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Kraj

Realizacja postulatu 
OPZZ: wyższe stawki dla 
pracujących w niedziele

Czy Zespół Trójstronny 
ds. Branży Energetycznej 

wznowi prace?

Otrzymaliśmy odpowiedź Jaro-
sława Gowina, wiceprezesa Rady 
Ministrów oraz ministra rozwoju, 
pracy i technologii na pismo OPZZ 
dotyczące konieczności wznowie-
nia prac przez Zespół Trójstron-
ny ds. Branży Energetycznej oraz 
podjęcia przez rząd dialogu spo-
łecznego w polskiej energetyce. 
OPZZ od dawna domaga się reak-
tywacji prac tego, i innych zespo-
łów trójstronnych.

Wicepremier przypomniał, że 
ostatnie posiedzenie Zespołu Trój-
stronnego ds. Branży Energe-
tycznej odbyło się 19 sierpnia br. 
i uczestniczyli w nim wszyscy 
przedstawiciele strony rządowej 
wyznaczeni do prac w Zespole. 
W trakcie tego posiedzenie ustalo-
no, że Ministerstwa Klimatu oraz 
Aktywów Państwowych wskażą 
współprzewodniczącego Zespołu 
ze strony rządowej. 

Jarosław Gowin zapewnił nas, 
że w związku z brakiem porozu-
mienia ministerstw w tej spra-
wie, wystąpił z pismem do wła-
ściwych resortów z wnioskiem 
o wyznaczenie współprzewod-
niczącego Zespołu oraz ustale-
nie terminu i tematyki kolejnego 
posiedzenia.

Czekamy na konkretne decy-
zje rządu i pilne wznowienie prac 
przez Zespół Trójstronny ds. Bran-
ży Energetycznej.
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Rok 2020 trudny dla 
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Realizacja postulatu OPZZ: wyższe 
stawki dla pracujących w niedziele

Senat rozpatrzy dzisiaj pro-
jekt ustawy o handlu w niedzie-
lę 6 grudnia. Lewica zgłosiła po-
prawkę gwarantującą 150% wy-
nagrodzenia dla pracujących 
tego dnia.

- To jest taka sama poprawka, jaką 
Lewica próbowała zgłosić w Sej-
mie. Obecnie, jeśli pracownik pra-
cuje w niedzielę, nie ma żadnego 
dodatku. A Lewica chciałaby, że-
by za pracę w niedzielę pracow-
nik miał dodatek - tłumaczy sens 
poprawki wicemarszałek Sena-
tu Gabriela Morawska-Stanecka 
(Lewica). - To chyba jest uczciwe  
i sprawiedliwe wobec tych pra-
cowników, którzy mają iść w nie-
dzielę do pracy - dodała.

OPZZ od dawna postuluje wyższe 
stawki wynagrodzeń dla pracują-
cych w niedziele. 

W trakcie dyskusji na temat usta-
wowego zakazu handlu w niedzie-
le OPZZ proponowało gwaran-
cję dwóch wolnych niedziel dla 
wszystkich pracowników (zapisa-
ną w Kodeksie pracy) oraz pod-
wyższenie stawek wynagrodzeń 
dla pracujących tego dnia. Wie-
rzymy, że parlamentarzyści przyj-
mą poprawkę Lewicy. Byłby to 
dobry początek realizacji postu-
latu OPZZ. Mamy nadzieję, że  
z czasem wyższa stawka za pra-
cę w niedziele obejmie wszystkich 
pracujących.

R.G.
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Kraj

Rok 2020 trudny 
dla hutnictwa 
i przemysłu

Cały wywiad do pobrania:
https://bit.ly/3oAxiVZ

OPZZ publikuje rozmowę  
z Mirosławem Grzybkiem 
Przewodniczącym Federacji 
Związków Zawodowych Me-
talowców i Hutników. Wywiad 
pochodzi z Magazynu Hutni-
czego.



Polsko – Szwajcarskie Forum 
Dialogu w Ochronie Zdrowia

Cyfrowa transformacja i opieka 
zdrowotna oparta na digitaliza-
cji oraz nowe możliwości wynika-
jące z pandemii Covid – 19 to te-
mat dyskusji zorganizowanej przez 
Ambasadę Szwajcarii oraz Pol-
sko - Szwajcarską Izbę Gospodar-
czą 2 grudnia 2020 r. Ministerstwo 
Zdrowia objęło patronat nad tym 
wydarzeniem, a OPZZ zostało za-
proszone do udziału w tym spotka-
niu i było reprezentowane przez 
Urszulę Michalską i Renatę Górną.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 po-
kazała światu, jak ważnym elemen-
tem dla pacjentów, ale także dla 
sprawnego działania całego państwa 
jest efektywny i dobrze zorganizowa-
ny system ochrony zdrowia. Stąd de-
bata z udziałem przedstawicieli obu 
krajów koncentrowała się wokół oce-
ny, jak oba systemy opieki zdrowot-
nej poradziły sobie z przeciwdziała-
niem pandemii COVID-19,a także, 

jakie nowe możliwości i szanse dla 
systemów ochrony zdrowia przynio-
sła transformacja cyfrowa, którą pan-
demia znacznie przyspieszyła.

