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SPRAWY ZWIĄZKOWE

Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego ogłosiło stan pogotowia 
protestacyjnego w strukturach związkowych. 

W związku z brakiem stanowczych działań rządu w celu zahamowania radykalnych 
wzrostów cen energii, generujących podwyżkę cen towarów i usług oraz brakiem 
działań w celu podniesienia wysokości płac pracowników w gospodarce narodowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej, wystosowano pismo do premiera 
Mateusza Morawieckiego. Prezydium Rady OPZZ Woj. Śląskiego oczekuje od rządu 
dialogu w tej sprawie. O dramatycznej sytuacji przedsiębiorstw energochłonnych 
w Polsce alarmowano już pod koniec sierpnia podczas spotkania ZZ Pracowników 
Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” z przewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim 
i Mirosławem Grzybkiem – przewodniczącym FZZ Metalowców i Hutników. 

W związku krytyczną sytuacją w przemyśle energochłonnym, OPZZ, przy 
poparciu Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego, wnioskowało o pilne 
zwołanie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady 
Dialogu Społecznego. 

Posiedzenie Zespołu odbyło się 12 września br. Zespół wypracował  Stanowisko w tej 
sprawie. Organizacje członkowskie OPZZ branży przemysłowej i górniczo – 
energetycznej już w styczniu apelowały o podjęcie szybkich i stanowczych działań
w związku z trudną sytuacją w przemyśle energochłonnym. 5 sierpnia br. 
przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wystosował pismo do premiera Mateusza 
Morawieckiego, w którym zaapelował o wprowadzenie mechanizmów 
administracyjnych, które spowodują ograniczenie cen gazu i energii elektrycznej 
dostarczanych do przemysłu. 

12 września na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Rady OPZZ Woj. 
Łódzkiego wybrano nowe władze regionu. Gościem Rady był Andrzej 
Radzikowski.

Sprawozdanie z działalności Rady mijającej kadencji przedstawił jej przewodniczący 
Marek Błaszczyk. Podsumowanie prac Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej omówiła 
Anna Kańska. Zgromadzeni przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującej 
Radzie. W głosowaniu wyłoniono nowe władze. Funkcję przewodniczącego Rady 
OPZZ Woj. Łódzkiego powierzono ponownie Markowi Błaszczykowi. 
Wiceprzewodniczącymi zostali: Mariusz Maj, Adam Olejnik oraz Jacek Wolski. 
Wybrano także członków Prezydium Rady. Szef OPZZ pogratulował nominowanym
i poinformował o bieżących działaniach centrali. Przypomniał o trwającej kampanii 
„21 postulatów OPZZ” wskazując, że wiele z nich pozostaje nadal aktualnych. 

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu 
Społecznego przedstawił Stanowisko w sprawie krytycznej sytuacji

w przemyśle energochłonnym. Czytamy w nim m.in.: 

- Drastyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz surowców energetycznych, zwłaszcza gazu 
ziemnego, powoduje, że sektor energochłonny przeżywa dziś największy od lat kryzys, a jego 
ewentualny upadek spowoduje znaczne straty dla polskiej gospodarki. (…) Twierdzenie, że nie 
można uruchomić mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców ze względu na 
obowiązujące na rynku energii przepisy unijne, jest nieprawdziwe. Zgodnie z wytycznymi 
Komisji Europejskiej (…) istnieje możliwość złagodzenia wzrostu cen energii i gazu m.in. z powodu 
konfliktu zbrojnego. Pomoc może być przekazana w formie dotacji bezpośrednich, ulg 
podatkowych, płatniczych, gwarancji bankowych czy pożyczek. (…) Strona pracowników i strona 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wsparcie przemysłu energochłonnego.

Związki zawodowe zaczynają aktywizować pracowników platformowych
i biorą się za wielkie korporacje. Czy zbliża się koniec dobrej passy Ubera i Bolta 
w Polsce?

Konfederacja Pracy Młodych, działająca w ramach OPZZ Konfederacja Pracy, 12 i 13 
września br. prowadziła akcję zamawiania jedzenia, aby porozmawiać z dostawcami
o warunkach pracy w jednej z najmniej uregulowanych branż w Polsce. Przed 
budynkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie 
pojawił się punkt, w którym dostawcy jedzenia mogli odpocząć i zjeść dowożone przez 
nich samych posiłki. Akcja miała na celu dotarcie do tych pracowników, którzy stanowią 
grupę szczególnie zagrożoną brakiem ochrony ze strony polskiego prawa pracy. 

Nie sposób wyobrazić sobie relacji międzyludzkich bez przejawów ciepła, 
troski i uwagi poświęconej drugiemu człowiekowi, a wdzięczność to jeden ze 
sposobów wyrażenia uznania za każde dobre słowo czy gest. 

Siedzibę OPZZ odwiedziła rodzina uchodźców z obwodu połtawskiego, która na ręce 
przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego złożyła podziękowanie za pomoc 
okazaną przez przedstawicieli i zespół Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych w obliczu inwazji Rosji: - Wasza praca, poświęcenie, profesjonalizm
i koncentracja na wyniku tej sprawy i wspólnym wysiłkiem całego OPZZ stworzyły cud 
dla naszej rodziny. I to jest nasze zwycięstwo! Z całego serca wyrażamy wdzięczność 
za Wasze szczere wsparcie i zrozumienie.
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ

CentralaOPZZwejdź i polub profil FB OPZZ: 
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Poniedziałek, 12 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Marek Błaszczyk został ponownie wybrany na przewodniczącego Rady OPZZ Województwa 
Łódzkiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów‼

Wtorek, 13 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Trwa kampania wyborcza w terenowych strukturach OPZZ przed X. Kongresem konfederacji.
12 września na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Rady OPZZ Woj. Łódzkiego wybrano 
nowe władze regionu. Gościem Rady był Andrzej Radzikowski.
 
#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe 

Środa, 14 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie dotyczące projektu dyrektywy
w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej.
Kluczowym celem dyrektywy jest zapewnienie pracownikom w UE godziwych wynagrodzeń. 
Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski skierował w ostatnich dniach do wszystkich polskich 
europarlamentarzystów wniosek o poparcie projektu dyrektywy.

#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #praca #płacaminimalna #płacaminimalna2023

Czwartek, 15 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

W czwartek 15 września w imieniu RDS przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował 
pismo przekazujące Uchwałę nr 116 ze strony pracowników i pracodawców w sprawie wsparcia 
przemysłu energochłonnego do Premiera Mateusza Morawieckiego.


