blisko 400 pracowni-
ków. Trzy działające w Grupie Bi-
son związki zawodowe: Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
Metalowcy (organizacja członkow-
ska OPZZ), NSZZ Solidarność i So-
lidarność 80 po wielomiesięcznych 
nieudanych rozmowach z praco-
dawcą przeprowadziły referenda 
strajkowe, w których udział wzię-
ło 75 proc. zatrudnionych, z czego 
ponad 90 proc. opowiedziało się za 
czynną akcją strajkową. 
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Emerytury stażowe – inni 
już się nimi cieszą

OPZZ walczy o emerytury stażowe od 
2010 r. Niezrozumiała jest niechęć rzą-
du do tego pomysłu, tym bardziej, że na-
si sąsiedzi, Niemcy, korzystają z możliwo-
ści przejścia na wcześniejszą emeryturę 
od dawna.

Jakie rozwiązania przejścia na wcześniej-
szą emeryturę funkcjonują w Niemczech? 
Sprawdźmy!

Pierwsza możliwość

Ta możliwość jest dostępna dla tych, którzy 
mają co najmniej 35 lat stażu ubezpieczenio-
wego, ale też osiągnęli co najmniej 63 lat. 
Korzystający z tego rozwiązania pobiera-
ją emeryturę zmniejszoną (0,3 proc. za każ-
dy miesiąc na wcześniejszej emeryturze). 
Jest to powszechna emerytura wcześniejsza 
(czym się różni od emerytur pomostowych) 
i jest  zbliżona do emerytury częściowej.

Druga możliwość

W niemieckich zasadach emerytalnych ist-
nieje też druga możliwość przejścia na wcze-
śniejszą emeryturę. Ta opcja jest bardziej po-
dobna do rozwiązania proponowanego przez 
OPZZ. Została ona wprowadzona w 2014 r. 

i towarzyszyła jej kampania medialna pod 
hasłem „nie prezent, a dobrze zasłużona”. 
Można to odczytać tak: długo i ciężko pra-
cujące osoby zasłużyły na nagrodę w posta-
ci wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Długość stażu została ustalona na 45 lat, 
więc dla kobiet jest to o 10 lat dłużej, a dla 
mężczyzn o 5 lat dłużej niż to ustalo-
no w propozycji OPZZ. Do stażu ubezpie-
czeniowego włączane są okresy składkowe 
i nieskładkowe (np. okresy wychowywa-
nia dzieci do 10. roku życia, okresy pobiera-
nia zasiłków dla bezrobotnych z wyjątkiem 
dwóch ostatnich lat przed złożeniem wnio-
sku o tę emeryturę).

Kryterium okresu stażu ustalone na 45 lat 
oznacza, że osoba zaczynająca pracę w wie-
ku 18 lat, może przejść na ten typ emerytu-
ry najwcześniej w wieku 63 lat. Faktycznie 
więc można przejść na nią w okresie dwóch 
lat przed osiągnięciem standardowego wie-
ku emerytalnego. W przypadku wprowa-
dzenia w życie propozycji OPZZ byłoby to 
o 7 lat wcześniej.

Ze względu na to, że wymiar emerytury za-
leży od punktów emerytalnych, a te od dłu-
gości okresu stażu, przejście na wcześniejszą 

emeryturę stażową w Niemczech oznacza 
też niższy jej wymiar (praca przez jeden 
miesiąc dłużej zwiększa emeryturę o 0,19 
proc.). Średnia emerytura korzystających 
z tego rozwiązania jest jednak znacząco 
wyższa od wspomnianych wcześniejszych 
emerytur, które podlegają zmniejszeniu.

Efekty reformy

Po wprowadzeniu emerytury stażowej 
w Niemczech ok. 30 proc. osób przecho-
dzących na emeryturę skorzystało z te-
go rozwiązania w ciągu kilku miesięcy po 
osiągnięciu wieku 63 lat i spełnieniu kry-
terium 45 lat stażu. Uprawnieni przecho-
dzili na emeryturę stażową wcześniej o 5 
miesięcy w porównaniu z grupą kontrolną.  
W 2016 r. skorzystało z tego rozwiązania 
225 290 osób, a w 2019 r. już 253 492 osób 
(31 proc. osób przechodzących na emerytury 
ogółem). Co warte podkreślenia, niemieckie 
emerytury stażowe średnio były dużo wyż-
sze niż emerytury osób przechodzących na 
emeryturę w standardowym wieku (w sys-
temie niemieckim nie ma kategorii emery-
tury minimalnej).

Koszty reformy

Dyskusja o kosztach reformy z 2014 r. by-
ła w Niemczech bardzo ożywiona. Niektó-
re szacunki często podawane w mediach by-
ły przesadzone (1,3 mld euro miesięcznie). 
Nie brano bowiem pod uwagę tego, że osoby 
przechodzące na emeryturę stażową mogły 
przejść również na inny rodzaj wcześniejszej 
emerytury. W jednej z symulacji podawano, 
że koszty wyniosą 2,6 mld euro w 2015 r. 
oraz po 3,2 mld w latach 2016 i 2017. Bar-
dziej zaawansowana analiza uwzgledniają-
ca wydatki ubezpieczeniowe, podatki oraz 
składki była wyższa i wyniosła w ujęciu 
łącznym 1,47 mld euro w 2014 r., 4,52 mld 
euro w 2015 i 6,46 mld euro w 2016 r.

Oprac. na podstawie: Opinii o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS oraz ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(OPZZ) dr. hab. Ryszarda Szarfenberga
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Górnicy i energetycy  
o problemach branżowych

Mariusz Kaźmierczyk 
zasłużony dla OPZZ

Problemy sektorów górniczego i energe-
tycznego były omawiane podczas spotka-
nia informacyjno-konsultacyjnego człon-
ków trójstronnych zespołów branżowych 
oraz przewodniczących związków zawo-
dowych. W spotkaniu, które odbyło się 5 
lutego br. udział wzięli m.in.: Andrzej Ra-
dzikowski, Przewodniczący OPZZ, Bar-
bara Popielarz, Wiceprzewodnicząca 
OPZZ oraz Dariusz Potyrała, Przewod-
niczący Rady Branży OPZZ Górnictwo 
i Energetyka.

Podczas spotkania nacisk położono przede 
wszystkim na omówienie  prac: Zespo-
łu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej 
(działa przy MRiPS) oraz Trójstronnego Ze-
spół ds. Branży Węgla Brunatnego (działa 

przy MRiPS). Przypomnijmy, że zespo-
ły powoływane są, by prowadzić trójstron-
ny dialog sektorowy dla godzenia interesów 
stron, podczas realizacji programów dzia-
łania rządu oraz by rozwiązywać problemy 
dotyczące funkcjonowania branży.

