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Tragedia w kopalni w 

Czechach - polskie i czeskie 

związki zawodowe 

monitorują sytuację 

Oświadczenie OPZZ 

ws. tragedii w kopalni w Czechach 

 

W związku z tragedią w czeskiej kopalni w Karwinie, 

przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych Jan Guz, od godzin wczesno 

rannych jest w stałym kontakcie z liderem czesko – 

morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych 

(ČMKOS) Josefem Stredulą. 

Przewodniczący Stredula w chwili obecnej jest  

w kontakcie z czeskimi władzami, wyjaśniając sytuację 

na miejscu. Za pośrednictwem OPZZ, złożył również 

swoje kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom 

tragicznie zmarłych Polaków. 

Bezpieczeństwo ciężko pracujących górników jest 

naszym priorytetem. Nie możemy pozwolić na to, żeby 

pracownicy musieli płacić swoim zdrowiem i życiem za 

pracę. Wspólnie będziemy dążyć do wyjaśnienia 

okoliczności tej tragedii. Jako europejski ruch 

związkowy uważamy, że konieczne jest wzmocnienie 

działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy 

warunków pracy, tak aby nigdy więcej nie doszło do 

podobnych dramatów. 

OPZZ wyraża swoje najszczersze kondolencje i wyrazy 

współczucia ofiarom i rodzinom tragicznie zmarłych 

górników. 

Wspólnie z ČMKOS będziemy działali na rzecz 

zapewnienia wsparcia poszkodowanym oraz bliskim 

zmarłych górników. 

Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych 

 

Rośnie niezadowolenie 

społeczne wśród 

pracowników 

 Oświadczenie OPZZ 

ws. nasilającego się niezadowolenia 

społecznego wśród pracowników 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

od kilku miesięcy silnie sygnalizuje wzrost 

niezadowolenia pracowników, a w szczególności sfery 

budżetowej, która przez wiele lat była pozbawiona 

wzrostu wynagrodzeń. 

Wyrazem tego były protesty i manifestacje 

organizowane we wrześniu br. pod sztandarami naszej 

Konfederacji. Mimo że pod siedzibą Premiera RP 

Mateusza Morawieckiego w dniu 22 września 

zgromadziło się ponad 20 tys. pracowników, to szef 

rządu nie spotkał się z protestującymi. Na pogarszające 

się nastroje na tle niskich wynagrodzeń i trudnych 

warunków życia pracowników i ich rodzin zwracaliśmy 

uwagę w trakcie prac nad założeniami do projektu 

budżetu państwa na 2019 rok. Apelowaliśmy  

o merytoryczny dialog z Premierem na posiedzeniu 

plenarnym Rady Dialogu Społecznego w sprawie 

budżetu. Przedstawiciele rządu unikali 

konstruktywnych dyskusji z OPZZ-em bądź prowadzili 

je tylko z wybranymi partnerami społecznymi. 

Rząd nie odniósł się do przedstawionych przez OPZZ 

postulatów, bagatelizował je określając jako polityczne. 

Rozwój sytuacji, w której kolejne grupy pracowników 

przystępują do protestów, pokazuje wzrastającą skalę 

niezadowolenia społecznego, potwierdzając słuszność 

naszych żądań. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

wyraża solidarność i poparcie dla protestujących oraz 

deklaruje swoje wsparcie. Brak kompleksowych 

rozwiązań powoduje, że oddalamy się od europejskich 

standardów życia. Pracownicy ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, pomocy 

społecznej i oświaty to grupy zawodowe, które mówią 

stanowczo: „Mamy dość!”. 

Poziom wynagrodzeń setek tysięcy pracowników grozi 

ubóstwem ich rodzin. Praca nie chroni przed biedą. 

Stres, przepracowanie, niskie zarobki przekładają się na 

pogorszenie stanu zdrowia pracowników,  

a w konsekwencji na zwiększoną absencję chorobową. 



W Polsce owoce wzrostu gospodarczego wciąż nie są 

sprawiedliwie dzielone. Gdyby rząd chciał, aby polskie 

wynagrodzenia zbliżały się do europejskich, to 

podwyższyłby płacę minimalną do poziomu 

przynajmniej 50% płacy przeciętnej. Nie zrobił tego, co 

spowoduje, że relacja płacy minimalnej do przeciętnej 

płacy w 2019 roku obniży się. Niestety informacje  

o poprawie sytuacji finansowej państwa są zbyt często 

wiedzą niewiarygodną. 

Ostatnie decyzje rządu, dotyczące skromnej waloryzacji 

świadczeń emerytalno-rentowych, nie poprawiają też 

zmniejszającej się od 15 lat relacji minimalnej 

emerytury do minimalnego wynagrodzenia. Dobra 

sytuacja na rynku pracy i o 10,5 miliarda mniejsze 

dopłaty budżetu do Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych stwarzały szersze możliwości na godną 

waloryzację, niż zaplanował to rząd. Niestety i tutaj 

rząd pozbawia obywateli uczestnictwa we wzroście 

gospodarczym. 

Uwzględniając powyższe OPZZ apeluje do rządu  

o konstruktywny dialog w zakresie pogarszającej się 

sytuacji społecznej oraz narastających napięć 

społecznych. 

Ostrzegamy, że w przypadku dalszego lekceważenia 

pracowników oraz reprezentujących ich związków 

zawodowych nie zawahamy się użyć wszelkich 

środków, aby doprowadzić do zmiany tego stanu. 

Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych 

  

Obietnice płacowe Premiera - 

Stanowisko OPZZ 

Zaczęła się kolejna kampania wyborcza i znów 

politycy, w tym premier Mateusz Morawiecki, obiecują 

polskim pracownikom dobrobyt. Premier deklaruje, że 

w niedalekiej przyszłości Polacy mają zarabiać jak 

zachodni Europejczycy. Problem polega na tym, że te 

obietnice słyszeliśmy już niejednokrotnie a działania 

rządzących idą w przeciwnym kierunku. OPZZ przyjęło 

Stanowisko, (do pobrania poniżej) w którym ocenia 

politykę rządu Zjednoczonej Prawicy i przedstawia 

postulaty działań, których wdrożenie pozwoli 

udowodnić premierowi, że jego deklaracje nie są tylko 

wyborczymi hasłami i rzeczywiście chce 

zagwarantować w Polsce europejskie standardy 

wynagradzania pracowników. (KP) 

 

Stanowisko OPZZ  

ws. obietnic płacowych premiera 

 

Zaczęła się kolejna kampania wyborcza i premier 

Mateusz Morawiecki znów obiecuje, jak na ostatniej 

konwencji Prawa i Sprawiedliwości, że Polacy będą 

zarabiać jak zachodni Europejczycy. Podobne 

deklaracje premier wygłosił zarówno w lutym 2016 r., 

gdy prezentował Strategię na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju, jak i w listopadzie tego samego roku,                          

gdy przemawiał w trakcie Kongresu 590. Minęły dwa 

lata a wynagrodzenia pracowników nadal nie osiągnęły 

średniego poziomu europejskiego. Rząd deklaruje 

wzrost płac a realizuje odwrotną politykę. Gdyby rząd 

chciał, aby polskie płace zbliżały się do średniej 

europejskiej,                 to podwyższyłby płacę minimalną 

do poziomu 50% płacy przeciętnej, tak jak postuluje 

OPZZ. Nie zrobił tego a relacja płacy minimalnej do 

przeciętej płacy w 2019 r. obniży się. Płace 

pracowników sfery budżetowej nie zwiększą się, bo 

zamrożony od wielu lat wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 

pracowników tej sfery wzrośnie jedynie  

o prognozowaną w kolejnym roku inflację. Standardy 

życia pracujących nie wzrastają z powodu 

obowiązującego mechanizmu kwoty wolnej od podatku, 

utrzymywania niezmienionej wysokości pracowniczych 

kosztów uzyskania przychodu oraz progów i stawek  

w podatku PIT. Dlatego zapowiedzi premiera o 

wzroście wynagrodzeń uznajemy za element kampanii 

wyborczej i niewiarygodne.  

 



Premier określił swój rząd jako gwaranta właściwego 

kierunku zmian w zakresie wzrostu wynagrodzeń do 

poziomu europejskiego a przez to osiągnięcia równej 

płacy za tę samą pracę. Rząd najwidoczniej zrewidował 

swoje stanowisko, ponieważ do tej pory sprzeciwiał się 

rozwiązaniom, aby polscy pracownicy zarabialiby tyle 

samo co pracownicy z najbogatszych państw 

europejskich. Warto przypomnieć, że polski rząd 

blokował rewizję dyrektywy o pracownikach 

delegowanych, sprzeciwiając się wdrożeniu rozwiązań 

ograniczających dyskryminację płacową Polaków  

w Europie i dumping płacowy. To dzięki OPZZ  

i europejskim związkom zawodowym, wbrew 

polskiemu rządowi, Unia Europejska wprowadziła 

zasadę „równa płaca za tę samą pracę w tym samym 

miejscu”. 

Polska potrzebuje wyższych płac, ponieważ nie może 

wciąż konkurować w oparciu o niskie koszty pracy. 

Jednak przewiduje się, że średnie wynagrodzenie 

pracowników w Polsce  zrówna się z unijną średnią 

dopiero za około 60 lat! OPZZ oczekuje zatem, że 

zapowiedzi premiera nie będą jedynie wyborczymi 

hasłami. Jeśli rząd rzeczywiście chce zagwarantować  

w Polsce europejskie standardy wynagradzania to 

powinien ratyfikować i właściwie wdrożyć: 

− konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy  

Nr 131 w sprawie płacy minimalnej,                          

w której MOP rekomenduje, aby płaca minimalna 

wynosiła 50% płacy przeciętnej,  

− art. 4 ust 1 Europejskiej Karty Społecznej, 

dotyczący wynagrodzenia godziwego, które 

według Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady 

Europy powinno kształtować się na poziomie 68% 

płacy przeciętnej.  

Rząd powinien także poprzeć działania OPZZ  

i opowiedzieć się za ustanowieniem europejskiej płacy 

minimalnej. Inicjatywom tym powinna towarzyszyć 

reforma krajowego systemu podatkowego by osoby 

najmniej zarabiające płaciły niższe podatki.  

Wskazane przez OPZZ działania, realniej niż 

iluzoryczne obietnice powtarzane w kolejnych 

wystąpieniach, przyczynią się do szybszego wzrostu 

wynagrodzeń pracujących i dobrobytu pracujących. 

Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych 

[fot: www.pixabay.com] 

Tragiczna sytuacja 

pracowników wymiaru 

sprawiedliwości! 

Stanowisko 

Kierownictwa OPZZ 

ws. wynagrodzeń pracowników wymiaru 

sprawiedliwości 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

w pełni popiera postulaty NSZZ Pracowników 

Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej – 

organizacji członkowskiej OPZZ – oraz walkę  

o godziwe zarobki pracowników polskiego wymiaru 

sprawiedliwości. 

