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SPOTKANIE RAD BRANŻ OPZZ
Spotkania Rad Branż OPZZ

Startuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

5 września odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Rad Branż OPZZ,
które zaplanowano przed najbliższym posiedzeniem Rady OPZZ,
28 września br. Wczoraj obradowała Rada Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka".
Najżywsza dyskusja dotyczyła pracy w niedzielę – czy OPZZ powinien wspierać ustawę Solidarności, czy domagać się wyższych płac
za pracę w niedzielę.
Kierownictwo OPZZ przedstawiło postulaty centrali, w tym te dotyczące systemu emerytalnego, świadczeń socjalnych, umów śmieciowych, minimalnej płacy, ustawy o związkach zawodowych.
Dyskutowano o zmianach w funkcjonowaniu OPZZ – jak w większym stopniu jednoczyć zrzeszone związki , czy każda organizacja
członkowska
powinna
mieć
w
nazwie
„OPZZ".
Rozmawiano też o relacjach między OPZZ i pozostałymi centralami
związkowymi oraz podejściem OPZZ do rządu. Zgadzaliśmy się, że
OPZZ
powinien
zachować
daleko
idącą
autonomie.
Mówiono także o rozszerzeniu działań promocyjnych OPZZ i sposobach przyciągnięcia nowych członków.
Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 8 września.
Obradować będzie Rada Branży OPZZ „Transport".

BP OPZZ

9 sierpnia 2016 r. premier B. Szydło podpisała rozporządzenie
Rady Ministrów o powołaniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Pracy. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września br.
Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektów ustaw: Kodeks
pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Wzorcowe projekty
już są.
Opracowała je poprzednia Komisja Kodyfikacyjna działająca w
latach 2002 – 2006, która w dniu 5 grudnia 2006 r. przekazała projekt
Kodeksu pracy oraz projekt Zbiorowego kodeksu pracy ówczesnemu
Prezesowi Rady Ministrów Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. W
skład Komisji wchodzili: prof. Michał Seweryński – Przewodniczący Komisji (do września 2003 r. Komisji przewodniczył prof. Tadeusz Zieliński), prof. Ludwik Florek, prof. Grzegorz Goździewicz, prof. Zbigniew Hajn, prof. Walerian Sanetra, prof. Barbara
Wagner, prof. Jan Wojtyła, prof. Jerzy Wratny, prof. Teresa
Liszcz oraz prof. Andrzej Kijowski (do 2005 r.). Wyniki prac Komisji nad tymi projektami były skrzętnie przez lata jej pracy ukrywane
przed partnerami społecznymi ówczesnej Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Nowa Komisja tym razem z udziałem przedstawicieli wskazanych
przez reprezentatywne ,w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, organizacje pracowników i organizacje pracodawców
wykorzystywać będzie projekty wypracowane przez poprzedników.
Przypominamy te projekty:
(JJG)

FZZ Metalowcy: Kolejny raz protestują pracownicy WSK
Świdnik

1.09. Wszystkie Związki Zawodowe działające w WSK Świdnik
kolejny raz zwróciły uwagę „ rządu" na problemy polskiego
przemysłu lotniczego. Nie tak dawno stali w pikiecie przed pałacem prezydenckim. Wtedy Prezydentem RP był Prezydent Bronisław Komorowski.
Co się zmieniło?
Zmienił się prezydent – teraz Prezydent Andrzej Duda, zmienił się
rząd.
Problemy zakładu pozostały. Spełniają się obawy związkowców
wyrażane rok temu na ulicach Warszawy. Będą kolejne zwolnienia.

