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SPRAWY ZWIĄZKOWE

9 listopada pod siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 
odbyła się manifestacja służb mundurowych. Manifestujący domagali się 
wzrostu wynagrodzeń oraz realnego systemu motywacyjnego.

Obecni byli związkowcy z NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Służby 
Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZ Strażaków 
Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Zrzeszenia ZZ Służby Celnej RP. 
W manifestacji wziął udział przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który 
powiedział m.in.: „Jesteśmy tu, dlatego że walczymy o najważniejsze prawo 
pracownika — prawo do godnego wynagrodzenia. Zdajemy sobie sprawę ze skali 
problemu inflacji oraz jej skutków. Apelujemy dziś więc do rządu, bo to on ma wszystkie 
niezbędne narzędzia, aby tym skutkom przeciwdziałać”. 

Przedstawiciele OPZZ oraz Nowej Lewicy zorganizowali 8 listopada br. 
wspólną konferencję prasową na temat wprowadzenia tzw. renty wdowiej. 
Zainicjowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej 
sprawie. 

Zgodnie z projektem, wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne 
przysługiwałoby dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka. 
Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin oraz Przewodniczący Komisji Polityki 
Senioralnej OPZZ Jerzy Wiśniewski przekonywali, że proponowane rozwiązanie 
odczuwalnie poprawi sytuację materialną jednoosobowych gospodarstw emeryckich. 
Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że w gospodarstwach 
1-osobowych seniorzy znacznie częściej określają swoją sytuację materialną jako złą 
lub raczej złą (tak wskazało 12,7% respondentów), podczas gdy gospodarstwa 
2-osobowe źle oceniają swoją sytuację w 3,4%. 

31 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. Na wniosek 
przewodniczącego konfederacji, Prezydium OPZZ przyjęło uchwałę w sprawie 
powołania przewodniczących rad wojewódzkich na kadencję 2022 – 2026. 
Nominacje otrzymali:

• Wacław Czerkawski – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa 
Śląskiego,

• Wiesława Janczak – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa 
Lubelskiego,

• Harald Matuszewski – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego,

• Monika Miniur – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa 
Małopolskiego,

• Jarosław Niczewski – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa 
Podlaskiego,

• Halina Poszytek – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa 
Mazowieckiego,

• Wojciech Rajchel – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa 
Opolskiego.

Uchwała Prezydium OPZZ weszła w życie z dniem podjęcia.

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

ŚWIAT

KOMENTARZ TYGODNIA

OPZZ oczekuje nowelizacji polityki energetycznej i konsultacji społecznych w zakresie 
zamykania kopalń. Wnioskuje ponadto o uznanie węgla za podstawowe paliwo na 
krajowym rynku energetycznym do czasu efektywnego zastąpienia pozyskiwanych
z niego mocy. Istotne jest, aby Krajowy Plan Odbudowy stanowił systemowe wsparcie 
dla unowocześnienia technologii sektora przetwórstwa węgla. Szkoda, że jak dotąd 
rządowi nie udało się tych środków pozyskać. OPZZ nie podziela jednocześnie oceny, że 
wyłącznymi przyczynami zjawisk inflacyjnych są przyczyny zewnętrzne. Konfederacja 
popiera te kierunki polityki rządu, który wspiera osoby najsłabsze, natomiast 
rekomenduje i oczekuje strukturalnego zamrożenia cen prądu i paliw dla wszystkich 
odbiorców, jak to nastąpiło m.in. we Francji. 

Spotkanie plenarne Rady Dialogu Społecznego 7 listopada br. poświęcone było 
polityce energetycznej w Polsce. Ze strony rządowej temat zreferował Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

W ocenie premiera, cena energii jest największym determinantem wzrostu cen 
zarówno wobec przedsiębiorstw, jak i odbiorców prywatnych. Przewodniczący OPZZ 
Andrzej Radzikowski uznał za realną tezę, że kluczem do poskromienia inflacji jest 
polityka energetyczna. OPZZ od 2 lat ostrzegało, że wydobycie węgla poniżej 
zapotrzebowania krajowego rynku energii, może przynieść istotne problemy. W opinii 
OPZZ, opłaty z tytułu uprawnień do emisji CO2 były w zbyt małym stopniu 
przeznaczane na inwestycje w transformację energetyki i budowę nowych źródeł 
OZE. 

Bruksela: w związku z Zaleceniami Rady UE dla Polski w sprawie jakości stano-
wienia prawa, w szczególności sposobu przeprowadzania konsultacji społecz-
nych, Komisja Europejska zorganizowała spotkanie z przedstawicielami strony 
rządowej i partnerów społecznych. 

Poza polskimi reprezentantami, w posiedzeniu Komisji brali udział przedstawiciele 
takich państw jak Niemcy, Litwa, Węgry, Belgia, Rumunia i Bułgaria. Spotkanie dało 
możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie jakości dialogu społecznego
w Polsce, w tym w ramach Semestru Europejskiego oraz zarządzania procesami 
gospodarczymi i społecznymi w kraju. Przedstawiciele związków zawodowych oraz 
organizacji pracodawców przedstawili Komisji spójne stanowisko. Podkreślili, że od 
czasu ostatniego przeglądu EMCO nie nastąpiła poprawa jakości konsultacji 
społecznych. 
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ
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Poniedziałek, 7 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz otrzymała stopień Generalnego Honorowego 
Dyrektora Górniczego, nadany przez Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina.
Wiceprzewodnicząca odebrała również mundur górniczy - serdecznie gratulujemy!

Wtorek, 8 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

8 listopada 2022r., odbyło się zebranie branżowe delegatów na X Kongres OPZZ branży
"Przemysł".

Przewodniczącym branży ponownie został Mirosław Grzybek.

Środa, 9 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

9 listopada 2022r., odbyło się zebranie branżowe delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Handel, 
Usługi, Kultura i Sztuka".

Przewodniczącym branży został Michał Lewandowski.

Czwartek, 10 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

10 listopada 2022r., odbyło się zebranie branżowe delegatów na X Kongres OPZZ Branży
„Transport".

Przewodniczącym branży został Leszek Miętek.


