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

3 czerwca 2022 r. 
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Sprawy związkowe

Od 1 czerwca 2022 r. obowiązują podwyżki wynegocjowane przez związkowców 
z PKP Cargo.

Ustalono, że pracownikom zostaną przyznane podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 400 
zł brutto do 750 zł brutto średnio na każdego zatrudnionego. – Wszystkim koleżankom 
i kolegom, którzy przybyli do Warszawy pod siedzibę PKP Cargo SA. serdecznie dziękuję za 
udzielone wsparcie. Wasz obecność pozwoliła na zbliżenie stanowisk w negocjacjach. Na ten 
moment udało nam się wspólnie doprowadzić do ustaleń wdrażających odczuwalne podwyżki 
od 1 czerwca. Jednocześnie nie zamyka to drogi do dalszych działań jesienią tego roku – 
napisał w swoich podziękowaniach Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego 
Maszynistów, przewodniczący Branży Transport OPZZ.

27 maja br. związkowcy ze Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego 
(organizacja członkowska OPZZ) osiągnęli wstępne porozumienie z Polską Agencją 
Żeglugi Powietrznej (PAŻP). 

Spór pomiędzy kontrolerami a pracodawcą trwa od wielu miesięcy. Przedmiotem sporu jest 
system wynagradzania oraz regulamin pracy. Zgodnie z ustaleniami z kwietnia br., gdyby strony 
nie doszły do  porozumienia, od 10 lipca br. pasażerów czekałyby duże utrudnienia na 
lotniskach. 27 maja br. PAŻP poinformował, że w ramach rokowań sporu zbiorowego strony 
wstępnie porozumiały się w zakresie zmian regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń 
postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze 
stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury.

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organizacja 
członkowska OPZZ) zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego 
o podjęcie działań, które poprawią warunki pracy i płacy pracowników Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

To już kolejny apel w tej sprawie. Załoga oczekuje podwyżek – godnej pracy i płacy. 
Związkowcy zwracają uwagę, że wieloletnia polityka kadrowo-płacowa w ZUS (podwyższanie 
płacy minimalnej bez proporcjonalnego zwiększania środków na fundusz wynagrodzeń) 
prowadzi do spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzy pracownikami zatrudnianymi obecnie a tymi, 
którzy mają długi staż pracy. Związkowcy podkreślają ponadto, że powoływanie się przez 
zarządzających ZUS na przeciętną płacę w firmie, rażąco zniekształca obraz rzeczywistych 
zarobków w tej instytucji.

W Zbąszyniu miała miejsce pikieta pracowników IKEA Industry Oddział West 
w Zbąszynku zorganizowana przez organizacje zakładowe ZZ "Budowlani" (OPZZ) 
oraz NSZZ "Solidarność". 

Związkowcy oczekują: podwyżki płac, dodatku za wysługę lat, wypłacanego co miesiąc za 
każde przepracowane 5 lat w IKEA Industry, w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, 
wolnych niedziel, tak aby tydzień pracy rozpoczynał się w poniedziałek od godz. 6:00. 
"Stop IKEizacji polskiego prawa! Stop lekceważeniu ustawy o związkach zawodowych i ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych! Stop dyskryminacji pracowników i związków 
zawodowych w Ikea Industry. Prawda i prawo jest po naszej stronie!" - powiedział 
do zgromadzonych Tomasz Nagórka, wiceprzewodniczący ZZ „Budowlani”.



Kraj
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27 maja br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego pod 
przewodnictwem Jarosława Niczewskiego.

Mówiono między innymi o wpływie inflacji na wartość środków zdeponowanych przez 
pracowników na kontach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Odbyły się także warsztaty pn. 
„Młodzi w związkach zawodowych”. Poprowadziła je wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara 
Popielarz. W opinii uczestników zaangażowanie młodych ludzi w działalność związków 
zawodowych jest niższe od oczekiwań. Podjęto próbę diagnozy tego stanu rzeczy. Debatowano 
jak wzmocnić związki zawodowe i zwiększyć reprezentację ludzi młodych. Barbara Popielarz 
przypomniała, że OPZZ inicjuje w tym kontekście specjalne programy i szkolenia. Konfederacja 
reprezentuje 7 branż, każda młoda osoba może znaleźć odpowiedni związek dla siebie.

Świat

Holandia: Od miesiąca port lotniczy Amsterdam-Schiphol boryka się z poważnymi 
brakami kadrowymi i wynikającymi z tego opóźnieniami.

Federacja Holenderskich Związków Zawodowych (FNV) od dłuższego czasu alarmuje, że 
na holenderskim lotnisku brakuje prawie 1000 pracowników - ochroniarzy, agentów odprawy 
czy lotniczych techników. Związki zawodowe reprezentujące pracowników lotniska grożą 
akcjami strajkowymi, jeśli ich obecne warunki pracy nie ulegną zmianie na lepsze. – Coś trzeba 
zrobić – apelują związki pracowników lotniskowych w Amsterdamie. – Pasażerowie 
i pracownicy dosłownie przewracają się z powodu wyczerpania trwającymi zakłóceniami 
i opóźnieniami. Najgorsze dopiero nadejdzie, ponieważ lato zbliża się szybko, a zarządzający 
lotniskiem twierdzą, że rozwiązanie problemu wymaga czasu – dodają związkowcy. 

”9 grudnia 2021 roku profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku 
Polskiego powiedział: 

- Według aktualnych prognoz inflacja w 2022 r. też będzie na podwyższonym poziomie, choć 
nieco niższym niż w tym roku. Trzy tygodnie później (30 grudnia 2021r.) profesor Glapiński 
mówił: - Średnioroczna inflacja w 2022r. wyniesie 7,6 proc. czyli więcej niż przewidywane 
5,1 proc. w 2021. Z danych GUS wynika, że ceny dóbr i usług w 2022 r. były wyższe niż rok 
wcześniej o 9,2 proc. w styczniu,  o 8,5 proc. w lutym , o 10,9 proc. w marcu, a w kwietniu 
o12,4 proc. GUS ogłosił, że w maju 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według 
szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 13,9%. Bez komentarza!

Komentarz tygodnia

Sprawy związkowe

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyła się 
poselska dyskusja na temat wynagradzania nauczycieli.  Związek Nauczycielstwa 
Polskiego oczekuje na konkretne rozwiązania ustawowe, które ten wzrost 
zapewnią. 

W projektowanej nowelizacji Karty Nauczyciela rząd proponuje wzrost wynagrodzenia 
nauczycieli, posługując się średnim wynagrodzeniem na każdym stopniu awansu zawodowego. 
Prawdą jest, że średnie wynagrodzenie od 1 września br. ma wzrosnąć  wyłącznie dla obecnych 
nauczycieli stażystów i kontraktowych (to ok. 20 proc. nauczycieli) przy czym osiągnięcie 
średniego wynagrodzenia będzie niemożliwe dla tych nauczycieli, którzy nie mają dodatku 
stażowego, motywacyjnego czy za wychowawstwo. Ponadto propozycja nie uwzględnia 
jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. 

Dr Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pracowników Fizjoterapii (organizacja członkowska OPZZ) został wybrany na 
nowego prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Gratulujemy!

Wybory prezesa KIF odbyły się podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Tomasz Dybek 
wygrał z dotychczasowym prezesem Rady – Maciejem Krawczykiem. Dr Dybek jest adiunktem 
w Katedrze Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Jako przewodniczący Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pracowników Fizjoterapii był organizatorem protestów fizjoterapeutów, które 
doprowadziły do podwyżek dla tej grupy zawodowej.
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