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

Andrzej Radzikowski i Piotr Ostrowski (OPZZ) oraz Sławomir Broniarz, prezes 
ZNP, spotkali się z Randi Weingarten, przewodniczącą American Federation of 
Teachers (AFT). 

Szefowa Amerykańskiej Federacji Nauczycieli oraz towarzyszące jej osoby, przyjechały do 
Warszawy z wizytą studyjną na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głównym 
tematem rozmowy z przedstawicielami OPZZ i ZNP były problemy związane z integracją
i edukacją uchodźców wojennych z Ukrainy (800 tys. z nich to dzieci i młodzież szkolna).  Randi 
Weingarten z uznaniem przyjęła informację o polskich nauczycielach, którzy przygotowują się 
do integracji dzieci uchodźców w swoich systemach szkolnych, wdrażając model dwujęzyczny 
wykorzystywany w USA m.in. do edukowania uczniów uciekających przed wojną w Syrii.

Po dwóch latach COVID-owych obostrzeń, w pierwszy kwietniowy weekend OW 
Albatros w Mielnie gościł metalowców, hutników i włókniarzy zrzeszonych 
w organizacjach członkowskich OPZZ. 

Gośćmi związkowców byli Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ i Piotr Ostrowski, 
Wiceprzewodniczący konfederacji. Spotkanie miało charakter roboczy, ale było także okazją 
do wspólnych obchodów Dnia Metalowca i Hutnika oraz Dnia Włókniarza. W konferencji 
wzięło udział 180 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z całego kraju. 
Spotkanie w Mielnie było okazją do zacieśnienia wzajemnych, międzybranżowych kontaktów 
związkowych. Nieformalne rozmowy pozwoliły na wymianę doświadczeń. Z okazji Dnia 
Metalowca i Hutnika oraz Dnia Włókniarza, zasłużeni związkowcy zostali wyróżnieni 
honorowymi odznakami Federacji i OPZZ. 

www.opzz.org.pl
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Kraj

Obradował Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o stanie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt znajduje się już w ostatniej fazie prac 
rządowych, został wpisany do planu prac Rady Ministrów i wkrótce zostanie przekazany do 
konsultacji społecznych. Poruszono też temat wzrostu wynagrodzeń pracowników Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Problem zbyt niskich płac pracowników Funduszu skutkuje ich odchodzeniem 
do innych segmentów ochrony zdrowia. Konsekwencje kilkuletnich zaniedbań płacowych w tej 
instytucji, przy rosnących kosztach życia i wzrastającej inflacji, niosą istotne zagrożenie dla 
ciągłości pracy NFZ.

Świat

OPZZ zaapelowało do europosłów, by poparli dyrektywę w sprawie 
wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn 
za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, za pośrednictwem 
mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Długotrwałe negocjacje dotyczące dyrektywy zbliżyły się do kolejnego, ważnego etapu. 
W dniach 4–7 kwietnia br. podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyło się 
głosowanie w sprawie przyjęcia mandatu Parlamentu Europejskiego do rozpoczęcia negocjacji 
międzyinstytucjonalnych dotyczących dyrektywy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych wraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych oczekiwały głosowania 
za przyjęciem tego mandatu. Ester Lynch, zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ, 
wystosowała specjalną odezwę w tej sprawie.

”OPZZ wielokrotnie podkreślało, że dyrektywa w sprawie przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć jest szansą na postęp w walce o równe 
płace i docenianie pracy wykonywanej przez kobiety. 

Walczymy również o to, by w dyrektywie znalazły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję 
pracownic oraz prerogatywy związków zawodowych, np. negocjacje zbiorowe jako właściwy 
sposób eliminowania w organizacjach różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Poparcie 
europosłów dla dyrektywy przyczyni się do zapewnienia sprawiedliwości płacowej dla 
pracownic, dzięki którym mogliśmy przetrwać pandemię. Nie można pozwolić, by spuścizną 
po COVID-19 była jeszcze większa nierówność płac, zwłaszcza że to kobiety stanowią 
większość pracowników sektora usług podstawowych i usług pierwszej linii. 
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