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8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

Czesława Sońta, przewodnicząca Związku Zawodowego
Poligrafów nową przewodniczącą Komisji Kobiet OPZZ

6 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Wybrano nową przewodniczącą Komisji, którą została Czesława Sońta
przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów. Objęła ona tę
funkcję po Barbarze Smolińskiej. Członkinie Komisji podziękowały poprzedniczce i wspólnie ustaliły plan działań na najbliższe
miesiące.
W drugiej części spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz krótko
omówił działalność centrali. Skupił się głównie na reformie systemu
emerytalnego oraz reformie ochrony zdrowia. Następnie wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska podsumowała prace nad
przeglądem ustawy „Rodzina 500+" oraz lecznictwie uzdrowiskowym.
W kolejnej części spotkania członkinie Komisji Kobiet OPZZ spotkały
się z dyrektor zespołu ds. rodzinnych i nieletnich w biurze Rzecznika
Praw Dziecka. Wspólnie omówiono działania państwa na rzecz dzieci.
Dużą część spotkania poświęcono praktycznej realizacji wdrożenia
programu „Rodzina 500+", po roku funkcjonowania wraz z propozycjami OPZZ w zakresie dodatkowych rozwiązań , sytuację dzieci w

systemie lecznictwa uzdrowiskowego oraz najnowsze zmiany Kodeksu Pracy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem. Na koniec dyskusji przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka omówiła
również współpracę biura rzecznika ze szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej.

wiAS

ników. I tak „rzutem na taśmę" udało się zapisać gwarancje, że do 31
marca 2018 r. pozostaną na niezmienionych zasadach wszystkie elementy płacowe. Bezpośrednio po połączeniu w sprawie kopalni Wieczorek i Śląsk powołane zostaną zespoły w celu przeanalizowania ich
możliwości dalszego funkcjonowania w odniesieniu do zdolności
wydobywczo-ekonomicznych. Dyskutowano o połączeniu Śląska z
Halembą.
Dla wszystkich był to jeden z trudniejszych kompromisów. Ale jak
powiedział minister Tobiszowski na połączeniu spółek skorzysta
branża, ale przede wszystkim pracownicy, którzy mają zagwarantowane stabilne miejsca pracy. Po fuzji ma powstać silna firma zatrudniająca ok. 43 tys. pracowników.
Bogdan Nowak

Pikieta rodziców i nauczycieli

Wtorek, 7 marca godz. 17.30 przed gmachem Ministerstwa Edukacji w Warszawie!
We wtorek (7.03) o godz., 17.30 przed gmachem Ministerstwa
Edukacji odbędzie się wspólna pikieta rodziców i nauczycieli.
Podczas pikiety rodzice ogłoszą swoje postulaty strajkowe.
Strajk rodziców odbędzie się w piątek, 10 marca br.
Prowadzenie pikiety: Dorota Łoboda, „Rodzice przeciwko reformie edukacji"
Uczestnicy: rodzice i nauczyciele z Warszawy, prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Zapraszamy!
6 marca przedstawiciele rodziców złożyli w Kancelarii Premiera
petycję skierowaną do premier Beaty Szydło ze swoimi postulatami.
Pod petycją podpisali się przedstawiciele ruchów "Rodzice Przeciwko
Reformie Edukacji", "Zatrzymać Edukoszmar", "Strajk Obywatelski
Edukacja", koalicji "Nie dla chaosu w szkole", Forum Rad Rodziców,
Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców, Krajowego
Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Poznańskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.
Dziesięć postulatów rodziców:
Żądamy:
1. Natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji.
2. Rzetelnej, przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb
oświatowych.
3. Spójnej koncepcji rozwoju edukacji.
4. Prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w
edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty.
5. Starannego przygotowania podstaw programowych.
6. Szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji.
7. Szkoły uczącej współpracy, kreatywności i samodzielnego myślenia.
8. Podjęcia rzeczywistych działań na rzecz wyrównywania szans
edukacyjnych.
9. Zwiększenia nakładów finansowych na oświatę.
10. Zwiększenia wpływu rodziców na funkcjonowanie szkół.
znp.edu.pl

Porozumienie podpisane. Komentarz ZZG w Polsce
Z perspektywy czasu, można powiedzieć, że fuzja KHW z PGG
była jedyną możliwością dalszego funkcjonowania kopalń.
Wszystkie wcześniejsze zapewnienia rządu o wsparciu finansowym
na inwestycje w konsekwencji pozostały bez pokrycia.
Brak płynności finansowej, a co za tym idzie brak środków nie tylko
na wynagrodzenia, ale również na inwestycje spowodował, że holding
stanął przed widmem upadłości. Jedynym realnym ratunkiem stał się
mariaż z Polską Grupą Górniczą. Na przestrzeni ostatnich tygodni
strona pracodawców proponowała wiele rozwiązań, które nie były do
przyjęcia przez stronę społeczną .
ZZG w Polsce do końca negocjował. Nie podpisał porozumienia od
razu starając się wprowadzić jak najkorzystniejsze zapisy dla pracow-

1 marca br. po długich negocjacjach zarząd KHW i Polskiej Grupy
Górniczej oraz holdingowe związki zawodowe w obecności Ministra
Grzegorza Tobiszowskiego zawarły porozumienie.
zzg.org.pl

Podzespół ds. uzdrowisk o raporcie Najwyższej Izby Kontroli
Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Przedstawicielami Podzespołu z
ramienia OPZZ uczestniczącymi w spotkaniu były: Wiesława
Taranowska, Barbara Sobucka, Lucyna Jarosińska, Tomasz Dybek, Mariusz Krupa i Renata Górna.
Przedmiotem posiedzenia było omówienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli zawartych w raporcie:
„Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk". W posiedzeniu
brali także udział zarówno przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli
jak i Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie
Zdrowia.
Raport z kontroli NIK jest bardzo krytyczny, choć, z uwagi na małą
liczbę kontrolowanych miejscowości uzdrowiskowych (zaledwie 11 na
45) – zdaniem strony społecznej nie powinien być miarodajny dla
całości branży. Kontrola wykazała że gminy uzdrowiskowe, które nie
będą spełniać warunków dotyczących m.in. natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, czy wykorzystywania surowców naturalnych
mogą utracić status uzdrowiska. Wskazywana jest także konieczność
podjęcia działań systemowych, mających na celu zawarcie porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia i Ministrem Środowiska w sprawie
objęcia wymaganych badań jakości środowiska w uzdrowiskach tak,
aby zapewnić gminom uzdrowiskowym weryfikację spełniania wymagań m.in. w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i emisji pól elektromagnetycznych
Ponadto NIK wskazuje na konieczność podjęcia działań legislacyjnych:
 przez Ministra Zdrowia w celu zmiany ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, poprzez wprowadzenie zasad ustalania kierunków działalności uzdrowisk
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub odstąpienia od
takiego wymogu,
 przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów co do zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i
aktu wykonawczego poprzez wskazanie charakteru dotacji
dla gmin uzdrowiskowych, uszczegółowienie celu wydatkowania oraz określenie sposobu jej rozliczenia oraz zmiany
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa
gminie uzdrowiskowej poprzez wprowadzenie mechanizmu
zobowiązującego do korekty wysokości dotacji uzdrowiskowej o równowartość opłaty uzdrowiskowej pobranej nienależnie.
W dyskusji strona pracowników i strona pracodawców Podzespołu
przyjęła wspólne
Kolejne posiedzenie Podzespołu odbędzie się 6 kwietnia br. i będzie
poświęcone roli lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego
dzieci.
(rg)