Przez wiele lat pracownicy ci byli pomijani w procesie 

sprawiedliwego wzrostu wynagrodzeń, czego wynikiem 

jest trwająca od lat fala rezygnacji z pracy tysięcy 

wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. 

Nie do zaakceptowania jest sytuacja, aby pracownicy  

z 25 - 30 letnim stażem zatrudnienia, wykonujący 

odpowiedzialną i wymagającą pracę, otrzymywali za 

nią minimalne wynagrodzenie. Niskie wynagrodzenia 

powodują, iż w wymiarze sprawiedliwości liczba 

nieobsadzonych miejsc pracy jest wyjątkowo wysoka,  

a młodzi wykształceni ludzie nie są zainteresowani 

podjęciem pracy w tym sektorze. 

Niedobór przygotowanej kadry urzędniczej pogłębia 

zapaść polskiego sądownictwa, zakłóca 

funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz 

wydłuża postępowania sądowe. 

Krytyczny poziom wynagrodzeń pracowników 

wymiaru sprawiedliwości, powstały w wyniku 

wieloletnich zaniechań rządu grozi paraliżem sądów,  

a tym samym może doprowadzić do rażącego 

naruszenia porządku konstytucyjnego i prawnego 

państwa, na co wielokrotnie wskazywaliśmy w dialogu 

społecznym i wystąpieniach do członków rządu. 

W żadnym wypadku nie wolno do tego dopuścić! 

W związku z powyższym Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych zwraca się z apelem do rządu 

o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu 

wyrównanie poziomu wynagrodzeń pracowników 

wymiaru sprawiedliwości z wynagrodzeniami innych  

http://www.pixabay.com/


grup zawodowych, funkcjonujących w obrębie 

jurysdykcji ministra sprawiedliwości. 

Polska potrzebuje szybko i sprawnie działających 

sądów, co wiąże się z koniecznością zapewnienia 

sprawiedliwych i godnych warunków zatrudnienia 

wszystkim pracownikom, dbającym o realizację zasady 

państwa prawa. 

Za Kierownictwo OPZZ 

Przewodniczący OPZZ 

 

OPZZ  

o podwyżkach cen energii 

Stanowisko Rady OPZZ 

ws. społeczno-gospodarczych skutków 

przewidywanego od 2019 r. wzrostu cen energii 

 

Rada OPZZ jest zaniepokojona informacją Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE) o możliwych podwyżkach 

cen energii elektrycznej w nadchodzącym roku. Wynika 

z niej, że sprzedawcy energii złożyli stosowne wnioski 

o podwyżki taryf dla gospodarstw domowych, które 

wynoszą średnio ponad 30 procent. Przedsiębiorstwa  

z kolei mogą zapłacić za energię elektryczną nawet  

o 50-70 procent więcej niż obecnie, co z pewnością 

odbije się na wysokości cen detalicznych  

i w konsekwencji na kondycji finansowej gospodarstw 

domowych. Jako główny powód podwyżek 

wnioskodawcy podają rosnące ceny węgla, który jest 

podstawowym surowcem do wytwarzania energii 

elektrycznej w Polsce oraz wzrost cen praw do emisji 

CO2, które są dużym kosztem dla firm energetycznych. 

Rada OPZZ zwraca uwagę, że wyrażenie zgody przez 

prezesa URE na tak znaczące podwyżki cen oznaczać 

będzie negatywne i trudne do oszacowania 

konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Rosnące ceny 

energii elektrycznej dla gospodarstw domowych  

i przedsiębiorstw, których wzrost firmy zrekompensują 

sobie poprzez podwyżkę cen sprzedawanych towarów  

i świadczonych usług, spowodują nie tylko wzrost 

inflacji, ale także wzrost odsetka osób znajdujących się 

w stanie ubóstwa energetycznego. Już dzisiaj dotyczy 

ono około 4,6 miliona osób, co oznacza, że 12,2 proc. 

populacji Polski rezygnuje z własnego komfortu 

cieplnego i oświetleniowego i codziennie staje przed  

dylematem: ogrzać mieszkanie czy kupić jedzenie? 

Rada zauważa ponadto, że OPZZ wielokrotnie 

wskazywało na antywęglowy i dekarbonizacyjny 

charakter polityki klimatycznej rządu PO-PSL. 

Spowodowała ona destabilizację sytuacji na rynku 

energii, ograniczenie wydobycia oraz wzrost importu 

węgla i energii. Skutkiem tej polityki było także 

przygotowanie do likwidacji kopalń. Można było tego 

uniknąć przyjmując skuteczną i akceptowaną 

społecznie strategię, która zagwarantowałaby pełną 

niezależność energetyczną Polski w oparciu o rodzime 

surowce oraz zapewniłaby stabilny poziom cen energii 

elektrycznej. Dzisiaj receptą na powyższe problemy 

powinna być strategia energetyczna obecnego rządu. 

Niestety, przygotowany przez ministra energii projekt 

takiej strategii pn. „Polityka energetyczna Polski do 

2040 r.” opracowany został bez udziału strony 

społecznej i nie uwzględnia wielu wcześniej 

zgłaszanych przez nas postulatów. Rada OPZZ zauważa 

ponadto, że strona rządowa nie skierowała tak ważnego 

dla pracowników i ich rodzin dokumentu do konsultacji 

społecznych ze związkami zawodowymi i Radą Dialogu 

Społecznego, co potwierdza tezę, że rządzący nie 

przywiązują należytej wagi do zasad prowadzenia 

dialogu społecznego. 

