Tydzień z OPZZ

24 września 2021 r.

Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

Sprawy związkowe
22 września br. odbyło się posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych.
Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Alfreda Miodowicza, pierwszego przewodniczącego OPZZ,
zmarłego 17 września br. Rada zajęła się oceną współpracy z Państwową Inspekcją Pracy,
projektem budżetu państwa na przyszły rok i raportem na temat polityki podatkowej pt.
„Sprawiedliwe podatki w Polsce”. Rada OPZZ przyjęła stanowisko, w którym oczekuje pilnych
wyjaśnień od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na temat stanu negocjacji z Rządem Republiki
Czeskiej w sprawie przyszłości Kopalni Węgla Brunatnego Turów. To było pierwsze, po
kilkunastu miesiącach, spotkanie w warszawskiej siedzibie konfederacji. W związku
z obostrzeniami epidemicznymi ostatnie zebrania realizowano w formie telekonferencji

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych Huty Łabędy, Huty Pokój
i Walcowni Blach Batory.
Obecni byli także Mirosław Grzybek - przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce,
wiceminister Artur Soboń oraz członkowie zarządu Węglokoksu. Podczas spotkania nie zapadły
żadne wiążące decyzję. W najbliższym czasie minister Soboń ma odwiedzić Hutę Łabędy oraz
Hutę Pokój i na miejscu zapoznać się z problemami pracowników. Przypomnijmy: od 6 września
br. związkowcy prowadzą akcję protestacyjną w obronie polskiego hutnictwa i miejsc pracy.
Wystosowali list do wicepremiera Jacka Sasina. W odpowiedzi związkowcy zostali zaproszeni
na rozmowę w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
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Kraj
21 września br. Rada Dialogu Społecznego przyjęła dokument zawierający
propozycje zmian i działań naprawczych w ochronie zdrowia.
Rekomendacje to recepta zdrowotna dla rządu na rozwiązanie problemów ochrony zdrowia,
nasilonych zwłaszcza w czasie pandemii. Propozycje działań naprawczych odnoszą się do
wielu obszarów - od dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, kondycji podmiotów leczniczych
w czasie pandemii, po sprawy pracownicze – kadrowe i płacowe, oraz strategicznych sektorów
ratownictwa medycznego, inspekcji sanitarnej czy farmacji. Rekomendacje podpisały
reprezentatywne organizacje związkowe (OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ
,,Solidarność”) oraz reprezentatywne organizacje pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja
Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich).

Świat
15 września br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej.
Komentuje Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ: „Zasada praworządności, o której
mówiła przewodnicząca UE, jest dla nas fundamentalna. Przypomnę, że w październiku 2020 r.
podczas prac Komitetu Sterującego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych nad
stanowiskiem dotyczącym drugiej fali pandemii oraz przyszłego budżetu europejskiego,
na wniosek OPZZ stanowisko to zostało uzupełnione o przestrzeganie zasady praworządności
w przyszłym planie finansowym UE. Ponadto brakowało nam w orędziu odniesienia się do
obrony praw pracowniczych najbardziej narażonych grup, jak np. pracownicy platform
cyfrowych. Nie usłyszeliśmy także o działaniach dotyczących ochrony praw pracowniczych
kobiet”.

”

Stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych z dnia 22 września 2021 roku
Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oczekuje pilnych
wyjaśnień od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na temat stanu negocjacji
z Rządem Republiki Czeskiej w sprawie przyszłości Kopalni Węgla Brunatnego
Turów. Rośnie niepokój pracowników kopalni i mieszkańców regionu. Rząd
szuka winnych konfliktu, zamiast szukać rozwiązania problemu, a polscy
www.opzz.org.pl
obywatele płacą ponad dwa miliony złotych kary dziennie. Można te pieniądze
wydać lepiej, np. na podwyżki płac. To efekt ignorowania przez rządzących
polsko-czeskiego sporu, który narastał od wielu lat. Apelujemy do rządu
o podjęcie skutecznych negocjacji!
Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
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