Przegląd informacji związkowych, prawnych i
gospodarczych

Aktualności
Seminarium naukowe - Moralność płatnicza
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

W dniu 17.01.2019r. odbyło się konserwatorium Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Prakseologii na temat "Moralność
płatnicza przedsiębiorstw i gospodarstw domowych". OPZZ reprezentował
Zygmunt Mierzejewski. Spotkanie otworzyła Elżbieta Mączyńska Prezes PTE.

Podkreśliła wyjątkowość spotkania gdyż nastąpi podpisanie Porozumienia o
współpracy pomiędzy PTE a TNP.

Przeczytaj.

Represje rządu Zimbabwe wobec protestujących
robotników
W liście do rządu z 11 stycznia 2019 r. Kongres Związków Zawodowych Zimbabwe
(ZCTU) wyraził głębokie zaniepokojenie podwyżką cen towarów i usług. W piśmie
nakreślono konkretne środki mające na celu zaradzenie tej sytuacji i ostrzeżono
przed perspektywą strajku generalnego. Następnego dnia rząd, bez konsultacji,
ogłosił wzrost cen paliw o 150%. Przeczytaj

Dezyderat dla dialogu w Polsce i górnictwa
Zebrani w dniu 18 stycznia 2019 r. przewodniczący Związku Zawodowego
„PRZERÓBKA” w Katowicach z wzrastającym oburzeniem obserwują pogarszającą
się jakość dialogu społecznego w Polsce, w tym górnictwie węgla kamiennego, który
zaczyna być fasadowy, a nie rzeczywisty, co nieuchronnie doprowadza do narastania
niepotrzebnych oraz szkodliwych napięć społecznych z powodu wchodzenia władzy
w butę, arogancję i pychę. Przeczytaj.

Konferencja Innowacje w polityce spójności:
wczoraj, dziś i jutro.
21 stycznia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało konferencję dotyczącą
wspierania innowacyjności poprzez Fundusze Europejskie w Polsce. " Innowacje w
polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro" Konferencja odbyła się w Warszawie w
Centrum Nauki Kopernik. W konferencji z ramienia OPZZ uczestniczył Zygmunt
Mierzejewski. Przeczytaj.

Raport Oxfam: 26 miliarderów posiada tyle, co 3,8
mld. ludzkości
Jak co roku organizacja Oxfam podała stan koncentracji majątku na świecie. Nowy
raport ujawnił, że w 2018 roku fortuny miliarderów wzrosły o 12% – czyli wzrastały o
2,5 miliarda USD dziennie – podczas gdy 3,8 miliarda ludzi, którzy stanowią
najbiedniejszą połowę ludzkości, doświadczyło spadku bogactwa o 11%. Dziesięć lat

po wybuchu kryzysu finansowego liczba miliarderów niemal się podwoiła.

Przeczytaj.

Posiedzenie Plenarne WRDS 17.01.2019r.
17 stycznia br. odbyło się plenarne posiedzenie wrds. Tematami spotkania były
m.in.:
1. wręczenie powołań w skład wrds .
2. podsumowanie prac wrds w katowicach.
3. przekazanie przewodnictwa w wrds w katowicach przez pana jakuba
chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego panu jarosławowi
wieczorkowi, wojewodzie śląskiemu
4. dyskusja na temat planów pracy wrds na pierwsze półrocze 2019r.
Przeczytaj.

Opinie i analizy
,,Wspólnie dla Zdrowia” o kadrach i płacach
W dniu 17 stycznia br. w Lublinie w auli Uniwersytetu Medycznego odbyła się
ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia w ramach
debaty ,,Wspólnie dla Zdrowia” pod hasłem ,,Kadry w ochronie zdrowia – wyzwania i
rozwój”. Konferencja została objęta patronatem Trójstronnego Zespołu do Spraw
Ochrony Zdrowia, a ze względu na ,,pracowniczy” charakter omawianej problematyki
– członkami paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele organizacji pracowników i
pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Przeczytaj

OPZZ w mediach

MEN proponuje rozwiązanie problemu
dodatkowych zajęć - ZNP wątpi w skuteczność
Nauczyciele są zmuszani do prowadzenia dodatkowych zajęć za darmo. Od
dawna zwraca na to uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Resort
edukacji zaproponował nowe rozwiązania, ale według związkowców nie
będzie ono skuteczne. Przeczytaj

7 mln powodów niezgody w PLL LOT.
Związkowcy szykują kolejne akcje protestacyjne
Związkowcy mówią o przyczynach braku porozumienia, szykują kolejne akcje
protestacyjne i zapowiadają walkę o to, by pracownicy na śmieciówkach
znaleźli stałe zatrudnienie w firmie Przeczytaj.

Kolejne spotkanie MEN ze związkowcami
O godzinie 11 minister edukacji po raz kolejny spotka się z przedstawicielami
oświatowych związków zawodowych. To kolejna tura negocjacji dotycząca
wzrostu wynagrodzeń. Poprzednie rozmowy - 10 stycznia - nie przyniosły
porozumienia. Przeczytaj.

Nauczyciele gotowi na strajk
Fiaskiem zakończyły się rozmowy szefowej MEN ze związkowcami w sprawie
podwyżek dla nauczycieli. Mimo widma strajku, rząd nie ma dla nauczycieli
żadnej nowej propozycji. Groszowe podwyżki zaplanowane przez MEN nie
satysfakcjonują ani nauczycieli, ani związkowców. Przeczytaj/Słuchaj

Rzecznik Praw Dziecka: zapraszam na mediacje
ws. strajku nauczycieli
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaprosił na czwartek do swojej
siedziby na mediacje w sprawie strajku nauczycieli. ZNP ostrzega przed
zaostrzeniem akcji protestacyjnej, co może wpłynąć na przeprowadzenie
egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Przeczytaj/Słuchaj

Przedstawiciele zawodów medycznych spotkają
się dziś z ministrem zdrowia

Z inicjatywy związków zawodowych odbędzie się dziś spotkanie z ministrem
zdrowia Łukaszem Szumowskim. W rozmowach wezmą udział m.in.
psycholodzy, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, technicy medyczni czy
elektroradiolodzy. Dyskusja ma dotyczyć postulatów zawodów pominiętych
przy podwyżkach lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.
Przeczytaj.

Strajk nauczycieli. Sławomir Broniarz o strategii
min. Zalewskiej: Jak wygramy, to dostaniecie
- To jest rodzaj kiełbasy wyborczej, którą serwuje - tak prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego ocenił strategię min. Anny Zalewskiej. Dziś kolejna
runda rozmów między nauczycielskimi związkami i stroną rządową.
Nauczyciele chcą 1000 złotych podwyżki. Przeczytaj

Minister, nauczyciele i rodzice siądą przy
wspólnym stole? Rzecznik Praw Dziecka ma
propozycję
Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak zapowiedział dziś w radiowej
Jedynce, że będzie mediatorem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej
a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. - Dzisiaj będę rozsyłał do
samorządów, do pozostałych związków, do rodziców również zaproszenie na
czwartek do Rzecznika Praw Dziecka na mediacje - powiedział Pawlak w
rozmowie z Katarzyną Gójską w "Sygnałach Dnia". Przeczytaj

Znajdziesz nas także na:

