
Drugi dzień wysłuchania publicz-
nego w sprawie Krajowego Pla-
nu Odbudowy został poświęco-
ny transformacji cyfrowej. Jest 
ona kluczowa dla gospodarki  
i pracowników. 

W ramach KPO planowane są inwe-
stycje, których celem jest wyelimi-
nowanie problemu wykluczenia cy-
frowego i braku dostępu do szybkie-
go Internetu dla części mieszkańców 
kraju. Realizowane będą inwesty-
cje cyfrowe w różnego rodzaju usłu-
gi publiczne dla obywateli, które sta-
ły się kluczowe w czasie pandemii, 
w tym działania na rzecz cyfrowej 
szkoły. Podobnie jak pierwszego 
dnia wysłuchania publicznego, ak-
tywni byli przedstawiciele OPZZ.  
I tym razem byliśmy jedyną cen-
tralą związkową, która reprezen-
towała głos pracowników w trakcie 
debaty o najważniejszych wyzwa-
niach nowoczesnej gospodarki.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP 
zwrócił uwagę na potrzebę uporząd-
kowania przepisów prawa pracy w 
zakresie dotyczącym pracy zdal-
nej oraz zagwarantowania pracow-
nikom, w tym nauczycielom zwro-
tu kosztów ponoszonych w związku 
ze świadczeniem pracy poza siedzibą 
pracodawcy. Zaapelował o zapewnie-
nie szkołom sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania ułatwiającego 
pracę nauczycielom. Wskazał ponad-
to na wyzwanie, którym jest moty-
wowanie uczniów w trakcie zdalnej 
edukacji oraz przeciwdziałanie wy-
paleniu zawodowemu nauczycieli.

Jerzy Wysokiński, przewodniczący 
Związku Zawodowego Inżynierów  
i Techników w Orange, mówił o po-
trzebie zwiększenia inwestycji zwią-
zanych z dostępem do internetu i uru-
chomienia technologii 5G, aby prze-
ciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. 
Zauważył, że pomimo rozbudowy 

sieci szerokopasmowych wciąż pozo-
stały na mapie Polski miejsca, gdzie 
nie ma dostępu do usług cyfrowych, 
dlatego konieczne są zmiany w prze-
pisach prawa np. prawa budowlanego 
przyspieszające inwestycje.

Aleksandra Wąsik, ekspertka ZNP 
podniosła z kolei, że w KPO braku-
je odrębnego komponentu dotyczą-
cego edukacji. Jej zdaniem KPO nie 
zabezpiecza wystarczających środ-
ków finansowych na rozwój kompe-
tencji cyfrowych. Nie odpowiada tak-
że na potrzeby dzieci i młodzieży do-
tkniętych pandemią, nie podnosi ich 
bezpieczeństwa cyfrowego w sieci (w 
kontekście cyberprzemocy i dostę-
pu do szkodliwych treści) oraz pomi-
ja kwestię szkoleń nauczycieli i mło-
dzieży z tej tematyki.
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Kraj

Wysłuchanie publiczne w sprawie 
KPO z udziałem OPZZ

Rozpoczęło się pięciodniowe wysłuchanie publiczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 
Tematem przewodnim pierwszego dnia dyskusji (22 marca br.) była odporność i konkurencyjność 
gospodarki. 

W wysłuchaniu wzięli udział 
przedstawiciele samorządów, 
partnerów społecznych i organi-
zacji pozarządowych. OPZZ by-
ło jedyną centralą związkową, 
która zaprezentowała w trak-
cie wysłuchania opinię do KPO. 
Krytyczne stanowisko OPZZ 
przedstawili Anna Kieracińska  
i Norbert Kusiak. Wskazali oni, że 
KPO nie jest, jak na razie, właściwą 
odpowiedzią na wyzwania gospo-
darcze przed którymi stoi Polska  
w kontekście wychodzenia z pan-
demii COVID-19. Przede wszyst-
kim KPO nie gwarantuje wyż-
szych wynagrodzeń w kontekście 
rosnącej wydajności pracy oraz 
podniesienia jakości miejsc pracy. 
W Krajowym Planie Odbudowy 

brak jest deklaracji, że rząd podej-
mie działania na rzecz wydosta-
nia się Polski z pułapki średniego 
dochodu i oparcia przewag kon-
kurencyjnych o wysokiej jakości, 
innowacyjne produkty i usługi,  
a nie o niskie wynagrodzenia pra-
cowników. W tym kontekście nie-
pokoi, że projekty B+R, związa-
ne z rozwojem nowych technologii  
i produktów mogą liczyć na wspar-
cie w mocno zawężonym zakre-
sie. Nie ma ponadto pewności, że 
planowane na ten cel środki oka-
żą się wystarczające. OPZZ zade-
klarowało współpracę w celu po-
prawienia Krajowego Planu Od-
budowy, aby służył on wszystkim 
pracującym.

