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Porozumienie w Gaz-systemie

Krajówka
o Kodeksie pracy
i reformie związku
Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, a także propozycje
wewnętrznej reformy związku zgłoszone przez śląsko-dąbrowską Solidarność były
tematami dwudniowych obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, które odbyły się
17 i 18 kwietnia w Zabrzu.
Głównym elementem pierwszego dnia posiedzenia Komisji
Krajowej było spotkanie z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisławem
Szwedem. Tę cześć obrad zdominował temat budzących
ogromne kontrowersje projektów indywidualnego i zbiorowego
prawa
pracy
przygotowanych przez Komisję
Kodyfikacyjną Prawa Pracy.
- Powiedziałem, że jeżeli rząd,
ministerstwo rodziny i pracy
chciałoby procedować ten projekt Kodeksu pracy, który został
przygotowany przez komisję kodyfikacyjną, to nam pozostanie
jedno: ulica. I to powtarzam
z tego miejsca – zaznaczył przewodniczący Solidarności Piotr
Duda podczas obrad zorganizowanych w kopalni Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią.

Czas pracy i spory zbiorowe
Wiceminister Szwed zapewnił związkowców, że projekty

przygotowane przez komisję
kodyfikacyjną nie będą w całości procedowane. Jak stwierdził,
zmiany w Kodeksie pracy nie
mogą być dokonywane przy tak
znaczącym sprzeciwie strony
społecznej. Dodał jednak, że resort pracy zamierza podjąć

prace legislacyjne nad niektórymi propozycjami komisji kodyfikacyjnej, które zyskały
aprobatę Solidarności. W pierwszej kolejności ma to dotyczyć
regulacji w zakresie czasu pracy
oraz prowadzenia sporów zbiorowych.

– Od kodeksu oczekujemy
ochrony praw pracowniczych
i zabezpieczenia praw pracowniczych, a nie odwrotnie –
mówił wiceminister. Przewodniczący Duda zaznaczył z kolei,
że kluczową z punktu widzenia
NSZZ Solidarność kwestią wymagającą nowelizacji w Kodeksie pracy są przepisy dotyczące
układów zbiorowych pracy zarówno na szczeblu zakładowym
jak i ponadzakładowym. –
Chcemy iść w kierunku obligatoryjności układów zbiorowych
i widzimy, że ten postulat ma
realną szansę na realizację –
mówił przewodniczący Komisji
Krajowej związku. Nowa ustawa
o związkach
Podczas swojego wystąpienia
wiceminister Szwed poinformował członków Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu
odbędzie się drugie czytanie
ciąg dalszy na str. 2

Młodzi w dialogu – Dialog o młodych
11-12 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
Forum Młodych NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Młodzi
w dialogu – Dialog o młodych”.
Organizatorem konferencji
była Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność”.
Na wydarzenie złożyły się
liczne panele dyskusyjne. Obejmowały one takie zagadnienia
jak: związki zawodowe we
współczesnej
gospodarce,
zmiany w funkcjonowaniu
NSZZ „Solidarność”, wizerunek
związków zawodowych, postulaty na rzecz poprawienia sytuacji osób młodych na rynku
pracy, współpraca z organizacjami studenckimi i tematyka
osób młodych w dialogu społecznym.
W Forum, poza młodymi
członkami NSZZ „Solidarność”,
wzięło udział wielu znamienitych gości, dr Barbara FedyszakRadziejowska,
Doradca
Prezydenta RP, dr Agnieszka Le-

nartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP, Stanisław Szwed,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Wiesław Łyszczek,
Główny Inspektor Pracy, Pan
Bogdan Ścibut, Komendant
Główny OHP, Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” oraz Katarzyna Łażewska,
Dyrektor Biura Rady Dialogu
Społecznego. Ze strony Komisji

