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Posiedzenie WRDS WD w Turowie

W kopalni Turów w Bogatyni od 31 marca do 1 kwietnia odbywało się wyjazdowe posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Pomysłodawcą 
wydarzenia był Andrzej Otręba, Przewodniczący WRDS oraz Przewodniczący Rady OPZZ 
Woj. Dolnośląskiego. W posiedzeniu uczestniczyli samorządowcy z powiatu zgorzeleckiego, 
dyrekcja kopalni i elektrowni oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

Na kolei wrze. Okupacja, a może strajk generalny

Na kolei wrze. Związkowcy z PKP Cargo okupowali siedzibę spółki w Warszawie. Po spotkaniu 
z Dariuszem Seligą, nowo powołanym prezesem spółki, na znak dobrej woli, zdecydowali
o przerwaniu okupacji. Zgodzili się także na wznowienie rokowań 27 kwietnia br. W Polregio SA 
ogłoszono zaś pogotowie strajkowe. Tutaj związkowcy nie godzą się na podwyżkę, którą 
proponuje im Zarząd Polregio SA. W obu spółkach trwa walka o podwyżki płac. 

www.opzz.org.pl

Sprawy związkowe
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Kraj

Rada OPZZ: zdrowie, bezpieczeństwo, praca

Rada OPZZ na posiedzeniu 13 kwietnia br. zajęła się problemem dostępności do opieki 
zdrowotnej. Przyjęła także apel z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz apel dotyczący obchodów Święta 1 Maja.

Podczas posiedzenia Rady OPZZ Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ, zreferował 
zebranym stan prac dotyczących wprowadzenia 21 postulatów OPZZ. Przedstawił również 
nową publikację OPZZ: Zmieniamy świat pracy, raport z realizacji 21 postulatów. 
Link do pobrania broszury: http://www.21postulatow.j.pl/html5forpc.html

Rekomendacje Rady OPZZ na rzecz poprawy dostępności pacjentów do ochrony 
zdrowia

Rada OPZZ przyjęła dokument: ,,Rekomendacje Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych z dnia 13 kwietnia 2022 roku na rzecz poprawy dostępności pacjentów do 
ochrony zdrowia”, który będzie skierowany do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Rekomendacje to szereg propozycji zarówno rozwiązań organizacyjnych, jak 
i finansowych w ochronie zdrowia, a ich wprowadzenie w ocenie Rady OPZZ pomoże nadrobić 
zdrowotne i społeczne nierówności w zdrowiu oraz ,,spłacić dług zdrowotny” pandemii popra-
wiający dostępność pacjentów do ochrony zdrowia.

Konkurs: Warto być związkowcem - weź w nim udział!
OPZZ ogłasza rozpoczęcie konkursu Warto być związkowcem. W tej pożytecznej zabawie 
może wziąć udział każdy, ponieważ nie ma ograniczeń dotyczących wieku uczestników. 
Wystarczy chęć pokazania innym - na plakacie lub w klipie - na czym polega wartość 
działalności związkowej.  Nieważne ile masz lat – czy jesteś dzieckiem czy osobą pełnoletnią, 
po prostu przygotuj pracę w jednej z dwóch form – plakat lub klip – na temat wpływu OPZZ 
i działalności związkowej na poprawę warunków pracy, płacy oraz życia polskich 
pracowników i prześlij do nas. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15.11.2022 r. Wyniki 
zostaną ogłoszone na stronie internetowej OPZZ, a laureaci powiadomieni indywidualnie. 
Najlepsze prace zaprezentujemy podczas X Kongresu OPZZ 15–16 grudnia 2022 r. 
Zapraszamy do udziału!


