Tydzień z OPZZ

8 października 2021 r.

Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

Sprawy związkowe
7 października to dzień mobilizacji środowisk pracowniczych. Tego dnia
wszystkie związki zawodowe na świecie przypominają o obowiązku
zapewnienia godnej pracy.
Od 2008 roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych organizuje Światowy
Dzień Godnej Pracy (World Day of Decent Work). Międzynarodowa Organizacja Pracy:
„Godna praca stanowi odzwierciedlenie dążeń ludzkich w życiu zawodowym. Obejmuje ona
możliwości pracy, która jest wydajna i zapewnia godziwy dochód, bezpieczeństwo w miejscu
pracy i ochronę socjalną dla rodzin, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji
społecznej, swobodę wyrażania obaw, organizowania się i uczestniczenia w podejmowaniu
decyzji, które mają wpływ na życie oraz równość szans i traktowania wszystkich kobiet
i mężczyzn”.
W najbliższą sobotę - 9 października - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
organizuje pikiety pracowników sfery budżetowej w Warszawie.

Przed Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej spotkają się między innymi pracownicy ZUS, KRUS, wymiaru
sprawiedliwości, Inspekcji Transportu Drogowego i cywilni pracownicy wojska. Nauczyciele i pracownicy oświaty
będą pikietowali przed Ministerstwem Edukacji i Nauki. Rząd musi w końcu nas usłyszeć! Postulowaliśmy i nadal
postulujemy 12-procentową podwyżkę płac. Nieustannie żądamy godnych warunków pracy dla wszystkich
zatrudnionych w budżetówce. W tym tygodniu obchodzimy Światowy Dzień Godnej Pracy. Chcesz
szacunku i godnej płacy za swoją pracę? Dołącz do nas! Razem możemy więcej! Liczymy na Waszą obecność!
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www.opzz.org.pl

Kraj
Rząd spełnił postulat OPZZ i przygotował przepisy, które pozwolą podatnikom
odliczyć wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz
organizacji związkowej.
Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby wysokość wydatków podlegających odliczeniu
(maksymalnie 300 zł) ustalać na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz
związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku
zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano
wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek. OPZZ w piśmie do Ministerstwa
Finansów wskazało, że zastosowanie tego przepisu będzie w praktyce utrudnione lub
niemożliwe, co narazi pracowników, związki zawodowe i pracodawców na spory, przede
wszystkim z administracją skarbową.

Świat
Węgry: Związek Zawodowy Pedagogów (PSZ) i Demokratyczny Związek
Zawodowy Pedagogów (PDSZ) żądają natychmiastowych podwyżek
i zmniejszenia obciążeń pracowników oświaty. Zapowiadają utworzenie
wspólnego komitetu strajkowego.
Związkowcy domagają się, by podstawa wynagrodzenia nauczycieli była obliczana wstecznie
od 1 września 2021 r. w odniesieniu do aktualnej pensji minimalnej. Obecnie odniesieniem jest
pensja minimalna z 2014 r. Żądają także podniesienia wynagrodzeń pracownikom oświaty,
którzy nie są nauczycielami. Pedagodzy chcą wprowadzenia limitu 22 godzin tygodniowo na
nauczanie w klasie i zmniejszenia liczby godzin pracy asystentów nauczycieli z obecnych 40 do
35 godzin tygodniowo. Związkowcy przedstawili swoje żądania w liście do premiera Viktora
Orbana.

”

Komentarz tygodnia

Poprawa warunków pracy to nasz związkowy priorytet.

Problematyka ochrony pracy oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa i warunków pracy to jeden z priorytetowych obszarów
działalności związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ. W obliczu takiej
skali skutków zagrożeń zawodowych jako związki zawodowe odpowiedzialne
za nadzór nad warunkami pracy – nie pozostajemy obojętni na problemy
występujące w tym obszarze. www.opzz.org.pl
Od naszej aktywności w dużym stopniu zależą
losy przyszłych pokoleń pracowników i standardy, w jakich będą pracować.
Dlatego pokazujemy, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki
zawodowe i Społeczna Inspekcja Pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe
standardy, a pracownicy są lepiej chronieni.
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