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OPZZ SOLIDARNE Z KOBIETAMI!
OPZZ SOLIDARNE Z KOBIETAMI
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera
protesty broniące praw człowieka i obywatela.
Związki zawodowe walczą z wyzyskiem, dyskryminacją i niesprawiedliwością społeczną. Gdy prawa są naruszane mobilizujemy się,
wychodzimy na ulicę i strajkujemy. Wspieramy wszystkie akcje
protestacyjne przeciwko ograniczaniu podstawowych praw człowieka, w tym „ogólnopolski strajk kobiet". Solidaryzujemy się z manifestującymi kobietami, które wyrażają swój sprzeciw i bronią swoich
praw.

Jesteśmy z Wami!
Mamy nadzieję że pracodawcy uszanują prawo do protestu i nie będą
podejmować żadnych wrogich działań wobec pracowników. Wszystkie członkinie zrzeszone w związkach zawodowych należących do
OPZZ mogą liczyć na nasze wsparcie.
Kierownictwo OPZZ

Ostrzegamy przed nadchodzącą katastrofą
Oświadczenie
Rady Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego

Lawinowo rosnące zadłużenie zbliżające się do poziomu 10 mld zł ,
znaczne ograniczenia inwestycji umożliwiających dalszą stabilną
produkcję , dramatyczne pogorszenie się poziomu bezpieczeństwa
pracy będące skutkiem ignorancji i braku odpowiedzialności oraz
poszanowania pracowników przez nadzór, spadek wynagrodzeń
pracowniczych i powolna redukcja stabilnych miejsc pracy- to sytuacja w jakiej znalazł się KGHM po 8 latach rządów koalicji PO/PSL
oraz roku sprawowania władzy przez PiS. Na to nakłada się rosnąca
patologia łamania podstawowych norm czasu pracy. Pracownicy stali
się ekonomicznymi zakładnikami w realizacji zabójczych planów

produkcji zakładających pracę w święta i dni wolne od pracy przy
skandalicznie niskich wynagrodzeniach za pracę w „dni czarne".
Feudalny kapitalizm usadowił się w Polskiej Miedzi na dobre. Nie
ma i nie będzie naszej milczącej zgody na takie praktyki.
Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące miesiące zapowiadają się
jeszcze gorzej. Być może z perspektywy stolicy obraz Polskiej Miedzi nie wygląda tak czarno jak my go widzimy tu na miejscu. W
kopalniach i hutach produkcja coraz bardziej toczy się już tylko siłą
rozpędu. Coraz częściej dochodzi do tragicznych wypadków, ze
śmiertelnymi włącznie.
Przy takiej polityce właścicielskiej Polska Miedź znajdzie się na
prostej drodze do trwałej utraty rentowności. A w spółkach-córkach
coraz trudniej o zamówienia przy coraz niższych cenach za produkty
i usługi co tworzy atmosferę zagrożenia utrzymania miejsc pracy i
obniżki poziomu wynagrodzenia. Tak źle nie było jeszcze nigdy
podczas 55-letniej historii KGHM. Ostrzegamy przed nadchodzącą
katastrofą.
Również w minionych latach wielokrotnie wskazywaliśmy na pojawiające się zagrożenia. Niestety, wówczas nie słuchano nas . Dzisiaj
jest czas by ogłosić stan alarmowy. Jutro może być już za późno.
By żyło się lepiej damy radę zniszczyć wszystko
Tak można połączyć główne hasła wyborcze Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Ekipa Donalda Tuska wydrenowała firmę z wypracowanych w czasach koniunktury zysków, zezwoliła na skandaliczne z punku widzenia interesów Polski zagraniczne
wielomiliardowe inwestycje i dodatkowo nałożyła na KGHM podatek od kopalin w wysokości 8-10 mln zł dziennie. Obecny rząd ,
wbrew przedwyborczym zapowiedziom nie zamierza tej dramatycznej sytuacji zmieniać. Podatek miedziowy wyniszczający Polska
Miedz będzie funkcjonował także w 2017 roku. Ustawa budżetowa
PIS na 2017 rok nie zmienia tego stanu.
Uważamy iż ,zapowiedziana likwidacja Ministerstwa Skarbu i powierzenie obowiązków i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa nowej
agendzie niewiele zmieni z wyjątkiem nazwisk osób na kluczowych
stanowiskach. Jest to jedynie medialna zasłona dymna serwowana
społeczeństwu. W tym kontekście enigmatyczne wzmianki premier
Beaty Szydło o konieczności przejrzenia wydatków ponoszonych
przez spółki Skarbu Państwa na reklamę i marketing oraz zmiana
zasad powoływania kadry zarządczej wydają się mieć czysto populistyczny wymiar.
Również zawiadomienia skierowane do prokuratury przez ABW o
nadużyciach w KGHM do jakich doszło za czasów prezesa Herberta
Wirtha , choć zapewne ze wszech miar zasadne, traktować należy w
kategoriach – gdy brakuje chleba trzeba dać ludziom igrzyska.
Realne działania naprawcze wymagają faktycznej, a nie wizerunkowej korekty polityki rządu w stosunku do zarządzania majątkiem
narodowym. Zyski nie mogą być marnotrawione, przeznaczane na
bieżącą konsumpcję i na realizacje populistycznych obietnic. Muszą
natomiast przyczyniać się do wzmacniania całej naszej polskiej a nie
zagranicznej gospodarki. Tylko w ten sposób możliwe będzie poprawienie poziomu życia wszystkich obywateli i przywrócenie im poczucia godności z tytułu wykonywanej pracy.
Praca, a nie obietnice
Polacy nie oczekują rewolucji i gruszek na wierzbie, tylko konkretów
- mówiła rok temu Beata Szydło podczas kampanii wyborczej. Dzisiaj wzywamy więc panią premier do spełnienia tej zapowiedzi.

