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

Kobiety z OPZZ – m.in. związkowczynie z Turowa, Bełchatowa, Górnego Śląska, 
opowiedziały w Sejmie o swoich obawach związanych z procesem 
przechodzenia na zieloną energię. 

Inicjatorką spotkania z członkiniami Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet była Barbara 
Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ. - Z niepokojem spoglądamy na to, co się dzieje wokół 
Turowa i Bełchatowa, Górnego Śląska i całego sektora energetycznego, m.in. z powodu 
sytuacji, w jakiej stawia to kobiety i ich rodziny. Transformacja to trudny czas. Ale nie pozwolimy, 
by kobiety były jej ofiarami. Wiele z nich jest przerażonych przyszłością – swoją i rodzin. 
Ich dzieci odkładają decyzje o założeniu lub powiększaniu rodziny – mówi Barbara Popielarz.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 
postanowiła rozpocząć akcję protestacyjną z powodu ignorowania przez rząd 
ich petycji o podwyżkę wynagrodzeń.

Nie było ich w 2021 r., nie zaplanowano ich na 2022 r. Oznacza to kolejny rok istotnego spadku 
realnych płac. - Miarą arogancji władzy są słowa wiceministra Edukacji i Nauki Włodzimierza 
Bernackiego z 8 listopada br., że podwyżki wynagrodzeń pracowników akademickich „nie są 
kwestią pierwszoplanową” – pisze w Komunikacie RSzWiN Aneta Trojanowska, 
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego. Pracownicy szkolnictwa wyższego 
i nauki żądają realizacji zobowiązań, które Rząd RP przyjął podczas wprowadzania reformy 
szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku.

OPZZ przekazało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Rodziny i Polityki 
Społecznej stanowisko w sprawie polityki migracyjnej. 

W ocenie OPZZ przedstawiony przez polski rząd projekt „Polityka migracyjna Polski – kierunki 
działań 2021-2022” nie odpowiada na wyzwania stojące przed Polską. W dokumencie nie 
znalazły się oczekiwane przez związkowców narzędzia i propozycje zarówno konkretnych 
działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników migrujących, jak też długofalowego podejścia 
do problematyki migracji i mobilności pracowników. Zaprezentowana w projekcie diagnoza 
procesów migracyjnych i ich skutków wymaga kompleksowej analizy, a zaplanowane działania 
w niedostateczny sposób odpowiadają na potrzeby cudzoziemców oraz gospodarcze 
i społeczne potrzeby kraju.

www.opzz.org.pl



Prezydent Andrzej Duda w obecności przewodniczącego Rady Dialogu 
Społecznego Andrzeja Radzikowskiego (szefa Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych) wręczył nominacje nowym członkom Rady. 
Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim obecny był Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki.

W skład Rady Dialogu Społecznego powołani zostali:

ze strony rządowej: Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska; Grzegorz Puda – Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Nowak – Minister Rozwoju i Technologii

ze strony pracodawców: Grażyna Spytek Bandurska - przedstawicielka Federacji 
Przedsiębiorców Polskich

ze strony instytucji z głosem doradczym w Radzie: Katarzyna Łażewska–Hrycko – Główny 
Inspektor Pracy; Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Paweł 
Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Kraj

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) zorganizowała 
spotkanie konsultacyjne dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy 
polsko-białoruskiej. 

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski nakreślił sytuację na wschodniej granicy Polski oraz 
przedstawił stanowisko OPZZ, które zdecydowanie potępia działania władz białoruskich 
i międzynarodowych sieci przemytniczych. Oświadczył, że Unia Europejska musi przeciwstawić 
się szantażowi i grze politycznej, jaką prowadzi reżim Łukaszenki, pokazując w ten sposób 
unijną solidarność i odpowiedzialność. EKZZ potępiła z kolei geopolityczne rozgrywki 
przeciwko UE prowadzone za kulisami przez Rosję i Turcję. Odpowiedzią UE i państw 
członkowskich na przybycie migrantów nie może być rozmieszczenie straży granicznej, murów 
i drutu kolczastego, a także ich zatrzymania lub deportacja. 

Świat
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