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Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

Sprawy związkowe
Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego apelują o powstrzymanie się
przed lockdownem.
OPZZ, Forum Związków Zawodowych i organizacje pracodawców podkreślają znaczenie
odpowiedzialnych działań rządu na rzecz lepszej koordynacji walki z pandemią
i koncentrowaniu wszystkich działań na zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Jednak
kategorycznie zaznaczają, że narzędzia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa, nie mogą być skoncentrowane na ograniczaniu przestrzeni gospodarczej. –
Gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia uzasadnione
tylko w przypadkach absolutnej konieczności – podkreślają sygnatariusze wystąpienia. Apelują
o niezamykanie gospodarki, o powstrzymanie się przed kolejnymi ograniczeniami w produkcji,
handlu, usługach oraz jednoczesną ochronę zdrowia, gospodarki i miejsc pracy.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel OPZZ i przywróciło 100 proc.
wysokości zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy z powodu
COVID-19, powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających
z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.
Po miesiącu doczekaliśmy się zmiany przepisów – ustawa z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym
z wystąpieniem COVID-19 przewidziała przepis wprowadzający do porządku prawnego
rozwiązanie, o jakie wnosiło OPZZ. Przepisy wejdą z datą z mocą obowiązującą od dnia
5 września br., a uprawnienie 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługiwać
będzie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

OPZZ wystąpiło do ministra aktywów państwowych w sprawie łamania przez
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przepisów prawa pracy,
uprawnień związków zawodowych i zasad dialogu społecznego.
Państwowa Inspekcji Pracy potwierdziła opinię OPZZ, że pracodawca naruszył przepisy prawa
przy rozwiązywaniu umów o pracę z pracownikami. Wobec osób odpowiedzialnych wszczęto
postępowanie w sprawach o wykroczenia, kierując wnioski o ukaranie do sądu. Pomimo to
Zarząd Spółki PGE GiEK S.A. podjął kolejne działania, które skutkowały nieprzedłużeniem umów
o pracę osobom zrzeszonym w Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polskiej
Grupy Energetycznej i nosiły znamiona dyskryminacji członków Federacji. OPZZ zażądało
natychmiastowej i zdecydowanej reakcji nadzoru właścicielskiego.

1/2

www.opzz.org.pl

Kraj
Krzysztof Zaremba, prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia poinformował
zakładowe organizacje związkowe o rozpoczęciu procedury zwolnień
grupowych.
Jako główny powód podaje się zbycie prawa do wieczystego użytkowania trenów, na których
stocznia prowadzi działalność remontową. Jedynym kryterium decyzji o zwolnieniu pracownika
jest miejsce świadczenia pracy, tzn. Świnoujście! Zwolnionych będzie 201 stoczniowców. Prezes
poinformował związki zawodowe, że rozpoczynając procedurę zwolnień, podtrzymuje
wcześniej wyrażoną chęć zatrudnienia pracowników w Szczecinie. Związkowcy podkreślają, że
zapowiedź zwolnień grupowych to oburzający przykład arogancji przedstawicieli obecnego
rządu, który poprzez swoich ministrów powierzył kierowanie stocznią panu Zarembie (byłemu
posłowi PiS). To kolejny przykład jakości nadzoru rządzących nad państwowym majątkiem.

Świat
OPZZ przedstawiło swoja opinię do Komunikatu Komisji Europejskiej
pt. „Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na rok
2021 (ASGS 2021)”.
To istotny dokument strategiczny dotyczący zarządzania gospodarczego w UE. Tym razem,
z uwagi na pandemię COVID-19, został on opublikowany wcześniej niż zwykle. W ocenie OPZZ
dokument słusznie odnosi się do spraw społecznych, ale jego treść jest nieadekwatna do wyzwań
związanych z pandemią COVID-19. Komisja nie przedstawiła analizy skutków społecznych
i ekonomicznych pandemii dla społeczeństw UE oraz prognoz w tym zakresie. Nie zwraca też
odpowiedniej uwagi na konieczność ochrony pracowników, warunków ich pracy i poziomu płac,
a także podniesienia jakości usług publicznych.

”

Komentarz tygodnia

Po miesiącach wymiany korespondencji na temat rażącej dysproporcji
w prezentowaniu OPZZ i NSZZ „Solidarność” w Telewizji Polskiej, prezes
Jacek Kurski odpowiada: Nic nie robicie to was nie ma.
Stwierdził, że OPZZ nie wykazuje się inicjatywą w ważnych sprawach ze względu na rangę
bieżących wydarzeń podczas gdy „Solidarność” „…bardzo często organizuje lub bierze
udział w ważkich spotkaniach z najważniejszymi przedstawicielami władz państwowych”.
Można się licytować, ale czy warto? Przesłaliśmy panu prezesowi sprawozdanie z realizacji
programu OPZZ w latach 2018 – 2020. Jeśli przeczyta to zrozumie, że miałby o czym
informować w programach TVP gdyby tylko chciał. Ma szansę. Jesteśmy otwarci na
współpracę.
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