Oświadczamy, że sytuacja w polskim przemyśle miedziowym jest
krytyczna i grozi zapaścią całego naszego regionu. To setki tysięcy
dobrych, polskich miejsc pracy. Jakie skutki przynosi upadek całych
branż obserwowaliśmy patrząc na śmierć polskich stoczni. Widać to
też na przykładzie kopalń węglowych. Z miesiąca na miesiąc spada
tam zatrudnienie. Zmniejszają się też dochody państwa z tytułu podatków rosną natomiast wydatki przeznaczane na pomoc społeczną.
My, pracownicy związani z przemysłem miedziowym nie chcemy by
również i nam przypadł w udziale taki los. Stanowimy grupę wielu
tysięcy ludzi, którzy związali swój los z tą branżą i chcą jej dalszego
rozwoju.
Wzywamy rząd RP, władze lokalne oraz Zarząd i Radę Nadzorczą
KGHM do bezzwłocznego rozpoczęcia dialogu na temat działań
naprawczych, które niezwłocznie trzeba podjąć. Likwidacja, lub
znaczne ograniczenie od zaraz podatku od kopalin jest jednym z nich.
Nie przyjmujemy też do wiadomości tłumaczeń, że trudna sytuacja
KGHM – to wynik dekoniunktury na światowym rynku miedzi.
Obecne ceny nadal są wyższe od naszych kosztów produkcji. Oczywiście pod warunkiem, że nie bierze się pod uwagę kosztów związanych z podatkiem od kopalin i ogromnych kosztów związanych z
obsługą nieodpowiedzialnych naszym zdaniem inwestycji w Kanadzie i Chile.
Ostrzegamy, że brak pozytywnej reakcji ze strony rządu na nasz apel
uznamy jako wyraz działania na szkodę naszych miejsc pracy. Dzisiaj chcemy je bronić w duchu dialogu społecznego, jutro być może
będziemy zmuszeni sięgnąć po bardziej radykalne formy .
Za Radę ZZPPM
Przewodniczący Ryszard Zbrzyzny