Rada OPZZ zwraca się do rządu o pilne podjęcie działań 

zapobiegających wzrostowi cen energii elektrycznej. 

Takie działanie jest społecznie oczekiwane, w sytuacji 

rosnącej inflacji i coraz większego niezadowolenia 

pracowników z tempa wzrostu wynagrodzeń  

w gospodarce narodowej, w tym w sferze budżetowej. 

Jest również ważne dlatego, że istotną pozycję  

w wydatkach gospodarstw domowych stanowią 

wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki 

energii. Ich udział w wydatkach ogółem wynosi, od 

roku 2014 roku, około 20%. 

Rada 

Ogólnopolskiego Porozumienia  

Związków Zawodowych 

Ogólnopolska  

Akcja Protestacyjna 

Pracowników Oświaty 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, będący częścią 

naszej Konfederacji, rozpoczyna Ogólnopolską 

Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty. 

 



ZNP żąda wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1000 zł 

od stycznia 2019 roku.   

Prezes Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 

zachęcał nauczycieli do troski o swoje zdrowie oraz  

prosił rodziców o wyrozumiałość.  

Pamiętajmy, że jest to także protest o lepszą szkołę! 

 

Jak czytamy w komunikacie ZNP:  

"Zarobki nauczycieli zaczynają się od 1751 zł 

netto. Pensje nauczycieli muszą wzrosnąć! Teraz! 

Nauczyciele chcą protestować – tak wynika z ankiety 

przeprowadzanej przez ZNP od połowy listopada.  

W ankiecie zapytaliśmy nauczycieli o formę protestu, 

którą należałoby zorganizować w ramach walki  

o wyższe pensje. Wypełniło ją 230 181 osób. Najczęściej 

nauczyciele wskazywali na akcję podobną do protestu 

policjantów (93 tys.) oraz na strajk w formie strajku 

ogólnopolskiego, lokalnego, włoskiego (łącznie 

102 137). Nauczyciele mogli też zaproponować inne 

rozwiązania protestacyjne, co też bardzo liczne zrobili. 

Wyniki ankiety ZNP oraz wczoraj zainicjowana – 

oddolna akcja nauczycieli – pokazują, jak 

bardzo pedagodzy są zdeterminowani. Dzisiaj z powodu 

niskich pensji doświadczeni pedagodzy odchodzą  

z zawodu. W wielu szkołach i przedszkolach brakuje 

nauczycieli. 

Obradujący dziś Zarząd Główny ZNP podjął decyzję  

w sprawie protestu. Domagamy się realnego a nie 

symbolicznego wzrostu wynagrodzeń na poziomie  

1000 zł od stycznia 2019 roku. 

Zachęcamy także nauczycieli do dbania o swoje 

zdrowie. 

Do tej pory nasze protestacyjne plany były wszystkim 

znane. Teraz nie podajemy szczegółowych informacji  

z uwagi na niektóre działania ministerstwa i kuratorów. 

W ubiegłym roku MEN za pośrednictwem kuratoriów 

próbował powstrzymać nasz strajk 31 marca twierdząc, 

że jest on nielegalny. Wówczas już od stycznia kuratoria 

wysyłały pisma do szkół zatytułowane „Informacja ws. 

prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, 

podważające legalność wejścia w spór zbiorowy oraz 

sugerujące, że nauczyciele odstępując od pracy mogą 

zostać ukarani. Podobna sytuacja ma miejsce już dzisiaj 

(pismo Dolnośląskiego Kuratora Oświaty). 

Wzywamy także rząd i ministerstwo edukacji do 

podjęcia rozmów. Zapraszamy premiera i minister 

edukacji do Centrum Partnerstwa Społecznego 

„Dialog” na rozmowy 8 stycznia 2019 roku." 

 

[Materiał: www.znp.edu.pl; opracowanie: BP OPZZ] 

 

Dodatek stażowy  

zniknie kolejna bariera 

Jeśli rząd zrealizuje zgłoszony kilka lat temu przez 

OPZZ postulat, to już od 2020 roku pracodawcy nie 

będą mogli wliczać dodatku stażowego do 

wynagrodzenia minimalnego pracownika, na co 

pozwala ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę.  

 

http://www.znp.edu.pl/


Prawo to wykorzystuje obecnie wiele firm w celu 

optymalizacji kosztów związanych z zatrudnianiem 

pracowników. Stan ten ma zmienić rządowy projekt 

ustawy o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, który przed kilkoma dniami 

został skierowany do konsultacji społecznych. To 

ważna dla rynku pracy inicjatywa, która zwiększy 

dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie 

minimalne. 

Kolejne rządy pozostawały głuche na argumenty OPZZ 

w tej sprawie, tłumacząc brak zgody na realizację 

naszego postulatu potrzebą ochrony pracodawców 

przed nadmiernym wzrostem kosztów pracy. Mamy 

jednak nadzieję, że już niedługo dodatek za staż pracy - 

podobnie jak dodatek za pracę w godzinach nocnych, 

który dzięki naszej aktywności nie jest wliczany,  

od 1 stycznia 2017 r., do wynagrodzenia minimalnego 

pracownika - przestanie ograniczać wzrost płac. Dziś 

dodatek stażowy jest fikcją a nie realną nagrodą za 

długoletnią pracę. Uważamy, że skoro przepisy prawa 

przyznają pracownikom prawo do tego dodatku, to 

powinny również zagwarantować jego wypłatę w pełnej 

wysokości, która wynika z przepisów prawa 

dotyczących zasad wynagradzania za pracę. 

