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PREZYDIUM OPZZ
Posiedzenie Prezydium OPZZ
25 października, w warszawskiej siedzibie OPZZ, obradowało
Prezydium konfederacji.

Członkowie Prezydium po dyskusji przyjęli opinię OPZZ do Obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (czytaj
na www.opzz.org.pl )
Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do OPZZ Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kapitałowej PERN „RAZEM” w Płocku.








Jan Guz przekazał informację o działaniach kierownictwa i biura
OPZZ od ostatniego posiedzenia Prezydium - 13 września br.



Prezydium przyjęło informacje o:
zaplanowanej na 24 listopada br. ogólnopolskiej naradzie
przewodniczących Rad Powiatowych OPZZ;
zaplanowanym na 9-10 grudnia br. Kongresie Młodych
Związkowców;
Kongresie lewicy;
działalności OPZZ na forum międzynarodowym;
potrzebie zmian Regulaminu w sprawie nabywania i utraty
członkostwa w OPZZ;
postępach prac nad projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz o działaniach komisji kodyfikacyjnej;
przygotowaniach do konferencji OPZZ o systemie emerytalnym (wstępny termin 28.11.br.).

Prezydium zapoznało się z realizacją budżetu OPZZ za trzy kwartały
2016 r. i ze stanem składek członkowskich na 24 października br.
Przewodniczący omówił projekt budżetu na 2017 rok.
Prezydium przyjęło informację o realizacji wspólnego wystąpienia
central związkowych: OPZZ, Forum Związków Zawodowych i
NSZZ „Solidarność” w sprawie dywidendy pobranej przez Fundację
Porozumienie z Funduszu Wczasów Pracowniczych. Podjęto uchwałę
o upoważnieniu kancelarii prawnej do reprezentowania OPZZ w
sprawach związanych z FWP.
Jan Guz podsumował pierwszy rok prac OPZZ w Radzie Dialogu
Społecznego i zrelacjonował przebieg rocznicowego posiedzenia
RDS w Pałacu Prezydenckim.
Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, omówił
stan prac w RDS, dotyczących wypracowania ewentualnej opinii
strony pracowników i strony pracodawców do projektu „Strategia na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

BP OPZZ

ZNP: Rodzice, chodźcie z nami!

W sobotę, 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie Ogólnopolską Manifestację Pracowników
Oświaty z udziałem rodziców, samorządowców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół i placówek, ekspertów
i naukowców. Manifestacja odbędzie się w godzinach 12.00-14.00 na
placu Piłsudskiego w Warszawie.

Posiedzenie Rady Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani”

Kalendarz OPZZ 2017

21 października, w Mąchocicach Kapitulnych odbyło się posiedzenie Rady Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani" pod
kierownictwem Anny Bujnowskiej, przewodniczącej Zarządu
Okręgu Świętokrzyskiego.
Gościem rady była Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca
OPZZ, która przedstawiła zebranym działania centrali w zakresie
polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z ochroną zdrowia i ubezpieczeniem społecznym. Krytycznie odniosła się do przedłużających się prac Sejmu nad uchwaleniem nowej ustawy emerytalnej. Rozczarowuje zignorowanie postulatu związkowców – przyznania uprawnień emerytalnych po osiągnięciu stażu składkowego (35 lat kobiety, 40- mężczyźni). Wiesława
Taranowska przybliżyła kulisy lobbingu OPZZ na rzecz podwyższenia płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej za wykonywaną pracę. Zwróciła przy tym uwagę, że konfederacja postuluje
aby płaca minimalna została ustalona na poziomie minimum 50%
średniego wynagrodzenia krajowego.

Przewodnicząca Taranowska mówiła także o działalności międzynarodowej OPZZ. Ważnym wydarzeniem było wrześniowe, VII PolskoNiemieckie Forum Związków Zawodowych w Gdańsku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele DGB, OPZZ, Forum ZZ i NSZZ „Solidarność". Szefowie central związkowych wydali oświadczenie na
temat płacy minimalnej i podpisali wspólny list DGB, OPZZ, FZZ i
NSZZ „S" do Komisarza Europejskiego ds. Transportu, p. Violetty
Bulc. Wiceszefowa OPZZ mówiła też o inicjatywach centrali wnoszonych na forum Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego przez naszych przedstawicieli.
Przewodnicząca przypomniała zebranym założenia kampanii programowej OPZZ „Godna praca, płaca i emerytura", uchwalone przez
Radę OPZZ 3 czerwca br. Przedstawiła także wnioski rady z 28
września br. w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy w 2015 roku i współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze
ochrony pracy.
Wiesława Taranowska złożyła związkowcom najlepsze życzenia z
okazji „Dnia Budowlanych". Na ręce przewodniczącej Anny Bujnowskiej przekazała list gratulacyjny od szefa OPZZ, Jana Guza.

Koleżanki i Koledzy
Przedstawiamy wzór kalendarza ściennego OPZZ (trójdzielnego), na
rok 2017.
Zwracamy uwagę na motyw graficzny kalendarza, który promuje
kampanię programową OPZZ:

Godna praca, płaca i emerytura”.
Już dzisiaj możecie zamawiać ten
12, 00 złotych brutto plus koszt wysyłki.

kalendarz

w

cenie

Prosimy o przesyłanie zamówień na adres: szmit@opzz.org.pl z
podaniem: imienia i nazwiska osoby zamawiającej kalendarze, ilości
zamówionych egzemplarzy, adresu gdzie ma być dostarczona przesyłka, telefonu kontaktowego oraz e-mailowego.
Realizacja zamówień – sukcesywnie po 20 listopada