Dyskutowano nad problemami i sposobami 
ich rozwiązania. Oba sektory stoją przed po-
ważnymi wyzwaniami, do których muszą 
się przygotować. Odejście od węgla oznacza 
zamykanie kopalń, ale też zmiany w ener-
getyce konwencjonalnej opartej na tym 
paliwie. 

Na zakończenie ustalono agendę prac Ze-
społów na nadchodzące miesiące.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych, przy-
znało Kol. Mariuszowi Kaźmierczyko-
wi indywidualną odznakę honorową Za 
zasługi dla OPZZ III stopnia. O wyróż-
nienie wnioskowała Rada OPZZ Woj. 
Pomorskiego.

Mariusz Kaźmierczyk był założycielem 
i pierwszym przewodniczącym ZZ Pracow-
ników Straży Miejskiej w Gdańsku (1996r.). 
Dzięki jego aktywności organizacja zakła-
dowa przekształciła się w międzyzakładową 
organizację ZZ Straży Miejskich i Gmin-
nych Województwa Pomorskiego. Kol. Kaź-
mierczak był członkiem Prezydium Zarządu 
Krajowego FZZ Pracowników Gospodar-
ki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Przy-
czynił się do wypracowania wielu stano-
wisk mających wpływ na stanowienie prawa 
związanego z samorządowymi formacja-
mi mundurowymi. Uczestniczył w sejmo-
wych debatach o zmianach w ustawodaw-
stwie mających poprawić jakość i skutecz-
ność działania straży miejskich i gminnych 
na rzecz społeczności lokalnych. Repre-
zentował OPZZ w grupach roboczych przy 
Międzyresortowym Zespole ds. Współ-
pracy ze Strażami Miejskimi / Gminnymi 

działającym przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji. W Radzie Dia-
logu Społecznego występował jako eks-
pert OPZZ w Zespole ds. ubezpieczeń spo-
łecznych. Służył wiedzą i doświadczeniem 
w pracach nad przyznaniem strażnikom 
uprawnień do przechodzenia na wcześniej-
szą emeryturę. Uczestniczył także w obra-
dach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
dotyczących uznania strażników za pracow-
ników wykonujących pracę o szczególnym 
charakterze. Zaowocowało to wspólnym 
stanowiskiem CIOP i Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Pomocy Społecznej, przyznają-
cym ten status kierowcom radiowozów stra-
ży miejskich i gminnych. 
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Trwają prace przygotowawcze do X Kon-
gresu Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych.

Na wniosek przewodniczącego Andrzeja 
Radzikowskiego, Prezydium OPZZ, obra-
dujące 8 lutego br., podjęło Uchwałę w spra-
wie powołania Komisji Statutowej i Progra-
mowej opracowujących dokumenty na X 
Kongres OPZZ.

Komisja Statutowa zbierze i przeanalizu-
je propozycje zmian w statucie OPZZ zgło-
szone w bieżącej kadencji. Na przewod-
niczącą Komisji Statutowej Prezydium 

powołało Barbarę Popielarz, wiceprzewod-
niczącą OPZZ. Komisja Programowa zajmie 
się przygotowaniem propozycji programu 
OPZZ na kolejną kadencję, uwzględniające-
go dokonujące się przeobrażenia społeczno-
-polityczne, ekonomiczne i prawne. Jej prze-
wodniczącym został Piotr Ostrowski, wice-
przewodniczący OPZZ.

19 stycznia br. Rada OPZZ podjęła uchwa-
łę w sprawie zwołania X Kongresu OPZZ 
w Warszawie, 15 i 16 grudnia 2022 r. Przyję-
to ramowy harmonogram kampanii wybor-
czej OPZZ, który obejmuje terminy przepro-
wadzenia wyborów w różnych jednostkach 

Konfederacji. Wybory w radach powiato-
wych powinny trwać od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2022 r. Wybory w radach woje-
wódzkich ramowo to okres od 15 sierpnia do 
31 października 2022 r. Wybory delegatów 
na kongres przez OOC to czas od 1 września 
do 15 października 2022 r. Z kolei wybory 
delegatów na kongres przez branżowe ze-
brania planowane są od 1 do 15 październi-
ka 2022 r. Kongres poprzedzą branżowe ze-
brania delegatów na X Kongres OPZZ, które 
powinny być zorganizowane od 2 do 15 li-
stopada 2022 r. 

Niektórzy ludzie śnią o sukcesie, pod-
czas gdy inni wcześnie wstają i ciężko 
na niego pracują - tę myśl pracowni-
cy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Zgierzu zadedykowali Do-
rocie Abramczyk, laureatce III edycji 
ogólnopolskiego konkursu Diamen-
ty OPZZ 2021 w kategorii Najlepszy 
Pracodawca. 

Uroczyste wręczenie statuetki odbyło 
się 27 stycznia 2022 r. w sali konferen-
cyjno-widowiskowej Filii nr 2 w Zgie-
rzu. Nagrodę wręczył Przewodniczący 
OPZZ Andrzej Radzikowski w towa-
rzystwie Jana Budkiewicza, Przewod-
niczącego Federacji Związków Zawo-
dowych Pracowników Kultury i Sztuki 
w Warszawie.

Gratulacje Dorocie Abramczyk złożyli 
starosta zgierski Bogdan Jarota, Prze-
wodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich Joanna 
Szymczak-Ryczel, dyrektorzy placówek 

kulturalnych w Zgierzu, dyrektorzy 
i kierownicy bibliotek publicznych po-
wiatu zgierskiego oraz przyjaciele i czy-
telnicy. List gratulacyjny od prezydenta 
Zgierza Przemysława Staniszewskiego 
odczytała Naczelnik Wydziału Promocji 

i Kultury Urzędu Miasta Zgierza Elżbie-
ta Sakiewa.

Laureatka podziękowała wszyst-
kim gościom za ciepłe słowa i wyrazy 
uznania.

Na drodze do Kongresu: 
Decyzje Prezydium OPZZ

Najlepszy pracodawca
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Pamiętamy jeszcze czasy, w których firmy 
produkcyjne IKEI (wówczas Swedwood) 
uznawane były za wzór dla relacji pra-
codawcy ze związkami zawodowymi. To 
czasy minione. W jednej z fabryk IKEA 
Industry w Polsce toczą się trudne nego-
cjacje płacowe. W tle jest co najmniej nie-
chętna wobec działalności związków za-
wodowych postawa Zarządu firmy. Oczy-
wiście, konieczność okazywania sympatii 
związkom zawodowym nie jest zagwa-
rantowana prawnie i trzeba przyznać, że 
wśród pracodawców w naszym kraju jest 
ona obecnie stosunkowo nieczęsta. Co in-
nego jednak sympatia i zrozumienie, co 
innego przestrzeganie prawa.