Tymczasem w świetle obowiązującej ustawy  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pracownicy  

z długoletnim stażem pracy są poszkodowani w wyniku 

włączenia dodatku za staż pracy do minimalnego 

wynagrodzenia, co w praktyce powoduje zrównanie ich 

wynagrodzenia z wysokością wynagrodzenia 

otrzymywanego przez pracowników bez stażu pracy. 

Oznacza to pozbawienie tych pierwszych 

wypracowanego przez lata pracy dodatku. W przypadku 

pracowników sfery budżetowej, w której od kilku lat 

wynagrodzenia są zamrożone, oznacza to, że część 

pracowników z długoletnim stażem pracy – w sytuacji 

corocznego wzrostu wysokości płacy minimalnej – 

otrzymuje minimalne wynagrodzenie kosztem 

zmniejszenia wysokości otrzymywanego dodatku za 

staż pracy. 

OPZZ jeszcze w trakcie prac Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych wielokrotnie 

zgłaszało postulat wyłączenia dodatku stażowego  

i innych dodatków (np. dodatku za pracę w warunkach 

szkodliwych, dodatku do wynagrodzenia za pracę 

zmianową) z wynagrodzenia minimalnego. Rządowa 

propozycja przewiduje, co prawda, rozszerzenie 

katalogu składników wynagrodzenia, które nie są 

uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia  

przysługujący za staż pracy - co stanowi realizację 

naszego postulatu - ale docelowo OPZZ chce 

doprowadzić do sytuacji, w której minimalne 

wynagrodzenie stanie się kategorią jednoskładnikową, 

wynagrodzeniem zasadniczym, co przywracałoby 

właściwą funkcję dodatkom i składnikom 

wynagrodzenia. (nq) 

[fot: www.pixabay.com] 

 

Trwa akcja zbierania 

podpisów pod  

Listem otwartym do  

Ministra Obrony Narodowej 

Od kilkunastu dni trwa akcja zbierania głosów poparcia 

pracowników cywilnych resortu obrony narodowej 

pod Listem otwartym do Ministra Obrony Narodowej.  

 

Związek Pracowników Wojska 'TARCZA', będący 

częścią OPZZ przeprowadził wstępną ocenę akcji. 

Jak  czytamy w komunikacie Zarządu Krajowego, do 

związku wpłynęły i wpływają listy poparcia zarówno  

z dowództw i szefostw, jak i z jednostek wojskowych, 

w tym z WOG-ów, ze składów i warsztatów RBL-ogów, 

wojskowych komend: uzupełnień i transportu,  

z wojewódzkich sztabów wojskowych, regionalnych 

centrów informatyki, baz lotniczych, biur emerytalnych 

i przedstawicielstw wojskowych i wielu, wielu innych 

jednostek wojskowych. Po tygodniu zbierania 

podpisów widać już, że list ten zyskał poparcie już kilku 

tysięcy pracowników resortu obrony narodowej. 

Jak wskazuje Zarząd, niestety nie wszyscy, z „armii”, 

[ponad 40 tysięcy pracowników wojska], przystąpili do 

akcji. Z pewnością ilość podpisów mogłaby być jeszcze 

większa, gdyby do akcji ich zbierania przystąpili 

działacze innych związków zawodowych, do których 

ZPW 'TARCZA' wystąpił z apelem. 

http://www.pixabay.com/


Jednak związkowcy liczą, że „sygnał” do zbierania 

podpisów da również NSZZ Pracowników Wojska i SK 

PC MON NSZZ Solidarność. Dotychczas władze tych 

związków nie udzieliły oficjalnego poparcia dla tej 

akcji i nie zmobilizowały swoich zakładowych  

i międzyzakładowych struktur, chociaż trzeba wskazać, 

że niektórzy działacze organizacji zakładowych tych 

związków – we własnym zakresie zbierają już podpisy 

na listach poparcia, nie czekając na sygnał z „góry”. 

W zeszłym tygodniu Zarząd Krajowy „TARCZY” 

otrzymał pisma (uchwały) z poparciem dla  apelu w 

sprawie zbierania podpisów od: Zarządu Głównego ZZ 

„Militaria”, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”- 

80, Krajowej Rady ZZ Poligrafów i Zarządu Krajowego 

ZZ Sektora Obronnego.  

INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU LIST 

POPARCIA 

Na chwilę obecną nie ma sprecyzowanego ostatecznego 

terminu zbierania list poparcia, chociaż wstępnie 

zbiórka ma potrwać do świąt. 

Wszelkie informacje dotyczące akcji można uzyskać 

pod adresem: zk@zpwtarcza.pl 

[Materiał: www.zpwtarcza.pl; opracowanie: AS] 

Stanowisko ZG ZZA 

udzielające poparcia dla 

apelu ekspertów oraz 

pacjentów w sprawie 

zaniechania prac nad 

projektem pilotażu sieci 

onkologicznej 

Zarząd Główny Związku Zawodowego 

Anestezjologów udziela poparcia dla społecznej  

i eksperckiej inicjatywy wstrzymania prac nad 

projektem pilotażu sieci onkologicznej.  

