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SPRAWY ZWIĄZKOWE

W Poznaniu odbyła się manifestacja pracowników sądów zorganizowana 
przez NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w RP. Uczestniczył w niej 
wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin.

Pracownicy Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto
i Wilda, Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, Sądu Rejonowego Poznań Grunwald 
i Jeżyce oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu domagali się 12 proc. podwyżki jeszcze 
w tym roku i 20 proc. od stycznia 2023 roku. Rząd proponuje jedynie 7,8 proc. 
podwyżki od nowego roku. To problem, który jest nieuregulowany od wielu lat. 
Przypomnijmy, że od 2011 roku wzrost wynagrodzeń był "odmrażany" zaledwie 
dwukrotnie - w 2019 i 2021 r.

Kolegium Związków Zawodowych Orlen-Energa zwróciło się do Rzecznika 
Praw Obywatelskich z wnioskiem o interwencję.

Przedmiotem sporu są „Zasady wyboru i funkcjonowania Rzeczników ds. Etyki
w Grupie Energa”. Rzecznikami ds. Etyki mieliby zostać pracownicy wybrani
w powszechnych wyborach w poszczególnych podmiotach grupy. Jeden z zapisów 
„Zasad” stanowi: „W celu zachowania bezstronności, przed powołaniem na Rzecznika 
ds. Etyki, wybrany kandydat zobowiązany jest zawiesić członkostwo partyjne lub 
związkowe, składając jednocześnie stosowne oświadczenie o bezstronności kandydata 
na Rzecznika ds. Etyki”. Związkowcy kwestionują ten zapis. W ich opinii jest to 
naruszenie praw pracowników zatrudnionych w podmiocie zależnym od Skarbu 
Państwa, w tym zasady równego traktowania.

ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik obchodził 40-lecie działalności.
W jubileuszowej uroczystości, uczestniczyli Andrzej Radzikowski, 
przewodniczący OPZZ, Mirosław Grzybek, szef FZZ Metalowców i Hutników 
oraz przedstawiciele władz samorządowych regionu.

Jan Siedlecki, przewodniczący zakładowej organizacji związkowej, przypomniał 
okoliczności jej powstania. Mówił o działalności w mijającym czterdziestoleciu na rzecz 
obrony praw pracowniczych, godnego statusu materialnego i socjalnego oraz 
bezpiecznych warunków pracy. Świdnicka organizacja została wyróżniona odznaką 
honorową „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia. Aktu dekoracji sztandaru Związku dokonał 
Andrzej Radzikowski. Mirosław Grzybek i Jan Siedlecki uhonorowali związkowców 
odznakami „Zasłużony działacz Federacji Metalowców i Hutników” oraz „Zasłużony 
dla Związku Zawodowego Metalowcy PZL WSK Świdnik”.

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2022 r. poz. 1952 zostało opublikowane 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2023 r.

Płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku dwukrotnie: od 1 stycznia (3490 zł) i od 1 lipca (3600 zł). 
Przypomnijmy, że we wspólnym stanowisku strony pracowników w sprawie wzrostu wynagrodzeń
w 2023 r. związki zawodowe zaproponowały, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło
od 1 stycznia 2023 r. o nie mniej niż 490 zł (do wysokości co najmniej 3500 zł) i od 1 lipca 2023 r. o nie mniej 
niż o 250 zł (do wysokości co najmniej 3750 zł). Warto zauważyć, że choć strona rządowa wycofała się - 
realizując oczekiwanie OPZZ - z pierwotnej propozycji podniesienia wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2023 r. do 3383 zł (od dnia 1 stycznia) oraz 3450 zł (od dnia 1 lipca), ostatecznie 
ustanowiona podwyżka płacy minimalnej jest nieadekwatna do możliwości finansowych oraz potencjału 
ekonomicznego przedsiębiorstw. Analiza wyników finansowych oraz wskaźników 
ekonomiczno-finansowych firm pozwala stwierdzić, że przestrzeń do podniesienia wysokości płacy 
minimalnej była większa i nie wynikała tylko z korekty wskaźnika inflacji z 107,8 proc. do 109,8 proc. 
Ustalenie optymalnego poziomu płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego było jednak niemożliwe 
z uwagi na postawę strony rządowej, która nie wykazała aktywności w trakcie toczących się rozmów
i nie odpowiedziała na ofertę negocjacyjną strony pracowników.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

29 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy pod 
kierownictwem Sebastiana Koćwina, wiceprzewodniczącego OPZZ.

Przedstawiono między innymi założenia ustaw: o niektórych umowach zawieranych  
elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej; o aktywności zawodowej; 
o zatrudnianiu cudzoziemców. Wątpliwości strony związkowej wzbudził pomysł 
zniesienia wymogu przedstawienia informacji starosty o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, w postępowaniu o wydanie zezwolenia 
na pracę. W rejonach z wysoką stopą bezrobocia może dochodzić do zastępowania 
polskich pracowników pracownikami z zagranicy i niepożądanych konfliktów i napięć 
społecznych. Omówiono również sprawozdania z wykonania planu finansowego 
Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 2021 rok.

W siedzibie OPZZ odbyło się dwudniowe spotkanie w ramach programu 
wzajemnej edukacji ”Unions Migrant net and Cities Together for Integration”.

Uczestniczyli w nim m.in. Roman DATSKO, przewodniczący obwodu lwowskiego 
Federacji ZZ Ukrainy, Myroslava KAFTAN, przewodnicząca Konfederacji Wolnych ZZ 
Ukrainy oraz przedstawiciele Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji ZZ. 
Spotkanie poświęcono sytuacji migrantów na rynku pracy. Wymieniano 
doświadczenia między przedstawicielami europejskich miast z Włoch, Grecji, Ukrainy
i Polski. Rozmawiano o sytuacji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Europie oraz 
sposobach na integrację migrantów w miejscach pracy. Wyzwania na polskim rynku 
pracy, głównie w branży budowlanej i w transporcie, omówił wiceprzewodniczący 
OPZZ Sebastian Koćwin.
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ

CentralaOPZZwejdź i polub profil FB OPZZ: 
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Poniedziałek, 3 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Manifestacja - Walczymy o Emerytury Pomostowe
OPZZ.ORG.PL

Środa, 5 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Serdecznie gratulujemy kol. Jarosławowi Szunejko wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady 
OPZZ woj. Warmińsko-Mazurskiego i życzymy dalszych sukcesów.

Warmińsko-Mazurskie: nowe władze wojewódzkiej Rady OPZZ
OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 6 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów (ALE) jest organizacją zrzeszającą 
europejskie związki zawodowe maszynistów. Będąc organizacją zawodową, reprezentuje ich 
zawodowe i socjalne interesy w europejskim obszarze kolejowym. Związek Zawodowy Maszyni-
stów Kolejowych w Polsce jest w nim zrzeszony od 1991 roku. Od 1996 na wniosek ALE 16 
września każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego.

#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe

Kongres Autonomicznych Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów (ALE)
OPZZ.ORG.PL

Wtorek, 4 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Trwa posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Dzisiejsze odbywa się w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
z udziałem Posłanek i Posłów Lewicy. Na spotkaniu poruszane są ważne tematy takie jak: 
- edukacja 
- problemy pracownicze
- sprawy równościowe 
#ZwiązkiZawodowe #OPZZ #pracownicy #RazemSilniejsi #stopdyskryminacji #Nauczyciele 
#Zaniepokojenie #strajk #Posiedzenie #Inflacja #Posiedzenie


