
 
 

 

 

 

 

         Warszawa, 27.09.2021 

 

Care Workers Union 

No. 14-019 OPZZ „Konfederacja Pracy” 

With Headquarters in Barczewo , Poland. 

 
 

To the Members of 

 Comisiones Obreras – CCOO  

 from Long Term Care Sector  
 

 

 

The Letter of Support 

 

Acting on behalf of the Board of the Trade Union of Care Workers OPZZ "Konfederacja 

Pracy" and members of our union, we fully support CCOO members in their fight to improve 

working conditions and pay in the long-term care sector.  

We fully support the demonstrations on September 21 and 28, 2021. 

 At the same time, we call on the employers' organization to enter into negotiations of 

Collective Bargaining to improve working conditions across the sector. Only genuine and 

honest dialogue with the union can bring improvement in the sector.  

 

Sincerely, 

 

 

 

 

 

Under the authority of 

Care Workers Union  

     no. 14-019 OPZZ „Konfederacja Pracy” 

Presidium of The Union Board: 

Edyta Cisek 

                    Dorota Rojewska 

                         Barbara Dors 

 

 

 



 
 

 

 

Związek Zawodowy Pracowników Opieki  

nr 14-019 OPZZ „Konfederacja Pracy” 

z siedzibą w Barczewie , Polska. 
  

Do Członków Związku 

 Comisiones Obreras – CCOO  

Z Sektora Opieki Długoterminowej  
 

 

 

List Wsparcia 

 

Działając w imieniu Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Opieki  OPZZ 

„Konfederacja Pracy” oraz członków naszego związku, w pełni wspieramy członków CCOO 

w ich walce o poprawę warunków pracy i płacy w sektorze opieki długoterminowej. 

W pełni wspieramy demonstracje  w dniach 21 i 28 Września 2021r. 

Jednocześnie wzywamy organizację pracodawców do przystąpienia do negocjacji Układu 

Zbiorowego w celu poprawy warunków pracy w całym sektorze. Tylko prawdziwy i szczery 

dialog ze związkiem może przynieść poprawę w sektorze. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

      Z upoważnienia Związku Zawodowego  

Pracowników Opieki  

nr 14-019 OPZZ „Konfederacja Pracy”  

Prezydium Zarządu Związku: 

        Edyta Cisek 

    Dorota Rojewska 

       Barbara Dors 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       

         Varsovia, 27.09.2021 

 

Sindicato de trabajadores de cuidados 

número 14-019 OPZZ „Konfederacja Pracy” 

Con Sede en  Barczewo , Polonia. 

 
 

        To the Members of 

  Comisiones Obreras – CCOO  

   from Long Term Care Sector  
 

 

 

La carta de apoyo 

 

Actuando en nombre de la Junta del Sindicato de Trabajadores del Cuidado OPZZ 

"Konfederacja Pracy" y los miembros de nuestro sindicato, apoyamos plenamente a los 

miembros de CCOO en su lucha para mejorar las condiciones laborales y la remuneración en 

el sector de los cuidados a largo plazo.  

Apoyamos plenamente las manifestaciones del 21 y 28 de septiembre de 2021.  

Al mismo tiempo, pedimos a la organización de empleadores que inicie negociaciones de 

Negociación Colectiva para mejorar las condiciones laborales en todo el sector. Solo un 

diálogo genuino y honesto con el sindicato puede aportar mejoras en el sector. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Bajo una autoridad de 

Sindicato de trabajadores de cuidados 

     número 14-019 OPZZ „Konfederacja Pracy” 

Presidium de la Junta de la Unión: 

Edyta Cisek 

                    Dorota Rojewska 

                         Barbara Dors 

 

 

 

 


