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

1 września, pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,  wiceprzewodni-
czący OPZZ - Barbara Popielarz, Piotr Ostrowski, Sebastian Koćwin oraz 
przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z prezesem Sławomirem 
Broniarzem na czele, złożyli hołd nauczycielom, którzy narażali i  tracili życie, 
prowadząc tajne nauczanie  w Polsce  w czasie II wojny światowej.

Tajna Organizacja Nauczycielska już od pierwszych dni okupacji niemieckiej organizowała 
nauczanie dla młodzieży, pomagała nauczycielom, ukrywała poszukiwanych przedstawicieli 
inteligencji, pomagała osadzonym w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Swoimi 
strukturami obejmowała obszar Generalnego Gubernatorstwa, aktywnie działała na terenach 
przyłączonych do Rzeszy. Mimo okrutnych kar za nielegalne nauczanie i pielęgnowanie 
polskości nauczyciele niezłomnie służyli młodzieży. Cześć Ich Pamięci!

31 sierpnia obradowała Rada Krajowa ZZ Maszynistów Kolejowych w Polsce. 
Mówiono m.in. o problemach w spółkach kolejowych i na rynku pracy. 

Najpoważniejszą jest sytuacja w PKP CARGO S.A. gdzie rozpoczęto przygotowania do akcji 
protestacyjnej przeciwko bierności zarządu spółki w utrzymaniu pozycji rynkowej oraz 
przewozów pozwalających w pełni wykorzystać jej potencjał. 1 września przedstawiciele ZZM 
z prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele uczestniczyli w uroczystościach w Szymankowie 
i Tczewie, upamiętniających wybuch II wojny światowej. Tutaj poległo 21 inspektorów celnych 
oraz kolejarzy strzegących ważnego węzła na magistrali kolejowej Berlin-Królewiec. Pod 
pomnikiem upamiętniającym ofiary niemieckiej agresji związkowcy  uczestniczyli w apelu 
poległych i złożyli kwiaty. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje wobec działań ministra edukacji 
Dariusza Piontkowskiego, który wykorzystuje sytuację związaną z zagroże-
niem epidemicznym do prowadzenia pozorowanego dialogu ze Związkiem.

W ostatnich miesiącach minister edukacji wprowadza szereg rozporządzeń dotyczących 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a także w sprawach 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach. Robi to bez konsultacji i opinii Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, dyskryminując organizację, która w tym roku obchodzi 115. urodziny. 
Ponadto minister Piontkowski stosuje swoistą retorykę, nazywając ZNP „grupą polityczną”. 
- To jest nieuprawniona opinia i stanowi poważne nadużycie – podkreślają oburzeni 
związkowcy.
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”W rządowym dokumencie ,,Założenia projektu budżetu państwa na rok 
2021”, w części dotyczącej rynku pracy, rząd przewiduje, że stopa 
rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. 
na koniec 2020 r., zaś w 2021 r. wyniesie 7,5 proc. 

Zdaniem OPZZ te prognozy są zbyt optymistyczne. Ponadto negatywnie oceniamy brak 
systemowych działań rządu na rzecz wysokiego bezpieczeństwa zatrudnienia i ograniczenia 
niestabilnych form zatrudnienia. OPZZ uważa, że państwo powinno aktywnie działać na rzecz 
promocji stabilnego zatrudnienia w ramach umów o pracę na czas nieokreślony oraz 
proponować działania wspierające zatrudnienie, czego zabrakło w kolejnych rządowych 
propozycjach Tarcz Antykryzysowych.

Komentarz tygodnia

Świat

Komisja Europejska zaproponowała przyznanie 81,4 mld euro pomocy 
finansowej dla piętnastu państw członkowskich w ramach instrumentu SURE 
w celu wsparcia krajowych programów pracy w niepełnym wymiarze godzin. 
Polsce przypadnie  11,2 mld euro. 

Państwa członkowskie mają czas do 2022 r. na skorzystanie z tego instrumentu. Pomoc zostanie 
rozdzielona po jej formalnym zatwierdzeniu przez Radę UE i po udzieleniu przez wszystkie 
27 państw członkowskich gwarancji krajowej zapewniającej pełną operacyjność SURE. 
Pożyczki udzielone państwom członkowskim za pośrednictwem instrumentu SURE będą miały 
„średni termin zapadalności 15 lat”. Ich oprocentowanie będzie uzależnione od warunków 
rynkowych w momencie, w którym Komisja Europejska pozyskuje kapitał od inwestorów.

26 sierpnia związki zawodowe działające w Przedsiębiorstwie Górniczym 
„Silesia”, opublikowały komunikat o zawieszeniu planowanego procesu 
zwolnień grupowych w kopalni.  

Na początku sierpnia właściciel „Silesii” – czeski koncern EPH  ogłosił, że wycofuje się z Polski, 
ponieważ prowadzenie działalności górniczej jest „nieuzasadnione ekonomicznie”. Kopalnia 
miała działać do końca 2021 roku.  Zapowiedziano zwolnienia grupowe – w pierwszym etapie 
250 górników. Nie podano szczegółów planowanej operacji. Kierownictwo kopalni nie 
zgodziło się na związkowy projekt programu dobrowolnych odejść. Na skutek solidarnych 
działań organizacji związkowych (wśród nich ZZ Górników w Polsce - organizacji członkowskiej 
OPZZ) EPH zawiesił zwolnienia i podjął rozmowy z potencjalnymi  inwestorami w celu zbycia 
przedsiębiorstwa. 

Kraj
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