Zespół problemowy RDS o waloryzacji emerytur
3 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, na którym omawiano projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS dot. waloryzacji emerytur w 2017 roku.
Sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest jedną z
najbardziej drażliwych i szeroko komentowanych kwestii. Wynika to,
między innymi, z niemożności zaspokojenia wszystkich oczekiwań
świadczeniobiorców zgłaszających w tej kwestii wiele, często wzajemnie wykluczających się wniosków.
Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji w 2017 r. będzie bardzo
niski i ukształtuje się na poziomie ok. 100,73%. Stad też rząd zaproponował dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia. Kwota na ustawową waloryzację (1,4
mld.zł) oraz zapisana w Planie Wieloletnim na dodatkowe wsparcie
finansowe dla emerytów i rencistów (1,4 mld.zł) zostałaby przeznaczona na waloryzację oraz podwyższenie świadczeń najniższych
(spełniających warunki stażowe do najniższego świadczenia) do 1000
zł.
W ocenie OPZZ – przedstawionej przez wiceprzewodniczącą
W.Taranowską, dodatkowe wsparcie w 2017 roku dla emerytów i
rencistów pobierających najniższe świadczenia w postaci podniesienia do 1000 zł tego świadczenia jest rozwiązaniem idącym w pożądanym społecznie kierunku. Nie możemy się jednak zgodzić z tym,
że zasada ta nie będzie zastosowana do świadczeń niższych od
świadczeń najniższych, tj. dla ubezpieczonych urodzonych przed
dniem 1 stycznia 1949 r., którzy na podstawie art.28 ustawy o emeryturach i rentach z FUS mogli mieć okres składkowy i nieskładkowy
wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla
mężczyzn. Podtrzymujemy także opinię, że dla pozostałych emerytów i rencistów wskaźnik waloryzacji powinien być ustalony na
poziomie – inflacja plus co najmniej 50% wzrostu realnego wynagrodzenia.

B.G

Opera NOVA - związkowcy górą!
Pracownicy największych instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego ubożeją. Związki zawodowe od ponad roku
proszą marszałka o regulację płac.

W marcu ub. roku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotarł list
otwarty podpisany przez Jerzego Dolińskiego, przewodniczącego
Związku Zawodowego Pracowników Opery Nova w Bydgoszczy,
jednocześnie wiceprzewodniczącego Federacji ZZ Pracowników
Kultury i Sztuki. Jerzy Doliński wyraził niezadowolenie z powodu
wysokości dotacji przyznanej operze. List wywołał zainteresowanie
mediów i pośrednio doprowadził do spotkania przedstawicieli zespołu opery z marszałkiem. Wydawało się, że obie strony doszły do
porozumienia. Niestety, tak się nie stało i do urzędu wysłano kolejny
list otwarty.
- W marcu pan marszałek wykazał pełne zrozumienie dla przedstawionych problemów naszej instytucji, szczególnie zwracając uwagę
na wieloletni brak regulacji płac i deklarując podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji - twierdzi Jerzy Doliński. - Czy istnieje przyczyna, dla której pracownicy naszej instytucji nie zasługują na
uznanie?
Jubileusz 60-lecia bydgoskiej Opery Nova był okazją do przekazania
jej zespołowi dobrych wiadomości. Marszałek województwa Piotr
Całbecki wysłuchał próśb Związku Zawodowego Pracowników
Opery Nova i znalazł pieniądze na podwyżki dla zespołu.
- Tę informację przyjmuję z zadowoleniem - mówi Jerzy Doliński,
przewodniczący związku. - Myślę, że sposób, w jaki uświadamialiśmy
marszałkowi nasze potrzeby, wreszcie zadziałał.

Dzień Budowlanych 2016 roku
30 września br. wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska uczestniczyła w obchodach Dnia Budowlanych, którego jednym z organizatorów był Związek Zawodowy ,,Budowlani".
Dzień Budowlanych 2016 roku został objęty patronatem honorowym
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Na zaproszenie Zbigniewa Janowskiego oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów tej uroczystości,
udział brali w niej przedstawiciele środowiska zrzeszającego firmy
budowlane, spółdzielcy, organizacje związkowe i pracodawców, a
także ministrowie, przedstawiciele inspekcji pracy, Kancelarii Prezydenta RP. Z okazji tego dnia wielu działaczy zostało odznaczonych
za aktywność i zasługi w branży budowanej, zarówno odznakami
branżowymi, resortowymi i jak i odznaczeniami państwowymi.
Wiceprzewodnicząca OPZZ przekazała list gratulacyjny oraz słowa
uznania za działania, aktywność i jedność środowiska w pracy na
rzecz podnoszenia standardów i warunków pracy pracowników tego
sektora.
(rg)