Krajowej NSZZ „Solidarność”,
w Forum wzięli udział: Piotr
Duda, Przewodniczący KK, Tadeusz Majchrowicz Zastępca
Przewodniczącego oraz Henryk
Nakonieczny członek Prezydium KK. Forum gościło także
wielu panelistów, którzy zaprezentowali uczestnikom szerokie
spektrum zagadnień, jakimi na
co dzień zajmuje się Związek
w obszarze polityk na rzecz

osób młodych. Warto podkreślić, że w każdym z paneli dyskusyjnych brali udział młodzi
członkowie NSZZ „Solidarność”, co pozwoliło na przedstawienie ich punktu widzenia.
Wielkopolską „Solidarność” reprezentowali m.in. Marcin Gallo
– lider Krajowej Sekcji Młodych
oraz Sebastian Antczak z poznańskiego Volkwagena.
Celem organizacji Forum
było przede wszystkim włączenie młodych członków NSZZ
„Solidarność” w debatę o ruchu
związkowym i dyskusję na
temat jego przyszłości. Ponadto,
wydarzenie miało sprzyjać wyłonieniu młodych liderów, którzy w przyszłości pokierują
Związkiem. Termin wydarzenia
nie był przypadkowy, ponieważ
w najbliższym czasie odbędą się
wybory do struktur regionalnych i krajowych Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”,
dlatego też ważne było, by młociąg dalszy na str. 2

Przez ostatnie miesiące
związki zawodowe działające
w Gaz-systemie - NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Przesył”,
Związek Zawodowy Pracowników Operatora Przesyłu
Gazu, Budowy i Eksploatacji
Gazociągów – prowadziły
z Pracodawca długi i trudny
dialog związany z wartościowaniem stanowisk pracy
w Spółce.
Strona Społeczna starała się
znaleźć optymalne rozwiązanie
satysfakcjonujące wszystkie
grupy pracowników. I takie roz-

wiązanie udało się wypracować.
19 kwietnia 2018 zostało zawarte Porozumienie dotyczące
nowego wykazu stanowisk
pracy wraz z taryfikatorem płac.
Zgodnie z Porozumieniem
nastąpiło włączenie nagród
kwartalnych do wynagrodzenia
zasadniczego, przyjęto nowy
wykaz stanowisk oraz nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych, która przewiduje widełki
wynagrodzeń o ok. 30 % wyższe
niż te oferowane przez rynek
pracy w Polsce.
solidarnosc-gazsystem.org

…oraz w Bridgestone Poznań
3 kwietnia br. zakończył się
spór zbiorowy trwający
w tej firmie od października
2017 r.
Zawarcie porozumienia między „Solidarnością” a Zarządem
Spółki zostało poprzedzone kilkoma turami rozmów z udziałem mediatora.
W trakcie negocjacji osiągnięto porozumienie w sprawach:
zasad regulacji wynagrodzeń w
latach 2018 -2020, dodatku

rocznego wypłacanego w roku
2021, wprowadzenia świadczenia ubezpieczeniowego, wprowadzenia
Pracowniczego
Programu Emerytalnego, systemu premiowego, możliwości
pracy w systemie 12-godzinnym,
wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy z 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym.
solidarnosc.bspz.pl

Zapraszamy do wspólnego
pielgrzymowania
Przed nami XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników
do Świętego Józefa. Tegoroczna
pielgrzymka będzie wyjątkowa,
gdyż odbędzie się w ustanowionym przez Papieża Franciszka
Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego. Dlatego
w tym roku będziemy modlić się
do Patrona Robotników o jego
przemożne wstawiennictwo.
Serdecznie
zapraszamy
w dniu 1 maja do Bazyliki Św. Jó-

zefa w Kaliszu i udziału wspólnym pielgrzymowaniu do Opiekuna Świętej Rodziny.
Serdecznie
zapraszamy
członków naszego Związku
wraz z rodzinami, przyjaciółmi
i znajomymi.
Zapraszamy poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”, które
stanowią charakterystyczny
znak naszej obecności w tym
miejscu i podnoszą rangę uroczystości.

