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SPRAWY ZWIĄZKOWE

8 października ruszyło Miasteczko Edukacyjne, czyli forum debat oraz paneli 
dyskusyjnych na temat problemów edukacyjnych i pogarszającej się sytuacji 
pracowników oświaty. 

Namioty zostały rozbite przy Al. Szucha w okolicy Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
Miasteczko to inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego w ramach akcji 
protestacyjnej w sprawie narastających problemów edukacji i efekt współpracy z Radą 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji. Gościem nauczycieli 
był przewodniczący OPZZ. Andrzej Radzikowski, jako przewodniczący Rady Dialogu 
Społecznego, zobowiązał się wystąpić do premiera Morawieckiego, aby zwrócić jego 
uwagę na coraz bardziej upokarzające położenie pracowników oświaty i nauki.

8 października przed Sejmem RP manifestowali pracownicy sądów i prokuratur. 

Manifestację zorganizował Zarząd Główny NSZZ Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości RP. Pracownicy sądów i prokuratur domagają się 20 proc. podwyżek, 
walczą o przestrzeganie praw pracowniczych i poprawę warunków pracy.  Elżbieta 
Aleksandrowicz, wiceprzewodnicząca Związku, podkreśliła, że pracownicy sądów
i prokuratur sprzeciwiają się lekceważeniu praw pracowników sfery budżetowej 
i ich sytuacji finansowej. Wskazała, że przy 17 proc. inflacji wynagrodzenia 
pracowników sądów i prokuratur nie są odpowiednio waloryzowane. 7,8 proc. 
podwyżki dla pracowników budżetówki, którą na 2023 rok proponuje rząd, jest 
niezrozumiałe w dobie kryzysu, wzrostu stóp procentowych, rosnących cen żywności, 
paliwa, opału czy usług.

W Gdańsku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa 
Pomorskiego i Pomorskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ kadencji 2022 -2026. 
Powołano nowe władze organów.

Rada udzieliła absolutorium organom OPZZ kończącym kadencję i przystąpiła
do wyborów nowych władz. Przewodniczącym Rady OPZZ Województwa 
Pomorskiego na kadencję 2022 – 2026 został ponownie Adam Liszczewski.
Na wiceprzewodniczących wybrano Elżbietę Markowską, Mirosława Listewnika
i Lukasa Liedtke. Członkami Prezydium zostali: Anna Malinowska, Izabela Kubińska, 
Franciszek Potulski, Andrzej Biernacki i Bolesław Zasada.  Również Pomorska Komisja 
Rewizyjna OPZZ wybrała swoje władze. Przewodniczącą została ponownie Bogumiła 
Karwacka, wiceprzewodniczącym Krzysztof Szałacha, a sekretarzem Aleksandra 
Wojciechowska. Przyjęto Plan Pracy Rady  na lata 2022 – 2026.

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

14 października 2022 r. 
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W dniach 11-12 października w Gdańsku odbyło się wyjazdowe, autonomiczne 
posiedzenie strony pracowników i strony pracodawców Prezydium Rady 
Dialogu Społecznego. 

W posiedzeniu wzięli udział przewodniczący organizacji związkowych i pracodawców 
oraz sekretarze Rady. Spotkanie poświęcono uzgodnieniu projektu nowelizacji ustawy 
regulującej pracę RDS. Przygotowany projekt zawiera propozycje zwiększenia 
kompetencji i uprawnień Rady i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. 
Najistotniejszą z proponowanych zmian jest uczynienie z Rady samodzielnej instytucji 
z większymi niż dotychczas kompetencjami. Obrady prowadził szef OPZZ Andrzej 
Radzikowski, pełniący funkcję przewodniczącego RDS.

W hiszpańskiej miejscowości Alcada de Hernanes, odbył się XIX Kongres 
Autonomicznych Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów (ALE). 
Od 2006 r. funkcję jej wiceprezydenta pełni Leszek Miętek.

Wybrano kierownictwo ALE na kolejną, czteroletnią kadencję. Prezydentem został 
Juan Jesús García Fraile, sekretarz generalny General SEMAF SPAIN, Spanish Train 
Drivers´ Union SEMAF; wiceprezydentami: Leszek Miętek, prezydent ZZ Maszynistów 
Kolejowych w Polsce i Pietro Serbassi,  prezydent (FAST Ferrovie) Italia, Federazione 
Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (FAST Ferrovie). Kongres podjął decyzję
o zintensyfikowaniu ochrony jakości miejsc pracy i zapobieganiu wykorzystywania 
kryzysu związanego z wojną w Ukrainie w kwestiach pogarszania jakości szkolenia, 
czasu pracy i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ

CentralaOPZZwejdź i polub profil FB OPZZ: 
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Poniedziałek, 10 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Międzynarodowa Konferencja „Europa – Polska – Ukraina. Odbudujemy razem". Europe – Poland 
– Ukraine. Rebuild Together” to program, którego celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji 
między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współ-
pracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy.

#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #Konferencja #Ukraina  
 

Wtorek, 11 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem, w którym deklarują działania na rzecz wprowadzenia
w polskim systemie podatkowym ulgi w PIT, w ramach której możliwe byłoby odliczenie
od podatku kwoty 15% wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników
z prywatnych środków. Uszczelnienie tego obszaru mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatko-
wych wpływów podatkowych rocznie.

#OPZZ #FFP #PodatkowaUlgaZdrowotna #podatki
 

Środa, 12 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ruszyła akcja protestacyjna w Państwowej Straży Pożarnej - Remiza.pl 

Czwartek, 13 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Pre-konsultacje ASGS 2023. Spotkanie z Komisją Europejską
Komisja Europejska spotkała się Europejską Konfederacją Związków Zawodowych

Komisja Europejska spotkała się Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (#EKZZ)
i Business Europe w sprawie przygotowanego dokumentu pn. Roczna Analiza Zrównoważonego 
Wzrostu Gospodarczego na rok 2023. To strategiczny dokument, który rozpoczyna roczny cykl 
zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (Semestr Europejski).

   #OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #UniaEuropejska #EKZZ 