Niedawno Zarząd firmy wezwał Przewodni-
czącego organizacji zakładowej ZZ Budow-
lani „do wyjaśnienia, który z przedstawicie-
li związków zawodowych udostępnił pra-
sie poufne informacje dotyczące szczegółów 
rozmów pomiędzy organizacjami związ-
kowymi a Pracodawcą w sprawie przeglą-
du wynagrodzeń”. Zarząd uważa, że poufne 
jest to, co Zarząd uważa za poufne.

Związek Zawodowy Budowlani ma poważ-
ne podstawy do podejrzeń, że działania Za-
rządu są formą zastraszania związkowców 
i oczekuje, że kierownictwo firmy przedsta-
wi podstawy prawne uzasadniające żąda-
nia kierowane do związkowców. Zarząd fir-
my zdaje się zapominać, że w negocjacjach 
płacowych związki reprezentują wszystkich 
pracowników i mają prawo do konsultacji 

stanowisk stron. Są to podstawowe wolności 
związkowe zagwarantowane zarówno przez 
konwencje Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, Konstytucję Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz polskie ustawodawstwo.

ZZ Budowlani skierował do Zarządu fir-
my wniosek o wyjaśnienie stanowi-
ska, ale także stosowną informację do or-
ganizacji międzynarodowej BWI, eu-
ropejskiej EFBWW. Trudno bowiem 
uwierzyć, by cała IKEA nagle wyruszy-
ła na wojnę ze związkami zawodowymi… 
 
Redakcja Magazynu Budowlani

Komentarz posła Macieja Koniecznego:

Wygląda na to, że Ikea w Polsce to kolejna 
firma na niechlubnej liście tych, które utrud-
niają prowadzenie działalności związkowej. 
Świadczy o tym sposób, w jaki komuniku-
ją się ze związkowcami ze Zbąszynka wła-
dze firmy. Żądanie zachowania poufności 
w kwestii negocjacji płacowych od Związku 
Zawodowego Budowlani w Zbąszynku, su-
gerowanie, że ich ujawnianie treści negocja-
cji to czyn nieuczciwej konkurencji i cięż-
kie naruszenie obowiązków pracowniczych 
to zarzuty, które nie mają żadnych podstaw 
prawnych. Wygląda to po prostu na próbę 
zastraszania związkowców.

Jak podkreślają prawnicy, przez tajemni-
cę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posia-
dające wartość gospodarczą, które jako ca-
łość lub w szczególnym zestawieniu i zbio-
rze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodza-
jem informacji albo nie są łatwo dostępne 
dla takich osób, o ile uprawniony do korzy-
stania z informacji lub rozporządzania nimi 
podjął, przy zachowaniu należytej staranno-
ści, działania w celu utrzymania ich w pouf-
ności - tak mówi art. 11 ust. 2 ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. W żaden 
sposób nie da się uznać, że przekazywanie 
innym zatrudnionym lub mediom informa-
cji o toczących się negocjacjach jest złama-
niem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Władze Ikei nie powinny się obawiać pro-
wadzenia otwartego dialogu z pracownika-
mi i związkami zawodowymi, jeżeli do tego 
dialogu podchodzą uczciwie. Zamiast bez-
prawnego straszenia konsekwencjami, su-
gerowałbym raczej skupienie się na negocja-
cjach ze związkowcami.

Związkowi Zawodowemu Budowlani ży-
czę powodzenia w negocjacjach płaco-
wych, mam nadzieję, że uda się wypraco-
wać korzystne dla pracowników rozwiąza-
nia. Chciałbym też związkowców zapewnić 
o swoim wsparciu i gotowości do inter-
wencji, jeżeli próby zastraszania przez pra-
codawcę się powtórzą. Możecie na mnie 
liczyć!

Nowa wizja dialogu społecznego 
w Ikea Industry
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OPZZ wnioskuje o niezwłoczne 
zaprzestanie prac legislacyjnych 
nad poselskim projektem doty-
czącym testowania osób zatrud-
nionych (druk nr 1981). To pro-
jekt szkodliwy i nieprzemyślany. 
W sposób absolutnie niedopusz-
czalny rządzący starają się zrzu-
cić odpowiedzialność za walkę 
z pandemią COVID-19 na pra-
cowników, strasząc ich wysokimi 
karami. Dążą także do zburzenia 
zasad współpracy oraz koleżeń-
skości w środowisku pracy. OPZZ 
nawołuje przy tym o uszanowanie 
apelu strony pracowników i stro-
ny pracodawców Rady Dialogu 
Społecznego w sprawie szczepień 
przeciw COVID-19.

Opinia OPZZ w sprawie poselskie-
go projektu dotyczącego testowa-
nia osób zatrudnionych Ogólno-
polskie Porozumienie Związków 

Zawodowych z oburzeniem zapo-
znało się z absurdalnymi przepisa-
mi zawartymi w poselskim projek-
cie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach dotyczących ochrony życia 
i zdrowia obywateli w okresie epi-
demii COVID-19 (druk nr 1981).

Znajdujące się w projekcie propozy-
cje uderzają w podstawowe zasady 
demokratycznego państwa prawa, 
w szczególności próbując wprowa-
dzić domniemanie winy pracowni-
ków i innych osób wykonujących 
pracę zarobkową w zakładzie pracy 
oraz daleko idącą odpowiedzialność 
zbiorową tych osób.

W sposób absolutnie niedopusz-
czalny rządzący starają się zrzucić 
odpowiedzialność za walkę z pan-
demią COVID-19 na pracowników, 
strasząc ich wysokimi karami na-
kładanymi w drodze postępowania 

administracyjnego, a także zbu-
rzyć zasady współżycia społeczne-
go, współpracy oraz koleżeńskości 
w środowisku pracy.

Proponowane zapisy dotyczące da-
leko idącej odpowiedzialności fi-
nansowej pracowników mogą sta-
nowić źródło ogromnych nadużyć 
w zakładzie pracy, w efekcie któ-
rych będą oni zagrożeni wieloty-
sięcznym świadczeniem odszkodo-
wawczym, zarówno w stosunku do 
innego pracownika, jak i pracodaw-
cy. Może to skutkować powstaniem 
atmosfery strachu i wzajemnych 
podejrzeń, co przełoży się również 
na stan kondycji psychofizycznej 
zatrudnionych.

Biorąc pod uwagę ogromną ilość co-
dziennych, także przypadkowych 
kontaktów z potencjalnie zainfeko-
wanymi koronawirusem poza miej-
scem pracy oraz zróżnicowany okres 
jego inkubacji, przedstawione propo-
zycje należy uznać za niedorzeczne.

