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Komisja Kobiet OPZZ
o przemocy w rodzinie
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to ważny dokument strategiczny rządu, corocznie
oceniający realizację działań państwa na rzecz eliminacji zjawiska przemocy w rodzinie. Komisja Kobiet
OPZZ na ostatnim posiedzeniu w dniu 24 września br.
dokonała analizy i oceny działań zawartych w tym raporcie, przyjmując stanowisko.

w tym zainteresowanych służb na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Stanowisko przekazaliśmy Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Pani Bożenie Borys – Szopie mając nadzieję, że nasze refleksje przyczynią się w dalszym kreowaniu rozwiązań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i wzmacnianiu mechanizmów eliminujących to zjawisko.

Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ w sprawie
Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20142020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Podkreślamy w nim niezwykle istotną rolę organów
państwa w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie jak i konieczność prowadzenia równoległych
działań skierowanych na osoby stosujące przemoc w rodzinie i na ochronę oraz pomoc osobom dotkniętym tą
przemocą. Sukcesywna eliminacja tych zjawisk będzie
możliwa jedynie wtedy, gdy będzie następować stałe
podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, choćby poprzez wzmacnianie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego
a także wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów
i instytucji zajmujących się tą problematyką. Nieocenioną rolę odgrywa profilaktyka i edukacja oraz systematyczne poszerzanie wiedzy ogółu społeczeństwa,

Komisja Kobiet OPZZ dokonała analizy i oceny działań
zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie realizowanych w 2018 roku.
Skala zjawiska, jakim jest przemoc w rodzinie objęła
w roku ubiegłym ponad 224 tys. osób, z tego 122 tys.
ofiar to kobiety a ponad 66 tys. dzieci. Liczba osób,
w stosunku do których prowadzono wielokierunkowe
działania profilaktyczne to ponad 800 tys.
To dane wobec których nie można pozostać obojętnym,
stąd w ocenie Komisji Kobiet OPZZ najważniejsze jest
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy
wraz ze wskazaniem wiodącej roli instytucji państwa na
rzecz jego eliminacji.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym.

Dotyka nie tylko bezpośrednio ofiarę, ale także członków rodziny, stąd niezwykle istotnym jest szybki dostęp
do profesjonalnej pomocy jak i różnych form naprawczych zarówno wobec osób doznających przemocy
i stosujących przemoc. To rola państwa i jego instytucji,
na co Komisja Kobiet OPZZ zwraca szczególną uwagę.
Najbardziej skuteczną jest kompleksowa i skoordynowana polityka w obszarze zapobiegania przemocy,
ochrony ofiar i podejmowanie profilaktyki względem
sprawców. Wiele propozycji zainicjowanych w Sprawozdaniu zmierza w dobrym kierunku, jednak w ocenie
Komisji należy zwrócić uwagę na stały monitoring samorządów lokalnych w zakresie realizacji obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza działań profilaktycznych. Pozytywnie oceniamy zwiększenie zaangażowania przedstawicieli oświaty i instytucji działających
w obszarze ochrony zdrowia w działania związane z realizacją procedury „Niebieskiej Karty’’. Podkreślić należy znaczenie i dalszy rozwój infrastruktury pomocowej dla ofiar przemocy w rodzinie, a zwłaszcza specjalistycznych ośrodków wsparcia. Uważamy, że szczególną rolę prewencyjną jest podnoszenie kompetencji
służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Komisja Kobiet OPZZ uważa, że zwrócenie uwagi na
osoby stosujące przemoc w rodzinie wymaga wzmocnienia działalności prewencyjnych ze strony państwa.
Stąd za szczególnie istotne uznajemy:
•

•

wspieranie tworzenia i rozszerzania ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie, realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
wraz z wypracowaniem zasad współpracy pomiędzy tymi podmiotami,
interweniowanie oraz reagowanie właściwych
służb na stosowanie przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania korekcyjno - edukacyjne
zmierzające do eliminacji tych zjawisk.

