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Sprawy związkowe

Nadal nie ma porozumienia władz LOT-u ze stroną społeczną spółki w sprawie 
planowanych zwolnień grupowych 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzywa zarząd Spółki PLL LOT do 
natychmiastowego wyjaśnienia działań w sprawie zwolnień grupowych w przedsiębiorstwie. 
Pracownicy będą zwalniani mimo, że od kilku miesięcy mają obniżone wynagrodzenia o 50%. 
Ponadto objęci zwolnieniami pracownicy etatowi zastępowani będą przez nową załogę 
zatrudnioną na podstawie umów cywilnoprawnych, co w praktyce może oznaczać wymianę 
osób zatrudnionych na umowach o pracę - samozatrudnionymi. OPZZ nie zgadza się ze 
stanowiskiem Zarządu Spółki PLL LOT, który twierdzi, że zwolnienia są koniecznością. 
Czy władze przedsiębiorstwa traktują pandemię jako pretekst do czyszczenia kadr?

W Zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu 
Społecznego, któremu przewodniczy Leszek Miętek z OPZZ, osiągnięto 
porozumienie w sprawie tematów do negocjacji w ramach umowy społecznej

Są to: udział partnerów społecznych w nadzorze nad Funduszem Pracy i Funduszem 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; poprawa jakości regulacji prawnych 
i zmniejszenie barier administracyjnych, poprawa otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie stabilności i przewidywalności prawa oraz powstawania 
nowych firm i zwiększania zatrudnienia; polityka migracyjna – wsparcie rynku pracy i rozwoju 
gospodarczego; zwiększenie udziału partnerów społecznych w wyznaczaniu celów i nadzoru 
nad wydatkowaniem środków na transformację energetyczną oraz ochronę środowiska i klimatu.

Odbyło się autonomiczne spotkanie strony pracowników i strony pracodawców 
Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady 
Dialogu Społecznego 

Omówiono odpowiedź ministerstwa finansów na postulaty związkowców i pracodawców 
zgłoszone do prac nad umową społeczną. Podjęto próbę wskazania trzech tematów, które będą 
przedmiotem dalszych negocjacji. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane przy udziale 
strony rządowej. Wcześniej odbyło się spotkanie strony związkowej, która w trakcie rozmów 
osiągnęła konsensus dotyczący kluczowych postulatów, jakie powinny być negocjowane w RDS 
w ramach prac nad umową społeczną. OPZZ reprezentowali: Roman Piotrowski, członek Rady 
i Prezydium OPZZ oraz Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy 
strukturalnych.
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”Zarząd PLL LOT zwalnia ludzi pomimo tego, że ma otrzymać 3 miliardy złotych 
pomocy publicznej

Od 20 stycznia do 28 lutego 2021 r. przewiduje się zwolnienie 300 osób, z czego 50 to 
personel lotniczy. Mimo spotkań władz LOT-u ze stroną związkową, nadal nie wiadomo, ile 
osób i z jakich działów ma dostać wypowiedzenie. OPZZ stanowczo sprzeciwia się takim 
praktykom. Ideą pomocy publicznej w czasie epidemii, wielokrotnie deklarowaną przez rząd, 
jest utrzymywanie zatrudnienia. Pomoc publiczna powinna przede wszystkim zabezpieczać 
miejsca pracy, a więc pracowników i ich rodziny. To musi być priorytet rządzących, szczególnie 
podczas pandemii. Oczekujemy w tym miejscu niezwłocznej reakcji rządu!

Komentarz tygodnia

„Jesteśmy nieusatysfakcjonowani propozycjami rządowymi, brakuje tam 
bowiem konkretów” - mówi Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ 
województwa śląskiego

Strona społeczna rozważa możliwość wystąpienia z własnym projektem umowy społecznej 
w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Niewykluczone, że rozmowy powrócą do „punktu 
zero”. 15 grudnia ubiegłego roku, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wskazał, że 
rozpoczęcie faktycznych rozmów dotyczących umowy społecznej planowane jest na połowę 
stycznia 2021 roku, a parafowanie umowy miesiąc później. Tak, aby jeszcze w drugiej połowie 
lutego złożyć w Komisji Europejskiej wszystkie dokumenty niezbędne do prenotyfikacji tej 
umowy. Według ministra Sobonia umowa społeczna dotycząca górnictwa byłaby gotowa do 
prenotyfikacji w marcu 2021 roku. 

Kraj

Związek zawodowy Verdi domaga się wstrzymania obsługi pasażerów 
w terminalu T1 nowego berlińskiego lotniska BER

Pracownicy ochrony już 60 razy zostali porażeni prądem podczas obsługi urządzeń kontroli 
pasażerów. „Tego typu wypadki się nasilają - powiedział Benjamin Roscher ze związku 
zawodowego Verdi – poszkodowani pracownicy ochrony zgłaszali silny ból, drętwienie
 i senność. Rannych trzeba było kilkakrotnie przewozić karetką do okolicznych szpitali. Lekarze 
stwierdzili, że niektórzy z poszkodowanych nie byli w stanie pracować z powodu porażenia 
prądem". Pracownicy w punktach kontrolnych zostali poinformowani, jak mogą zapobiegać 
wyładowaniom elektrostatycznym, nosząc odpowiednie obuwie i ubrania. Otrzymali również 
antystatyczne akcesoria, mogące zapobiegać porażeniom elektrycznym.

Świat
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