OPZZ wnioskuje o niezwłocz-
ne zaprzestanie prac legislacyj-
nych nad tak szkodliwym i nie-
przemyślanym projektem oraz 
uszanowanie apelu strony pracow-
ników i strony pracodawców Ra-
dy Dialogu Społecznego w spra-
wie szczepień przeciw COVID-19. 
 
 

Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych

OPZZ o projekcie testowania 
pracowników
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Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych walczy o zmiany 
w zakresie składnikowym minimalne-
go wynagrodzenia za pracę. To bardzo 
ważne, szczególnie teraz, gdy infla-
cja galopuje i ci, którzy zarabiają naj-
mniej, coraz bardziej ubożeją. Dzięki 
aktywności OPZZ udało się już wyłą-
czyć z zakresu składnikowego dodatek 
za pracę w porze nocnej (od 1 stycznia 
2017 r.) oraz dodatek za staż pracy (od 
1 stycznia 2020 r.). Kolejnym krokiem 
powinno być wyłączenie innych skład-
ników wynagrodzenia z kategorii wy-
nagrodzenia minimalnego. Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej uważa, 
że to mogłoby obciążyć nazbyt praco-
dawców. A co z pracownikami?

OPZZ wielokrotnie zgłaszało postulat 
wyłączenia innych składników wyna-
grodzenia z wynagrodzenia minimal-
nego jeszcze w trakcie prac Trójstronnej 
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. 
Kwestia ta była też przedmiotem czę-
stych dyskusji prowadzonych na forum 
Rady Dialogu Społecznego. W 2019 r. 

strona pracowników i strona pracodaw-
ców RDS uznała, że konieczne jest nie-
zwłoczne przystąpienie do rozmów na te-
mat wyłączenia innych dodatków z wy-
nagrodzenia minimalnego. W tym celu 
zwróciła się do strony rządowej o pilne 
przedłożenie Radzie Dialogu Społeczne-
go analizy skutków wyłączenia wszyst-
kich dodatków z minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

W odpowiedzi na wniosek OPZZ, mi-
nister rodziny i polityki społecznej Mar-
lena Maląg poinformowała nas, że nie 
widzi obecnie możliwości realizacji 

postulatu OPZZ. W jej ocenie wprowa-
dzenie powszechnej regulacji uwzględ-
niającej wyłączenie poszczególnych do-
datków z minimalnego wynagrodzenia 
za pracę mogłoby niewątpliwie skutko-
wać znacznymi obciążeniami finanso-
wymi dla pracodawców, znajdujących 
się często w trudnej sytuacji ze wzglę-
du na przedłużający się okres epidemii 
COVID-19.

- Szkoda, że minister rodziny i polity-
ki społecznej, troszcząc się o przedsię-
biorców, nie dostrzegła pracowników, 
którzy zostali w sposób szczególny po-
szkodowani przez pandemię COVID-19 
oraz rosnącą z miesiąca na miesiąc infla-
cję. W ich przypadku nawet najmniejszy 
wzrost płacy minimalnej ma ogromne 
znaczenie – komentuje Norbert Kusiak, 
dyrektor Wydziału Polityki Gospodar-
czej i Funduszy Strukturalnych OPZZ. 

Uczestnicy posiedzenia Branży Prze-
mysł OPZZ zaprezentowali aktual-
ne problemy poszczególnych sektorów 
przemysłu w tym motoryzacyjnego, 
hutniczego, stoczniowego, tekstylnego 
i obronnego.

Posiedzenie Branży odbyło się 2 lutego 
br. w formie zdalnej. Prowadził je Prze-
wodniczący Branży Mirosław Grzybek. 
W spotykaniu udział wzięli Przewod-
niczący OPZZ Andrzej Radzikowski 

oraz Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr 
Ostrowski.

W trakcie spotkania uczestnicy zapre-
zentowali aktualne problemy poszcze-
gólnych sektorów przemysłu w tym mo-
toryzacyjnego, hutniczego, stoczniowe-
go, tekstylnego i obronnego.

Andrzej Radzikowski przedstawił 
stan dialogu społecznego i zadania, ja-
kie należy zrealizować w ramach Rady 

Dialogu Społecznego. Piotr Ostrowski 
omówił sytuację strajkujących w fir-
mie Solaris, ich żądania i podejmowane 
działania.

W dalszej kolejności omówiono prace 
Trójstronnych Zespołów Branżowych, 
w których uczestniczą członkowie bran-
ży. Na zakończenie przyjęty został har-
monogram spotkań i działań Branży na 
rok 2022.

OPZZ: Wyłączyć z płacy 
minimalnej wszystkie dodatki

Posiedzenie Branży Przemysł OPZZ



www.opzz.org.pl  |  e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl   |  tel.: (22) 551-55-05  |  00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 8 / 15

Kraj

Związek Zawodowy Pracowni-
ków ZUS (organizacja członkow-
ska OPZZ) wystosował pismo do 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego, w którym zawiadamia 
o przypadkach zaniżonych wyna-
grodzeń w styczniu 2022 r. w po-
równaniu do grudnia 2021 r. zgła-
szanych przez pracowników Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych.

Różnice w wypłatach sięgają kil-
kuset złotych, co przy niskich 

wynagrodzenia zasadniczych 
pracowników ZUS, jest dużym 
uszczerbkiem dla ich rodzin. Do 

tego to jedna z najniżej uposażo-
nych grup urzędniczych w Polsce. 
Zakład ma również kłopoty z pozy-
skiwaniem nowych pracowników, 
dzięki którym byłoby łatwiej reali-
zować nałożone zadania. 

Związek Zawodowy Pracowni-
ków ZUS domaga się naprawy tej 
sytuacji.

Spotkanie z przewodniczącym 
OPZZ Andrzejem Radzikowskim 
i wiceprzewodniczącym OPZZ 
Piotrem Ostrowskim było pierw-
szym punktem wizyty w Warsza-
wie Witalija Diaduka i Olega Ku-
delki, współtwórców Robotniczej 
Platformy Białorusi oraz człon-
ków komitetu strajkowego w so-
ligorskiej kopalni potasu OAO 
Biełaruśkalij.

