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Związek Zawodowy Pracowników Sektora
Prywatnego, Drukarskiego, Papierniczego i
Dziennikarzy






GPA-djp jest międzysektorową
organizacją związkową reprezentującą
interesy pracowników umysłowych
austriackiego sektora prywatnego oraz
pracowników umysłowych sektora
drukarskiego, papierniczego i dziennikarzy.
GPA-djp zrzesza pracowników oraz
uczniów i czeladników zatrudnionych w
przemyśle, sektorze usługowym (np.
handel i finanse), telekomunikacyjnym i
IT, organizacjach i związkach,
instytucjach ubezpieczeń społecznych,
sektorze transportowym i turystycznym,
branży graficznej oraz dziennikarzy.
GPA-djp jest największym związkiem
zawodowym w Austriackiej Konfederacji
Związków Zawodowych (ÖGB). Z 260.000
członków GPA-djp
- ok. 44 % to kobiety, i
- ok. 6% to osoby młode
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Austriacka Konfederacja Związków
Zawodowych (ÖGB)
ZZ Pracowników Sektora Prywatnego,
Drukarskiego, Papierniczego i
Dziennikarzy

ZZ Pracownikòw Przemystu (Pro-GE)

ZZ Pracowników Sektora Publicznego
(GÖD)

VIDA (Transport i Turystyka)

ZZ Pracowników Administracji
Gminnych, Artyści, Media, Sport i
Wolne Zawody (GdG-KMSfB)

ZZ Pracowników Poczty i
Telekomunikacji (GPF)

ZZ Pracowników Przemysłu
Budowlanego i Drzewnego (GBH)

ÖGB: ok. 1,3 mln członków

Poziom uzwiązkowienia: ok. 40%
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Struktura polityczna związku GPA-djp

Przewodniczący Wolfgang Katzian

Prezydium

9 Regionów

Przedstawicielstwa
interesów
Prezydium
26 sektorów
gospodarki

Organ
Nadzorczy

Zarząd

8 grup interesów

Zarząd

Org. Nadz.

Sektory

Gr. int.

4

Struktura wewnętrzna
Zarząd federalny
Reprezentacja interesów
pracowniczych

Młodzież

Kobiety

Kontakty

Marketing
prasa/PR

międzyn.

Spółki
wielonar.

Regiony

Układy zbiorowe

Obsługa Rad Pracown.

Polityka sektorowa

Obsługa członków

Usługi zewnętrzne
Obsługa działaln./backoffice

Oddział
bad.-rozw.

Oddział
prawny

Szkolenia
IT

Centrum
Obsługi
Klienta

Rozwój
związkowych
zas. ludz.
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Sektory gospodarki reprezentowane przez
przedstawicielstwa interesów GPA
GPA-djp reprezentuje pracowników w
następujących branżach i sektorach:
 Przemysł oraz sektory związane z przemysłem
 Budownictwo oraz budownictwo mieszkaniowe
 Telekomunikacja oraz IT
 Usługi finansowe (banki, kasy oszczędnościowe
i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe)
 Handel

 Ubepieczenia społeczne
 Służba zdrowia, usługi i świadczenia społeczne
 Działalność naukowa i badawcza, edukacja i
kultura
 Gry losowe, turystyka, przemysł czasu wolnego

 Komunikacja i transport

GPA-djp działa w 26
sektorach.
Przedstawicielstwa te
stanowią platformę
przygotowywania,
zawierania i
implementacji układów
zbiorowych.

 Rolnictwo i leśnictwo, żywność i używki
 Przedstawicielstwa interesów, organizacje,
stowarzyszena
 Sektory nowej gospodarki

 Papier / przemysł papierniczy
 Media
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Układy zbiorowe w Austrii
GPA-djp negocjuje rocznie okoto 175 uktadow zbiorowwych

Okres obowiązywania: z reguły 12 mieś.
Układy zbiorowe obejmują ponad 95%
pracowników w Austrii

Układy zbiorowe obejmują wszystkich
pracowników (zarówno uzwiązkowionych
jak i nieuzwiązkowionych)

Układy zbiorowe regulują wzrost płac
minimalnych i faktycznych oraz określają
szerzej uprawnienia pracownicze
uregulowane w prawie pracy
Stan na:1/2007
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Grupy interesów
Platforma dla pracowników zatrudnionych
na elastycznych warunkach oraz osób
wykonujących tzw. „wolne zawody”

Platforma dla pracowników
migrujących
Platforma dla pracowników
mobilnych, pracujących poza biurem
Platforma dla pracowników
świadczących usługi społeczne
Platforma dla pracowników sektora
edukacyjnego

Grupy interesów to nowe
elementy w strukturze GPAdjp utworzone na podstawie
tożsamości i sytuacji
zawodowej.
Pełnią ważną funkcję
przede wszystkim w
sektorach, gdzie tworzenie
struktur związkowych w
korporacji okazuje się coraz
mniej skuteczne

Platforma dla specjalistów z branży
IT
Platforma dla członków kadr
kierowniczych

Platforma dla
pracowników obszugi
klienta
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GPA-djp – w strukturach międzynarodowych

ETUC
ITUC
WFCW
World Federation of
Clerical Workers
Światowa Konfederacja
Chrześcijańskich
Związków Zawodowych
Union Network International
Kooperacja głównie z następującymi sektorami:
Handel, finanse, telekomnunikacja, IBITS (przemysł,
biznes, usługi IT, energetyka, kasyna i domy gry,
usługi osobiste, media, branża graficzna.