Komisja Kobiet OPZZ rekomenduje Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmowanie systematycznych działań na rzecz wzmacniania mechanizmów pomocy państwa wobec ofiar przemocy w rodzinie oraz praktyczną realizację zadań zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kolejnych latach.
Komisja Kobiet OPZZ

Będzie protest w TAURON
Wydobycie S.A.
Przedstawiciele trzech ogólnopolskich, reprezentatywnych central związkowych: OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność, działających w TAURON Wydobycie S.A.,
domagają się odwołania wiceprezesa TAURON Wydobycie S.A. ds. technicznych. Organizacje krytycznie
oceniają dotychczasową, krótką działalność wiceprezesa. „Arbitralne decyzje, niezgodne z zasadami dialogu
społecznego, podejmowane przez wiceprezesa wywołują frustrację wśród załogi zakładów górniczych” –
czytamy w komunikacie. Związkowcy nie otrzymali
jednak żadnej odpowiedzi na pisma kierowane do
członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z barkiem jakiegokolwiek dialogu związkowcy zapowiadają
protest.
Jak wynika z zapowiedzi związków zawodowych,
w związku z brakiem reakcji na pisma członków Rady
oraz braku reakcji ze strony wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo pana Adama Gawędy,
w sprawach łamania prawa pracy i bezpieczeństwa
pracy, w poniedziałek, 7 października 2019 roku zostanie zorganizowana manifestacja przed siedzibą TAURON Wydobycie S.A. od godz. 5:00 w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej oraz przed siedzibą Zarządu Spółki,
od godz. 8:00 w Katowicach przy ul. Ściegiennego.
Związkowcy przeciwstawiają się łamaniu zapisów Kodeksu Pracy, łamaniu zapisów Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy TAURON Wydobycie S.A.,
a w szczególności zapisów dotyczących bezpieczeństwa
pracy, łamaniu zapisów Regulaminu Pracy, bezprawnemu niewydawaniu „wybitek” (S-ek) za przepracowane niedziele, zwalnianiu górników za chorobowe,
drastycznie pogarszającym się warunkom pracy oraz
nepotyzmowi.

Kolejne rozmowy
fizjoterapeutów
z Ministrem Zdrowia
W środę 2 października odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli zawodów medycznych, w tym związkowców z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Fizjoterapii, będącego częścią OPZZ
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Na
spotkaniu zweryfikowano dane dotyczące podwyżek

wynagrodzeń zasadniczych pracowników laboratoriów
i fizjoterapii.

Minister Zdrowia opuścił spotkanie po około 15 minutach, wobec czego nie miał możliwości by zapoznać się
z podsumowaniem weryfikacji, choć już na początku
spotkania sam przyznał, że dane, o których wspominał
w zeszłym tygodniu okazały się w części błędne lub niepełne. Żmudnie porównując placówkę po placówce
ustalono, że do dnia 2 października 2019 podwyżek ze
źródeł innych niż ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
nie uzyskało nawet 70% placówek w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się więc do
4 października 2019 r. wezwać na rozmowy w NFZ placówki, które nie przekazały podwyżek fizjoterapeutom
i pracownikom laboratoriów i w ciągu najbliższych
dwóch tygodni negocjować z ich dyrektorami, by znaleźli pieniądze na zwiększenie wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało postulat, by podstawą
rozmów z pracodawcami była treść porozumienia przygotowanego przez związki zawodowe i zaakceptowanego przez Ministerstwo. 16 października 2019 odbędzie się kolejne spotkanie związkowców z przedstawicielami Ministerstwa. Związkowcy liczą, że przed tym
terminem odbędzie się większość spotkań w oddziałach
NFZ. Do tego protest pracowników zawodów medycznych będzie trwał w obecnej formie.

Prezydium oraz Plenarne
posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego w Lublinie
Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ
województwa lubelskiego 27 września 2019 r. uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili

tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, którego głównym przedmiotem obrad będzie kontynuacja
tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych Puławy do Grupy Azoty, dla województwa lubelskiego.”

Po posiedzeniu Prezydium odbyło się plenarne posiedzenie WRDS w Lublinie, w którym również uczestniczyła Przewodnicząca Rady OPZZ woj. Lubelskiego.
Przedmiotem obrad były:
„Zasady rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
dla podmiotów leczniczych w województwie lubelskim,
priorytety w zakresie zwiększenia finansowania świadczeń. Istotne obszary problemowe, mogące zagrażać bezpieczeństwu”.
„Sytuacja pracowników opieki wobec zmian w ochronie
zdrowia – funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie lubelskim”.