 

Projekt pilotażu wprowadza liczne rozwiązania 

biurokratyczne oraz zmniejszające efektywność  

w systemie ochrony zdrowia oraz ogranicza prawo 

swobodnego wyboru pacjenta do miejsca leczenia 

ograniczając możliwość leczenia onkologicznego 

wyłącznie w podmiotach leczniczych   wybranych  

w sposób arbitralny i nieprzejrzysty.  

Niepokojący w szczególności jest fakt,  

że kontrowersyjny pilotaż zostanie zrealizowany 

kosztem innych świadczeń finansowanych ze środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W projekcie pilotażu brak jest także merytorycznego 

uzasadnienia, dlaczego wojewódzkie ośrodki 

koordynujące (Dolnośląskie Centrum Onkologii  

i Świętokrzyskie Centrum Onkologii) będą w ramach 

leczenia onkologicznego realizowanego w trybie 

hospitalizacji, za udzielanie świadczeń z zakresu 

onkologii uzyskiwały wycenę wyższą o 35% niż inne 

podmiotu lecznicze w Polsce. 

W ocenie ZG ZZA powyższe rozwiązanie nie jest 

transparentne i zmusza NFZ do nierównego traktowania 

świadczeniodawców ze względu na jego strukturę 

organizacyjną. 

Ponadto w ocenie ZG ZZA należy rozważyć, czy pilotaż 

powinien być przeprowadzony w województwie 

dolnośląskim gdyż autor koncepcji pilotażu 

reprezentuje Dolnośląskie Centrum Onkologii, które 

jest potencjalnie największym beneficjentem programu. 

ZG ZZA zwraca się do Ministra Zdrowia  

o przeprowadzenie ogólnopolskiej debaty nad 

wypracowaniem zmian w opiece onkologicznej 

poprawiających efektywność opieki onkologicznej a nie 

poprawiających kondycję finansową wybranych 

podmiotów leczniczych.   

[fot: http://www.pixabay.com] 

[źródło: http://www.zgzza.pl/] 

Podsumowanie sukcesów 

OPZZ na arenie 

międzynarodowej 

Wydział Międzynarodowy podsumowuje swoje 

działania w 2018 roku 

W związku ze zbliżającym się końcem bieżącego roku, 

Wydział Międzynarodowy OPZZ (Adam Rogalewski,  

mailto:zk@zpwtarcza.pl
http://www.zgzza.pl/


Piotr Ostrowski do czerwca 2018 i Katarzyna Duda od 

listopada 2018) przygotowali najważniejsze naszym 

zdaniem osiągnięcia. 

 

Poniższa lista nie stanowi sprawozdania, tylko wybrane 

naszym zdaniem sukcesy OPZZ i europejskich 

związków zawodowych na arenie europejskiej. 

Należy również podkreślić, OPZZ poprzez swoich 

przedstawicieli w Europejskim Komitecie 

Ekonomiczno- Społecznym (EKES) (Adam 

Rogalewski, Sławomir Broniarz oraz Dariusz Potyrała) 

również aktywnie reprezentowali polskich 

pracowników i pracownice w Europie. Kolega 

Rogalewski uczestniczył w grupach analitycznych 

przygotowujących opinie dotyczące większości 

projektów Komisji Europejskiej wprowadzających  

w życie zasady Europejskiego Filara Praw Socjalnych 

(chociażby opinia o Europejskim Urzędzie Pracy, czy 

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych 

warunków pracy). Kolega Rogalewski był również 

współ-sprawozdawcą opinii EKES o przyszłej strategii 

UE na rzecz młodzieży. 

Rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych 

uchwalona pod koniec maja przez Parlament 

Europejski. Wprowadza ona zasadę równą płaca za 

równą pracę w tym samym miejscu w stosunku do 

pracowników delegowanych (jeden z postulatów 

OPZZ) i stanowi ważny krok na drodze do 

wprowadzenie tej zasady do wszystkich pracowników 

w Europie. 

Kongres OPZZ z uczestnictwem wielu gości 

międzynarodowych. W tym istotne przemówienia Luki 

Visentiniego, doceniającego rolę OPZZ w Polsce oraz 

w Brukseli. Mottem tegorocznego kongresu było hasło 

Polska potrzebuje wyższych płac – nawiązujące do 

kampanii Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych (EKZZ) Europa potrzebuje wyższych 

płac. 

Demonstracja na rzecz wyższych płac 22 września  

z udziałem gości międzynarodowych – w tym Esther 

Lynch- sekretarza konfederalnego EKZZ oraz Penny 

Clark zastępcę sekretarza generalnego EPSU 

(Europejska Federacja Pracowników Usług 

Publicznych) z ogromnym poparciem europejskich 

związków zawodowych(listy wyrażające poparcie dla 

demonstracji oraz inne formy poparcia w ramach akcji 

#mamdosc Polska potrzebuje wyższych płac. 

Akcja wsparcia dla strajkujących kolegów w PLL Lot  

w październiku. Przewodniczące Międzynarodowej 

Konfederacji Związków Zawodowych i Grupy 

pracowników w EKES jak również przewodniczący 

EKZZ na prośbę wydziału międzynarodowego OPZZ 

wysłali list do premiera RP żądający przywrócenia do 

pracy związkowców oraz rozpoczęcia negocjacji. Wiele 

europejskich związków zawodowych wysłało podobne 

listy lub w inny sposób wyraziło swoje poparcie dla 

strajkujących kolegów. 

Spotkanie w Berlinie 19 września podczas szczytu 

polsko- niemieckich związków zawodowych oraz 

zawarcie istotnego wspólnego stanowiska w sprawie 

kwestii klimatycznych w związku z konferencją 

klimatyczną w Katowicach. 

