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Personel podmiotów
leczniczych powinien być
obowiązkowo testowany
na obecność wirusa
SARS-CoV-2
Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował do Premiera RP Mateusza Morawieckiego pismo ws. nie wprowadzenia obowiązkowych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu podmiotów leczniczych. Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych
z wielkim zaskoczeniem i zdziwieniem
przyjęło wczorajszą decyzję Sejmu RP
o odrzuceniu uzupełnienia przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 dotyczącej obowiązkowego
testowania personelu podmiotów leczniczych, jak i zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej,
w szczególności w Domach Pomocy Społecznej.

RP o odrzuceniu uzupełnienia przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 dotyczącej obowiązkowego testowania personelu podmiotów leczniczych, jak
i zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, w szczególności
w Domach Pomocy Społecznej.
To bardzo krzywdząca i niebezpieczna decyzja dla wszystkich pracowników ochrony
zdrowia, którzy codzienną, heroiczną pracą
walczą o zdrowie i życie zarażonych pacjentów.
To oni są narażeni na bezpośredni kontakt
z wirusem, a niestety coraz częściej i liczniej
są zakażani bądź podlegają kwarantannie.
Często też mimowolnie stają się źródłem
dalszych zakażeń. Zarówno szpitale, w których dziś personel zdaje egzamin z misji ratowania życia, jak i Domy Pomocy Społecznej, często jedyne miejsca pobytu dla osób
chorych i w podeszłym wieku – to miejsca
szczególnej troski. W tych miejscach szczególnie ważne jest jak najszybsze oddzielanie
chorych od zdrowych, gdyż nie są one dostosowane do leczenia chorób zakaźnych.

Panie Premierze,

Decyzja rządu i Sejmu odrzucająca powszechność i obowiązkowość testów dla tej
grupy jest niezrozumiała, wobec publicznych i medialnych zapewnień o nieograniczonych możliwościach diagnostycznych
i finansowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z wielkim zaskoczeniem i zdziwieniem przyjęło wczorajszą decyzję Sejmu

Rząd wymaga od pracowników poświęcenia i pracy, ale nie gwarantuje ochrony ich
życia !

Warszawa, 17 kwietnia 2020 r.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już od początku ogłoszenia pandemii zwracało się z apelem o zapewnienie
obowiązkowych badań testowych dla personelu ochrony zdrowia. Po raz kolejny przypominamy przełomowe słowa szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazujące, że państwa robią za mało w hamowaniu
przebiegu pandemii i za rzadko poddają –
zwłaszcza pracowników ochrony zdrowia testom mogącym spowolnić epidemię koronawirusa. Jasny przekaz do wszystkich krajów: ,,testować, testować, testować” – to
słowa, które przypominamy dziś ponownie
Panu Premierowi !
OPZZ po raz kolejny apeluje do Pana
Premiera o zmianę decyzji i wprowadzenie obowiązkowych testów dla wszystkich
pracowników ochrony zdrowia i pomocy
społecznej mających styczność z chorymi
lub zarażonymi pacjentami.
Z poważaniem
Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ

Popieramy pakiet nadzwyczajnych środków
finansowych przeznaczonych na walkę
z pandemią
Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował pismo do premiera RP
Mateusza
Morawieckiego
w
sprawie aktywnegopoparcia, zarekomendowan
ego przez ministrów finansów państw
członkowskich Unii Europejskie, pakietu
nadzwyczajnych środków finansowych
przeznaczonych na walkę z pandemią.
Warszawa, 17 kwietnia 2020 r.
Szanowny Panie Premierze,
W dniu 10 kwietnia br., na wniosek Rady
Europejskiej, ministrowie finansów państw