Komisja Gospodarki i Systemu
Ekonomicznego o przyszłości
polskiej chemii
W dniach 1-2.10 br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie
Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ,
w którym uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ
Piotr Ostrowski, Przewodniczący ZZIT Piotr Sadowski
oraz liczni eksperci z kluczowych zakładów chemicznych w Polsce. Członkowie Komisji dyskutowali o aktualnej sytuacji w branży chemicznej w Polsce, w spółce
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ważnym dla tej branży zakładzie. Wiceprzewodniczący
Piotr Ostrowski podkreślił, jak ważna jest dyskusja na

takich forach w obszarze polityki gospodarczej, szczególnie wobec obecnej kondycji dialogu społecznego,
w tym Rady Dialogu Społecznego.
Przewodniczący Komisji Zygmunt Mierzejewski przypomniał, że istnieje też Zespół Trójstronny Branży Chemicznej mający określone kompetencje, ale od dwóch
lat nie spotkał się ani razu. Następnie przypomniał, że
Przemysł chemiczny w Polsce jest drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim pod
względem zatrudnienia sektorem przemysłowym
w Polsce. Przemysł chemiczny jest trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce,
zatrudniając ponad 300 tys. pracowników, co stanowi
prawie 11% całkowitego zatrudnienia w przemyśle
w Polsce - więcej niż m.in. Sektor motoryzacyjny czy
górniczy. Przemysł chemiczny od wielu lat jest jednym
z najistotniejszych sektorów polskiej gospodarki, wytwarzając obecnie produkty o wartości ponad 206 mld
PLN, co stanowi prawie 17% łącznej wartości sprzedanej polskiej produkcji przemysłowej. Na sektor składa
się ponad 10 tysięcy podmiotów o różnej wielkości
i specjalizacji – od dużych zintegrowanych grup chemicznych po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Działania przemysłu chemicznego wspierane są przez wyspecjalizowaną kadrę oraz zaplecze naukowo-badawcze krajowych instytutów. Przemysł chemiczny jest silnie powiązany z innymi sektorami przemysłowymi, a jego produkty znajdują zastosowanie
w praktycznie wszystkich obszarach gospodarki. Rozwój sektora chemicznego może umożliwić budowanie
przewag konkurencyjnych poprzez innowacyjne rozwiązania i materiały, wpływając na szybszy rozwój polskiej gospodarki.

Globalna branża chemiczna dostarcza materiały i produkty niezbędne do utrzymania zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. Konkurencję na rynku stanowią producenci z całego świata, a wiodące podmioty
chemiczne należą do największych przedsiębiorstw na
świecie. Globalne i lokalne trendy silnie wpływają na
kształt i perspektywy przemysłu chemicznego.

