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SPRAWY ZWIĄZKOWE

11 lipca w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej rozpoczął się protest związków 
zawodowych. Po godzinie siódmej rano do budynku spółki weszli 
przedstawiciele 13 central związkowych. 

Domagają się oni rozmów z udziałem wicepremiera Jacka Sasina. Mają protestować aż 
do przybycia przedstawiciela rządu. Związkowcy oczekują realizacji postulatów 
płacowych oraz konkretnych rozmów dotyczących umowy społecznej i przyszłości 
branży górniczej - mówi Roland Zagórski, przewodniczący ZZG w Polsce z Ruchu 
Wujek i wiceprzewodniczący ZOK PGG - Nasze doświadczenia z rozmów sprawiają,
że domagamy się przybycia wicepremiera Jacka Sasina. Wcześniejsze rozmowy
z wiceministrem Piotrem Pyzikiem i tak wymagały zatwierdzenia przez ministra 
Aktywów Państwowych -  tłumaczy Zagórski. 

12 lipca po południu rozpoczęła się okupacja siedziby koncernu Tauron
w Katowicach. Powodem protestu są sprawy płacowe.

Przedstawiciele związków zawodowych chcą rozmawiać z przedstawicielami zarządu 
o płacach. Galopująca inflacją i rosnąca drożyzna powodują, że Związkowcy z Taurona 
oczekują po 5,5 tysiąca złotych jednorazowego wyrównania za pierwsze półrocze tego 
roku i gwarancji, że w sierpniu rozpoczną się dalsze rozmowy płacowe. Propozycję 
odrzucono, dlatego związkowcy postanowili rozpocząć protest. Ponad 20 osób 
pozostaje w jednej z sal w biurowcu firmy. Na razie nie ma terminu wznowienia 
rozmów. To kolejna w tym tygodniu akcja protestacyjna na Śląsku, w której uczestniczą 
związki zrzeszone w OPZZ.

10 i 11 lipca 2022 w Wałbrzychu obradowała Rada OPZZ Branży Przemysł pod 
przewodnictwem Mirosława Grzybka, członka Rady Dialogu Społecznego. 
Obecni byli także przedstawiciele organizacji związkowych w zakładach 
przemysłowych.  

Mówiono o wyzwaniach stojących przed branżą związanych z polityką klimatyczną, 
założeniami zielonego ładu, sprawiedliwą transformacją i elektro-mobilnością. 
Członkowie branży zapoznali się z opiniami zaproszonych gości - 
wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego, posłanki Agnieszki 
Dziemianowicz-Bąk reprezentującej dolnośląskie struktury Nowej Lewicy, 
odpowiedzialnej w klubie parlamentarnym za politykę przemysłową oraz Andrzeja 
Otręby, przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy 
podkreślali, że nie ma ucieczki przed wyzwaniami stojącymi przed branżą, trzeba 
jednak utrzymać miejsca pracy w przemyśle.

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej i Taurona rozpoczęli
akcje protestacyjne w siedzibach obu koncernów. 

Oczekują zdecydowanej reakcji rządzących na inflację i drożyznę. Domagają się podwyżek,
ale przede wszystkim chcą jasnego stanowiska na temat przyszłości branży. Chodzi o setki 
tysięcy miejsc pracy. Kolejne mutacje rządowych programów transformacji górnictwa
i energetyki nie rozwiązują narastających problemów. Rośnie niepewność jutra pracowników
i ich rodzin, a skutki chaotycznej polityki państwa w tej sprawie odczuwa już całe społeczeństwo. 
Uzależnienie energetyczne i wzrost cen energii wydają się być poza kontrolą władz.
Górnicy i energetycy mają rację, że walczą o swoje. Nie zapominajmy jednak, że walczą także
o nasze! 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił 6,5 mld zł na podniesienie 
wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. 

Na tę informację czekali zarówno pracownicy jak i kierujący placówkami medycznymi, 
szczególnie w kontekście zawieranych porozumień płacowych. Do podmiotów 
leczniczych trafi dodatkowo 2,5 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych 
kosztów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia. 
Wydatkowanie tej kwoty jest zależne od indywidualnej decyzji kierownictwa każdego 
z podmiotów medycznych. Oznacza to, że  do placówek medycznych trafi łącznie
9 mld zł. Dodatkowe środki są ważnym argumentem dla organizacji związkowych
w negocjacjach o wyższe płace dla pracowników niewykonujących zawodu 
medycznego. Może to wpłynąć na zniwelowanie różnic płacowych.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego 
zaakceptowała dyrektywę w sprawie odpowiednich wynagrodzeń 
minimalnych. 

To kolejny krok do uchwalenia i wejścia w życie dyrektywy, która ma zapewnić godne 
płace minimalne w Unii Europejskiej oraz zwiększyć zakres układów zbiorowych pracy. 
Dyrektywa została przyjęta w Komisji 34 głosami za, przy 8 głosach przeciw
i 2 wstrzymujących się. Posłanki do Paramentu Europejskiego z Polski, Elżbieta 
Rafalska i Anna Zalewska, głosowały za przyjęciem dyrektywy. Następnym krokiem 
jest ostateczne głosowanie w sprawie dyrektywy na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego we wrześniu br. Po głosowaniu na posiedzeniu plenarnym 
PE nastąpi ostateczne przyjęcie dyrektywy przez Radę Unii Europejskiej.
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Poniedziałek, 11 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Dziś o 9.40 na antenie telewizji Polsat News Przewodniczący OPZZ, Andrzej #Radzikowski będzie 
rozmawiał o propozycjach Donald Tusk dot. skrócenia tygodniowego czasu pracy‼‼

#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #RazemSilniejsi #PolsatNews #4Dni #Praca

Poniedziałek, 11 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

‼Przypominamy‼

 #OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #4Dni #RazemSilniejsi #Konieczność #21postulatów

Środa, 13 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Andrzej Radzikowski: Akcja rodzi reakcję. Górnicy są zdeterminowani!

Górnicy nie doczekali się odpowiedzi od wicepremiera Jacka Sasina. W poniedziałek 11 lipca 
weszli do siedziby Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach i okupują...

Czwartek, 14 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Trwa plenarne posiedzenie #RDS. Tematami poruszanymi na spotkaniu są m. in.: 
- Debata na temat propozycji wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej, minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku
- stan wdrażania KPO oraz pozostałych programów europejskich
- kierunek zmian w polityce klimatycznej i energetycznej wynikających ze skutków agresji Rosji
na Ukrainę

 #21postulatów #OPZZ #pracownicy #Strajk #ZwiązkiZawodowe #RDS #FinansePubliczne 


