Tydzień z OPZZ

27 listopada 2020 r.

Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

Sprawy związkowe
24 listopada odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium OPZZ.
Przewodniczący Andrzej Radzikowski poinformował o listopadowym posiedzeniu Rady Dialogu
Społecznego. W debacie uczestniczył premier Morawiecki. Mówił o działaniach rządu
w zakresie ochrony zdrowia i gospodarki w czasie pandemii. Pozytywnie odniósł się do
propozycji wynegocjowania dwóch porozumień społecznych. Pierwszego, dotyczącego
bieżących spraw gospodarczych i zdrowotnych oraz drugiego, długofalowego nazwanego
roboczo „Paktem Społecznym”. Przedstawiciele partnerów społecznych przedstawiali swoją
ocenę sytuacji oraz oczekiwania i postulaty. Przewodniczący OPZZ wnioskował by analiza
sytuacji i skuteczności wprowadzanych rozwiązań antykryzysowych oraz planowane przez rząd
działania były przedmiotem stałej konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Premier zgodził się
z tym zaleceniem.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stanowczo sprzeciwia się
brutalnym zatrzymaniom kobiet protestujących w Warszawie.
W demokratycznym państwie niedopuszczalne jest ograniczanie konstytucyjnego prawa
do protestowania. Skandaliczne jest wykorzystywanie służb specjalnych w stosunku do
protestujących, jak również wprowadzanie w tłum uzbrojonych tajniaków używających gazu
łzawiącego oraz przemocy. Takie metody nie są stosowane w państwach, które szanują prawa
człowieka. OPZZ nie akceptuje metod, które są stosowane przez policję. Niepokojące jest,
że policja działa na zlecenie obozu rządzącego. Liczne zatrzymania protestujących i wywożenie
ich wieczorem na komisariaty policji znajdujące się pod Warszawą nasuwają negatywne
skojarzenia. OPZZ uważa za niedopuszczalne wypowiedzi polityków zmierzające do skłócenia
społeczeństwa.
Diamenty OPZZ rozdane po raz drugi.
Nagrodzono wyróżniających się postawą i zaangażowaniem w działalności związkowej oraz
pracodawców szanujących dialog społeczny i wspierających związki zawodowe.
Przypomnijmy, Konkurs „Diamenty OPZZ” skierowany jest do osób pełnoletnich, należących do
organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz pracodawców, u których te
organizacje działają. Diamenty przyznawane są w kategoriach: „Najlepszy Związkowiec”,
„Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków”, „Najlepsza
organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków”, „Najlepszy
Pracodawca”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W tym roku, z uwagi na trwającą pandemię
koronawirusa, wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie. Z listą laureatów
Konkursu można się zapoznać na www.opzz.org.pl.
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Kraj
Rada Rynku Pracy zatwierdziła
Szkoleniowego na 2021 r.

priorytety

Krajowego

Funduszu

Wśród nich znalazły się priorytety zgłoszone przez OPZZ: wsparcie kształcenia ustawicznego
dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem; wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu
uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego; wsparcie
kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15
lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje
prawo do emerytury pomostowej; wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Świat
W ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych rozpoczęła pracę
Grupa robocza ds. Dyrektywy w spawie adekwatnej płacy minimalnej.
Jej projekt przedstawiła Komisja Europejska. Pierwsze, zdalne spotkanie Grupy odbyło się 23
listopada br. Celem jest przygotowywanie i koordynacja działań EKZZ na rzecz Dyrektywy
i doprowadzenie do jej uchwalenia w najkorzystniejszym kształcie dla pracowników. Grupa
zbierze ponadto informacje dotyczące liczby układów zbiorowych pracy zawartych
u przedsiębiorców, którzy uzyskali zamówienie publiczne w przetargu. Jednym z celów
Dyrektywy jest zwiększenie udziału układów zbiorowych pracy w gospodarce, także poprzez
promowanie przedsiębiorstw z zawartym układem zbiorowym pracy w zamówieniach
publicznych. Grupa robocza spotka się kolejny raz za dwa tygodnie.

”

Komentarz tygodnia

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec
Kobiet.
W tym roku to szczególna data rozpoczęcia międzynarodowej kampanii ,,16 Dni Przeciwko
Przemocy wobec Kobiet”. To czas głośnego wołania: ,,NIE !” na przemoc występującą
w naszych rodzinach, środowiskach pracy i życia. Dziś ofiary przemocy mają bardzo często
twarz kobiety – pracownicy, żony, matki, córki, koleżanki. Dlatego Komisja Kobiet OPZZ po raz
kolejny zwraca uwagę na zjawisko przemocy, wobec którego nie można być obojętnym.
W Polsce od 700 tysięcy do miliona kobiet rocznie doświadcza przemocy, choć rzeczywista
skala zjawiska wciąż jest nierozpoznana. Związki zawodowe mogą i powinny być rzecznikiem
pokrzywdzonych kobiet w walce o ich prawa.
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