Dynamiczne zmiany w ostatnich latach spowodowały,
że wiele spółek musiało dokonać istotnych modyfikacji
kierunków rozwoju swojej działalności, aby dostosować się do nowych wyzwań rynkowych.
Polski segment chemiczny jest w światowej czołówce
pod względem tempa wzrostu i rozwija się szybciej niż
średnia dla polskiego przemysłu. Wszechobecność produktów przemysłu chemicznego sprawia, iż praktycznie
wszystkie sektory gospodarki są z nimi obecnie nierozerwalnie powiązane, m.in. poprzez dostawy komponentów bazujących na produktach chemicznych, w tym
petrochemii.
Członkowie Komisji i eksperci prowadzili dyskusje
o brany chemicznej pod kątem uwarunkowań strategicznych rzutujących na kłopoty w branży (polityka państwa wobec konkurencji ze strony wschodniej - niskie
ceny nawozów) oraz niejasnych działań przy zmianach
właścicielskich w spółkach. Wnioski Komisji są przesłanką do dalszych prac OPZZ idących w kierunku stanowisk i uwag do przesyłanych dokumentów strategicznych ze strony rządu.
Anvil jest w trakcie budowy trzeciej linii instalacji do
produkcji nawozów azotowych o zdolnościach produkcyjnych 495 tys. ton rocznie. Po jej uruchomieniu, w połowie 2022 roku, zdolności produkcyjne nawozów
spółki wzrosną do 1 mln 461 tys. ton rocznie.
Grupa Azoty podpisała z Hyundai Engineering i Korean
Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) porozumienie (term-sheet) dotyczące
warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police realizowanego przez spółkę
PDH. Koreańczycy mają wnieść do projektu 130 mln
dol. Z kolei związkowcy z Puław domagają się wyjaśnienia merytorycznego rozpoczęcia budowy nowego
bloku energetycznego w zakładzie. Ma to być największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz
w całej Grupie Azoty. Pomimo interwencji nie otrzymali wyjaśnień w tej sprawie.
Warto zauważyć, że dynamiczny rozwój polskiego
przemysłu chemicznego odbywa się mimo stojących
przed nim barier i wyzwań, takich jak uzależnienie od
dostaw podstawowych surowców energetycznych i produkcyjnych, a także rosnące koszty związane z regulacjami krajowymi i unijnymi, wynikające m.in. z prowadzonej polityki klimatycznej. Z tymi wyzwaniami Polska Chemia potrafi sobie poradzić, jednak dalszy rozwój
branży zależy również od otoczenia regulacyjno-podatkowego. Dbajmy o to, żeby zapewnić możliwie najlepsze warunki dla Polskiej Chemii, tak aby mogła dalej

napędzać gospodarkę swoją innowacyjnością i produktami na najwyższym światowym poziomie. Tak był
końcowa konkluzja podsumowująca wielogodzinną
dyskusję.
Następnie omówiono punkt dotyczący realizacji Programu OPZZ w zakresie polityki gospodarczej. Piotr
Ostrowski szczególną uwagę zwrócił na zdefiniowania
nowego modelu kształtowania wzrostu wynagrodzeń
u przedsiębiorców, który określiłby zasady prowadzenia negocjacji płacowych, w tym zobowiązywał stronę
związkową i stronę pracodawców do podjęcia rozmów
o wzroście płac w określonym terminie. Po dyskusji
wszyscy zgodzili się, że temat wobec wzrostu płacy minimalnej staje się w wielu firmach kluczowy. Oczekiwane są działania OPZZ w tym kierunku.
Na zakończenie posiedzenia Komisji przedstawiono informację na temat historii i obecnej działalności RDS
pt. Rada Dialogu Społecznego – Założenia a Rzeczywistość. Wszyscy podkreślali w swoich wypowiedziach,
że w chwili obecnej RDS stracił na znaczeniu. W tej sytuacji trzeba zastanowić się co zrobić, aby ta instytucja
odzyskała swoje znaczenie do którego została powołana.
Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna w Zakładzie
oraz spotkania z władzami naszych związków zawodowych w firmie. (ZM)

Reportaż w programie TVN
UWAGA! o wyzysku polskich
opiekunek niemieckich seniorów
W programie TVN UWAGA! w dniu 26 września br.
został wyemitowany reportaż poświęcony bulwersującej historii pani Grażyny Świderskiej, która wyjechała
do Niemiec opiekować się starszą osobą. Po tym, jak
opiekunka dostała udaru wydało się, że firma od pierwszego dnia pracy nie odprowadzała za nią składek na
ubezpieczenie chorobowe, mimo zapewniania pani Grażyny o pełnym ubezpieczeniu. Brak takiego ubezpieczenia wiązał się z brakiem możliwości wypłaty kobiecie zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Ponadto firma zwolniła kobietę, gdy ta zachorowała.
Komentarza do sytuacji udziela dr Adam Rogalewski,
ekspert OPZZ od 15 kwietnia br. prowadzący punkt
konsultacyjny dla opiekunek i opiekunów niemieckich
seniorów, mówiąc m.in.: „Pani przypadek jest częstym
przypadkiem opiekunek i opiekunów osób starszych

delegowanych do pracy do Niemiec i wynika to z tego,
że te firmy niestety nie zawierają umów o pracę, pewnie
z punktu widzenia czysto ekonomicznego. Takie przypadki się często zdarzają, zdarzają się tak często, że ja
właściwie już nie jestem tym zaskoczony. Nie jestem zaskoczony tym, że pani miała udar i firma panią wyrejestrowała”.

