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OPZZ NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM 
 

OPZZ na forum międzynarodowym  

 

 
 
Ten tydzień będzie bardzo aktywny, jeśli chodzi o działania OPZZ na 

forum międzynarodowym. 

 

W poniedziałek, 7 listopada, przewodniczący Jan Guz i Piotr Ostrow-

ski, szef Wydziału Międzynarodowego OPZZ,  wezmą udział w 

nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Europejskiej 

Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli, z udziałem prze-

wodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Związ-

kowcy będą przekonywać przewodniczącego KE, by skuteczniej 

walczyć z dumpingiem socjalnym w Europie. W tym celu trzeba 

aktywnie promować równanie „w górę" płac i standardów socjalnych 

w Europie. 

 

We wtorek, 8 listopada, także w Brukseli, spotkanie w Parlamencie 

Europejskim z posłankami i posłami do PE. Rozmowa będzie po-

święcona planowanej rewizji dyrektywy o pracownikach delegowa-

nych. OPZZ od początku popiera zmianę tej dyrektywy. Polscy pra-

cownicy delegowani do krajów Europy Zachodniej nie są gorsi. 

Chcemy, aby zarabiali tyle samo, ile pracownicy na Zachodzie. Jan 

Guz wraz z Luką Visentinim, sekretarzem generalnym EKZZ będzie 

przekonywał posłanki i posłów do PE do poparcia inicjatywy „równa 

płaca, za tę samą pracę w tym samym miejscu 

 

W środę, 9 listopada w Bratysławie spotkanie z przewodniczącymi 

związków zawodowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na co-

rocznym posiedzeniu związkowej Grupy Wyszehradzkiej. To ważne, 

aby nasz region podejmował wspólne inicjatywy adresowane na 

forum UE. Związki zawodowe naszego regionu chcą gwarancji, aby 

Europejski Filar Praw Socjalnych nie pozostał pustą obietnicą na 

papierze. Standardy socjalne UE powinny być ustanowione we 

wszystkich krajach członkowskich, a osiągnięte dzięki równaniu „w 

górę", przy pełnym uznaniu korzystniejszych rozwiązań już istnieją-

cych. 

 

W czwartek, 10 listopada przedstawiciele OPZZ wezmą  udział w 

kongresie Konfederacji Związków Zawodowych Republiki Słowacji 

(KOZ SR). 

   

(PO) 

Bruksela: Nadzwyczajne posiedzenie KW EKZZ  

 

 
 

Na wczorajszym (7.11.) nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu 

Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodo-

wych w Brukseli szef OPZZ, Jan Guz , Piotr Ostrowski i Piotr 

Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność" przedstawili 

związkowy projekt dotyczący przyszłości Europy i jej społeczne-

go wymiaru. 

W dyskusji udział wzięli Jean-Claude Juncker, przewodniczący 

Komisji Europejskiej oraz  Pierre Moscovici, komisarz europejski ds. 

ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł. 

 

 
 

W swoim wystąpieniu Jan Guz skupił się nad tym jak Komisja Euro-

pejska będzie dokonywać redystrybucji środków budżetowych prze-

znaczonych na inwestycje w kapitał społeczny w Europie? Stwier-

dził, że Europa Środkowo-Wschodnia, Polska, nie mogą być w tym 

procesie dyskryminowane. Pytał jak Komisja Europejska zamierza 

odpowiedzieć na utratę miejsc pracy związaną z cyfryzacją, czy 

„uberyzacją"? To poważne wyzwanie dla rynków pracy w Europie, 

narażające pracowników na bezrobocie lub prekaryzację. 

Wskazał, że oprócz rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych 

w duchu idei „równa płaca za tę samą pracę", konieczne są także 

ogólnoeuropejskie działania w kierunku ujednolicenia w sferze po-
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datkowej, np. w kwestii podatku korporacyjnego i ulg podatkowych. 

Różnice systemów podatkowych wykorzystują przecież przedsiębior-

cy. 

