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Związkowcy zrzeszeni w Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
weszli w spór z dyrekcją placówki,
którą oskarżają o brak podwyżek i
zwiększenie zakresu obowiązków.
Dyrektor placówki odpiera zarzuty,
tłumacząc, że podwyżki są, ale
mniejsze, niż chcieliby tego
związkowcy. Ministerstwo Pracy
powołało mediatora, który ma
polubownie rozwiązać konflikt.
Pracownicy zatrudnieni w opolskim MOPR na
stanowiskach obsługi zarabiają wygrodzenie w
kwocie najniższego krajowego uposażenia. Średnia
pensja pracownika socjalnego w Opolu waha się
natomiast między 2600 zł a 4700 zł brutto. Ile
dokładnie pracownik zarobi, zależy od jego stażu
pracy i dodatków. Związek zawodowy uważa
natomiast, że nie są to pieniądze, które
odzwierciedlają ponoszoną przez pracowników
odpowiedzialność.
– Osoby zatrudnione w placówce są osobami
najczęściej korzystającymi z funduszu socjalnego,
a ich pensja jest na tyle niska, że pracując w
ośrodku sami kwalifikują się do świadczeń z
pomocy społecznej. MOPR w Opolu jest instytucją,
w której strukturze znajduje się szereg jednostek
pomocowych świadczących pomoc nie tylko
finansową, ale zajmujących się człowiekiem i
rodziną w praktycznie każdym aspekcie jego
funkcjonowania w środowisku lokalnym i
społeczeństwie. Są to ludzie bardzo oddani swojej
pracy, a niestety nie doceniani pod względem
finansowym – tłumaczy Maria Kamińska-Janus,
przewodnicząca związku zawodowego
pracowników MOPR w Opolu.

Protest na razie bez szkód dla
mieszkańców
Związek zawodowy przez długi czas usilnie starał
się uzyskać podwyżkę pensji zasadniczej dla
pracowników ośrodka. Ostatecznie
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zaproponowano kwotę 600 zł, którą mieliby
otrzymać wszyscy zatrudnieni w ośrodku; w sumie
jest to ponad 200 osób. Dyrektor MOPR na żądania
nie przystał, dlatego związkowcy przestąpili do
sporu zbiorowego. W pierwszej kolejności chcą
przeprowadzić akcje protestacyjne polegające na
oflagowaniu wszystkich budynków będących
siedzibami jednostek organizacyjnych MOPR w
Opolu. Choć związkowcy nie wykluczają także
bardziej radykalnych kroków.
– Ze względu na charakter naszej pracy, w trosce o
mieszkańców miasta Opola, tymczasowo będą
podjęte środki protestu, które nie mają wpływu na
pracę ośrodka. Nie wykluczamy jednak, że w
sytuacji braku konstruktywnych propozycji
rozwiązania sporu zbiorowego wykorzystamy
wszystkie środki przewidziane w ustawie o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w tym m.in.
akcje strajkowe – ostrzega przewodnicząca
związku zawodowego.

Dyrektor: 200 zł teraz, 200 zł za rok
Dyrektor placówki w rozmowie z „Wyborczą”
przyznaje, że pracownicy socjalni powinni
zarabiać więcej, jednak ewentualne podwyżki
uzależnione są od budżetu, jaki przyzna im urząd
miasta Opola. Jednocześnie zapewnia, że w
ostatnim czasie poczyniono wiele, aby podnieść
miesięczną pensję każdemu pracownikowi. W tym
roku każdy pracownik otrzymał 200 zł podwyżki,
zadeklarowano również, że kolejną podwyżkę o
200 zł otrzymają z początkiem przyszłego roku.
– Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ
obowiązywała uchwała rady miasta, która
zrównała wynagrodzenia na poziomie wydatków z
roku poprzedniego. Nie miałem więc
dodatkowych środków, które mógłbym
przeznaczyć na podwyżki. Gdy w tym roku
otworzyła się możliwość zwiększenia nakładów
finansowych, każdy pracownik natychmiast
otrzymał podwyżkę. MOPR jako jedyna jednostka
administracyjna miasta mogła cieszyć się z
większych pensji, ponieważ prócz nas, nikt inny
ich nie otrzymał – podkreśla Zdzisław Markiewicz,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Opolu.
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Dyrektor Markiewicz wyjaśnia, że w związku ze
zmianą granic administracyjnych Opola, żaden
pracownik nie otrzymał dodatkowych
obowiązków, a sukcesywnie spada także zakres
pracy poszczególnych osób. Dodatkowo ośrodek
zatrudnił trzech nowych pracowników, którzy w
całości zajmują się pomocą na nowo
przyłączonych terenach.

Podwyżki będą, tylko stopniowe
Po rozpoczęciu akcji protestacyjnej resort pracy
wyznaczył mediatora, który odbył już wstępne
spotkania z obiema stronami sporu. Mediator
wystąpił także do prezydenta Opola z prośbą o
włączenie się w ramach dialogu społecznego w
ewentualne rozwiązanie tego sporu. Do spotkania
z prezydentem ma dojść w połowie września.
– Absolutnie nie negujemy konieczności podwyżek
pensji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Jednak tak jak zapowiedział prezydent na
spotkaniu z przedstawicielami związków
zawodowych jeszcze w styczniu tego roku,
podniesienie wynagrodzeń musi odbywać się
stopniowo, bowiem mowa o wzroście płac dla aż
227 pracowników – tłumaczy Piotr Letachowicz z
biura prasowego opolskiego ratusza.
Aby zrealizować postulat związku zawodowego
potrzeba rocznie dodatkowych 1,6 miliona
złotych.
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oriana 03.08.2017, 15:55
Szkoda że nikt nie mówi ile tak naprawdę zarabia pracownik
socjalny na rękę bez tych pięknych kwot brutto które zawsze
wyglądają pięknie ( otóż po 20 latach pracy z dodatkiem stażowym
i premia na rękę 1900-2000 po prostu żenada wstyd rozpacz ((
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jest skandalem żeby pracownicy Mopr Opole nie mieli za co często
jechać np na wakacje a podopieczni Mopr jeżdżą do spa i nad
morze oczywiście bardzo cieszę się że ich na to stać w końcu
nasza praca zmierza do tego żeby ludziom żyło się godnie ale
pracownicy Mopr Opole też chcieliby żyć godnie,,!!!!!!!! Ostatnio
Pani wypowiadała się w telewizji że dzięki 500 ,+ stać ją na to żeby
cały miesiąc być na mazurach z dziećmi super!!!!!! Cudnie ja też
bym chciała chociaż tydzień na mazurach za moją ciężką
niezapłacona pracę !!!!!! Czy to jest normalny kraj!!!!!! Że osoby
które ńir pracują w nagrodę mają więcej niż uczciwie pracujący
ludzie po studiach i wielu szkoleniach!!!!!!! Nic tylko rzucić pracę i
dzieci rodzić!!!!!!!! Pracownicy chcą 600 brutto czy to dużo a 500
netto na każde dziecko to mało??????? Pozdrawiam Dyrektora
Mopr Opole i władze miasta Opola
0
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avro 04.08.2017, 01:40
Co ciekawe, sam dyrektor wysłał do Ratusza wniosek o podwyżkę
dla siebie. Uzasadnił to właśnie zwiększonym zakresem zadań
MOPR-u.
0
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