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SPRAWY ZWIĄZKOWE

5 września przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyło się publiczne 
czytanie fragmentów powieści „Folwark zwierzęcy” przez związkowców. 

W ten sposób OPZZ zaapelowało do Prezydenta Andrzeja Dudy o interwencję
w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw
o emeryturach stażowych. W porozumieniu z OPZZ złożyły je Klub Parlamentarny 
PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
(3 marca 2020 r.). Swój projekt złożył też przez Prezydent RP (14 grudnia 2021 r.). 
Związkowcy oczekują ponadto podjęcia przez sejmowa Komisję Polityki Społecznej
i Rodziny prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, 
złożonym w Sejmie 30 września 2021 r.

2 września we Wrocławiu miało miejsce ostatnie w tej kadencji posiedzenie 
Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

W spotkaniu uczestniczyła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która 
przekazała informacje dotyczące bieżących działań centrali. Obecny był również 
wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, który poinformował
o sytuacji służby zdrowia w województwie i budowie Dolnośląskiego Centrum 
Onkologicznego we Wrocławiu. Przewodniczący Andrzej Otręba podsumował 
działania podejmowane przez Radę OPZZ woj. dolnośląskiego w kończącej się 
kadencji. Podziękował Radzie za pracę w trudnym okresie pandemii. Członkowie Rady 
podziękowali Andrzejowi Otrębie wyrażając uznanie za kompetencję i ogromne 
zaangażowanie w pełnieniu funkcji przewodniczącego Rady w kadencji 2018 – 2022.

2 września br. w hali Arena Gliwice zebrali się członkowie ZZ Pracowników 
Huty Łabędy na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej rozpoczynającej XI. 
kadencję władz Związku. Gościem delegatów był Andrzej Radzikowski, 
przewodniczący OPZZ.

Po przyjęciu referatu sprawozdawczego z mijającej kadencji delegaci wybrali nowe 
władze związku. Funkcję przewodniczącego organizacji powierzono przez aklamację 
Arturowi Wilkoniowi, dotychczasowemu liderowi organizacji. Szef OPZZ pogratulował 
nowo powołanym członkom kierownictwa związku. Gratulacje złożyli także obecni na 
Konferencji: Mirosław Grzybek, przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników
w Polsce, Stanisław Młynarczyk - kierujący śląskimi strukturami Federacji oraz 
Jarosław Gałka, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. 
Zasłużeni związkowcy zostali wyróżnieni honorowymi odznakami FZZ MiH.

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

EKZZ wzywa przywódców UE do podjęcia zdecydowanych działań
dla zahamowania niezrównoważonych podwyżek cen energii w Europie. 

EKZZ skierowała do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, postulaty 
działań na rzecz pracowników. EKZZ uważa, że obecny kryzys jest napędzany przez nadmierne 
zyski, a nie płace. Płace nie są przyczyną inflacji i to pracownicy są ofiarami tego kryzysu, 
ponieważ wartość ich zarobków spada, podczas gdy ceny towarów codziennego użytku rosną. 
Konieczne są podwyżki wynagrodzeń, nadzwyczajne wsparcie dla rodzin borykających się
z problemami wynikającymi z kryzysem energetycznym, ograniczenie cen, opodatkowanie 
nadmiernych zysków niektórych firm oraz redystrybucja publicznych środków finansowych na 
rzecz najbardziej potrzebujących.

Zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych kontynuował na posiedzeniu w dniu 5 września br. 
dyskusję na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2023 i projektu tzw. 
ustawy okołobudżetowej.

W trakcie spotkania strona rządowa udzieliła odpowiedzi na pytania OPZZ dotyczące 
wynagrodzeń, reguły wydatkowej, długu publicznego, inflacji, rynku pracy i zdrowia. 
Strona związkowa podtrzymała postulat korekty wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę
w związku ze zmianą wskaźników makroekonomicznych (PKB i inflacja). Stronie 
pracowników i stronie pracodawców Rady nie udało się wypracować wspólnego 
stanowiska w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2023. 
 

Jak wynika z analizy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 
(EKZZ), średni roczny rachunek za energię wynosi obecnie więcej niż 
miesięczne płace nisko opłacanych pracowników w większości państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Ostatnie dane wskazują, że, przed rozpoczęciem kryzysu energetycznego,
około 9,5 miliona pracujących osób w UE miało trudności z opłaceniem rachunków za 
energię. Obecnie koszty gazu i energii elektrycznej wzrosły w całej Europie o 38% 
w porównaniu z rokiem ubiegłym.  Drastyczny wzrost kosztów energii spowodował, że 
w wielu państwach UE pracownicy zarabiający płacę minimalną muszą przeznaczyć 
równowartość miesięcznej pensji lub więcej, aby utrzymać w ciągu roku włączone 
oświetlenie i ogrzewanie w domu.
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ
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Czwartek, 8 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Stan-pogotowia-protestacyjnego-w śląskim

Stan pogotowia protestacyjnego w województwie śląskim
Trudna sytuacja w miejscach pracy związana z rosnącą inflacją i drastycznym wzrostem cen energii...

OPZZ.ORG.PL

Poniedzałek, 5 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

31 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w 42. rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i związków zawodowych 
dotyczące negatywnego wpływu drożyzny na sytuację materialną jednostek samorządowych oraz 
pracowników świadczących usługi publiczne.

 #OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #inflacja #Drożyzna 

Okrągły Stół Samorządowo – Związkowy i debata „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne”
OPZZ.ORG.PL

Wtorek, 6 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Dzień Inspekcji Transportu drogowego

Czwartek, 8 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Dzień Fizjoterapeuty