Pomysłodawcą i patronem wy-
słuchania jest Podkomitet do 
spraw Rozwoju Partnerstwa, 
który funkcjonuje w systemie 
wdrażania Funduszy Europej-
skich. Jego członkami są przed-
stawiciele rządu, samorządu, 
partnerów społecznych, a tak-
że organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego.

Kolejne wysłuchania w sprawie 
Krajowego Planu Odbudowy od-
będą się 23, 24, 29 i 30 marca br. 
Będą dotyczyć: cyfryzacji, do-
stępności i jakości służby zdro-
wia, transformacji energetycznej 
oraz ekologicznego transportu.
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Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kolejny raz upomina się o wprowadze-
nie emerytur stażowych. Tym razem taki apel znalazł się na biurku prezesa Prawa i Sprawiedli-
wości – Jarosława Kaczyńskiego.

Jako strona społeczna, OPZZ 
domaga się wprowadzenia 
tych rozwiązań do prezento-
wanego przez partię rządzą-
cą Nowego Polskiego Ładu – 
a dokładniej, do punktu „Zło-
ta jesień życia”.

Warty przypomnienia jest 
fakt, że pod obywatelskim 
projektem ustawy wprowa-
dzającej emerytury stażowe 

podpisało się ponad 700 tys. 
osób pracujących, co oznacza 
wysokie poparcie społeczne 
dla tego rozwiązania.

Jako największa polska kon-
federacja związkowa, OPZZ 
uważa, że wprowadzenie 
emerytur stażowych do pol-
skiego prawodawstwa jest za-
biegiem koniecznym, o który 
batalia trwa już zbyt długo.

Z dokładną treścią apelu mo-
gą się zapoznać Państwo  
w linku poniżej.

Pismo do Jarosława Kaczyń-
skiego, Prezesa PiS, Posła na 
sejm RP.

Emerytury Stażowe - wniosek na 
biurku prezesa Kaczyńskiego!
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Kraj

Spotkanie Przewodniczącego 
OPZZ z Główną Inspektor Pracy

19 marca br. przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski spotkał się z Główną Inspektor Pracy Ka-
tarzyną Łażewską – Hrycko. 

Przewodniczący przekazał na rę-
ce Pani Inspektor list gratulacyjny  
w imieniu organizacji związko-
wych OPZZ w związku z powo-
łaniem na stanowisko Główne-
go Inspektora Pracy podkreślając, 
że jest to funkcja niezwykle za-
szczytna, lecz trudna i wymaga-
jąca determinacji w działaniu na 
rzecz przestrzegania praworząd-
ności w stosunkach pracy. 

Podczas spotkania dyskutowano  
o bieżącej sytuacji pandemii w 
kontekście działań kontrolnych i 
prewencyjnych Inspekcji Pracy 
oraz obszarach współpracy pomię-
dzy OPZZ i PIP. Przewodniczą-
cy przedstawił Głównej Inspek-
tor Pracy propozycję nowelizacji 

,,Porozumienia o współpracy po-
między OPZZ i GIP” podpisanego 
w 2007 r., uznając, iż po 14 latach 
zasadne byłoby dokonanie prze-
glądu zakresu współpracy i posze-
rzenia jej o obszary związane z no-
wymi wyzwaniami współczesne-
go rynku pracy. 

W dalszej części dyskutowa-
no o szkoleniach dla organizacji 
związkowych OPZZ organizowa-
nych przez Okręgowe Inspektora-
ty Pracy i Ośrodek Szkolenia PIP 
we Wrocławiu, wyzwaniach zwią-
zanych z pracą zdalną w aspekcie 
bezpieczeństwa pracy i wypad-
kowości, działaniach kontrolnych 
m.in. wobec opiekunek delegowa-
nych do pracy w Niemczech czy 

projekcie OPZZ i Konfederacji Le-
wiatan ,,Agencja zatrudnienia 
przyjazna pracownikom”. Prze-
wodniczący poinformował także 
o corocznej ocenie, dokonywanej 
przez Radę OPZZ, współpracy na-
szych organizacji członkowskich  
i Inspekcji Pracy w obszarze 
ochrony pracy oraz posiedzeniu 
Rady OPZZ na ten temat planowa-
nej 22 września tego roku. Głów-
na Inspektor Pracy zapewniła 
o otwartości na wzajemną, bie-
żącą współpracę z organizacja-
mi związkowymi w kontrolnej 
i prewencyjnej działalności In-
spekcji Pracy.

