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Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

Sprawy związkowe

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem OPZZ „Czas na pracowników!”
Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się
ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pracujących. Realizacja oczekiwań społecznych jest
odsuwana z kadencji na kadencję kolejnych ekip rządowych. Czas zatem na nowe otwarcie
i przypomnienie najważniejszych postulatów i oczekiwań pracowników. W specjalnym
wydawnictwie znajdziecie Państwo 21 postulatów OPZZ z syntetycznymi komentarzami naszych
ekspertów. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej pod adresem: www.opzz.org.pl.
Ten dezyderat kierujemy do rządzących i do środowisk pracowniczych. Powyższe postulaty
będziemy systematycznie zgłaszać do prac w Radzie Dialogu Społecznego i jej zespołach
problemowych.
OPZZ oczekuje od premiera Morawieckiego z wycofania się z decyzji
Chodzi o zablokowanie planowanych wydatków budżetu państwa na wynagrodzenia
osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne
i nagrody roczne dla pracowników administracji publicznej. Rząd uzasadnia to koniecznością
zapewnienia finansowania działań państwa związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności zakupu szczepionki przeciwko COVID-19.
W ocenie OPZZ próba ograniczenia wynagrodzeń, szczególnie w czasie pandemii,
to nieprzemyślana i nieodpowiedzialna decyzja. A w tym samym czasie rządzący decydują
o przekazaniu mediom publicznym prawie 2 mld zł oraz nowelizacji ustawy o działach
administracji rządowej, która zapewnia stuprocentową podwyżkę podsekretarzom stanu.
OPZZ zwraca się do premiera Morawieckiego o podjęcie dalszych działań
pomocowych dla sektora uzdrowisk
Wprowadzenie finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego rodzaju
świadczenia leczniczego realizowanego w uzdrowiskach tj. uzdrowiskowej rehabilitacji
„pocovidowej” to postulat środowiska związkowego OPZZ reprezentującego branżę
sanatoryjno - uzdrowiskową. Obecnie program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej po
przebytej chorobie COVID-19 jest z powodzeniem realizowany przez jedyny ośrodek w kraju –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA im. św. Jana
Pawła II w Głuchołazach. W naszej ocenie tego rodzaju świadczenie powinno być realizowane
w pozostałych uzdrowiskach, tak by mogli z nich korzystać ozdrowieńcy po przebytej chorobie
COVID – 19.
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Kraj
Od kilku dni przedmiotem dyskusji publicznej jest ogłoszony przez rząd projekt
Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19
Do OPZZ wpłynęło pismo od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego skierowane na ręce
przewodniczącej Rady Branży OPZZ „Usługi Publiczne” Urszuli Michalskiej. Minister zwraca się
z prośbą o - (…) zaangażowanie się Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w działania zachęcające Państwa członków do podejmowania decyzji o przystąpieniu do
projektu powszechnego szczepienia, jak również o włączenie się do kampanii propagowania
szczepień w całym kraju. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, 15 grudnia rząd przyjął strategię szczepień. Jak podkreślono, dokument nie ulegnie
zmianie w swoich najważniejszych założeniach.

Świat
Pracownicy zakładu produkującego iPhone’y w Naraspura w Indiach
zdemolowali obiekt, pojazdy, doszło również do podpalenia
Niszczono biura i wyposażenie. Straty oszacowano na 60 mln dolarów. Związki zawodowe
podkreślają, że powodem zamieszek jest „brutalny wyzysk” pracowników. Ludzie się wściekli, bo
nie dostali obiecanej płacy – jak wynika z doniesień, w ostatnich 3 miesiącach zarobki
robotników zmniejszono niemal o połowę, do 163 dol. (niecałe 600 zł) miesięcznie. Fabryka
należy do Wistrona, tajwańskiego producenta, jednego z głównych dostawców sprzętu dla
Apple’a. Firma oskarżyła o zniszczenie mienia ponad 5 tys. pracowników i 2 tys. innych osób.
Według różnych doniesień aresztowano od 150 do 300 osób.

2/2

www.opzz.org.pl