Program pielgrzymki
11.30 - zbiórka i prezentacja pocztów sztandarowych
11.50 - wejście do Bazyliki św. Józefa
12.00 - Msza Święta - przewodniczy JE Ksiądz Biskup Edward Janiak
- zawierzenie świętemu Józefowi
- dzielenie się chlebem
13.55 - złożenie kwiatów i modlitwa pod pomnikiem św.
Jana Pawła II

O godz. 8.15 w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela przy
ul. Fredry w Poznaniu zostanie odprawiona Msza św. w intencji ludzi
pracy. Po Mszy św. zebrani przejdą pod pomnik Poznańskiego
Czerwca 1956 r., gdzie zostaną złożone kwiaty.
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Młodzi w dialogu – Dialog o młodych
ciąg dalszy ze str. 1
dzi członkowie NSZZ „Solidarność” mieli okazję się spotkać
i bliżej poznać. W konferencji
wzięli udział przedstawiciele
większości Regionów i Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Była to także okazja
do tego, by podsumować pierwszą kadencję Krajowej Sekcji
Młodych.
Szczególnie ważna i interesująca była dyskusja dotycząca
ewentualnych zmian w funkcjonowaniu NSZZ „Solidarność”.

W tym zakresie przedstawiciele
Krajowej Sekcji Młodych zaprezentowali swoje propozycje.
Obejmowały one m.in. wprowadzenie e-deklaracji, zmiany sposobu
naliczania
składki
członkowskiej z pominięciem
pracodawcy, wprowadzenia
długofalowej strategii Związku,
tak w obszarze organizowania,
jak i strategii medialnej, włączania młodych w dyskusję o naszej
Organizacji i podejmowanie
współpracy z innymi organizacjami oraz stworzenie aplikacji
związkowej. Do tych propozycji
odnieśli się przedstawiciele Pre-

zydium KK, którzy mówili o planowanych działaniach, jak np.
wprowadzeniu kadencyjności.
Podkreślali także wprowadzenie
elektronicznej deklaracji, która
będzie usprawniała działalność
NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie wskazywali na to, że należy
szukać równowagi pomiędzy
działaniami w sferze wirtualnej,
a realnym kontaktem z drugim
człowiekiem, który jest nieodzowny w świecie związków zawodowych.
Forum było okazją do tego,
by młodzi związkowcy lepiej się
poznali i nawiązali ze sobą kon-

takt. Mieli także okazję do tego,
by poznać szerokie spektrum
spraw, które znajdują się w orbicie zainteresowania Krajowej
Sekcji Młodych oraz Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wypowiedzi liderów NSZZ „Solidarność” jasno wskazywały, że
problematyka osób młodych
i gotowość do reprezentowania
ich w świecie pracy to jedne
z kluczowych priorytetów
Związku w najbliższych latach.
Można także stwierdzić, że istnieje duża potrzeba dalszej dyskusji na temat naszego Związku.
ms

Krajówka o Kodeksie pracy i reformie związku
ciąg dalszy ze str. 1
projektu nowelizacji ustawy
o związkach zawodowych.
Przypomniał, że wśród najważniejszych zmian zawartych
w projekcie jest umożliwienie
zrzeszania się w organizacjach
związkowych pracowników zatrudnionych na podstawie
umów cywilno-prawnych oraz
podniesienie progów reprezentatywności organizacji związkowych w zakładach pracy. Drugie
z tych rozwiązań ma się przyczynić do zniwelowania patologicznego zjawiska polegającego
na funkcjonowaniu nawet kilkudziesięciu organizacji związkowych
w
jednym
przedsiębiorstwie.
Wiceminister przedstawił
także plany resortu dotyczące
zmian w przepisach o płacy minimalnej. Szwed wskazał, że ministerstwo
przygotowuje
kolejną nowelizację ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, chcąc wyłączyć z niej

dodatki stażowe. Znowelizowane przepisy mogą wejść
w życie już od przyszłego roku.