Szwajcarski punkt widzenia repre-
zentowali m.in. przewodniczący 
Konferencji Dyrektorów ds. Zdrowia 
Kantonów w Szwajcarii, który skupił 
się na obecnych wyzwaniach zwią-
zanych z pandemią, jakimi w per-
spektywie szwajcarskiej są m.in.: or-
ganizacja i logistyka, komunikacja 
ze społeczeństwem (np. co do zale-
ceń w zakresie noszenia maseczek), 
digitalizacja i cyfryzacja (postęp  
w zakresie wyzwań technicznych jak 
aplikacje mobilne) oraz tzw. federa-
lizm czyli konieczność systemowego,  
a nie wycinkowego podejścia do opie-
ki zdrowotnej.

Polska perspektywa koncentrowa-
ła się wokół odpowiedzi na pyta-
nie: jak wykorzystać przyspieszony 

rozwój cyfryzacji po pandemii do bu-
dowy efektywnego systemu ochrony 
zdrowia ? Zgodziliśmy się wspólnie, 
że paradoksalnie, pandemia otwo-
rzyła ,,okno do digitalizacji ochrony 
zdrowia”, choć powinno być to uzu-
pełnieniem a nie zastępować obec-
ne narzędzia organizacyjne systemu.  
W Polsce, pomimo znacznej liczby 
zasobów różnego rodzaju, konieczne 
jest przede wszystkim inwestowanie 
w ludzi, personel opieki zdrowotnej. 
Cyfryzacja niesie za sobą także wy-
zwanie związane zarówno z ochroną 
danych osobowych i ich ilością, ale 
także i jakością tych danych. 

Jako kraj nie jesteśmy jeszcze ,,doj-
rzałym rynkiem” w zakresie zdro-
wia cyfrowego i zbierania danych, 
bo systemowo mamy inne proble-
my niż Szwajcaria, począwszy od 
finansowania i elastyczności ryn-
ków (systemów) opieki zdrowotnej, 
skończywszy na zasobach ludzkich 
czy dostępności do świadczeń zdro-
wotnych. Pandemia wyjaskrawiła 
te zjawiska i różnice bardzo mocno.

Wszyscy się wspólnie zgodzili, że cy-
fryzacja to długoterminowa ewolu-
cja, dostarczająca zdrowia dla pacjen-
ta. Proces ten nie może jednak być 
oderwany od jakościowego podejścia 
do pacjenta, współpracy i przewidy-
walności regulacji prawnych.

To przed Polską wciąż aktualne 
wyzwania.

(rg)
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Polityka Gospodarcza

OECD o odpowiedzialnym 
prowadzeniu biznesu
W tym roku mija 20 lat od utworzenia sieci Krajowych Punktów Kontaktowych Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (KPK OECD) ds. odpowiedzialnego biznesu. Z tej okazji 3 grudnia 
br. odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Wydarzenie otworzyły wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz dyrektor Cen-
trum odpowiedzialnego biznesu w OECD Cristina Tebar-Less.

Zasady odpowiedzialnego prowadze-
nia biznesu zostały sformułowane 
w Wytycznych OECD dla przedsię-
biorstw wielonarodowych oraz wy-
tycznych sektorowych. Są one kie-
rowane do przedsiębiorstw, które 
prowadzą swoją działalność lub ma-
ją swoją siedzibę na terenie państw 
wdrażających Wytyczne OECD. 
Zalecenia zawarte w Wytycznych 
OECD są zgodne z przepisami pra-
wa oraz normami międzynarodowy-
mi w zakresie odpowiedzialnego pro-
wadzenia działalności biznesowej.

Według Wytycznych OECD, w ra-
mach stosownych przepisów prawa  
i istniejących stosunków pracy, przed-
siębiorstwa w swoich działaniach 

powinny m. in. szanować prawo 
do tworzenia i przystępowania do 
związków zawodowych, przyczy-
niać się do zniesienia i eliminacji pra-
cy dzieci oraz pracy przymusowej,  
a także kierować się zasadą równych 
szans i równego traktowania. Przed-
siębiorstwa powinny również promo-
wać konsultacje i współpracę pomię-
dzy pracodawcami a pracownikami 
i ich przedstawicielami w sprawach 
stanowiących przedmiot zaintereso-
wania obu stron.

Warto podkreślić, że państwa wdra-
żające Wytyczne OECD mają obo-
wiązek powołania Krajowego Punk-
tu Kontaktowego OECD ds. odpo-
wiedzialnego biznesu. KPK działają 

w 49 państwach na świecie. W Polsce 
KPK OECD ulokowany jest struktu-
rze Ministerstwa Funduszy i Polity-
ki Regionalnej. Głównym zadaniem 
KPK OECD jest promowanie stan-
dardów odpowiedzialnego prowa-
dzenia biznesu oraz rozpatrywanie 
zawiadomień o ich naruszaniu. Za-
wiadomienie o potencjalnym na-
ruszeniu przez przedsiębiorstwo 
wielonarodowe może złożyć każ-
dy pracownik danego przedsiębior-
stwa lub grupa pracowników, oso-
by inne niż pracownicy lub grupy 
osób, związki zawodowe, organi-
zacje pozarządowe i in. Autor za-
wiadomienia nie musi być jedno-
cześnie poszkodowanym wskutek 
działalności przedsiębiorstwa, mu-
si natomiast wykazać swój związek 
ze sprawą.

Konferencja była okazją do wymia-
ny doświadczeń w prowadzeniu 
KPK OECD. Podczas spotkania roz-
mawiano o korzyściach, jakie KPK 
OECD może oferować przedsiębior-
stwom, a także oczekiwaniach przed-
stawicieli biznesu, związków zawo-
dowych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego wobec Krajowych 
Punktów Kontaktowych OECD. 
OPZZ na konferencji reprezentował 
Norbert Kusiak, dyrektor Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej i Funduszy 
Strukturalnych.
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