Spotkanie z działaczami
związkowymi
27 września 2019 roku w Restauracji "Stare i Nowe"
w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium i Rady
OPZZ Województwa Śląskiego, które prowadził Przewodniczący - Wacław Czerkawski.

W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący zakładowych organizacji związkowych z terenu województwa śląskiego oraz kierownictwo OPZZ w osobach - Andrzej Radzikowski - Przewodniczący OPZZ,
Barbara Popielarz- Wiceprzewodnicząca OPZZ oraz
Piotr Ostrowski - Wiceprzewodniczący OPZZ.
W czasie spotkania zostało przeprowadzone szkolenie
na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, które
prowadził Mirosław Trąbiński - ekspert Regionalny
PPK.

W drugiej części spotkania przez kierownictwo OPZZ
został omówiony temat wyborów parlamentarnych,
zmiany w kodeksie pracy, propozycjach OPZZ dotyczących rent i emerytur oraz priorytetach programowych
OPZZ.

Nauczyciele zdecydowali będzie strajk włoski
Jak poinformował na swojej stronie internetowej Związek Nauczycielstwa Polskiego, będący organizacją
członkowską OPZZ, nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub
placówce”.

Zapytaliśmy także o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być
kontynuowane”.
Zapytaliśmy także o udział w preferowanej formie protestu. Na pytanie „W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski.
Odpowiedzi na to pytanie kształtują się następująco:
– za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18% respondentów,
– za udziałem w manifestacjach – 22%,
– za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce – 55,3%

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół,
placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy
ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.
Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału
w preferowanej formie akcji protestacyjnej.
Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję
polskiego systemu edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 47% respondentów – 107 959 osób. „Jak ogólnie
ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji?
(w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5
„zdecydowanie dobrze”)”

Na pytanie „Jakim postulatem w pierwszej kolejności
powinno zająć się ministerstwo edukacji” (dwie możliwe odpowiedzi do wyboru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:
– podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli,
– zmniejszeniem biurokracji.

– za inną formą protestu – 3,8%.
W oparciu o wyniku ankiety, wczoraj (1.10) Prezydium
ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października br.

OPZZ w trosce o ZDROWIE
Zdrowotna debata ekspercka poświęcona polskiemu
systemowi ochrony zdrowia pod hasłem ,,Każdy ma
prawo do ochrony zdrowia – fikcja czy rzeczywistość?” miała odpowiedzieć na pytania, które jako pacjenci i pracownicy wciąż sobie zadajemy: jak wygląda
w praktyce realizacja konstytucyjnej zasady równego
dostępu do ochrony zdrowia, gwarantującej dostęp dla
wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji materialnej ? Jaki jest pomysł na odpowiednią liczbę kadr
w systemie i zapewnienie godziwych wynagrodzeń dla
pracowników? wreszcie – jaka jest recepta na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia ?
O słabościach i mocnych stronach – organizacyjnych
i finansowych – polskiego systemu ochrony zdrowia
rozmawiali z nami eksperci, których zaprosiliśmy do
udziału w debacie związkowej OPZZ. To osoby znające
system z wielu punktów widzenia, teoretycy i praktycy
z bogatym doświadczeniem i dorobkiem, którzy dzielili
się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Gośćmi
debaty byli: Józefa Szczurek Żelazko – Sekretarz stanu