To, że zakład funkcjonuje w ramach koncernu Agusta Westland nie
zwalnia polskiego rządu z obowiązku dbałości o polskich pracowników.
Same słowa i obietnice nie wystarczą. Oczekujemy od rządu RP
konkretnych działań chroniących polski przemysł, chroniących polskich pracowników.
Federacja Związków Zawodowych Metalowcy popiera protest załogi
WSK Świdnik
Romuald Wojtkowiak

Posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych
RDS
2 września br. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu ds.
zamówień publicznych RDS, które poświęcone było analizie
funkcjonowania przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy
Prawo zamówień publicznych i działaniom Urzędu Zamówień
Publicznych w zakresie poprawnego stosowania przepisów ustawy.
W posiedzeniu uczestniczyła Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
Małgorzata Stręciwilk wraz z zespołem współpracowników oraz
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Małgorzata Rakowska. Prezes
UZP przedstawiła działania Urzędu w ostatnich miesiącach i plany
związane z upowszechnieniem poprawnego stosowania przepisów
ustawy i dobrych praktyk w jej zakresie, w szczególności obowiązku
zawierania umów o pracę przy realizacji zamówień publicznych.
Urząd zrealizował m.in. 7 konferencji regionalnych, podczas których
przybliżał uczestnikom zmiany wynikające z nowelizacji ustawy –
PZP oraz konferencję współorganizowaną z PARP dla wykonawców. Odbyły się szkolenia dla zamawiających, w trakcie których
akcentowano tematykę klauzul społecznych i potrzebę dobrych praktyk w tym obszarze. Szkolenia te Urząd zamierza kontynuować, w
szczególności w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych.
W UZP został ponadto powołany Zespół, którego zadaniem będzie
przygotowanie szeregu dokumentów pomagających stronom na
rynku zamówień lepsze stonowania prawa. Mowa tu o przygotowaniu
standardów, dobrych praktyk, wzorców dokumentów. Zespół będzie
w tym zakresie współpracował z ekspertami branżowymi i innymi
Zespołami działającymi w organach administracji publicznej, których
celem powołania jest praca na rzecz lepszej regulacji Pzp i poprawnego stosowania prawa. UZP do końca roku ma zamiar przygotować
raport o dobrych praktykach na rynku zamówień publicznych, opinie
dotyczące poszczególnych zagadnień stosowania PZP oraz Plan pn.
Krajowy Program Działań na rzecz zrównoważonych zamówień
publicznych.
Poza powyższym UZP wystąpił do Generalnego Inspektora Danych
Osobowych o wyjaśnienia w sprawie praktycznego stosowania w
zamówieniach publicznych ustawy ochronie danych osobowych w
związku z obowiązkiem zawierania umów o pracę przy realizacji
zamówień publicznych i wiążącym się z tym przetwarzaniem danych
osobowych.
Przygotowania do wypracowania nowego Prawa zamówień publicznych mają rozpocząć się na jesieni br. a projekt ustawy i jego uchwalenie może nastąpić do końca 2017 r. Prezes UZP podkreślała, że
termin wprowadzenia nowej ustawy musi wziąć pod uwagę procesy
informatyzacji zamówień publicznych, których przeprowadzenia

wymagają unijne Dyrektywy. W tej sprawie ma odbyć się spotkanie
UZP i Ministerstwa Rozwoju.
Zespół dyskutował także nad wnioskami wynikającymi z dokumentu
UZP pd. Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych za 2015 r. (do pobrania tutaj). Z dokumentu
wynika, że instytucje zaczynają zmieniać podejście do klauzul społecznych i częściej niż dotychczas je stosują. Mimo to przestrzeń do
zwiększenia roli klauzul w społecznych w zamówieniach jest nadal
duża, podobnie jak do podniesienia w praktyce ich jakości (tzn.
zwiększenia ich wagi w wyborze oferty oraz liczby osób których
dotyczą). Barierą, którą instytucje publiczne wskazują gdy tłumaczą
brak stosowania klauzul jest niedostateczna wysokość środków finansowych do dyspozycji w celu realizacji zamówienia. Rolą rządu jest
więc zapewnienie instytucjom publicznym – zamawiającym adekwatnych i wystarczających środków finansowych, by mogły one
przestrzegać prawa przy realizacji zamówień – zatrudniać na umowę
o pracę, stosować co najmniej stawki minimalne oraz coraz szerzej
stosować klauzule społeczne
Zespół omówił także problematykę udziału MŚP w zamówieniach
publicznych. Na Zespole OPZZ reprezentowali: Zbigniew Kaniewski
z Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych
Przemysłu Lekkiego i Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ. Ekspertem
w sprawach MŚP był Zbigniew Bicki z Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
(KP)

1 września Uroczystość przed Pomnikiem TON

