
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

22 marca 2021 r. 

1/3

Sprawy związkowe

16 marca odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ 

Prezydium krytycznie oceniło  Krajowy Plan Odbudowy przedłożony przez rząd.  Nie jest on, jak 
na razie, właściwą odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi Polska w kontekście 
wychodzenia z pandemii COVID-19 i budowania trwałych zabezpieczeń instytucjonalnych na 
przyszłość. Prezydium z zadowoleniem przyjęło inicjatywę konsultacji społecznych Komisji 
Europejskiej dotyczących warunków pracy na platformach cyfrowych. Regulacja tej kwestii to 
istotny element ze względu na postępującą cyfryzację. Do OPZZ dołączyły kolejne organizacje 
związkowe: Krajowy ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, NSZZ 
Pracowników „SPOŁEM” PSS, NSZZ Hutchinson Poland Łódź, Zakład nr 1, ZZ Pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

17 marca podpisano Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 
w sprawie wzrostu płac dla pracowników ochrony zdrowia na rok 2021

To propozycja wzrostu wskaźników minimalnych wynagrodzeń zasadniczych, gwarantowana 
finansowo przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 3,6 mld zł. OPZZ podkreśliło, że traktuje tę 
propozycję resortu jako punkt wyjścia i rozwiązanie wyłącznie na bieżący rok, postulując 
niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji w sprawie wzrostu wskaźników płac na lata następne. 
Wszystkie strony Zespołu zadeklarowały gotowość kontynuowania prac nad zwiększeniem 
poziomów minimalnych wynagrodzeń w kolejnych latach. Stanowisko zostało podpisane przez 
współprzewodniczących Zespołu ze strony związkowej i pracodawców (strona związkowa: 
przewodnicząca Urszula Michalska, OPZZ) oraz stronę rządową.  

OPZZ zwróciło się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z wnioskiem 
o pilne zwołanie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego 

Proponowany temat posiedzenia Zespołu to perspektywy rozwoju polskiej żeglugi promowej. 
OPZZ w swoim piśmie wskazało, że istnieje zaniepokojenie sytuacją oraz stanem dialogu 
społecznego w sektorze gospodarki morskiej. Szczególnie dotyczy to żeglugi promowej na 
Bałtyku, która odnotowuje w ostatnich latach stały wzrost przewozów i przynosi, pomimo 
trwającej pandemii, znaczne zyski. Strona związkowa Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi 
i Rybołówstwa Morskiego oraz Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Szczecinie 
wielokrotnie zwracały się do strony rządowej z wnioskami o stworzenie efektywnego programu 
rozwoju tej gałęzi transportu.

www.opzz.org.pl



Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się uruchomienia szczepień przeciw 
COVID-19 pracowników administracji i obsługi

Szczepienia tej grupy pracowników wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących 
stacjonarnie i mających kontakt z dziećmi oraz pozwolą na planowanie powrotu do zajęć 
stacjonarnych. To pracownicy niepedagogiczni mają codziennie bezpośredni kontakt z uczniami 
biorącymi udział w stacjonarnych zajęciach, z rodzicami najmłodszych dzieci i z kadrą 
pedagogiczną. To oni odpowiadają za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w reżimie 
sanitarnym w szkołach i przedszkolach. Razem z nauczycielami tworzą jeden zespół 
pracowników danej placówki oświatowej. Aby zatrzymać transmisję koronawirusa na terenie 
szkoły, przedszkola czy placówki należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

Kraj

W Polsce prawo do jednakowego wynagrodzenia gwarantuje kobietom 
i mężczyznom Konstytucja RP 

Dlatego OPZZ z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję Europejską projekt 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady 
równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej 
wartości, za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz stosownych 
mechanizmów ich egzekwowania. OPZZ zwraca uwagę, że przepisami przyszłej Dyrektywy 
należy objąć jak największą liczbę przedsiębiorstw i pracowników, aby rzeczywiście zmniejszyć 
lukę płacową i ograniczyć dyskryminację płacową. Zobowiązanie pracodawców 
zatrudniających co najmniej 250 pracowników do publicznego udostępniania określonych 
informacji jest – w ocenie OPZZ - niewystarczające.