członkowskich Unii Europejskiej przygotowali propozycje dotyczące wprowadzenia
pakietu nadzwyczajnych środków finansowych przeznaczonych na walkę z pandemią
COVID-19. Propozycje te będą przedmiotem
obrad posiedzenia szefów państw i rządów
w dniu 23 kwietnia 2020 roku.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z zadowoleniem przyjmuje
przedstawione przez ministrów propozycje,
podkreślając ich szczególne znaczenie dla
ochrony miejsc pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na potrzebę wzmocnionej współpracy i jedności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i szczególnej
roli jej instytucji, w tym Komisji Europejskiej, w walce ze społeczno-gospodarczymi
skutkami pandemii COVID-19. Wspólne
działanie wszystkich państw członkowskich
w tym nadzwyczajnym i historycznym momencie jest testem, który niewątpliwie zdecyduje o przyszłości Europy.
Szanowny Panie Premierze,
W tym szczególnym momencie zwracam się
do Pana o aktywne poparcie zarekomendowanego przez ministrów finansów pakietu
nadzwyczajnych środków finansowych przeznaczonych na walkę z pandemią.
OPZZ ze szczególnym zadowoleniem
przyjmuje propozycję instrumentu, mającego
na celu zapewnienie pomocy finansowej
państwom członkowskim w przeciwdziałaniu
bezrobociu poprzez m.in. dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (SURE). Wyrażamy nadzieję, że Polska będzie jednym z pierwszych
krajów, które skorzysta z przeznaczonych na
ten cel 100 miliardów euro udzielanych
w formie preferencyjnych kredytów. Środki
pochodzące z tego instrumentu powinny być
niezwłocznie wykorzystane do zwiększenia
wsparcia finansowego wynagrodzeń polskich
pracowników, które - jak to wielokrotnie
powtarzaliśmy w opiniowanych ustawach
oraz naszych stanowiskach - w formie i wy-

sokości zaproponowanej przez rząd są rażąco
niskie.
OPZZ popiera również inicjatywę utworzenia przez Europejski Bank Inwestycyjny
nadzwyczajnego funduszu o wartości 200
mld euro przeznaczonego na wsparcie przedsiębiorców w umożliwieniu im i ich pracownikom przetrwania okresu pandemii.
Naszym zdaniem Polska powinna również
aktywnie uczestniczyć w pracach nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej, którego
głównym celem powinno być przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii. W szczególności polscy pracownicy,
którzy zapłacili wysoką ceną za kryzys gospodarczy roku 2008 nie mogą po raz kolejny ponosić kosztów związanych z COVID19. Przyszły budżet europejski powinien
przede wszystkim chronić pracowników i ich
rodziny zapewniając im godne warunki zatrudnienia, zabezpieczenie socjalne oraz
godne emerytury.
W tym miejscu, OPZZ wyraża swoje poparcie dla zaprezentowanej inicjatywy stworzenia Planu Naprawczego. Bez względu na to
w jaki sposób będzie on finansowany czy
tylko z budżetu Unii Europejskiej czy również za pomocą emitowania wspólnych obligacji, plan taki, aby odniósł sukces musi być
ambitny i musi operować wystarczającymi
środkami finansowymi. Biorąc pod uwagę
społeczno-gospodarcze szkody spowodowane pandemią, które zapewne będą największe od czasów zakończenia Drugiej Wojny
Światowej, Europa potrzebuje planu na miarę Planu Marshalla. Planu, z którego dzięki
naszej obecności w Unii Europejskiej skorzystają również polscy obywatele.
Szanowny Panie Premierze,
W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych, zwracam się również o poparcie inicjatywy wprowadzenia
euroobligacji przeznaczonych na walkę
z COVID-19. Inicjatywa ta nie była zarekomendowana przez ministrów finansów i nie
jest również pewne czy Polska, nie będąca
w strefie Euro, mogłaby skorzystać z tego
instrumentu finansowego. Biorąc jednak pod

uwagę korzystny wpływ euroobligacji na
zwiększenie stabilności makroekonomicznej
krajów strefy Euro oraz nasze powiązanie
gospodarcze z tą częścią Europy, Polska jak
i cała Unia Europejska niewątpliwe skorzystałaby z wprowadzenia tego instrumentu
dłużnego. Poparcie dla inicjatywy euroobligacji wyrazi również naszą solidarność
z krajami szczególnie dotkniętymi pandemią,
po to, aby - jeśli zajdzie taka potrzeba
w przyszłości - posiadać moralne prawo do
oczekiwania solidarnego wsparcia od innych
państw członkowskich.
Jeszcze raz, w tym historycznym momencie
liczę na aktywne zaangażowanie rządu
w wynegocjowaniu dla naszych obywateli
korzystnych rozwiązań na arenie europejskiej. Ze swej strony zapewniam o działaniach naszej organizacji na rzecz polskich
pracowników w ramach europejskich struktur związkowych oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Z poważaniem
Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ

Chcemy prawdziwej
tarczy
Ustawa przyjęta przez Sejm 9 kwietnia
2020 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, nie odpowiada na wyzwania stojące przed pracownikami, przedsiębiorcami i gospodarką.
Koszty ratowania firm nadal ponoszą pracownicy.