Początek reformy
Drugi dzień posiedzenia Komisji
Krajowej odbył się w łaźni łańcuszkowej zabytkowej kopalni
Królowa Luiza w Zabrzu. Głównym tematem obrad były propozycje zmian w statucie NSZZ
Solidarność, zgłoszone przez
śląsko-dąbrowską Solidarność.
Projekt nowelizacji statutu
związku został przyjęty przez
Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
Solidarność w marcu tego
roku. Proponowane zmiany
mają stać się początkiem wewnętrznej reformy NSZZ Solidarność oraz przyczynić się do
„odmłodzenia” związkowych
struktur. Wśród propozycji
zmian statutowych znalazł się
m.in postulat wprowadzenia kadencyjności we władzach regionalnych i krajowych struktur
związku. Funkcję przewodni-

czących tych struktur, w tym
przewodniczącego Komisji Krajowej można by pełnić jedynie
przez dwie kolejne kadencje.
Jednocześnie kadencja władzy
wykonawczej związku na
wszystkich szczeblach miałaby
zostać wydłużona z 4 do 5 lat.
Kadencyjność nie dotyczyłaby
władz zakładowych organizacji
związkowych.

Sądy koleżeńskie
i absolutorium
Kolejna propozycja dotyczy
wprowadzenia do statutu NSZZ
Solidarność instytucji sądów
koleżeńskich oraz odwoławczego sądu koleżeńskiego.
Ustrój, zakres działania oraz
tryb pracy sądów koleżeńskich
miałby zostać określony
w uchwale Krajowego Zjazdu
Delegatów Solidarności. Projekt
zmian w statucie wprowadza
również obowiązek zwoływania
przez władze wykonawcze poszczególnych struktur Solidarności posiedzenia władzy
stanowiącej co najmniej 2 razy

w trakcie kadencji w celu udzielenia absolutorium.
Podczas obrad KK w Zabrzu
ustalono, że propozycje zmian
statutowych przedstawione
przez śląsko-dąbrowską Solidarność zostaną skonsultowane
w poszczególnych regionach
oraz strukturach branżowych
związku. Następnie staną się
one przedmiotem obrad tegorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”.
Wydarzeniem towarzyszącym posiedzeniu Komisji Krajowej była śląska premiera
spektaklu „Popiełuszko”, która
odbyła się 17 kwietnia w Teatrze
Nowym w Zabrzu. Sztuka poświęcona postaci zamordowanego kapelana, a dziś patrona
NSZZ Solidarność powstała
w ubiegłym roku z inicjatywy
podlaskiej Solidarności. Gościem spektaklu w zabrzańskim
teatrze była wicepremier Beata
Szydło.
Łukasz Karczmarzyk
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
NSZZ Solidarność nr 15/2018

Koniec
abonamentu RTV

Przed weekendem Krzysztof
Czabański, przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
poinformował, że od 2019 r.
abonament rtv zostanie zniesiony i zastąpiony daniną publiczną w wysokości 2 mld zł
rocznie.
Jak donoszą Wirtualne
Media, prace nad sposobem finansowania mediów publicznych
prowadzone
są
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów
przyjęła przygotowany przez
MKiDN projekt nowelizacji
ustaw o radiofonii i telewizji
oraz o opłatach abonamentowych. Nowe przepisy zmieniają
m.in. definicję misji publicznej
oraz wprowadzają karty powinności i zasadę, środki publiczne
mogą pokrywać tylko koszty
netto tej misji. W nowelizacji nie
wprowadzono jednak żadnych
zmian w zakresie sposobu finansowania mediów publicznych. Wszystko wskazuje na to,
że będzie to decyzja polityczna.
Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego, finansowanie mediów
publicznych pochłania około 2,53 mld zł rocznie. Telewizja Polska
i Polskie Radio emitują reklamy
i zarabiają ok. 1 mld zł rocznie,
dlatego pozostała część będzie
przekazywana z budżetu państwa. Wprowadzenie nowego
sposobu finansowania mediów
publicznych wcale nie oznacza
jednak, że reklamy od razu
znikną z TVP i Polskiego Radia.

