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A K T U A L N O Ś C I
Ruch związkowy

Branżowe zebranie delegatów
na VIII Kongres OPZZ
Zorganizowane w piątek 11 kwietnia w Katowicach branżowe zebranie delegatów z górnictwa, przemysłu chemicznego i energetyki
było ostatnim z cyklu podobnych posiedzeń
poprzedzających VIII Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach
29–31 maja w Warszawie. Obecny w Galerii Skarbek przewodniczący OPZZ Jan Guz
zachęcał 44 spośród przybyłych delegatów,
by właśnie spotkanie branżowe uczynić miejscem ewentualnych sporów programowych
i personalnych tak, aby sam kongres z udziałem przedstawicieli parlamentu, rządu oraz
40 delegacji zagranicznych mógł mieć wymiar
święta ruchu zawodowego.

Obszerne projekty sprawozdania Rady
OPZZ VII kadencji oraz programu tej centrali związkowej na lata 2014–2018 delegaci
otrzymali już przed zebraniem. Nawiązując
do pierwszego z nich, Jan Guz przypomniał,
że kongres będzie podsumowaniem czteroletniej pracy przeszło 7 tys. zakładowych oraz
80 ogólnokrajowych organizacji związkowych.
Wśród niepowodzeń tej kadencji wskazał,

obwiniając rząd i pracodawców o znieczulicę, na uwiąd odpowiedzialnego i otwartego dialogu społecznego, a w konsekwencji
zawieszenie udziału OPZZ w Komisji Trójstronnej. Wyjaśniał, że podejmując tę decyzję,
wiedział o przygotowaniach zmiany ustawy
o związkach zawodowych na niekorzyść ruchu
zawodowego.

P otrzebne prawo
do inicjatywy
ustawodawczej
– Żądamy zmiany prawa w odniesieniu
do dialogu społecznego. Chodzi nam o uzyskanie prerogatywy do inicjatywy ustawodawczej, tak abyśmy nie musieli prosić, by rząd
zajął się ważnymi dla nas problemami. Chodzi
też o to, aby przynajmniej raz w roku istniała możliwość przeprowadzenia oceny stanu
dialogu społecznego na posiedzeniu Sejmu
– postulował Guz.
Decyzję o zawieszeniu uczestnictwa
w Komisji Trójstronnej zakwestionował
Piotr Luberta, przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce. – Branża potrzebuje rozmów w wielu

fundamentalnych sprawach – argumentował.
Guz odparł pytaniem: – Jeśli wrócimy do komisji sami, to jak zostaniemy potraktowani,
szczególnie w zakładach pracy?
Przewodniczący OPZZ wskazał dalej, iż
dzięki związkowej determinacji udało się nie
dopuścić do skrócenia ochrony przedemerytalnej pracowników z czterech lat do roku
oraz zachować świadczenia przedemerytalne
na starych zasadach. Zapowiedział również
przeciwstawienie się inicjatywie pracodawców i rządu, by wypowiedzenie pracy trafiało do konsultacji związku zawodowego
już po wręczeniu pracownikowi wymówienia. Porozumienie wystąpi też z inicjatywą
wprowadzenia godzinowych stawek płacy
minimalnej. OPZZ zamierza wreszcie zaproponować zmiany w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych. W sugerowanym modelu roczny dochód do 20 160
złotych miałby być opodatkowany stawką
15 proc., od 20 160 do 85 528 stawką 18 proc.,
natomiast dochód powyżej 360 tys. złotych
stawką 50 proc. Delegaci otrzymali właściwe
dla tego modelu wyliczenia z rozpisaniem
na niuanse.

O bsadzanie funkcji
Największy fragment zebrania wypełniły
wybory. One też podniosły temperaturę piątkowego zgromadzenia. Odnotujmy zatem,
że spośród 43 delegatów, których głosy zostały ważnie oddane, aż 41 opowiedziało się
za powierzeniem funkcji przewodniczącego
Rady Branży OPZZ (skupiającej górnictwo,
przemysł chemiczny i energetykę) Dariuszowi Potyrale, przewodniczącemu Związku
Zawodowego Górników w Polsce. – Wiem,
że przede mną ogrom roboty. Liczę, że będzie
nam się dobrze współpracowało – krótko dziękował za zaufanie nowy szef branży.
41 głosów, czyli najwięcej, Potyrała uzyskał
także w wyborach piątki delegatów desygnowanych przez branżę do członkostwa w prezydium
OPZZ. Obok niego takie mandaty uzyskali jeszcze: Dariusz Matuszewski, Janusz Śniadecki,
Józef Woźny i Ryszard Zbrzyzny. Uczestnicy
zebrania wybrali nadto 13 spośród 18 (automatycznie do tego gremium wchodzi prezydialna
piątka) członków Rady OPZZ w nadchodzącej
kadencji. Do komisji rewizyjnej głosami 41 delegatów został desygnowany Mariusz Gierczak.
JERZY CHROMIK

JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa SA odprowadziła w 2013 roku prawie 1,3 miliarda złotych
z tytułu podatków i opłat, w tym do budżetu
państwa za pośrednictwem urzędu skarbowego trafiło łącznie prawie 300 mln złotych
podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatku dochodowego od osób prawnych
i podatku VAT.

– Górnictwo to nie tylko miejsca pracy,
ale także znaczące źródło dochodów budżetu
państwa i lokalnych samorządów. Należne
podatki odprowadzamy rzetelnie i terminowo.
Pieniądze te trafiają do krwiobiegu gospodarki – podkreśla Robert Kozłowski, zastępca
prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
ds. ekonomicznych.
Część pieniędzy wpłaconych z tytułu podatków dochodowych trafia później
drogą pośrednią do gmin i powiatów w ślad

za pracownikami JSW. Gminne budżety zasiliło w ubiegłym roku niemal 41 mln złotych
podatku od nieruchomości oraz prawie 17
mln złotych opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe 11 mln złotych opłaty eksploatacyjnej
spółka przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Znaczącą pozycję
kosztową stanowiły też w 2013 roku wpłaty
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – były to niemal 23 mln
złotych.
W 2013 roku JSW wpłaciła prawie 876
mln złotych z tytułu składek do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe podatki i opłaty, takie jak opłata za wieczyste
użytkowanie gruntów, opłaty ekologiczne,
podatek akcyzowy, podatki od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa, stanowiły
około 6 mln złotych.
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