w Ministerstwie Zdrowia (strona rządowa), Dariusz
Dziełak – dyrektor Departamentu Analiz i Strategii centrali NFZ (strona płatnika), Andrzej Mądrala – wiceprezydent Pracodawcy RP (strona pracodawcy, świadczeniodawcy); Marek Wójcik – ekspert, Związek Miast
Polskich (strona samorządowa); Sławomir Makowski –
przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów (strona związkowa). Całość debaty
moderowała była wiceprzewodnicząca OPZZ, obecnie
przewodnicząca Komisji Kobiet OPZZ Wiesława Taranowska. Pytaliśmy panelistów, jako osoby znające system ochrony zdrowia – jaka jest ich recepta dla nowego
Ministra Zdrowia na uzdrowienie systemu opieki zdrowotnej w Polsce ? Padło wiele ciekawych rozwiązań,
o każdym można długo dyskutowań. Oto niektóre
z nich.
Ważne jest, by dalej nie dopuszczać do tzw. segmentacji
świadczeń zdrowotnych, ich reglamentowania i limitowania dla pacjentów, zwłaszcza tych z najcięższymi
schorzeniami. Wśród naszych gości dominował pogląd
o konieczności traktowania ochrony zdrowia ponad podziałami politycznymi i traktowania tego obszaru ponadsektorowo. Odejście od branżowego myślenia
w zdrowiu – to hasło, co do którego wszyscy się zgodzili. Finanse zawsze budzą emocje – wskazywano, że
choć wydatki na zdrowie znacząco rosną w skali całego
sektora, należy usystematyzować je pod kątem wyzwań
związanych z chorobami cywilizacyjnymi i nowotworowymi. Zdrowie jest obszarem szczególnej wrażliwości społecznej, ale finasowanie tego obszaru nie może
odbywać wyłącznie kosztem pracujących - to postulat
OPZZ przypominany od lat , podobnie jak ten o jego
poziomie, który powinien systematyczne wzrastać co
najmniej do 7% PKB do 2022 roku, przy określeniu
planu wzrostu i priorytetów wydatkowania. Zadawaliśmy sobie także nawzajem niepopularne pytania o tzw.
,,koszyk świadczeń zdrowotnych”: czy publiczna
ochrona zdrowia powinna obejmować wszystkie czy
wybrane świadczenia zdrowotne ? ewentualnie - które
z nich powinny być świadczeniami wyłączonymi z koszyka świadczeń refundowanych, co oznacza oficjalne
tzw. ,,współpłacenie” ze strony pacjenta ? To tematy,
które wciąż dla kolejnych ministrów zdrowia są wyzwaniem. W trakcie dyskusji pojawiały się głosy, że dla pacjenta największym problemem są tzw. ,,nierówności
w zdrowiu” – terytorialne i finansowe, uwarunkowane
regionalnie i w zależności od sytuacji materialnej pacjentów. Zniesienie tych nierówności – to jedno z największych wyzwań dla rządzących. Jeśli nie nastąpi odczuwalna dla pacjentów poprawa odpowiedź na pytanie

naszej związkowej debaty będzie pesymistyczna: każdy
ma prawo do ochrony zdrowia, ale w praktyce to fikcja.
Rozmawialiśmy także o kadrach i wynagrodzeniach –
deficyt pracowników ochrony zdrowia niemal we
wszystkich specjalnościach to nasza rzeczywistość.
OPZZ od lat apeluje o opracowanie i przyjęcie przez
rząd, w dialogu z partnerami społecznymi ,,Strategii na
rzecz polityki kadrowej w ochronie zdrowia” jak i systemowe uregulowanie wynagrodzeń dla wszystkich
pracujących. Pytań i wyzwań jest wiele także odnośnie
pomysłów na odbudowanie kadr medycznych i nowych
zawodów w medycynie. Według danych Komisji Europejskiej w 2020 roku będzie brakowało w Europie około
2 milionów pracowników ochrony zdrowia. Statystyki
pokazują, że społeczeństwo Europy starzeje się, a to powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników
specjalizujących się w opiece nad osobami starszymi –
stąd jako OPZZ od lat domagaliśmy się od rządów inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą, jak również
w edukację personelu opiekuńczego. Zgodziliśmy się
także ze stwierdzeniem, że obszar medycyny pracy stoi
przed wyzwaniami, nie tylko związanymi z nowymi zagrożeniami środowiska pracy, ale i wieloletnimi zaniedbaniami. Zdrowie pracujących powinno być inwestycją dla pracodawców – stąd reforma medycyny pracy
wymaga natychmiastowego liftingu.
Pomysłów na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia padło bardzo wiele. Przysłuchiwała się im także wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko, jedna z naszych panelistek. Podkreśliła, że wiele z nich już jest
w trakcie realizacji, ale przyznała, że wciąż stoimy
przez wieloma znakami zapytania.
Poglądy OPZZ na politykę zdrowotną od lat opierają się
na jednym fundamencie – to Pacjent i Pracownik powinni być filarami tego systemu i podmiotami: ,,Najpierw pacjent – potem zysk !”– to hasło tegorocznego
Kongresu OPZZ. Recepta OPZZ na zdrowie to ,,uzdrowienie” każdego obszaru: organizacji, finansowania,
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz praw pacjentów i godziwych warunków pracy dla pracowników. Realizacja pomysłów może być możliwa w dialogu: ponadsektorowym, rzeczywistym, a nie pozorowanym, z upodmiotowieniem i równym traktowaniem
wszystkich partnerów społecznych.
To pierwsze wyzwanie dla nowego Ministra Zdrowia,
by łączył, a nie dzielił. (rg)

