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SPRAWY ZWIĄZKOWE

31 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych.

Spotkanie poświęcono zbliżającemu się Kongresowi konfederacji – 15 i 16 grudnia br. 
w Ożarowie Mazowieckim. To jedno z ostatnich posiedzeń Rady w tej kadencji.
31 sierpnia, w ramach przygotowań do X Kongresu OPZZ, Rada przyjęła uchwałę 
w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na Kongres. Przyjęto także 
uchwałę w sprawie liczby członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej OPZZ oraz 
podziału tych mandatów pomiędzy struktury branżowe OPZZ w kadencji 2022 - 
2026.

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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KRAJ

W sierpniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku 
wzrosły w porównaniu do sierpnia 2021 r. o 16,1%, a w stosunku do lipca br. 
wzrosły o 0,8%!

Przypomnijmy, że w lipcu inflacja wyniosła 15,6%, a w czerwcu 15,5%. W sierpniu br. 
ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w porównaniu do sierpnia 2021 r. 
o 17,4%, a w stosunku do lipca br. wzrosły o 1,6%. W sierpniu br. ceny nośników energii 
wzrosły w porównaniu do sierpnia 2021 r. o 40,3%, a w stosunku do lipca br. wzrosły 
o 3,7%. Ceny paliwa do prywatnych środków transportu w sierpniu br. wzrosły
w porównaniu do sierpnia 2021 r. o 23,3%, a w stosunku do lipca br. obniżyły się
o 8,3%.

ŚWIAT

Brytyjscy pocztowcy, reprezentowani przez związek zawodowy CWU, 
oczekują podwyżek wynagrodzeń i przystępują do akcji protestacyjnej.

W oficjalnym stanowisku zażądano podwyżki na poziomie zbliżonym do inflacji
w Wielkiej Brytanii. Według lipcowych odczytów, inflacja po raz pierwszy od czterech 
dekad przekroczyła poziom 10%. Bank Anglii podaje, że według prognoz ekonomistów 
inflacja może wzrosnąć nawet do 13%. Royal Mail oferował pracownikom wzrost 
wynagrodzeń na poziomie ok. 5,5%. Ta oferta została odrzucona, gdyż według 
pracowników jest zbyt niska. W tej sytuacji ogłosili czterodniowy strajk. W protestach 
udział weźmie 115 tys. pocztowców. Royal Mail ostrzega o zakłóceniach w dniach
31 sierpnia, 8 i 9 września. 
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Na zlecenie OPZZ, przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta, powstał raport autorstwa dr hab. Julii 
Kubisy, prof. UW i dr Justyny Zielińskiej pt. „Kobiety i mężczyźni w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków 
Zawodowych. Sytuacja, opinie oraz potrzeby członkiń i członków OPZZ”.

Sytuacja na rynku pracy zacznie się różni w zależności od płci i to kobieta ma słabszą pozycję w środowisku pracy. 
Wynagrodzenia kobiet często są niższe niż mężczyzn wykonujących tę samą pracę. GUS wskazuje, że w 2020 r. 
kobiety zarabiały w Polsce średnio od 4,5% do 14,7% mniej niż mężczyźni.

Wskaźnik aktywności zawodowej w 2022 r. jest niższy dla kobiet podobnie jak wskaźnik zatrudnienia. Zatrudnienie 
kobiet wynosi 48,9%. a mężczyzn 64%.

Kobiety awansują wolniej i rzadziej niż mężczyźni, zazwyczaj nie pełnią też najwyższych stanowisk w organizacjach. 
Częściej pracują w nisko opłacanych sektorach gospodarki,

Kobiety są bardziej skłonne pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy z powodu większego zaangażowania
w prowadzenie domu oraz sprawowania opieki nad dziećmi. W Polsce w niepełnym wymiarze czasu pracy 
zatrudnionych jest 10% kobiet i 4% mężczyzn. W UE 32% kobiet i 9% mężczyzn.

Istnieje większe ryzyko utraty pracy przez kobiety. W ogólnej liczbie osób bezrobotnych stanowią one 55% . Kobiety 
odchodzą z pracy również z powodu dyskryminacji i mobbingu. Jak wskazują badania, Polska jest krajem, w którym te 
zjawiska są bardzo często spotykane. Ten problem jest widoczny w różnych branżach i niemal w każdym 
województwie. Najczęściej pokrzywdzone są kobiety, ale dotyczy to również mężczyzn.

W rezultacie niższych wynagrodzeń, trudności w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi, powodujących 
mniejszą aktywność zawodową, oraz dłuższego życia, kobiety mają niższe świadczenia emerytalne i są bardziej 
narażone na ubóstwo niż mężczyźni.

Kobiety mają trudniejszą ścieżkę awansu w porównaniu z mężczyznami. Ponadto sytuację kobiet na rynku pracy, 
szczególnie pracujących matek, pogorszyła długotrwała pandemia. To spowodowało zmniejszenie szans na rozwój 
zawodowy i pomijanie kobiet w awansach.
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Raport: Kobiety i mężczyźni w OPZZ

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/raport-kobiety-i-mezczyzni-w-opzz
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Czwartek, 1 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

1 września pod pomnikiem upamiętniającym nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) 
w Parku Kazimierzowskim w Warszawie, wiceprzewodniczący OPZZ — Barbara Popielarz
i Sebastian Koćwin — złożyli kwiaty i oddali hołd poległym.
Szacuje się, że w czasie okupacji niemieckiej zginęło około 10 tysięcy osób związanych z oświatą, 
w tym blisko 8 tysięcy nauczycieli.

#ZNP #OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe

83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej: Tajna Organizacja Nauczycielska - pamiętamy!
OPZZ.ORG.PL

Środa, 31 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Równość płci jest podstawową zasadą Unii Europejskiej, elementarnym prawem i ważnym 
aspektem działalności związków zawodowych. #OPZZ od wielu lat zajmuje się tą tematyką. 
Obserwuje rynek pracy w zakresie psychospołecznych zagrożeń-dyskryminacji , mobbingu czy 
molestowania. Bada możliwości łączenia pracy zawodowej z życiem prywatnym i rodzinnym. 
Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem uprawnień rodzicielskich. Monitoruje wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn.

Raport: Kobiety i mężczyźni w OPZZ
OPZZ.ORG.PL

Poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

#FolwarkZwierzęcy #ZwiązkiZawodowe #pracownicy #OPZZ #Strajk #RazemSilniejsi #Emerytury-
Stażowe

Czwartek, 1 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Jak co roku delegacja #OPZZ -  wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz oraz wiceprzewodniczący 
Sebastian Koćwin  złożyli hołd bohaterom, którzy organizowali tajne nauczanie w czasie okupacji 
niemieckiej.

 #OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #ZNP #TON