Do spotkania, które odbyło się 
10 stycznia br., doszło z inicjaty-
wy strony białoruskiej. Związkow-
cy nawiązują kontakty w Polsce 
z przedstawicielami niezależnych 
organizacji, w tym związków za-
wodowych. Witalij Diaduk i Oleg 
Kudelka przedstawili sytuację poli-
tyczną i społeczno-gospodarczą na 
Białorusi. Byli również zaintereso-
wani działalnością OPZZ na rzecz 

pracowników migrujących na pol-
skim rynku pracy. Andrzej Radzi-
kowski i Piotr Ostrowski zobowią-
zali się do wsparcia działań na rzecz 
obrony praw pracowniczych obywa-
teli Białorusi w Polsce oraz rozwija-
nia współpracy na rzecz przygoto-
wania białoruskich związkowców 

do pełnienia ról aktywnych i nie-
zależnych reprezentantów intere-
sów pracowniczych. Wykorzystane 
zostaną także doświadczenia Mię-
dzyzakładowego Związku Zawo-
dowego Pracowników Ukraińskich 
w Polsce.

Pracownicy ZUS dostali  
w styczniu niższe pensje

Spotkanie z białoruskimi 
związkowcami
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W tym roku mają pojawić się 
zmiany w Kodeksie pracy z po-
wodu konieczności dostosowania 
przepisów m.in. do unijnej dyrek-
tywy work-life balance. To nowa 
wiadomość dla pracowników. Dy-
rektywa ustanawia bowiem mini-
malne wymagania mające na celu 
osiągnięcie równości kobiet i męż-
czyzn pod względem szans na ryn-
ku pracy i traktowania w miejscu 
pracy przez ułatwienie pracowni-
kom będącym rodzicami lub opie-
kunom godzenia życia zawodowe-
go z rodzinnym.

Firma będzie musiała uzasadniać 
wypowiedzenie umów na czas 
określony, a urlop rodzicielski zo-
stanie wydłużony o dwa miesiące. 
Takie rewolucyjne zmiany będzie 
zawierał rządowy projekt noweli-
zacji kodeksu pracy, którego celem 
jest m.in. implementacja unijnych 
dyrektyw dotyczących zatrudnie-
nia. Ma on być przyjęty w II kwar-
tale 2022 r. (czas na dostosowanie 
przepisów mija w sierpniu tego ro-
ku). Z perspektywy rynku pracy 
kluczowe znaczenie ma obowiązek 

uzasadniania i konsultowania wy-
powiedzenia umowy na czas okre-
ślony, zmiany w uprawnieniach 
rodzicielskich i wprowadzenie 
5-dniowego urlopu opiekuńczego 
i 2-dniowego zwolnienia od pracy 
w nagłych wypadkach rodzinnych 
– donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Zmiany w uprawnieniach 
rodzicielskich

Urlop rodzicielski ma być wydłużo-
ny z 32 do 41 tygodni, czyli o dodat-
kowe dwa miesiące. Matki dostaną 
dodatkowe dziewięć tygodni płat-
nego urlopu rodzicielskiego, z któ-
rego będzie mógł również skorzy-
stać ojciec dziecka. Jeśli mężczyzna 
nie skorzysta z tej możliwości, urlop 
przepadnie.

Zasiłek macierzyński będzie wy-
nosił 70 proc. podstawy wymiaru. 
Może być wyższy (81,5 proc.), je-
śli wniosek o udzielenie urlopu bę-
dzie złożony nie później niż 21 dni 
po porodzie. Ojcu zawsze będzie 
przysługiwał zasiłek w wysokości 
70 proc. podstawy wymiaru.

Nowe formy urlopu

Wszyscy pracownicy, a nie tylko ro-
dzice, zyskają kolejną możliwość 
urlopu, czyli 5 dni bezpłatnego urlo-
pu opiekuńczego. To urlop przezna-
czony na opiekę nad niesamodziel-
nymi członkami rodziny, np. dziad-
kami, rodzicami, małżonkiem lub 
inną osobą pozostającą we wspól-
nym gospodarstwie domowym. 
Urlop będzie bezpłatny.

W razie nagłego wypadku lub cho-
roby każdy pracownik będzie mógł 
też skorzystać z dwóch dni zwolnie-
nia z pracy, za które otrzyma poło-
wę wynagrodzenia.

Uzasadnienie wypowiedzenia umo-
wy na czas określony

Nowością jest obowiązek uzasad-
nienia wypowiedzenia umowy na 
czas określony. Pracodawca, któ-
ry będzie zwalniał osobę zatrud-
nioną na czas określony, będzie 
musiał przedstawić uzasadnienie 
wypowiedzenia. Będzie również 
zobowiązany do skonsultowania za-
miaru wypowiedzenia umowy ze 
związkiem zawodowym reprezen-
tującym zatrudnionego. Jeśli oso-
ba zwalniana uzna, że wymówienie 
jest bezprawne lub nieuzasadnione, 
będzie mogła domagać się przed są-
dem przywrócenia do pracy. Do tej 
pory z takiej możliwości mogli sko-
rzystać pracownicy zatrudnieni na 
czas nieokreślony.

 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Pracownicy zyskają.  
Czekają nas zmiany w Kodeksie pracy
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Prezydium OPZZ zajęło się projektem usta-
wy o modernizacji i zwiększeniu efektywno-
ści szpitalnictwa. Zapoznało się także z pro-
pozycjami organów UE w sprawie poprawy 
warunków pracy platformowej. Te zagad-
nienia rozpatrywano w czasie zdalnego po-
siedzenia, które odbyło się 8 lutego br.

Projekt ustawy o modernizacji szpitali i popra-
wie efektywności szpitalnictwa nie jest receptą 
na te wyzwania

Przypomnijmy: Minister Zdrowia przedstawił 
projekt ustawy rekomendowanej jako pierw-
szy krok na drodze do szeroko pojętej refor-
my szpitalnictwa. Jednym z podstawowych 
założeń projektu jest podział szpitali na czte-
ry kategorie: A, B, C i D. Czynnikiem decy-
dującym o przypisaniu do kategorii jest sytu-
acja finansowa danej placówki. Ocena będzie 
odbywała się na podstawie jasno określonych 
wskaźników i będzie przeprowadzana regu-
larnie co 3 lata. Przypisanie do danej kategorii 
oznacza wprowadzenie określonych planów: 
albo rozwojowych, albo naprawczo-rozwojo-
wych. Wynik oceny będzie więc przesądzać 
o dalszej działalności szpitala. Organem nad-
zorującym wykonanie założeń przedmiotowej 
ustawy będzie Agencja Rozwoju Szpitali. No-
wa, państwowa agencja zajmie się nadzorem 
nad procesami rozwojowymi i postępowania-
mi naprawczo-rozwojowymi oraz oceną i ka-
tegoryzacją szpitali, a także monitorowaniem 
ich funkcjonowania.

W opinii ekspertów OPZZ, omówionej przez 
wiceprzewodniczącego Sebastiana Koćwina, 
nie można zakwestionować konieczności pod-
jęcia reformy szpitalnictwa w Polsce. Jednak-
że systemowa zmiana powinna być wprowa-
dzana w oparciu o szeroki konsensus społecz-
ny z udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron tego procesu. Obecny projekt ustawy nie 
daje takiej gwarancji.