Rozpoczęcie przez EKZZ kampanii na rzecz 

konwergencji wynagrodzeń w Europie- nasze 

uczestnictwo w konferencji w Sofii, jak również listy  

w tej sprawie do Premiera RP. 

Uchwalanie przez Parlament Europejski 15 listopada 

dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych 

warunków pracy. Dyrektywa umożliwia skuteczną 

walkę ze śmieciowym zatrudnieniem oraz rozszerza 

zakres informacji, które muszą się znaleźć w umowie  

o pracę. Gwarantuje prawo do przejścia z umowy na 

pół- etatu na cały etat jak również zabronienie 

niepłatnych praktyk. 

Uchwalenie przez Parlament Europejski w lutym 

dyrektywy o łączeniu życia zawodowego z prywatnym 

– wydłużająca urlop ojcowski do 4 miesięcy. 

Ustanowienie Europejskiego Urzędu Pracy. 

Punkty od 7 do 9 to wprowadzenie w życie niektórych 

postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. 

[fot.www.pixabay.com; materiał: A. Rogalewski] 

 

 

 



Zarząd Okręgu Lubuskiego 

ZNP otrzymuje Honorową 

Odznakę za Zasługi dla 

Województwa 

W urzędzie marszałkowskim w poniedziałek,  

17 grudnia br. Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze otrzymał 

Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa 

Lubuskiego.  

 

Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP promuje działania  

w zakresie kultury, oświaty, historii i tradycji regionu, 

wspiera wiele inicjatyw kulturalnych w województwie 

lubuskim, m.in.: Plebiscyt Aktorski „Leony”, 

popularyzuje ogólnopolską Akcję „Cała Polska Czyta 

Dzieciom”, prowadzi dla nauczycieli szeroką 

działalność kulturalną i sportową w 15 miastach 

województwa oraz wydaje i promuje wiele pozycji 

książkowych.  Odznakę odebrała Bożena Mania – 

prezes Okręgu.  

[materiał: RW OPZZ woj. lubuskiego] 

Posiedzenie Rady OPZZ 

Woj. Lubuskiego 

W dniu 14 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady 

OPZZ Województwa Lubuskiego, w którym 

uczestniczyła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara 

Popielarz. 

W trakcie spotkania przyjęto preliminarz budżetowy na 

2019 rok oraz omówiono zmiany w ustawie  

o związkach zawodowych. Wiceprzewodnicząca OPZZ 

poinformowała o bieżącej działalności OPZZ oraz  

o sukcesach naszej Konfederacji.  

 

 

W drugiej części spotkania wręczono nagrody 

laureatom konkursu plastycznego ogłoszonego przez 

lubuską strukturę wojewódzką OPZZ pt: „OPZZ 

partnerem społecznym w dialogu”. Dyplomy  

i upominki wręczyła wiceprzewodnicząca OPZZ 

Barbara Popielarz i przewodnicząca Rady 

Wojewódzkiej OPZZ Monika Bocian.  

 

W trzeciej edycji konkursu wręczono nagrody w trzech 

kategoriach. 

I KATEGORIA - UCZNIOWIE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH KLASY 1-6: Darian Konrad -  

I miejsce; Maja Paruszewska – II miejsce; Bartosz 

Paruszewski – III miejsce.  

II KATEGORIA - UCZNIOWIE SZKÓŁ 

GIMNAZJALNYCH ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH KLASY 7-8:  Maja Chorostin -  

I miejsce; Igor Bocian – II miejsce; Marek Kaliński -  

III miejsce. 

III KATEGORIA - UCZNIOWIE SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH: Angelika Konrad -  

I miejsce; Arkadiusz Nowiński - II miejsce; Wiktoria 

Zielińska - III miejsce.  

[materiał: RW OPZZ woj. lubuskiego] 



Posiedzenie Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy we 

Wrocławiu 

W dniu 18.12.2018 r. odbyło się we Wrocławiu 

posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które 

otworzył Przewodniczący WRRP Andrzej Otręba. 

 

Rada wysłuchała informacji dotyczących podziału 

środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów 

oraz podziału środków i planu promocji Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego na rok 2019. 

Zapoznano się również z prezentacją wyników badania 

gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale 

bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska. 

Podczas obrad Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła 

uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczących nowych 

kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych  

 [materiał: RW OPZZ woj. dolnośląskiego] 

Uroczyste posiedzenie 

Prezydium Rady OPZZ 

Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego 

Dnia 14.12.2018r. w Restauracji TOMMAR  

w Bydgoszczy odbyło się świąteczne posiedzenie 

prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ. 

 

Na spotkaniu podsumowano działalność Rady OPZZ 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kończącym 

się 2018 roku oraz współpracujących Rad Powiatowych 

OPZZ. 

Zajęto się także pracami Wojewódzkiej Rady 

Zatrudnienia, gdzie goście dyskutowali na temat 

bezrobocia, wpływu programu 500+ na rynek pracy  

i problematyki pracowników napływających z państw 

Europy Wschodniej, jak również trudności  

w zdobywaniu zawodowego doświadczenia w tym 

kwalifikacji spowodowane likwidacją szkół 

zawodowych. 