Uważamy, że zasady dotowania wynagrodzeń przez państwo muszą się opierać na
założeniu, że pracownik otrzymuje 100%
dotychczasowego wynagrodzenia. Wsparcie
państwa musi być powiązane z obowiązkiem
utrzymania miejsc pracy przez przedsiębiorcę.

w sądzie. Realizacja tego prawa - w czasie
narastania problemów w funkcjonowaniu
sądów - jest niezwykle utrudniona. Konieczne jest wydłużenie terminów na złożenie
odwołania do sądu pracy aby zapewnić pracownikowi możliwość skorzystania z jego
uprawnień

OPZZ jest przekonane, że prawo do skorzystania przez mikroprzedsiębiorcę z umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy
musi być uzależnione od obowiązku utrzymania przez okres 3 miesięcy (od dnia jej
udzielenia) niezmienionego stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Nie jest ponadto
zasadne przyznanie podmiotom, którym
udzielono pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, uprawnienia do składania wniosku
o zgodę na likwidację stanowiska pracy
przed upływem 36 miesięcy od pierwszego
miesiąca, w którym zatrudniły na utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Nie godzimy się na kolejne, restrykcyjne
uprawnienia pracodawców. Wystarczy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

OPZZ sprzeciwia się redukcji zatrudnienia
w administracji rządowej i wprowadzaniu
gorszych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z nawiązania stosunku
pracy. Osłabi to zdolność służby cywilnej do
realizacji kluczowych zadań państwa.
Rząd proponuje by na czas zagrożenia epidemicznego pracownik samorządowy mógł
być tymczasowo przeniesiony do wykonywania innej pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w tej samej lub innej
miejscowości. OPZZ obawia się nadużywania tej regulacji przez pracodawców w stosunku do określonych pracowników. Mamy
tu na uwadze problemy z funkcjonowaniem
organizacji związkowych w wielu jednostkach samorządowych i utrudnienia, jakich
doświadczają związkowcy.
Zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy,
również w zakładach, w których ograniczenia związane z epidemią mają marginalny
wpływ na ich kondycję ekonomiczną. Nienaruszalnym uprawnieniem pracownika jest
prawo weryfikacji decyzji pracodawcy

OPZZ oczekuje ponadto:
- rozszerzenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do ukończonego,
15. roku życia, zmuszonych do osobistego
sprawowania opieki w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki i zwiększenia podstawy wymiaru zasiłku do 100%;
- zwiększenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych dla pracowników tracących pracę,
do poziomu co najmniej 50% ostatnio pobieranego wynagrodzenia, w ostateczności poziom zasiłku nie powinien być miesięcznie
niższy niż wysokość jednorazowego świadczenia postojowego dla osoby prowadzącej
pozarolniczą działalność gospodarczą lub
osoby wykonującej umowę cywilno-prawną.
- zwiększenia wysokości zasiłku chorobowego do 100% dla pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych i Domach Pomocy Społecznej, którzy mają styczność z osobami chorymi czy zarażonymi COVID-19.
OPZZ sprzeciwia się narażeniu zdrowia
i życia pracowników Poczty Polskiej S.A.
w związku z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 r. i wnosi o uchylenie ww.
przepisu.
OPZZ domaga się skreślenia artykułów
ustawy stanowiących o możliwości odwoływania członka Rady Dialogu Społecznego
przez Prezesa Rady Ministrów i wkraczaniu
innych podmiotów w kompetencje Rady Dialogu Społecznego.
Żądamy dodatkowych 20 mld zł na wsparcie
systemu
opieki
zdrowotnej,
a w szczególności na zakup: testów, środków

ochrony indywidualnej dla pracowników
ochrony zdrowia i pomocy społecznej
uczestniczących w udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19, wyposażenie stanowisk intensywnej
terapii i 50% dodatków do wynagrodzeń
pracowników ochrony zdrowia.
W walce z pandemią potrzebna jest tarcza
chroniąca pracowników i ich miejsca pracy!

To nie czas na ustawy
światopoglądowe!
Głos Komisji Kobiet
Głos kobiet OPZZ w sprawie wprowadzenia pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Kobiety,
związkowczynie
zrzeszone
w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków
Zawodowych są oburzone decyzjami polskiego Parlamentu o wprowadzeniu pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
regulującego istotne kwestie społeczne.
Dzisiaj, w czasie pandemii, gdy większość
z nas martwi się o swoje zdrowie i przyszłość zawodową, nie ma warunków do prowadzenia szerokiej, światopoglądowej dyskusji i pokazania różnorodności poglądów.
Uważamy, że w obliczu pandemii, zwiększającej się liczby zachorowań i ofiar śmiertelnych, rząd i liderzy obozu rządzącego muszą
wziąć odpowiedzialność za stan zdrowia
Polek i Polaków oraz polską gospodarkę.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników
wymaga natychmiastowych działań. Należy
przede wszystkim skoncentrować je na realnych i prostych instrumentach pomocowych,
dostępnych dla wszystkich podmiotów potrzebujących wsparcia. Czas by rząd wysłuchał głosu partnerów społecznych – w tym