Prezydium OPZZ przyjęło Stanowisko w tej 
sprawie. Czytamy w nim m.in., że reformo-
wanie szpitalnictwa w czasie kolejnej fali pan-
demii jest wysoce niefortunne, zwłaszcza że 
wiele podmiotów funkcjonuje w specyficz-
nych warunkach covidowych. Ponadto ustawa 
opiera się na złych fundamentach. Po pierw-
sze, dlatego że rzeczywistym jej celem jest re-
strukturyzacja wszystkich szpitali w ramach 
postępowania naprawczo–rozwojowego, bez 
względu na ich sytuację finansową. Zamiast 
,,rozwoju”, o którym mowa w tytule regulacji 

– restrukturyzacja zakłada także restruktury-
zację zatrudnienia, przy której zakładowe or-
ganizacje związkowe są pomijane w procesie 
konsultowania i uzgadniania wszelkich spraw 
pracowniczych. Po drugie, wdrożenie ustawy 
nie poprawi dostępności pacjentów do świad-
czeń zdrowotnych, a raczej może tę dostępność 
utrudnić. 

‚Niekontrolowane mechanizmy ułatwiają-
ce zmianę profilu całości bądź części szpitala 
oraz brak gwarancji dostępności pacjentów do 
świadczeń zdrowotnych na każdym z etapów 
postępowania naprawczo–rozwojowego – to 
dwa realne zagrożenia, na które nie ma naszej 
zgody’ – wskazuje Prezydium OPZZ w swoim 
Stanowisku. ‚Oczekujemy od rządzących, by 
fundamentem zmian w sektorze szpitalnictwa 
był zawsze pacjent, a zagwarantowana konsty-
tucyjnie każdemu z nas dostępność do świad-
czeń opieki zdrowotnej nie była tylko fikcją’ – 
podkreśla Prezydium.

Pracownicy platform cyfrowych to tacy sami 
pracownicy jak inni

Praca za pośrednictwem platform to rodzaj 
pracy, w której pracownik wykonuje usługę 
dla klienta swojego pracodawcy za pomocą 
platform internetowych i aplikacji mobilnych. 
Transformacja cyfrowa, przyspieszona pande-
mią COVID-19, kształtuje gospodarkę UE i jej 
rynki pracy. Cyfrowe platformy pracy stały się 
istotnym elementem nowo powstającego kra-
jobrazu społeczno-gospodarczego. Obecnie 
ponad 28 mln osób w UE pracuje za pośred-
nictwem platform cyfrowych. Oczekuje się, że 
w 2025 r. ich liczba osiągnie 43 mln.

Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski przedsta-
wił rozwiązania zawarte w projekcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie po-
prawy warunków pracy platformowej.

Szacuje się, że dziewięć na dziesięć platform 
działających obecnie w UE klasyfikuje oso-
by pracujące za ich pośrednictwem jako oso-
by samozatrudnione. Większość z tych osób 
jest rzeczywiście autonomiczna w swojej pra-
cy i może wykorzystywać pracę za pośred-
nictwem platform internetowych do rozwija-
nia swojej działalności gospodarczej. Wiele 
osób doświadcza jednak podporządkowania 
i różnego stopnia kontroli ze strony cyfrowych 
platform pracy za pośrednictwem których 
działają, na przykład pod względem poziomu 
wynagrodzeń lub warunków pracy. Według 

szacunków, do pięciu i pół miliona osób pra-
cujących za pośrednictwem platform może 
być zagrożonych błędną klasyfikacją statu-
su zatrudnienia. Osoby te są szczególnie na-
rażone na złe warunki pracy i niewystarcza-
jący dostęp do ochrony socjalnej. W związku 
z błędną klasyfikacją nie mogą one korzystać 
z praw i ochrony, do których są uprawnione ja-
ko pracownicy. Prawa te obejmują prawo do 
minimalnego wynagrodzenia, przepisy doty-
czące czasu pracy, bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia w miejscu pracy, równość wynagro-
dzeń mężczyzn i kobiet oraz prawo do płatne-
go urlopu, a także lepszy dostęp do ochrony 
socjalnej, gdy dojdzie do wypadków przy pra-
cy, bezrobocia, choroby i podeszłego wieku.

Ogólnym celem dyrektywy PE i Rady jest 
poprawa warunków pracy i praw socjalnych 
osób pracujących za pośrednictwem platform, 
w tym wspieranie warunków zrównoważone-
go rozwoju cyfrowych platform pracy w Unii 
Europejskiej. Cele szczegółowe mające dopro-
wadzić do zrealizowania celu ogólnego to:

• zapewnienie, by osoby pracujące za po-
średnictwem platform miały lub mo-
gły uzyskać właściwy status zatrudnie-
nia w świetle ich rzeczywistego związku 
z cyfrową platformą pracy oraz by mogły 
uzyskać dostęp do mających zastosowa-
nie praw pracowniczych i praw w zakresie 
ochrony socjalnej;

• zapewnienie sprawiedliwości, przejrzy-
stości i rozliczalności w zarządzaniu algo-
rytmicznym 

• w kontekście pracy za pośrednictwem 
platform internetowych oraz

• zwiększenie przejrzystości, identyfiko-
walności i świadomości na temat zmian 
w pracy za pośrednictwem platform in-
ternetowych oraz poprawa egzekwowania 
obowiązujących przepisów w odniesie-
niu do wszystkich osób pracujących za po-
średnictwem platform, w tym osób prowa-
dzących działalność transgraniczną.

OPZZ sprawę pracowników platform cyfro-
wych stawia jasno i postuluje uznanie ich pra-
cy za aktywność objętą umową o pracę, pod-
legającą ochronie Kodeksu pracy. - Celem 
OPZZ jest dążenie do zapewnienia godnych 
warunków życia i pracy pracowników w de-
mokratycznym państwie i dlatego musimy za-
dbać o przyznanie podstawowych praw pra-
cowniczych ludziom zatrudnionym w tym ob-
szarze – przypomniał Piotr Ostrowski.

;

Prezydium OPZZ: Pacjent 
podmiotem zmian w szpitalnictwie!
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Posiedzenie Rady Dialogu Spo-
łecznego poświęcone zostało omó-
wieniu sytuacji na rynku pracy 
po dwóch latach pandemii. Go-
spodarzem posiedzenia, które od-
było się 1 lutego 2022 r., był prezy-
dent Andrzej Duda.