Posiedzenie Prezydium Rady
OPZZ Województwa KujawskoPomorskiego

woj. pomorskiego Adam Liszczewski. Wiodące tematy
Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy i zmiany w Prawie pracy szczególnie zainteresowały uczestników
szkolenia.

Dnia 24.09.2019r. w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy odbyło się
posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ.
Na spotkaniu została przedstawiona informacja z posiedzenia K-P WRDS, szczegółowo omówiono obecną sytuację w oświacie po strajku ZNP. Prezydium zajęło się
również założeniami do budżetu państwa na rok 2020.
Część dotyczącą Zakładowej Inspekcji Pracy poprowadził Inspektor z OIP w Gdańsku, pan Aleksander Zając.
Następnie pani Katarzyna Dubicka – Szlija, również
z OIP w Gdańsku, zapoznała związkowców z aktualnymi zmianami z Kodeksu Pracy i Prawa Pracy.

Przewodniczący Rady Powiatowej OPZZ z Torunia zaprezentował ocenę bezrobocia w kraju i województwie
kujawsko-pomorskim. Omówiono również przygotowania szkolenia dla działaczy związków zawodowych
w Sarbinowie.
Znaczną część Prezydium zajęła sprawa wyboru nowego Przewodniczącego OPZZ, każdy z członków Prezydium wyraził swoje zdanie i przedstawił swojego
kandydata. Zgodnie ustalono poparcie kandydatury Kolegi Andrzeja Radzikowskiego przez Prezydium Rady
OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Za kandydaturą wyżej wymienionego kolegi opowiedzieli się
przedstawiciele ZNP, Związku Zawodowego Ciepłowników, Budowlani oraz Metalowcy. (RW OPZZ)

Szkolenie Rady OPZZ
województwa pomorskiego
Związkowcy z wielu organizacji zakładowych z terenu
Pomorza, spotkali się w dniach 27 – 29 września 2019r.
na szkoleniu organizowanym przez Radę OPZZ woj.
pomorskiego. Związkowców gościł OW Nat - Neptun
w Krynicy Morskiej. Program obejmował szereg aktualnych zagadnień i cieszył się dużym zainteresowaniem. Szkolenie otworzył Przewodniczący Rady OPZZ

W kolejnej części szkolenia Adam Liszczewski i Franciszek Potulski wywołali temat Dialogu Społecznego na
podstawie prac WRDS w Gdańsku. Jakie kompetencje
i uprawnienia ma WRDS, Przypomnieli jaki jest skład
WRDS-u, kto reprezentuje Radę OPZZ woj. pomorskiego w pracach WRDS-u. Przedstawili również czym
przez ostatnie lata zajmował się WRDS i jakie były sukcesy i niedociągnięcia. Następnie Franciszek Potulski
przekazał szereg informacji pozwalających zrozumieć
zawiłości związane z budżetem i finansami naszego
państwa oraz jak to wygląda to na tle gospodarek innych
państw. Przewodniczący Adam Liszczewski zapoznał
zebranych z analizą reprezentatywności dla naszych organizacji związkowych w szczególności dla małych
struktur międzyzakładowych. Kończąc szkolenie przedstawił informację OPZZ dotyczącą OFE i Stanowisko
OPZZ w sprawie wyborów parlamentarnych. Frekwencja i zainteresowanie szkoleniem na pewno będzie procentowało w pracy związkowej i związkowcy oczekują
kontynuacji szkoleń związkowych. (RW OPZZ)

