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PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA PROTESTUJĄ!
Manifestacja Pracowników Ochrony Zdrowia
24 września br. ulicami Warszawy przeszła kilkunastotysięczna
manifestacja pracowników ochrony zdrowia. Organizatorem było
Porozumienie Zawodów Medycznych. W przemarszu wzięły udział
branżowe organizacje członkowskie OPZZ.
OPZZ reprezentowali przewodniczący Jan Guz i wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska. W swoich wystapieniach przypomnieli
najważniejsze postulaty konferderacji - wzrost wynagrodzeń dla
wszystkich pracowników ochrony zdrowia, przyjazna polityka lekowa, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, zmniejszanie kolejek
i nierówności społecznych w zdrowiu.
Najliczniejszą grupę manifestantów stanowili związkowcy z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii na czele
z przewodniczącym dr Tomaszem Dybkiem.
Poniżej fotorelacja z manifestacji.

Wrzesień z Radami Branż OPZZ
Wrzesień minął pod znakiem spotkań Rad Branż OPZZ przed
najbliższym posiedzeniem Rady OPZZ, 28 września br. Związkowcy dyskutowali między innymi o nowej kampanii programowej konfederacji.
Najżywsza dyskusja dotyczyła współpracy pomiędzy poszczególnymi związkami oraz pomiędzy sektorami w branżach. Jednocześnie
skupiono się na konieczności zmiany wizerunku związków, ich rozbudowie oraz intensyfikacji działań promocyjnych.
Rozmawiano też o relacjach między OPZZ i pozostałymi centralami
związkowymi, organizacjami pozarządowymi, partiami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi oraz podejściu OPZZ do rządu. Przeważała opinia, że OPZZ powinien zachować daleko idącą autonomię.
W posiedzeniach branż uczestniczyli przedstawiciele rządu, m.in.
Minister Energetyki Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski, którzy przedstawili poziom realizacji koncepcji
wspólnego traktowania energetyki i kopalin.
Kierownictwo OPZZ przedstawiło główne postulaty centrali dotyczące systemu emerytalnego, świadczeń socjalnych, umów śmieciowych, minimalnej płacy i nowej ustawy o związkach zawodowych.
Przedstawione zagadnienia były także przedmiotem obrad przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ w Warszawie, 20 i 21 września.
Wnioski z posiedzeń rad branż zostaną przedstawione Radzie OPZZ,
która podejmie stosowne uchwały w tym zakresie.
BP OPZZ

Spotkanie Młodych Metalowców
Joanna Dąbrowska z OPZZ Mazowsze i ekspert OPZZ Piotr
Szumlewicz spotkali się z młodzieżówką Federacji Związków
Zawodowych Metalowcy.
Podczas kilkugodzinnego spotkania Dąbrowska mówiła o działaniach
podejmowanych przez młodzieżowe struktury OPZZ, a Szumlewicz
przedstawiał program OPZZ. Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła kwestia handlu w niedzielę. Większość z
nich przychylała się do opinii, że praca w niedzielę powinna być o
wiele lepiej płatna niż w pozostałe dni tygodnia. Jednocześnie zwracali uwagę na nadużycia pracodawców odnośnie pracy weekendowej.
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