W Pałacu Prezydenckim gościli: 
Andrzej Radzikowski – szef Rady 
Dialogu Społecznego (OPZZ), Jan 
Gogolewski – wiceprzewodniczący 
RDS (Związek Rzemiosła Polskie-
go) oraz jej członkini - Iwona Sroka 
(Pracodawcy RP). Stronę rządową 
reprezentowała Marlena Maląg – 
minister rodziny i polityki społecz-
nej. Wicepremier Jacek Sasin oraz 
pozostali członkowie Rady uczest-
niczyli w posiedzeniu zdalnie.

– Nasze działania i rozwiązania, tar-
cze antykryzysowe, które wprowa-
dzaliśmy, służyły ratowaniu gospo-
darki i miejsc pracy. W ogromnym 
stopniu się to udało, to jest wielki 
sukces – powiedział prezydent An-
drzej Duda, otwierając spotkanie.

Andrzej Radzikowski ocenił, że 
w „budowaniu dialogu społecz-
nego ważną rolę spełnia rząd 
i parlament”.

- Jednak najważniejsze ustawy pra-
cowników i przedsiębiorców powin-
ny wcześniej trafiać do Rady Dialo-
gu Społecznego – podkreślił Radzi-
kowski. Przykładem ustawy, która 
zdaniem przewodniczącego RDS 
powinna wcześniej zostać skonsul-
towana z Radą, jest tzw. ustawa Ho-
ca. Andrzej Radzikowski poinfor-
mował ponadto, że w minionym 
roku RDS przyjęła 7 uchwał dwu-
stronnych i 11 dwustronnych part-
nerów społecznych. Przewodniczą-
cy Rady przekazał, że tematami, 
które w tym roku będą dominować 
w agendzie Rady są: kwestia epide-
mii, inflacji, wdrażania Polskiego 
Ładu w niektórych jego elementach 
i polityka klimatyczna.

Sytuację na rynku pracy przedsta-
wiła minister Marlena Maląg. We-
dług niej kryzys gospodarczy wy-
wołany pandemią COVID-19 nie 
powstrzymał wzrostu zatrudnienia.

- Odsetek osób aktywnych zawo-
dowo wynosi 71 proc., to wzrost 
o 0,4 proc. względem roku 2019 
– informowała.

Dodała, że w Unii Europejskiej jest 
to 72,9 proc. Jak zaznaczyła Mar-
lena Maląg, wskaźnik zatrudnie-
nia w Polsce jest wyższy niż w UE. 
Wynosi 68,7 proc., a w Unii 67,6 
proc. Współczynnik stopy bezro-
bocia w kraju wynosi 3,2 proc. Jak 
podkreśliła, stopa bezrobocia zmie-
niła się na korzyść względem roku 
2019. W UE stopa bezrobocia wy-
nosi 7,2 proc.

Wiceminister funduszy i polityki re-
gionalnej Małgorzata Jarosińska-Je-
dynak wskazała, że najważniejszym 
wyzwaniem w obszarze rynku pra-
cy w najbliższych latach będzie na-
dal kontynuacja działań stabilizu-
jących sytuację z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+). Ich celem jest 
redukcja skutków spowolnienia go-
spodarczego spowodowanego pan-
demią COVID – 19.

RDS u Prezydenta RP
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OPZZ, Forum ZZ i NSZZ Solidarność uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie braku konsultacji społecznych projektu ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19. 
Chodzi o projekt dopuszczający m.in. kontrolowanie szczepień pracowników przez pracodawcę oraz dający pracodawcom możli-
wość wprowadzenia w trybie nadzwyczajnym daleko idących zmian w organizacji i trybie wykonywania pracy. 

Partnerzy społeczni protestują przeciwko ignorowaniu przez rząd obowiązku prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego. Nie zgadzają się 
na wprowadzanie zmian w prawie pracy, które naruszają relacje pracownicze i nie uwzględniają ich opinii.

Stanowisko w sprawie braku 
konsultacji projektu ustawy  
o szczepieniach pracowników
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Andrzej Radzikowski – przewodniczący 
Rady Dialogu Społecznego spotkał się ze 
strajkującymi pracownikami Solaris Bus 
& Coach. Obecny był także Michał Le-
wandowski – przewodniczący Ogólnopol-
skiego Pracowniczego Związku Zawodo-
wego Konfederacja Pracy.

Andrzej Radzikowski chciał na miejscu po-
znać problemy pracowników Solarisa, ich 
ocenę sytuacji w obliczu impasu rokowań 
w sporze zbiorowym i strajku prowadzone-
go przez dwie zakładowe organizacje związ-
kowe – OPZZ Konfederacja Pracy i Soli-
darność. O planowanej wizycie zawiado-
mił wcześniej prezesa spółki Javiera Calleja, 
zwracając się do niego o spotkanie, a także 
o umożliwienie rozmowy z pracownikami. 
Warto przypomnieć, że zgodnie z Zalece-
niem nr 143 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, przedstawiciele związku zawodowe-
go, którzy nie są zatrudnieni w przedsiębior-
stwie, lecz którego pracownicy są członkami 
tego związku, powinni mieć wolny dostęp 
do takiego przedsiębiorstwa. Radzikowski 
i Lewandowski zapewnili przy tym o za-
chowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych 

związanych z pandemią COVID–19.

Prezes uprzejmie odmawia

Wieczorem, w przeddzień wyjazdu do Bole-
chowa-Osiedla, gdzie mieści się zakład So-
laris Bus & Coach, do Biura OPZZ nadszedł 
e-mail od prezesa Calleja, który uprzejmie 
podziękował Radzikowskiemu za zainte-
resowanie sprawą spółki. Uznał jednak, że 
w związku z obowiązującymi regulacja-
mi i sytuacją pandemiczną ‚…ograniczamy 
obecność osób postronnych na terenie za-
kładu’. Zapewnił przy tym, że kierownictwo 
spółki szanuje zasady dialogu społecznego 
i prowadzi stałe rozmowy z pracownikami 
i organizacjami związkowymi.

Przewodniczący RDS nie rezygnuje

Andrzej Radzikowski odpowiedział: ‚Je-
stem zdziwiony i rozczarowany. Pisze Pan, 
że ‚dobro spółki oraz pracowników leży 
nam bardzo na sercu’. Właśnie o tym chcia-
łem z Panem rozmawiać. Wiele wskazuje, że 
dialog w Państwa firmie załamał się. Świad-
czy o tym między innymi podjęcie akcji 

strajkowej przez załogę’. Przewodniczący 
RDS poinformował ponadto, że nie zmie-
nił planów, przyjedzie i dołoży wszelkich 
starań aby, z poszanowaniem prawa, spo-
tkać się z przedstawicielami załogi Solarisa. 
„Nie tracę nadziei, że Pan Prezes zweryfiku-
je swoją decyzję i znajdzie czas na rozmowę 
ze mną” – podkreślił.