Sektory: handel, usługi
finansowe, przemysł,
media.

industriAll
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Specyficzne cechy reprezentacji interesów pracowniczych w
Austrii
 Związki zawodowe są jednolicie zorganizowane i
politycznie niezależne
-

9 związków zawodowych zrzeszonych w konfederacji ÖGB
5 platform politycznych

 Wysoki poziom zasięgu układów zbiorowych
-

Ponad 90% pracowników objętych jest układami zbiorowymi

 Partnerstwo gospodarcze i społeczne
-

Pracodawcy: Izba Gospodarcza (WKÖ), Izba Gospodarki Rolnej
Pracownicy: ÖGB, Izba Pracownicza (AK)

 W reprezentacji interesów pracowniczych uczestniczą:
-

ÖGB, związki zawodowe
Izby Pracownicze
Rady pracownicze i/lub przedstawiciele pracowników
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Frakcje i ugrupowania w konfederacji ÖGB oraz GPAdjp
Konfederacja ÖGB oraz zrzeszone w niej związki są
politycznie niezależne :
Istnieje jednak cały szereg platform politycznych w ramach
poszczególnych związków oraz w konfederacji ÖGB:
 Frakcja Związkowców Socjaldemokratycznych (FSG)
 Frakcja Związkowców Chrześcijańskich (FCG)

 Alternatywni i Niezależni Związkowcy (AUGE)
 Związkowy Blok Lewicowy (związkowcy komunistyczni) (GLB)
 Związkowcy Bezpartyjni (PFG)
 Pracowncy Wolnościowi (narodowo-liberalni) (FA)
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Reprezentacja pracowników w Austrii

Ustawowa reprezentacja
interesów pracowniczych

Izby
Pracownicze

Obejmuje m.in..
− Ustawową reprezentację
interesów pracown. wobec
państwa
− Badania i analizy dla związk.
− Ochrona konsumentów

Dobrowolna
reprezentacja interesów

+ związki

Obejmuje m.in..

Rady pracownicze

− Układy zbiorowe pracy

Przedstawicielstwa
pracowników

− Działalność w zakładach pracy i
tworzenie struktur związkowych
− Kształtowanie pozycji na scenie
politycznej
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Reprezentacje interesów na szczeblu
podmiotów
Rada pracownicza
(sektor prywatny)

Przedstawicielstwo
pracowników (sektor
publiczny)

− Mandat = bez wynagrodzenia
− Kadencja = 4 lata
− Specjalna ochrona przed
zwolnieniem z pracy
− Specjalne uprawnienia urlopowe
(w kontekście obowiązków wynikających z pełnionego mandatu)
Działalność:
Zaangażowanie w kwestiach ekonomicznych
Zaangażowanie w kwestiach społecznych i
sprawach załogi

Rada Młodzieżowa

Zaangażowanie w kwestiach kulturalnych
Bliska współpraca z związkami
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Izby Pracownicze
= instytucje uregulowane przepisami właściwych ustaw
definiujących ich prawa i obowiązki
Izba powstała w 1918 r. dzięki stanowczej postawie ruchu związkowego
Ustawowo uregulowane członkostwo wszystkich osób pracujących zawodowo
Członkowie powoływani w ramach wyborów (listy wyborcze – frakcje związkowe)

Obowiązki

Prawo dostępu do
projektów ustaw

Zaangażowanie w
Powoływanie i
komisjach oraz
szkolenie ławników do
ciałach doradczych
sądów pracy i sądów
(polityka rynku pracy,
prawa ubezpieczeń
praktyk zawodowych
społecznych
Itd..)

Mianowanie
przedstawicieli do
sektora ubezpieczeń
społecznych

Badania i analizy
dla związków
zawodowych
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Partnerstwo gospodarcze i społeczne
 Konf. Związków Zawodowych (ÖGB)
 Izby Pracownicze (AK)
 Izba Gospodarcza (WKÖ)

LK

 Izba Gospodarki Rolnej (LK)

Dialog nawiązany w okresie odbudowy powojennej -1945
Cel: zachowanie równowagi między interesami pracowników i
pracodawców w drodze dialogu oraz zawierania kompromisów
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Zrzeszajcie się w
związkach!
Opłaca się!
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