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Sprawy związkowe

Sejm uchwalił zmianę do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z nowelizacją:
„Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja 
organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, 
związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy 
i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, 
kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku 
zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji 
i konfederacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”.

Wprowadzona zmiana jest spełnieniem postulatu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje rządowy projekt zmian 
w ustawie Prawo oświatowe.

Zdaniem ZNP naruszają one zakres ustrojowego podziału kompetencji organów prowadzących 
szkoły i wykraczają zdecydowanie poza kompetencje kuratora oświaty jako organu nadzoru 
pedagogicznego. Konstrukcja kompetencyjna określona w ustawie Prawo oświatowe nadaje 
organom prowadzącym kompetencje organizacyjne. Projekt nowelizacji, wbrew ustawie, nadaje 
kompetencje organizacyjne kuratorowi oświaty. Podmiotami, które mają prawo do zakładania 
i prowadzenia szkół i placówek są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne i osoby 
fizyczne. W zakresie jednostek samorządu terytorialnego zapewnienie kształcenia, wychowania 
i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin, 
powiatów i samorządów województw. 

W ostatnich dniach lipca na Lotnisku Makowice-Płoty odbył się 27. Pol’and’Rock 
Festiwal. Jak co roku na festiwalu obecni byli przedstawiciele Rady OPZZ 
Województwa Lubuskiego, wraz z jej przewodniczącą Moniką Bocian.

Związkowcy rozmawiali z młodymi ludźmi o problemach na rynku pracy w czasie pandemii, 
uśmieciowieniu umów i sytuacji pracowników w państwowej sferze budżetowej. Zaprezentowali 
21 postulatów OPZZ, informowali o bieżącej pracy konfederacji i planach na  przyszłość. 
Uczestnicy festiwalu mówili o trudnej sytuacji na rynku pracy wywołanej przez pandemię. 
Rozmówcy najczęściej zwracali uwagę na brak perspektyw i zniechęcenie zaistniałą sytuacją, 
m.in. rosnącą inflacją, przez którą wynagrodzenia pracowników są coraz mniej warte. 
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Związki zawodowe Coal India Limited domagają się 50 proc. podwyżki płac 
pracowników. W razie fiaska rozmów możliwy jest protest zatrudnionych.

Związek uzasadnia żądania płacowe dobrą kondycją firmy i rosnącymi kosztami życia. 
Podkreśla, że rośnie produktywność. W 2024 roku Coal India ma wyprodukować około miliarda 
ton węgla, tymczasem zatrudnienie w porównaniu z obecnym spadnie do tego czasu 
o kilkanaście procent. Na razie nie wiadomo, jak zakończą się negocjacje płacowe. Nie jest też 
wiadomym, jaka część pracowników zgodziłaby się na uczestnictwo w proteście. Obecnie Coal 
India zatrudnia ponad 250 tys. osób. W kosztach firmy udział płac to około 43 proc.
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