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KRAJ

Szkolenie OPZZ dla Społecznych Inspektorów Pracy

27 czerwca br. w siedzibie OPZZ odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów 
pracy, dedykowane szczególnie nowo wybranym inspektorom, jak i tym, którzy 
niedawno rozpoczęli swoją działalność. Program szkolenia obejmował zagadnienia 
związane z uprawnieniami i obowiązkami społecznego inspektora pracy w świetle 
przepisów ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, z uwzględnieniem zakresu 
współpracy z organami Państwowej Inspekcji Pracy. Agenda spotkania uwzględniła 
także wybrane zagadnienia prawa pracy istotne w działalności społecznych 
inspektorów pracy. Szkolenie poprowadziła Agata Kot, inspektor pracy z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie. Współprowadzący spotkanie, wiceprzewodniczący 
OPZZ Sebastian Koćwin przypomniał między innymi o kolejnych działaniach 
szkoleniowych organizowanych przez OPZZ w drugiej połowie roku z udziałem 
Państwowej Inspekcji Pracy. Podobne inicjatywy są cyklicznie organizowane przez 
organizacje członkowskie OPZZ. Zachęcamy do kontaktu z Okręgowymi 
Inspektoratami Pracy i włączanie się we wspólne działania szkoleniowe z udziałem 
Inspekcji Pracy.

O godziwej pracy migrantów i uchodźców - konferencja w Katowicach

21 czerwca w Katowicach odbyła się konferencja na temat „godziwej pracy migrantów 
i uchodźców w Polsce”. Uczestniczyli w niej: Federacja Przedsiębiorców Polskich 
Regionu Śląskiego wraz z partnerami: OPZZ, CASE, NHO. Z ramienia Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków zawodowych w konferencji uczestniczyli Sebastian Koćwin, 
Wiceprzewodniczący OPZZ oraz Natalia Kolesnik, specjalista ds. kontaktów z osobami 
z zagranicy pracującymi w Polsce. Na konferencji prezentowane były główne tezy
i rekomendacje z raportu końcowego pt. „Narzędziownik dialogu społecznego na rzecz 
godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”. Poruszane były takie zagadnienia, jak: 
identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców, 
działania administracji i pracodawców na rzecz polepszania warunków pracy i pobytu 
cudzoziemców w naszym kraju, weryfikacja problemów i przedsięwzięć naprawczych, 
diagnoza słabych i mocnych stron współpracy partnerów społecznych na rzecz 
zatrudnienia cudzoziemców.

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Posiedzenie WRDS woj. Dolnośląskiego 22.06.22

Zatwierdzenie projektu stanowiska w sprawie przydzielenia przez Komisję Europejską 
dodatkowych środków finansowych na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy oraz 
sprawy organizacyjne były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS we 
Wrocławiu 22.06.22 r.. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba. Projekt 
stanowiska przygotował Marek Pasztetnik we współpracy z Departamentem 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WD. Członkowie Prezydium zaakceptowali 
dokument bez uwag i skierowali do głosowania korespondencyjnego. Ponadto 
członkowie Prezydium omawiali sprawy organizacyjne, dyskutowali o bieżącej sytuacji 
w kraju, a szczególnie wysokiej inflacji oraz o sytuacji polskich szkół i pracujących 
w nich nauczycieli.
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VIII Krajowy Zjazd Delegatów ZZiT

24 czerwca 2022 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się VIII Krajowy Zjazd 
Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, na który zaproszonym 
gościem był Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski. Podczas spotkania 
udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i wybrano nowe władze 
Związku na kolejną pięcioletnią kadencję. Przewodniczącym Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego Inżynierów i Techników ponownie został wybrany Piotr 
Sadowski.



Piątek, 1 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

W trakcie poniedziałkowego posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjal-
nych #RDS strona rządowa przedstawiła informację na temat propozycji wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.‼‼

#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #RDS #RazemSilniejsi #Posiedzenie 
https://www.opzz.org.pl/.../rds-o-placy-minimalnej-i.../

Czwartek, 30 czerwca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Wpływ transformacji węglowej na rynek pracy w sześciu województwach związanych z przemy-
słem wydobywczym w ocenie działaczy związkowych #OPZZ różnych branż - Zapraszamy do 
wypełniania ankiety‼‼

Link do ankiety:
https://forms.gle/QmB9ZNKV6cqqgLP49
#OPZZ #ZZG #Ankieta #Węgiel #Transformacja #ZwiązekZawodowy

Środa, 29 czerwca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

#OPZZ będzie bronił sprawiedliwego wzrostu wynagrodzeń i emerytur w 2023 r.! 
Podczas dzisiejszego spotkania #RDS omawiano m.in rządowe założenia ekonomiczne do 
projektu budżetu państwa na rok 2023. Rząd przedstawił propozycje w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. oraz średniorocznych wskaźników wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.
Najważniejsze postulaty #OPZZ na 2023 r.:
- 20% podwyżki płac dla pracowników sfery budżetowej 
-waloryzacja emerytur o poziom realnej inflacji i 50% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

Nie pozwolimy, aby pracownicy i emeryci zostali pokrzywdzeni poprzez przyjęcie nierealnych założeń makroekonomicz-
nych do budżetu 2023 r.!
#OPZZ będzie prowadził w tym celu konsekwentne negocjacje ze stroną rządową.

#OPZZ #ZwiązkiZawodowe #RDS #RazemSilniejsi

Poniedziałek, 27 czercwa 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Podpisz petycję do Premiera‼ Trzeba zatrzymać galopującą inflację już teraz‼

https://www.opzz.org.pl/stop-drozyznie

Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ
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