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Sprawy związkowe

Kolejny raz obchodziliśmy Święto Pracy w czasie pandemii, która odciska 
tragiczne piętno w polskich rodzinach 

W tym szczególnym czasie OPZZ upomina się o utrzymanie miejsc pracy, o wprowadzenie 
mechanizmów, które pozwolą w zdrowiu przetrwać pandemię, o szybszy wzrost wynagrodzeń. 
Prezydium Konfederacji wzywaj do zachowania jedności pracowniczej w poszanowaniu 
różnych oczekiwań poszczególnych branż i grup zawodowych, młodych i starszych 
pracowników. W Warszawie, kierownictwo OPZZ z przewodniczącym Andrzejem 
Radzikowskim na czele, złożyło kwiaty w miejscach związanych z walką o prawa pracownicze 
- na Placu Grzybowskim, na Cytadeli Warszawskiej i pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego. 
Wiązanki składali również przedstawiciele organizacji członkowskich wchodzących w skład 
konfederacji.

OPZZ informuje o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
w PKP Telkol sp. z o.o. 

W piśmie przekazanym stronie społecznej 15 kwietnia br. pracodawca poinformował 
o wypowiedzeniu obowiązującego ZUZP w PKP TELKOL sp. z. o. o. Zawarte w nim uzgodnienia 
obowiązują do 31 października br. W komunikacie organizacji związkowych skierowanym do 
pracowników spółki czytamy m.in. : „Jako strona społeczna zwróciliśmy się do Central OPZZ, 
FORUM, NSZZ Solidarność o wsparcie naszych działań na forum Rady Dialogu Społecznego”. 
Spełniając oczekiwania przedstawicieli załogi PKP Telkol, przewodniczący OPZZ Andrzej 
Radzikowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Rady Dialogu Społecznego 
punktu dot. sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki.

29 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego 
pracowników oświaty

Zadaniem tego gremium  – zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej  – jest wypracowywanie systemowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej 
oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków 
pracowników oświaty. Podczas posiedzenia Zespołu przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę na brak 
projektu rozporządzenia szczegółowo regulującego kwestię organizacji dodatkowych zajęć 
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym wynagradzania nauczycieli za realizację tych 
zajęć. Minister Przemysław Czarnek zarysował przyszłe zmiany w systemie wynagradzania 
nauczycieli. Będą one przedmiotem majowego posiedzenia Zespołu.
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”OPZZ nieustannie działa na rzecz godnej pracy, płacy i emerytury

To wezwanie jest szczególnie aktualne i dramatyczne w czasie wielkiej zarazy, która brutalnie 
obnażyła bezsilność rządzących na całym świecie. Na pierwszej linii walki z pandemią, 
zarówno w ochronie zdrowia jak i gospodarki, stanęli pracownicy. To oni, nie zważając na 
zagrożenie zdrowia i życia, nie bacząc na porę dnia czy nocy, przychodzili do pracy. To oni są 
głównymi wytwórcami dochodów państwa i zysków przedsiębiorców. Tymczasem najgłośniej 
dyskutuje się o tym czy i kiedy otworzyć siłownie, salony fryzjerskie, hotele, restauracje. Dlatego 
obchodząc Święto Pracy trzeba skierować reflektory na pracowników. Ku pamięci rządzących!

Komentarz tygodnia

Zagrożenia prewencji organizacyjnej i technicznej zakażeń SARS-CoV-2 były 
głównym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska zwróciła uwagę na 
niepokojące dane dotyczące niespotykanej dotychczas ilości wystawionych zaświadczeń 
lekarskich (22,7 mln na prawie 270 mln dni absencji chorobowej), co stanowi wzrost o 4, 4 proc. 
w porównaniu z rokiem 2019. W tej liczbie, o ponad 1/4 wzrosła ilość zwolnień lekarskich 
wydanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań, jakimi są między innymi 
izolacja społeczna, niepokój, sięganie po alkohol czy substancje psychoaktywne, a także 
niezgłaszanie choroby w odpowiednim czasie w obawie przed stygmatyzacją społeczną. 

Kraj

Francuskie związki zawodowe zorganizowały ponad 300 pierwszomajowych 
manifestacji w całym kraju 

Centrale związkowe CGT, FO, FSU i Solidaires zaapelowały o zorganizowanie „dnia mobilizacji 
i manifestacji”. Domagały się zwiększenia zatrudnienia, podwyżek płac, lepszych usług 
publicznych i ochrony socjalnej. Największe demonstracje  odbyły się w Paryżu, Lyonie, Lille, 
Bordeaux, Marsylii, Nantes. W Paryżu spotkało się tysiące manifestantów. Wśród nich także 
„żółte kamizelki”. To niesformalizowany ruch społeczny, który powstał w 2018 roku, aby 
protestować przeciwko rosnącym podatkom i kosztom życia. Ponad 5 tys. policjantów pilnowało 
porządku w stolicy Francji. Policja interweniowała w Lyonie aby rozproszyć grupę 200 osób 
z racami, które chciały zakłócić pochód. 

Świat
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