Covid - 19 jako choroba zawodowa to temat dyskusji związkowego seminarium 
międzynarodowego organizowanego przez Europejski Instytut Związków 
Zawodowych (ETUI) 

Wideokonferencja zgromadziła związkowców, lekarzy medycyny pracy i ekspertów z 12 
państw członkowskich UE, którzy analizowali problematykę rozpoznawania i uznawania 
Covid-19 za chorobę zawodową. Polskę reprezentowała kilkunastoosobowa grupa 
związkowców z OPZZ. Dyskusja pokazała na jak różnych etapach uznawalności tej choroby 
jesteśmy w Europie. W wielu krajach Covid – 19 jest odrębną jednostką chorobową w rejestrze 
chorób zawodowych, w niektórych jest traktowany w kategoriach wypadku w pracy. OPZZ 
zainicjuje dyskusję publiczną odnośnie zmiany bądź uproszczenia prawa do stwierdzania Covid 
- 19 za chorobę zawodową.

www.opzz.org.pl

2/3



”Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to dokument niezbędny dla 
uzyskania unijnych środków.  Polska w ciągu najbliższych 5 lat może wykorzystać prawie 60 
mld euro.  KPO zawiera co prawda trafne diagnozy i definiuje ambitne cele rozwojowe, ale nie 
wskazuje instrumentów służących ich realizacji. To utrudnia ocenę jego zapisów pod kątem 
deklarowanej przez rząd spójności zaprojektowanych działań z politykami krajowymi 
i unijnymi. Dokument nie przynosi odpowiedzi na pytanie, czy cele KPO korespondują 
z założeniami niepublikowanych dotąd dokumentów tj. Polityką Przemysłową Polski i Nowym 
Ładem. Zbyt mało wiadomo na ich temat, stąd nasz niepokój, czy te dokumenty będą 
względem siebie komplementarne.  

Komentarz tygodnia

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu przeprowadzono regionalny etap 
konkursu dla młodzieży poświęconego wiedzy o prawie pracy i bhp – „Poznaj 
swoje prawa w pracy”.

Komentując to wydarzenie, Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady OPZZ województwa 
opolskiego, powiedział:  „Jest to szczególnie ważne dla Rady OPZZ w Opolu tym bardziej, że 
jako jedyna organizacja związkowa, uczestniczyliśmy w tak prestiżowym konkursie dla 
młodzieży i uczniów. Ważne jest, aby polska młodzież już na wczesnym etapie edukacji znała 
swoje prawa i obowiązki w pracy, gdyż w przyszłości to oni staną się pracownikami 
i pracodawcami”. Przewodniczący pogratulował laureatom i podziękował PIP w Opolu za 
zorganizowanie i przeprowadzenie I etapu konkursu. 

Kraj

Pracownicy Amazona we Włoszech zapowiadają 24-godzinny strajk 
na 22 marca br.

Trzy związki zawodowe - Filt Cgil, Fit Cisl oraz Uiltrasporti e Assoespressi - poinformowały 
w czwartek 11 marca, że rozmowy na temat kontraktów dla pracowników Amazona we 
Włoszech "…zostały  zerwane z powodu niechęci firmy do pozytywnego rozwiązania 
poruszonych kwestii. Amazon jest chronicznie niezdolny do konfrontacji z przedstawicielami 
pracowników, co jest złamaniem krajowych regulacji prawnych" - przekazały związki 
w oświadczeniu. Strajk obejmie wszystkich pracowników Amazona zatrudnionych w sektorze 
dostaw, centrach i firmach kurierskich we Włoszech. Amazon zatrudnia we Włoszech 8,5 tys. 
osób. Będzie to pierwszy strajk całej firmy w tym kraju. 

Świat

www.opzz.org.pl

3/3