Kobiet i wprowadził do Tarczy Antykryzysowej dobre rozwiązania dla pracowników.
Wsparcie firm i miejsc pracy powinno być
obecnie priorytetem.
Z niedowierzaniem obserwujemy, że nawet
w dobie tak głębokiego kryzysu Rządzący
nie zapominają o swojej polityce i zamiast
ratować polską gospodarkę i pracowników
wykorzystują pandemię do prowadzenia bieżącej polityki, ograniczając możliwość szerokiej dyskusji, w tak ważnych dla społeczeństwa kwestiach. Niezależnie od poglądów i przekonań politycznych uważamy, że
dzisiaj nie jest dobry czas na tak kontrowersyjne dla społeczeństwa zmiany.
Szanowni parlamentarzyści – domagamy
się abyście zaprzestali uprawiania polityki
w czasie pandemii i zajęli się ratowaniem
polskiej gospodarki przed zbliżającym się
kryzysem. Dzisiaj musimy przygotować
Polskę do sprawnego funkcjonowania po
pandemii. Procedowanie tej ustawy
w obecnych warunkach, to według nas
odbieranie polskim kobietom głosu! Pamiętajcie - to my jesteśmy Waszymi wyborcami. Bez naszego głosu nie będzie
Was w parlamencie.
Komisja Kobiet OPZZ

Najważniejsze jest zapewnienie
bezpieczeństwa w DPS!
W związku z dramatyczną sytuacją w Domach Pomocy Społecznej Przewodnicząca
FZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Urszula Michalska oraz
Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin wystosowali pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marleny
Maląg.
Pani Minister,
od kilku dni cała Polska obserwuje dramatyczną sytuację w Domach Pomocy Społecznej i wielu innych placówkach stałego pobytu
dla
osób
przewlekle
chorych,

w podeszłym wieku czy niepełnosprawnych
spowodowaną
stanem
epidemii.
O trudnym położeniu, zarówno mieszkańców
tych domów, jak i pracowników informują
nas organizacje członkowskie OPZZ zrzeszające pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności
Domów Pomocy Społecznej.
Dlatego zwracamy się do Pani Minister
jako osoby kierującej resortem odpowiedzialnym za nadzór nad funkcjonowaniem
DPS o stały, bieżący monitoring obecnej
sytuacji i reagowanie na występujące problemy, ale przede wszystkim o ścisłą
współpracę wszystkich odpowiedzialnych
podmiotów – organów tworzących i nadzorujących, wojewodów oraz starostów.
Za kluczową uznajemy współpracę obu
resortów – Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia w obszarze ich kompetencji. Dziś najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pensjonariuszom i pracownikom tych jednostek – i o to apelujemy do Pani Minister.
Domy Pomocy Społecznej nie mogą być
ogniskami pandemii tylko dlatego, że brakuje koordynacji działań służb czy podstawowych procedur, zwłaszcza w tak nadzwyczajnej sytuacji. Docierające do nas sygnały
kierowane od naszych organizacji związkowych wskazują na kilka zasadniczych problemów związanych z obecnym stanem.
Oto niektóre z nich:
- nadal pojawiające się w wielu placówkach
braki w podstawowym zaopatrzeniu
- w środki ochrony osobistej czy płyny dezynfekujące, mimo polepszającej się sytuacji.
- Stąd ważne jest dystrybuowanie zabezpieczenia ochronnego do wszystkich placówek
– bez względu na ich publiczny bądź niepubliczny charakter oraz bieżące monitorowanie ich potrzeb.
- niezwykle istotne są jednolite i bezwzględnie przestrzegane procedury, zarówno bezpieczeństwa zdrowotnego jak i organizacji

