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Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

Sprawy związkowe
Federacja
Związków
Zawodowych
Górnictwa
Węgla
Brunatnego
zorganizowała w Warszawie manifestację w obronie miejsc pracy i polskiej
energetyki opartej na węglu brunatnym.
Zgodnie z ustaleniami organizatorów protestów, które odbyły się w Bełchatowie 3 i 10 lipca, 28
sierpnia br. związkowcy spotkali się przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Następnie
manifestanci przeszli na plac przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. W petycji
skierowanej do premiera Morawieckiego i wicepremiera Sasina wnieśli między innymi
o przyjęcie do pracy pracowników zwolnionych z naruszeniem prawa z PGE i PGE GiEK SA,
powrót do dialogu społecznego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi oraz
przedstawienie programów osłonowych dla osób zwalnianych z zakładów górniczych.
Związek Zawodowy Pracowników ZUS apeluje do prezes Gertrudy Uścińskiej
o podjęcie pilnych działań mających na celu wyłączenie pracowników ZUS
z grupy urzędników, dla których przewiduje się zamrożenie płac
w przyszłorocznym budżecie państwa.
Związkowcy wnoszą ponadto o dostosowanie liczby pracowników do ilości zadań
wykonywanych przez Zakład. Oprócz podstawowych obowiązków państwa realizowanych
przez ZUS, doszły zadania wynikające z przepisów „Tarczy antykryzysowej”. Zakład nie
otrzymał środków na realizację nowych zadań, nie zwiększono też zatrudnienia. Brakuje
systemów informatycznych i pełnej automatyzacji, co skutkuje ponadnormatywnym
wykorzystywaniem godzin nadliczbowych. Niektórzy pracownicy zostali zmuszeni do pracy
także w soboty i niedziele, bez zachowania zagwarantowanego prawem odpoczynku
dobowego.
Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, spotkał się w Gdańsku
z uczestnikami szkolenia na temat udziału przedstawicieli związków
zawodowych w kształtowaniu prawa.
W szkoleniu, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, wzięło udział kilkudziesięciu
związkowców z województwa pomorskiego. Szef konfederacji mówił o roli centrali związkowej
w przygotowywaniu nowych aktów prawnych. Przedstawił stanowisko OPZZ w sprawie ustawy
budżetowej, waloryzacji rent i emerytur oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej na 2021 r. Zapoznał zebranych z inicjatywami legislacyjnymi wnoszonymi
przez OPZZ do Rady Dialogu Społecznego. Opowiadał o współpracy z Sejmem i innymi
organami władzy publicznej. Andrzej Radzikowski omówił założenia kampanii programowo –
legislacyjnej OPZZ „Czas na nowe otwarcie”.
1/2

www.opzz.org.pl

Kraj
Związki zawodowe obawiają się kłopotów związanych z opanowaniem
epidemii w szkołach.
Zdaniem prezes bielskiego Koła ZNP Gabrieli Herzyk, sytuacja jest nie do przewidzenia pedagodzy obawiają się, że gdyby doszło do masowych zakażeń, nauczyciele i dyrektorzy
szkół staną się adresatami oskarżeń o zaniedbania. Dodatkowe obawy związane
z bezpieczeństwem pandemicznym wzbudza fakt, że ok. 100 tysięcy polskich pedagogów
pracuje w więcej niż jednej szkole. Problemem do rozwiązania jest także dowóz uczniów do
szkół przy zmniejszonej ilości osób w autobusach oraz liczebność klas w szkołach i oddziałów
w przedszkolach. Może to oznaczać konieczność wprowadzenia dwuzmianowości.
Samorządowcy oczekują na opinie sanepidu w tej sprawie.

Świat
Na Białorusi od prawie dwóch tygodni dochodzi do protestów przeciwko
sfałszowaniu wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Aleksandr
Łukaszenka.
Prezydent Białorusi, podczas wizyty w agrokombinacie Dzierżyński pozwolił sobie na
zagrożenie strajkującym tym, że na miejsca pracy protestujących przyjadą "bezrobotni górnicy
z Ukrainy"... „Górnicy to jedna z najbardziej solidarnych grup na świecie. Zapewniam, że nikt
z ukraińskich górników nie zamierza jechać na Białoruś, żeby być łamistrajkiem!" - napisał na
Facebooku szef Niezależnego Związku Zawodowego Górników Ukrainy Mychajło Wołynec.
Wyraził też wsparcie dla białoruskich kolegów w imieniu związku zawodowego i wezwał
Łukaszenkę, by nie wykorzystywał imienia ukraińskich górników w swoich politycznych
interesach.

”

Komentarz tygodnia

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
podjęło decyzję o wspólnych działaniach organizacji związkowych
zmierzających do zabezpieczenia miejsc pracy, i zagwarantowania praw
pracowniczych.
Związkowcy oczekują sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej kraju
połączonej z transformacją gospodarczą regionów, w których funkcjonują zakłady górnicze i
firmy kooperujące. Związki zawodowe i pracownicy byli przez ostatnie lata zapewniani o
uzyskaniu do końca 2019 roku koncesji dla Zagłębia Konińsko – Turkowskiego, Zagłębia
Bełchatowskiego i Zagłębia Turoszowskiego. Brak rzetelnych informacji co do przyszłości
wydobycia węgla brunatnego powoduje wielkie obawy. Rządzący powinni zrozumieć, że
niechęć do prowadzenia konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną może w konsekwencji
zaowocować eskalacją społecznego niezadowolenia.
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