[Materiał: E. Wolska Rada OPZZ  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego] 

OPZZ popiera węgierskich 

związkowców 

 

 

Oświadczenie OPZZ w sprawie w sytuacji  

na Węgrzech 

 

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych wyrażamy swoje pełne poparcie dla 

węgierskich pracowników i reprezentujących je 

związków zawodowych, którzy sprzeciwiają się 

przyjętym przez rząd zmianom w zakresie prawa pracy, 

określając je mianem „prawa niewolniczego”. W myśl 

znowelizowanego Kodeksu pracy od stycznia 2019 roku 

limit godzin nadliczbowych uległ zwiększeniu z 250 aż 

do 400 godzin rocznie. Wedle znowelizowanych 

przepisów wypłata środków za godziny nadliczbowe 

może następować w ciągu trzech lat, a nie tak jak 

obecnie, w ciągu jednego roku. Ustawa jako inicjatywa 

posłów partii rządowej została przyjęta bez konsultacji 

z partnerami społecznymi. 

 



OPZZ wyraża przekonanie, że należy dążyć do 

zapewnienia pracownikom godnych płac poprzez 

podwyżki wynagrodzeń, a nie poprzez zwiększenie 

dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych. 

Wprowadzone przepisy zagrażają zdrowiu 

pracowników, a także grożą zachwianiem równowagi 

między życiem zawodowym i prywatnym. 

Wyrażamy swoją solidarność z węgierskimi 

pracownikami i stanowczo apelujemy do rządu 

węgierskiego o wycofanie się z przeprowadzonych 

zmian i prowadzenie szczerego dialogu społecznego ze 

związkami zawodowymi. Dialog społeczny jest 

jedynym z podstaw demokratycznego państwa prawa  

a jego nieprzestrzeganie - jak pokazał przykład 

przyjęcia tej „niewolniczej” ustawy - będzie prowadzić 

do zamieszek i demonstracji. 

W Europie o układach 

zbiorowych pracy  

w międzynarodowych 

korporacjach 

Grudniowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego 

Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 

 

18 i 19 grudnia 2018 odbyło się ostatnie w tym roku 

posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej 

Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). OPZZ 

reprezentował Adam Rogalewski p.o dyrektora 

wydziału międzynarodowego, który jest także zastępcą 

Jana Guz w komitecie. 

Tematyka obrad dotyczyła m.in. przyszłego Kongresu 

EKZZ (w dniach od 21 do 24 maja 2019) jak również 

innych istotnych spraw bieżących: rezolucji na temat 

dokończenia Unii Gospodarczo- Walutowej, Rocznej  

Analizy Wzrostu Gospodarczego oraz rezolucji  

z zakresu BHP dotyczącej wysokich temperatur  

w pracy. 

Na szczególną uwagę zasługuje debata dotycząca 

wzmocnienia rokowań zbiorowych w tym układów 

zbiorowych pracy w międzynarodowych firmach 

(Transantional Company Agreements). Na arenie 

europejskiej nie ma ściśle określonej definicji takiego 

układu – układu, który byłby podpisany przez związki 

zawodowe z międzynarodowymi koncernami. Nie ma 

również reguł, kto może reprezentować interesy 

pracowników. Często zdarza się, że takie porozumienia 

zbiorowe są zawierane przez zależne do pracodawcy 

związki zawodowe (tak zwane żółte związki) lub inne 

równie zależne organizacje pracowników. Często – jak 

pokazuje baza danych Komisji Europejskiej, w której 

zarejestrowanych jest 300 układów- takie porozumienia 

nie mają nawet określonej formy i niektóre z nich mają 

formę protokołu ustaleń. Z punktu widzenia OPZZ  

i NSZZ Solidarność konieczne jest wprowadzenie 

europejskich norm prawnych, które eliminowałby 

nieprawidłowości związane z ich zawieraniem, jak 

również wspierałby niezależne związki zawodowe do 

ich negocjowania. Dlatego OPZZ, NSZZ Solidarność 

jak również CMKOS (centrala związkowa z Czech) 

wystosowały wspólne stanowisko, popierające tą 

inicjatywę. Związki zawodowe z krajów 

Skandynawskich, jak również związki holenderskie 

wyrażają swoje obawy co do tworzenia przepisów 

prawnych, które ich zdaniem podważałby autonomię 

partnerów społecznych. 

EKZZ zajął się również wyborami Parlamentu 

Europejskiego, które będą kluczowe dla przyszłości 

Europy. Jeśli partie populistyczne uzyskają większość 

będzie to koniec zjednoczonej Europy. To znaczy 

koniec europejskiego dialogu socjalnego i koniec 

pieniędzy z UE. OPZZ wspólnie z EKZZ -em będzie 

aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej 

(zachęcając do udziału w wyborach) wspierając partie 

polityczne popierające nasze postulaty. Podczas debaty 

głos zabrał Adam Rogalewski oraz przewodniczący 

czeskich związków CMKOS Josef Středula (na zdjęciu) 

który zaprezentował projekt wspólnych materiałów 

informacyjnych OPZZ i CMKOS. 

Uczestnicy obrad spotkali się z prezydentem 

Europejskiej Partii Ludowej- na liczniejszej partii  

W Europarlamencie, do której należą Europosłowie 

Platformy Obywatelskiej - Josephem Daulem.  

W dyskusji podkreślona została problematyka socjalna 

w tym dalsze działania na rzecz wprowadzenia w życie 

zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz 

inicjatyw prawodawczych związanymi z nim na arenie 

europejskiej. Jak również kwestia przynależności 

rządzącej Węgrami Partii Fidesz. 

[materiał: A. Rogalewski] 

 