postępowania odnośnie wizyt zewnętrznych,
kierowania na hospitalizację chorych bądź
zarażonych pacjentów czy warunków wprowadzania kwarantanny. W wielu ośrodkach
brak jest jakichkolwiek zasad działania, co
jest niedopuszczalne.
- niejednolita sytuacja w placówkach publicznych (dla których organem tworzącym
są np. starostowie) i niepublicznych (właścicielami są osoby prywatne, organizacje pozarządowe itp.). Pensjonariusze i pracownicy
tych domów nie mogą być ofiarami złych
warunków panujących w tych jednostkach ze
względu na formę właścicielską. Stąd apelujemy, by zgodnie ze swoimi kompetencjami
wojewodowie kontrolowali wszystkie placówki działające na ich terenie i monitorowali sytuację zdrowotną panującą w tych
domach.
- pracownicy placówek pomocy społecznej
nie mogą być zakładnikami obecnej sytuacji.
Zwracamy uwagę, że wśród nich są także
osoby, które nie wykonują wprost zawodów
medycznych – to opiekunowie, personel pomocniczy, sprzątający itp. Aktualnie w stanie
epidemii - wszyscy powinni być traktowani
jednakowo – zarówno pod względem zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, jak i zapewnienia godnych warunków pracy. Nie
można także zapominać o heroicznej pracy
pracowników tych placówek. W tym miejscu
przypominamy, iż w ubiegłym tygodniu
skierowaliśmy pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pani Minister zawierające postulat objęcia wszystkich pracowników tych jednostek, mających styczność
z osobami chorymi czy zarażonymi z powodu COVID-19 zasiłkiem chorobowym
w wysokości 100% w okresie obowiązkowej
kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. Czekamy na jego realizację.
- brak powszechności testów na obecność
wirusa COVID – 19, w szczególności szybkich testów przesiewowych u pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem jak też obowiązkowe testowanie personelu domów
pomocy społecznej – to apel OPZZ kierowany od tygodni do rządzących. Ponawiamy ten
wniosek.

- Weźmy przykład z władz województwa
morawsko – śląskiego w Czechach, które
zdecydowały się na wykonanie testów
w kierunku koronawirusa we wszystkich
placówkach pomocy społecznej na swoim
terenie
- na zakończenie zwracamy uwagę na docierające, bardzo niepokojące informacje, że
pensjonariusze - pacjenci nie są zabierani do
szpitali jednoimiennych zakaźnych, ze
względu na brak wskazań do hospitalizacji.
Jest to niedopuszczalna praktyka i jeśli takie
sytuacje mają miejsce – należy wprowadzić
natychmiastową procedurę analogiczną jak
wobec pacjentów potencjalnie zagrożonych
i kierować mieszkańców DPS – ów do szpitali. Tylko takie działanie pozwoli uniknąć
katastrofy.
Pani Minister,
Obecna sytuacja pokazała wiele słabości
związanych z koordynacją za nadzór
i odpowiedzialność funkcjonowania Domów
Pomocy Społecznej.
O potrzebie rozwiązania wielu problemów
organizacyjno – kompetencyjnych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i zrzeszona w OPZZ Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony
Zdrowia wskazują od lat. Stąd m.in.
z naszej inicjatywy powstał pomysł powołania przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Trójstronnego Zespołu Branżowego Pomocy Społecznej. Liczymy, że
w czasie po pandemii, prace zespołu pozwolą na wypracowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej jak też unormują
pragmatykę zawodową pracowników tych
domów.
Apelując po raz kolejny o stały monitoring i koordynację wszystkich służb odpowiedzialnych za sytuację w Domach
Pomocy Społecznej, OPZZ zwraca się do
Pani Minister o informację na temat działań podjętych wobec DPS - ów, zarówno
w perspektywie bieżącej jak i długofalowej.

Obywatelski projekt
ZNP w Sejmie
Na X posiedzeniu Sejmu RP, 15 kwietnia
2020r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ZNP z 2016 roku gwarantującego wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń wprost z budżetu państwa.

Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie wygłosił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, przewodniczący
Branży OPZZ Oświata i Nauka i Prezes ZNP
Sławomir Broniarz. Zdumiewający jest
jednak fakt, że Marszałek Sejmu Ryszard
Terlecki po 5 minutach wystąpienia Sławomira Broniarza odebrał mu głos informując, że wystąpienie zostało skrócone do
5 minut!
Przypomnijmy, gdy prezes ZNP Sławomir
Broniarz po raz pierwszy prezentował projekt posłom na sali plenarnej Sejmu we
wrześniu 2016 r., przekonywał, że funkcjonujący „od kilkunastu lat absurdalny system,
w którym nikt za nic nie odpowiada i gdzie
można praktycznie bezkarnie okradać ludzi
z ich pieniędzy, należy wreszcie zmienić”. –
Nie domagamy się niczego nadzwyczajnego.
Tak za pensję urzędnika odpowiada minister,
policjanta – komendant główny, żołnierza –
minister obrony, a posła – marszałek Sejmu,
tak za nauczycielskie wynagrodzenie też
musi być odpowiedzialny konkretny organ
państwa. Chcemy, żeby nim był minister
edukacji narodowej – mówił prezes Związku.