Mówił także o tym , że niezbędna jest dyrektywa o europejskiej płacy 

minimalnej. - Europejscy pracownicy nie oczekują pięknie formuło-

wanych wypowiedzi oraz kolejnych programów i planów. Oczekują 

konkretnych działań w sprawach społecznych – powiedział przewod-

niczący OPZZ. 

   

(PO) 

 

Chodźcie z nami!  

 

  

 
W sobotę, 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

organizacja członkowska OPZZ, zaprasza na Ogólnopolską Ma-

nifestację Pracowników Oświaty z udziałem rodziców, samorzą-

dowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów 

szkół i placówek, ekspertów i naukowców. 

 

Manifestacja odbędzie się w godzinach 12.00-14.00 na placu 

Piłsudskiego w Warszawie. 

Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-

dowych apeluje do  członków konfederacji o wsparcie naszych 

kolegów z ZNP. 

 

Do udziału w manifestacji ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, 

którzy zgadzają się z naszymi postulatami „NIE dla chaosu w 

szkole"! 

 

 

 

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat manife-

stacji 

prosimy o kontakt z Okręgami ZNP: 
 

Dolnośląski: ul. Nauczycielska 2, 50-381 Wrocław, tel./fax (71) 322-

82-41, e-mail: dolnoslaski@znp.edu.pl 

Kujawsko-Pomorski: ul. Adama Czartoryskiego 19, 85-222 Byd-

goszcz, tel./fax (52) 322-98-19, fax (52) 552-30-35, e-mail: byd-

goszcz@znp.edu.pl 

Lubelski: ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin, tel./fax (81) 533-37-45, 

e-mail: lzo.znp@wp.pl 

 

Lubuski: ul. Generała Władysława Sikorskiego 15D, 65-454 Zielona 

Góra, tel./fax (68) 327-08-3, e-mail: lubuski@znp.edu.pl 

 

Łódzki: ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, tel. (42) 636-21-18, 

tel./fax (42) 637-72-52, e-mail: lodz@znp.edu.pl 

 

Małopolski: ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków, tel./fax (12) 633-58-

82, e-mail: krakow@znp.edu.pl 

 

Mazowiecki: ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, tel. (22) 

318-92-81, fax (22) 318-92-82, e-mail: zom@znp.edu.pl 

 

Opolski: ul. Ozimska 38/4, 45-058 Opole, tel./fax (77) 451-20-55, e-

mail: wsobiborowicz@znp.edu.pl 

 

Podkarpacki: ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów, tel. (17) 853-34-93, 

fax (17) 850-76-26, e-mail: podkarpacie@znp.edu.pl 

Podlaski: ul. Dobra 12, 15-034 Białystok, tel./fax (85) 653-76-33, e-

mail: podlaski@znp.edu.pl 

 

Pomorski: ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk, tel. (58) 739-

51-63, tel./fax (58) 301-97-18, e-mail: pomorskie@znp.edu.pl 

 

Śląski: ul. Starowiejska 11, 40-015 Katowice, tel. (32) 253-79-88, 

tel./fax (32) 253-95-48, e-mail: slok@znp.edu.pl 

 

Świętokrzyski: ul. Targowa 7A, 25-520 Kielce, tel. (41) 368-05-

83/84, tel./fax (41) 343-14-14, e-mail: swietokrzyski@znp.edu.pl 

 

Warmińsko-Mazurski: ul. Dąbrowszczaków 15, 10-540 Olsztyn, 

tel./fax (89) 527-52-51, (89) 521-88-41, e-mail: 

znp_wama@znp.edu.pl 

 

Wielkopolski: ul. Mickiewicza 32, 60-836 Poznań, tel. (61) 848-06-

13, tel./fax (61) 843-66-07, e-mail: wlkp@znp.edu.pl 

 

Zachodniopomorski: ul. Niedziałkowskiego 26/3 71-410 Szczecin, 

tel. (91) 421-00-39, tel./fax (91) 424-00-89, e-mail: szcze-

cin@znp.edu.pl 

 

Manifestacja 19.11.2016 
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