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30 kwietnia 2021 r.

Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

APEL PIERWSZOMAJOWY
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Od 131 lat na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Rok temu
pandemia COVID - 19 uniemożliwiła nam tradycyjne świętowanie. Wierzyliśmy jednak, że 1 maja 2021
roku znowu spotkamy się na pochodach, a sytuacja w kraju i na świecie wróci do normy. Niestety tak się
nie stało. Koronawirus niszczy ludzkie zdrowie i gospodarkę, tym samym względną stabilizację milionów
polskich rodzin. Padają zakłady pracy, ludzie tracą zatrudnienie. Mimo to jesteśmy przekonani, że
wyjdziemy z kryzysu, bo wierzymy w skuteczność naszych działań.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nieustannie walczy o utrzymanie miejsc pracy,
o wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą godnie i w zdrowiu przetrwać epidemię. Potrzebna jest
nam siła pozwalająca skutecznie odbudować gospodarkę. Ponadto czekają nas wielkie wyzwania:
sprawiedliwy i racjonalny podział setek miliardów euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy, Europejski
Zielony Ład, transformacja energetyczna, uzgodnienie Umowy Społecznej regulującej obszary rynku
pracy i gospodarki po pandemii. Stajemy przed trudnymi negocjacjami z rządem. Naszym priorytetem jest
utrzymanie miejsc pracy oraz ich odbudowa, tam gdzie są tracone. Od Rządu RP oczekujemy partnerskiej
współpracy.
Naszym priorytetem jest szybszy wzrost wynagrodzeń. Jako jeden z instrumentów tego wzrostu OPZZ
zgłosił propozycję zmniejszenia tzw. klina podatkowego, co pozwoliłoby zwiększyć płacę netto – czyli tę,
którą tak naprawdę otrzymują pracownicy bez zwiększania płacy brutto.
Będziemy sprawdzać realizacje deklaracji i obietnic rządu. Sprzeciwimy się wszelkim próbom manipulacji.
Nie pozwolimy na dzielenie ludzi pracy. Skorzystamy ze wszystkich praw przysługujących związkom
zawodowym!
OPZZ wzywa do zachowania jedności pracowniczej w poszanowaniu różnych oczekiwań
poszczególnych branż i grup zawodowych, młodych i starszych pracowników.

Kierujmy się tym, co nas łączy!
Przypomnijmy prawdziwe znaczenie słowa solidarność!
Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji
o inspirowanie obchodów Święta Pracy w swoich środowiskach. Pamiętajmy przy tym o zachowaniu
środków ostrożności obowiązujących w czasie pandemii.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA!
Prezydium OPZZ
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Sprawy związkowe
Andrzej Radzikowski: „Świat po pandemii będzie inny”
Na pewno nastąpi przyspieszone wykorzystywanie platform internetowych, zarówno
w działalności wytwórczej, usługowej, jak i związkowej. To zjawisko ma dobre strony i złe. Praca
zdalna pozwala na pracę bez wychodzenia z domu, ale z drugiej strony odbywa się kosztem
rodziny, alienuje z zespołu pracowniczego. Widzimy to wyraźnie – bo poparcie pracowników
dla pracy zdalnej spada. Jest pół na pół. Ale też nie wiemy, jakie formy praca zdalna przyjmie
w przyszłości. Jak będzie opisana w kodeksie pracy. Musimy to monitorować. I na pewno ten
rodzaj pracy utrudni działanie związków – bo pracowników rozrzuconych po domach ciężej
zorganizować”.
Tygodnik Przegląd, 26.04.2021

Kraj
Obradował Krajowy Zjazd ZZ Maszynistów Kolejowych w Polsce
W sprawozdaniu z działalności Prezydent Leszek Miętek przedstawił działania operacyjne
i związkowe w czasie pandemii COVID-19. ZZM dostosował swoje priorytety m.in. uzgadniając
z pracodawcami a następnie wdrażając procedury ochrony osobistej zapobiegające
zakażeniom w miejscu pracy. Prezydent omówił również działania w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zwiększające bezpieczeństwo pracy na pojazdach
trakcyjnych (pojazdy kolejowe z napędem własnym). Istotne były też kwestie socjalne
poprawiające procedury powypadkowe w celu zwiększenia wsparcia pracodawcy dla
pracowników, którzy uczestniczyli w wypadkach. Prezydent Miętek przybliżył ponadto zasady
i efekty współpracy Związku z pracodawcami, partnerami społecznymi i organami
ustawodawczymi.

Świat
Międzynarodówka Edukacyjna zrzeszająca związki zawodowe pracowników
edukacji i nauki ze 178 krajów (w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego)
rozpoczyna kampanię „Nauczanie dla Planety”
Celem kampanii jest zmobilizowanie światowej społeczności do działań na rzecz wysokiej
jakości edukacji klimatycznej przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26)
zaplanowaną na listopad 2021 r. Wydarzeniem, które zainaugurowało kampanię był Światowy
Szczyt Edukacyjny - 21 kwietnia br., zorganizowany jako wirtualne spotkanie z udziałem
wybitnych aktywistów na rzecz klimatu ze wszystkich kontynentów. Ważnym celem szczytu było
przedstawienie manifestu dotyczącego jakości edukacji dla wszystkich w zakresie zmian
klimatycznych. Dzień wcześniej manifest został przyjęty przez Zarząd Światowy
Międzynarodówki Edukacyjnej.
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