Długi weekend zarządu

Zgodnie z zapowiedzią, 28 stycznia br., 
w samo południe, Andrzej Radzikowski 
i Michał Lewandowski stanęli przed bra-
mą zakładów Solaris. Tu spotkali się z za-
łogą, ponieważ nie zostali wpuszczeni na 
teren zakładu. Trudno oddać nastrój tego 
spotkania. Pracownicy czują się zlekcewa-
żeni i rozżaleni, chociaż mają mocne podsta-
wy do roszczeń płacowych. Autobusy Sola-
ris dobrze się sprzedają, zyski firmy rosną, 
a współtwórcy tego sukcesu – doświadcze-
ni, wykwalifikowani i identyfikujący się 
z firmą pracownicy - są pomijani przy ich 
podziale.

Nadzieje przewodniczącego RDS na spo-
tkanie z prezesem Javierem Calleja okaza-
ły się płonne. Prezes oraz pozostali człon-
kowie kierownictwa Solaris nie pojawili 
się tego dnia w zakładzie. Wyjechali z Bo-
lechowa. – To bardzo dziwne i niepokoją-
ce, że kierownictwo dużego zakładu, który 
znajduje się w kryzysowej sytuacji trzaska 
drzwiami i po prostu wychodzi. To ma nie-
wiele wspólnego z odpowiedzialnością, nie 
mówiąc już o odwadze cywilnej – powie-
dział Radzikowski.

– Sprawy nie uda się przeczekać – dodał 
przewodniczący RDS.

Strajkujący pracownicy Solaris Bus & Co-
ach zapowiedzieli kolejną manifestację na 
terenie zakładu.

Strajk w Solaris: Szef RDS rozmawiał 
z protestującymi pracownikami
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Dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2019/1937 
z dnia 23 października 2019 r. 
w sprawie ochrony osób zgłasza-
jących naruszenia prawa Unii do-
tycząca tzw. sygnalistów zgodnie 
z brzmieniem artykułu 26 winna 
być wprowadzona do polskiego 
ustawodawstwa do dnia 17 grud-
nia 2021 r. Była to data graniczna, 
do której państwa członkowskie 
miały obowiązek wdrożyć w ży-
cie przepisy ustawowe, wykonaw-
cze i administracyjne niezbędne 
do wykonania jej przepisów.

Projekt polskiej ustawy o ochronie 
osób zgłaszających naruszenie pra-
wa trafił do konsultacji społecznych 
w październiku ubiegłego roku. Jak 

się okazuje, prace nad tym aktem 
cały czas trwają. Jednym z powo-
dów były setki zastrzeżeń, jakie do 
niego wpłynęły.

Przepisy Dyrektywy stanowią, że 
państwa członkowskie zapewnia-
ją, by podmioty prawne w sektorze 
prywatnym i publicznym ustanowi-
ły kanały i procedury na potrzeby 
dokonywania zgłoszeń wewnętrz-
nych i podejmowania działań na-
stępczych po konsultacji i w poro-
zumieniu z partnerami społeczny-
mi. Z uwagi na ten zapis, w polskim 
projekcie znalazł się przepis do-
tyczący obowiązku pracodawcy 
w zakresie konsultacji regulami-
nu zgłoszeń wewnętrznych z dzia-
łającymi u niego organizacjami 

związkowymi. Wiele z nich otrzy-
muje projekty takich regulacji i nie 
wie jak ma się do nich odnieść.

Nie sposób jednak w prawidłowy 
sposób negocjować proponowa-
nych przez niektórych pracodaw-
ców projektów nie znając ostatecz-
nego kształtu polskiej ustawy o sy-
gnalistach. Należy podkreślić, że 
przepisy dyrektywy wymagają im-
plementacji, a możliwość ich bezpo-
średniego stosowania należy do wy-
jątków. Odpowiedzialne w tym za-
kresie jest de facto państwo polskie.

Sygnaliści w kolejce
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Od 31 października 2021 r. zaczę-
ły obowiązywać przepisy wpro-
wadzone ustawą nowelizują-
cą ustawę z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terro-
ryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 
t.j., dalej: ustawa AML), wskutek 
czego został m.in. rozszerzony ka-
talog podmiotów zobowiązanych 
do zgłaszania informacji o benefi-
cjentach rzeczywistych i ich aktu-
alizacji w Centralnym Rejestrze 
Beneficjentów Rzeczywistych.

Katalog tych podmiotów został roz-
szerzony o:

• trusty, których powiernicy lub 
osoby zajmujące stanowiska rów-
noważne mają miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na-
wiązują stosunki gospodarcze lub 
nabywają nieruchomość na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej 
w imieniu lub na rzecz trustu;

• spółki partnerskie;

• europejskie zgrupowania intere-
sów gospodarczych;

• spółki europejskie;

• spółdzielnie;

• spółdzielnie europejskie;

• stowarzyszenia podlegające wpi-
sowi do Krajowego Rejestru Są-
dowego;

• fundacje.

Jak wynika z powyższego, do zgła-
szania informacji o beneficjentach 
rzeczywistych i ich aktualizacji są 
obowiązane m.in. stowarzyszenia 
podlegające wpisowi do Krajowe-
go Rejestru Sądowego, jak również 
fundacje. Przepis art. 58 ustawy 
AML nie nakłada więc obowiązku 
zgłaszania informacji o beneficjen-
tach rzeczywistych i ich aktualizacji 

na związki zawodowe. Wniosek ta-
ki można wyprowadzić z wykładni 
tego przepisu (brak wyszczególnie-
nia wprost związków zawodowych). 

Wątpliwości w tym przedmiocie 
zgłaszane przez organizacje związ-
kowe wynikały z faktu, że związ-
ki zawodowe tak jak stowarzysze-
nia czy fundacje podlegają wpiso-
wi do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawo-
dowych, fundacji oraz samodziel-
nych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej KRS. Należy w związ-
ku z tym wskazać, że ww. rejestr 
zawiera wiele podmiotów, które 
również są zwolnione z obowiąz-
ków nałożonych na gruncie ustawy 
o AML (np. samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, związki 
rolników, kółek i organizacji rolni-
czych, cechy rzemieślnicze, Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego, ogólno-
krajowe związki międzybranżo-
we, związki pracodawców, związki 
sportowe itd.).

Takie stanowisko wynika rów-
nież wprost z Komunikatu nr 
39 dotyczącego zgłaszania do 
CRBR informacji o beneficjen-
tach rzeczywistych stowarzy-
szeń po 30 października 2021 r. 
 

 
 
Biuro Prawno-Organizacyjne 
OPZZ

Związki zawodowe nie muszą 
zgłaszać informacji o beneficjentach 
i ich aktualizacji w CRBR
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