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Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

Sprawy związkowe
21 października br., na zdalnym posiedzeniu debatowała Rada Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych. Spotkanie zdominowały tematy związane z sytuacją społeczno-gospodarczą Polski w czasie pandemii COVID – 19.
Posiedzenie odbyło się w połowie IX Kadencji organów konfederacji. Rada zapoznała się
ze sprawozdaniem z dotychczasowej realizacji Programu OPZZ na lata 2018 - 2022. Spotkanie
zdominowały tematy związane z aktualną sytuacją społeczną i gospodarczą Polski.
Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił działania Centrali na rzecz ochrony
miejsc pracy i praw pracowniczych w czasie pandemii koronawirusa. Rada zapoznała się
z raportem OPZZ dotyczącym sytuacji na rynku pracy. Na posiedzeniu była obecna Olga
Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

OPZZ wydało oświadczenie w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia
w czasie pandemii.
Stwierdza m.in: Rząd łamie Konstytucję pod względem dostępności pacjentów do ochrony
zdrowia! To aktualna diagnoza realizacji art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, który brzmi: „Obywatelom,
niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. To co widzimy w polskich
szpitalach jest zaprzeczeniem zdrowotnego solidaryzmu społecznego. Wydolność systemu
testowania przechodzi kryzys a pracownicy ochrony zdrowia są wyczerpani psychicznie
i fizycznie, samodzielnie organizując opiekę nad pacjentem. Okazało się, że zapewnienia rządu
o przygotowaniu systemu ochrony zdrowia do drugiej fali pandemii były iluzoryczne.

OPZZ apeluje do rządzących o ochronę miejsc pracy:
Nie możemy pozwolić na to, by główny koszt walki z kryzysem pandemicznym ponosili
pracownicy i ich rodziny. Wciąż zawierane są porozumienia mające na celu obniżenie
wynagrodzeń. Dyskryminującym rozwiązaniem są niższe odprawy, odszkodowania oraz
świadczenia pieniężne dla zwalnianych pracowników. Nie do zaakceptowania jest zawieszanie
przez pracodawcę obowiązków w sferze socjalnej, tym bardziej, że z tego wsparcia korzystają
rodziny o najniższych dochodach. Zwracamy się do wszystkich związkowców, abyśmy wspólnie
bronili swoich praw pracowniczych i miejsc pracy! To rząd i władze publiczne są
odpowiedzialne za stabilizację gospodarki, a zwłaszcza utrzymanie zatrudnienia
i niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstw.
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Kraj
Przedstawiciele organizacji związkowych działających w Energa Operator SA
Oddział w Płocku spotkali się z pracownikami przed siedzibą spółki.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele innych spółek Grupy Energa - Energa Logistyka
Sp. z o.o. i Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku.
Od kwietnia br. właścicielem Grupy jest PKN ORLEN. W związku z wypowiedzeniem
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dotychczasowe warunki pracy i płacy mogą się
pogorszyć. Podejmowane są pierwsze próby wprowadzania niekorzystnych zmian dla
pracowników. Sytuacja we wszystkich spółkach Grupy jest równie dramatyczna. Organizacje
związkowe uzyskały akceptację dla podejmowanych działań, które będą uzależnione
od stanowiska właściciela i pracodawcy.

Świat
Polski rząd nie chce zrealizować wniosku OPZZ o likwidację darmowych staży,
ale Parlament Europejski w przyjętej 8 października br. rezolucji w sprawie
gwarancji dla młodzieży mówi jednym głosem z OPZZ: Stop bezpłatnym
stażom!
Jednym z priorytetów programowych OPZZ jest likwidacja darmowych praktyk i staży, poprzez
uznanie obowiązku wynagradzania każdego rodzaju pracy. Apelowaliśmy o to już ponad rok
temu na konferencji prasowej z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy, zwołanej pod hasłem
„Stop bezpłatnym stażom”. Rząd upiera się jednak, że likwidacja bezpłatnych praktyk zaszkodzi
potencjalnym praktykantom, ponieważ mogą być oni w ten sposób pozbawieni okazji zdobycia
doświadczenia w niektórych firmach lub instytucjach.

”

Komentarz tygodnia

OPZZ bardzo krytycznie ocenia retorykę debaty publicznej rządu, w której
odpowiedzialnością za skalę rosnących zakażeń obarczani są obywatele,
jakoby niestosujący się do wprowadzanych chaotycznie restrykcji.
Karygodne są słowa ministra zdrowia, który ocenia zachowanie Polaków jako ,,skrajny egoizm
budzący przerażenie”. Trudno uwierzyć w przekaz premiera, iż: ,,nie ma w tym momencie nic
ważniejszego dla rządu niż to, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo”, wobec
wielomiesięcznych zaniedbań organizacyjnych i finansowych w obliczu drugiej fali pandemii
zapowiadanej już od wiosny tego roku. OPZZ wzywa rząd do natychmiastowych, realnych
działań – organizacyjnych i finansowych, przypominając słowa ministra zdrowia
wypowiedziane w dniu jego nominacji: ,,Wszystkie ręce na pokład!”.
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