Projekt utknął w komisji
Przed rokiem Ministerstwo Kultury zgłosiło projekt nowelizacji
obecnej ustawy abonamentowej, w ramach którego operatorzy płatnej telewizji mieliby
przekazywać Poczcie Polskiej
(która odpowiada za pobór abonamentu rtv) podstawowe dane
swoich klientów i informować
ich o obowiązku płacenia daniny. Resort szacował, że w efekcie tej zmiany abonament
zacznie płacić ok. 2,8 mln użytkowników płatnej tv, co przyniesie mediom publicznym ok.
600 mln zł rocznie. Projekt
przeszedł pierwsze czytanie
w Sejmie, po czym trafił do komisji sejmowej. Ostatecznie nie
opuścił komisji i w połowie ub.r.
prace nad nim utknęły w martwym punkcie. Według danych
Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji w ub.r. abonament rtv terminowo płaciło 1,03 mln
gospodarstw domowych. 3,59
mln ma zarejestrowane odbior-
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niki i jest zwolnione z abonamentu, a 8,94 mln nie zarejestrowało odbiorników lub
zrobiło to, ale nie płaci abonamentu. W ub.r. Telewizja Polska
zanotowała wzrost wpływów z
abonamentu radiowo-telewizyjnego o 69,9 proc. do 622,5
mln zł. Natomiast Polskie Radio
miało z abonamentu 193,4 mln
zł, o 4,06 proc. więcej niż rok
wcześniej. Dodatkowo Telewizja
Polska pod koniec lipca ub.r.
uzyskała 800 mln zł kredytu ze
Skarbu Państwa. Obecnie właściciele odbiorników telewizyjnych powinni płacić abonament
wynoszący 22,70 zł miesięcznie.
W przypadku radia taka opłata
wynosi 7 zł miesięcznie.

Polska na tle Europy
Według raportu Europejskiej
Unii Nadawców (EBU), obejmującego dane od 53 nadawców
publicznych z 39 krajów Europy
i basenu Morza Śródziemnego,
Polska jest krajem, w którym
udział sponsoringu i reklamy
w źródłach finansowania w dochodach jest największy. Podobnie jak w Austrii, Chorwacji,
Czechach, Danii, Finlandii,
Włoszech, Norwegii, Szwecji,
Szwajcarii, udział środków publicznych w dochodach jest znikomy, jednak w przeciwieństwie do Polski w krajach
tych znacznie większą część
przychodu stanowią środki pochodzące z abonamentu.
Obowiązek rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego nadal występuje w Polsce,
Czechach, Włoszech, Szwecji,
Danii, Austrii i Szwajcarii.
W Niemczech płacić musi każde
gospodarstwo
domowe.
W Wielkiej Brytanii opłata obowiązuje każdego prawnego właściciela
lub
najemcę
nieruchomości. Na Słowacji
płaci się z rachunkiem za energię elektryczną. W Finlandii
opłata abonamentowa została
zastąpiona podatkiem, uzależnionym od dochodów.
Pełne finansowanie mediów
publicznych z budżetu państwa
z jednej strony pozwala bez
ograniczeń realizować misję
i uniezależnić telewizję i radio
od reklamodawców. Z drugiej
jednak strony stanowi zagrożenie niezależności mediów od
wpływów sił rządzących. Trzeba
bowiem pamiętać, że w misji
mediów publicznych, zawartej
w zapisach ustawy o radiofonii i
telewizji kluczowy jest zapis o
pluralizmie,
obiektywizmie
i niezależności mediów. AD