(rg)
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Branże i regiony

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa 
Łódzkiego 19.03.2021

19 marca br. odbyło się posie-
dzenie Prezydium Rady OPZZ 
Województwa Łódzkiego oraz 
posiedzenie Rady OPZZ Woje-
wództwa Łódzkiego z gościn-
nym udziałem Wiceprzewodni-
czącej OPZZ Barbary Popielarz.

Tematami posiedzenia były m.in: 
sprawy bieżące OPZZ przedsta-
wione przez Wiceprzewodniczącą 
Barbarę Popielarz, Przewodniczą-
cy Marek Błaszczyk poinformo-
wał o działaniach Zespołu proble-
mowego Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego Województwa 
Łódzkiego do spraw transforma-
cji regionu bełchatowskiego, na-
wiązał do Światowego Dnia Bez-
pieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Pracy oraz obchodów  majowych. 
Na posiedzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele NSZZ Hutchinson 

Poland Łódź, Zakład nr 1, którym 
Przewodniczący pogratulował 
przystąpienia do struktur OPZZ. 
Kolega Zygmunt Mierzejewski 
nawiązał do przygotowania doku-
mentów na następne lata w Fundu-
szach Europejskich (Umowa Part-
nerstwa, Programy dla wojewódz-
twa, Krajowy Plan Odbudowy). 

Posiedzenie zakończono złoże-
niem życzeń świątecznych.

Zdjęcia ze spotkania: https://
www.opzz.org.pl/aktualnosci/
branze-i-regiony/posiedzenie-ra-
dy-opzz-wojewodztwa-lodzkie-
go-19-03-2021

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/posiedzenie-rady-opzz-wojewodztwa-lodzkiego-19-03-2021
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/posiedzenie-rady-opzz-wojewodztwa-lodzkiego-19-03-2021
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Polityka społeczna

Jest porozumienie ws. wzrostu 
płac w ochronie zdrowia!

Po ponad miesięcznych, bardzo 
intensywnych negocjacjach pła-
cowych w Trójstronnym Zespole 
ds. Ochrony Zdrowia odnośnie 
wzrostu najniższych wynagro-
dzeń zasadniczych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, 17 marca br. zosta-
ło podpisane Stanowisko Trój-
stronnego Zespołu ds. Ochrony 
Zdrowia popierające rozpoczę-
cie procedowania propozycji Mi-
nisterstwa Zdrowia dotyczącej 
wzrostu płac dla pracowników 
ochrony zdrowia na rok 2021, w 
wersji przedstawionej na posie-
dzeniu w dniu 26 lutego br.

To propozycja wzrostu wskaźni-
ków minimalnych wynagrodzeń 
zasadniczych tylko na 2021 rok, 
gwarantowana finansowo przez 
Ministerstwo Zdrowia w kwocie 
3,6 mld zł. 

W uzgodnieniu, istotnym zapisem 
jest zapewnienie środków finan-
sowych na realizację wzrostu płac 
oraz oczekiwanie strony społecz-
nej na pilne rozpoczęcie prac legi-
slacyjnych nad ustawą uwzględnia-
jącą propozycje resortu z 26 lutego 
2021 r. (pisaliśmy o szczegółach 
tej propozycji wcześniej), bowiem 
nowelizacja zapisów musi wejść 
w życie 1 lipca tego roku. Jedno-
cześnie wszystkie strony Zespo-
łu zadeklarowały gotowość nie-
zwłocznego kontynuowania prac 
nad zwiększeniem poziomów mi-
nimalnych wynagrodzeń gwaran-
towanych w kolejnych latach. Sta-
nowisko zostało podpisane przez 
współprzewodniczących Zespołu 
ze strony związkowej i pracodaw-
ców (strona związkowa: przewod-
nicząca Urszula Michalska OPZZ) 
oraz stronę rządową reprezento-
waną przez wiceministra zdrowia 

Macieja Miłkowskiego. Stanowi-
ska, jako jedyne, nie przyjęło Fo-
rum Związków Zawodowych.

W czasie negocjacji i obecnie, 
OPZZ niezmiennie podtrzymy-
wało opinię, iż propozycję resor-
tu traktujemy jako punkt wyjścia 
i rozwiązanie tylko na ten rok, 
od czego zaczynamy negocjacje 
wzrostu wskaźników płac na lata 
następne. 

W najbliższym czasie rozpocznie 
się proces legislacyjny – czeka-
my na projekt nowelizacji ustawy 
z dnia 8 czerwca 2007. o sposo-
bie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektó-
rych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych, reali-
zujący Stanowisko Trójstronnego 
Zespołu. 

Stanowisko Trójstronnego Ze-
społu ds. OZ 

Stanowisko do pobrania: https://
www.opzz.org.pl/opinie-i-anali-
zy/polityka-spoleczna/jest-porozu-
mienie-ws-wzrostu-plac-w-ochro-
nie-zdrowia
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