G

łos związkowca
Numer 11-12/2021

e-Tygodnik Regionu
Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

26.03.2021

Głos związkowca 11-12/2021

str. 1

Sąd po stronie Solidarności.
Zwolnieni związkowcy z Castoramy
przywróceni do pracy
Sąd Rejonowy w Lubaniu,
dnia 19 marca 2021 r., ogłosił
wyrok o przywróceniu do pracy
trzech członków Komisji Zakładowej, zwolnionych przez Castoramę Zgorzelec oraz wypłaty im odszkodowania w wysokości
sumy
wynagrodzeń
z okresu pozostawania bez
pracy.
Niestety sąd nie wydał wyroku o obowiązku natychmiastowego przywrócenia do pracy.
- Dlatego w przypadku odwołania się od wyroku pracodawcy, związkowcy będą mogli
wrócić do pracy dopiero po pozytywnym wyroku Sądu Apelacyjnego - podkreślił Franciszek
Kopeć, przewodniczący Zarzą-
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du Regionu Jeleniogórskiego
NSZZ Solidarność.
Mimo tego wyrok jest bardzo
dobrą wiadomością dla związkowców. - Po raz kolejny sądy
i prawo po stronie działaczy naszej organizacji. Niezmiernie nas
ta wiadomość cieszy i dobrze
prognozuje na przyszłość w pozostałych procesach naszych
działaczy, jak i całej organizacji napisali na swojej stronie na Facebooku członkowie NSZZ Solidarność w Castorama Polska.
To kolejny pozytywny wyrok.
W czerwcu ub.r. postanowieniem
Sądu Rejonowego w Lubaniu sąd
uznał podaną dla pracodawcy liczbę członków organizacji, co do
czego pracodawca wniósł zastrze-

żenia, jako liczbę prawidłową i tym
samym uznał racje związku zawodowego co do uprawnień organizacji związkowej.
To oznacza, że w październiku 2019 r., kiedy organizacja złożyła wniosek do sądu o ustalenie
liczby
członków
związku,
w związku ze zgłoszonym przez
pracodawcę zastrzeżeniem, nabyła tym samym uprawnienia
organizacji związkowej. Mimo to
pracodawca w listopadzie rozwiązał umowę o pracę ze
wszystkimi członkami komisji
międzyzakładowej - bez zasięgnięcia opinii i zgody zarządu
organizacji związkowej. A zatem
złamał obowiązujące prawo.
www.tysol.pl
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Niech polski rząd się opamięta
- mówi Piotr Duda

Przedstawiciele
polskich
władz rozmawiali w Radzie UE
na temat projektu dyrektywy
o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. – Wiemy, że
nasz rząd zastanawiał się czy
taka regulacja byłaby zgodna
z prawem UE. My jednak mamy
już opinię służb prawnych Rady,
że proponowana dyrektywa jest
zgodna z traktatami unijnymi.
Nic więc nie stoi na przeszkodzie by jak najszybciej zacząć ją
procedować – podkreśla Przewodniczący KK NSZZ Solidarność.
Nie dość przypominania, że
jest to dyrektywa ważna dla polskich pracowników. Również

dlatego, że dotyczy gwarancji
prawa związków zawodowych do
negocjowania
sprawiedliwych
warunków dla pracowników poprzez układy zbiorowe pracy. NSZZ Solidarność oczekuje,
że polscy przedstawiciele w Radzie, ale także w Parlamencie
Europejskim będą działać na
rzecz jak najszybszego przyjęcia
dyrektywy.
Będzie to służyć wzmocnieniu
prawa polskich pracowników do
godnej płacy oraz przyczyni
się do potwierdzenia roli układów
zbiorowych jako niezbędnego
narzędzia innowacyjnej przebudowy polskiej gospodarki – dodaje Piotr Duda.

28 listopada 2020 r. Komisja
Europejska przedstawiła projekt
Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych.
Projekt ten w ocenie NSZZ Solidarność jest ważnym elementem
budowania ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19
i kluczowym elementem wzmocnienia społecznego wymiaru procesu integracji europejskiej. Niestety stanowisko polskiego rządu
wobec tej propozycji zaprezentowane zarówno w Sejmie i Senacie, jak i Radzie Dialogu Społecznego jest głęboko krytyczne. M.in.
sugerowano, że taka dyrektywa
wykraczałaby poza kompetencje
unijne i że lepszym rozwiązaniem
jest przyjęcie niewiążącego prawnie zalecenia.
W ubiegłym tygodniu służby
prawne Rady UE przedstawiły opinię prawną, z której wynika,
że proponowana dyrektywa została
opracowana na właściwej podstawie prawnej, tj. na podstawie
ochrony warunków pracy (art. 153
ust. 1 lit. b) TFUE w związku z art.
153 ust. 2 TFUE). W dniach 19
marca i 22 marca odbyło się posiedzenia Grupy Roboczej ds. Społecznych Rady UE, na którym projekt był przedmiotem dyskusji
wśród państw członkowskich. Następnie prace nad projektem rozpocznie Parlament Europejski.
tysol.pl
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