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

20 maja 2022 r. 
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Sprawy związkowe

17 maja br. obradowało Prezydium OPZZ. Zebrani zapoznali się z informacją na 
temat nowego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025.

Rząd zakłada, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,8 proc., a w 2023 r. o 3,2 proc. (potem 
odpowiednio 3 proc. oraz 3,1 proc.) wobec 5,9 proc. wzrostu PKB w 2021 r. Stopa bezrobocia 
ma dalej spadać – z 3,4 proc. w 2021 r. do 2,7 proc. w 2022 r. i 2,6 proc. w kolejnych latach. 
Rząd ocenia, że 2022 r. inflacja wyniesie 9,1 proc., w 2023 – 7,8 proc., w 2024 r. 4,8, a rok 
później – 3,5 proc.

Prezydium OPZZ podjęło uchwały w sprawie przyznania indywidualnych odznak 
honorowych „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia. Wyróżnieni zostali:

Marek Gaik. W 1971 r. podjął pracę w KWK Bobrek jako młodszy elektryk. Przeszedł kolejne 
szczeble awansu zawodowego do górnika strzałowego. W 1990 r. został wybrany na funkcję 
wiceprzewodniczącego NSZZ Pracowników KWK Bobrek. Był jednym z założycieli ZZG 
w Polsce, a w 1993 został jego przewodniczącym. 
Bogdan Nowak. W 1974 r. zatrudnił się w KWK „Wujek” w Katowicach, gdzie pracował do 
2018 r. Przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego – od referenta technicznego 
oddziału wydobywczego do nadsztygara. W 2005 r. został wiceprzewodniczącym ZZG 
w Polsce, a w latach 2010 – 2018 był przewodniczącym ZZG w KWK „Wujek”. 
Ryszard Płaza. Rozpoczął pracę w 1975 r. jako ślusarz na powierzchni KWK „Knurów”. Od 
podjęcia pracy zawodowej członek górniczych związków zawodowych. W 1996 r. został 
członkiem Prezydium ZZG w KWK „Knurów”. W latach 1998 – 2018 był przewodniczącym 
kopalnianej organizacji ZZG. 
Zbigniew Figurski. Jest związkowcem od 1965 r. Od 1976 r. członek organizacji 
związkowych przy Stoczni Remontowej „NAUTA” . Uczestnik protestów robotniczych w Gdańsku 
w 1970 i  1980r. W latach 1984 – 1992 członek zarządu organizacji zakładowej w NAUCIE. 
Po przekształceniach i konsolidacji organizacji związkowych działa w Wolnym ZZ Pracowników 
Gospodarki Morskiej.

Prezydium podjęło uchwały w sprawie przyjęcia do OPZZ kolejnych organizacji związkowych.
Z dniem 17 maja br. nowymi organizacjami członkowskimi OPZZ zostały:
• ZZ Pracowników Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”,
• ZZ Pracowników Muzeum Niepodległości w Warszawie,
• Międzyzakładowy ZZ Hutników i Pracowników z siedzibą w Aluminium Konin – Impexmetal S.A.
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OPZZ, NSZZ „Solidarność” i  Forum ZZ we wspólnym stanowisku zaapelowały do 
Ministerstwa Finansów o podwyższenie minimalnego wynagrodzenia. 

Związkowcy wskazują, że ogólny wzrost wynagrodzeń nie powinien być niższy niż 13,41 proc. 
Pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zarabiać co najmniej 20 proc. więcej. 
Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 o 16,28 proc. (490 zł), a od 
1 lipca 2023 o kolejne minimum 7,15 proc. (250 zł). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 
powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, 
zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę 
w roku 2022.

Świat

Dzięki funduszom zebranym przez organizacje członkowskie Unione Italiana Del 
Lavoro (Włoska Unia Pracy - najliczniejsza centrala związkowa we Włoszech), 
w Warszawie został zorganizowany ośrodek dla ukraińskich rodzin uciekających 
przed wojną. 

Znalazły tu miejsce matki z dziećmi z Ukrainy, a także rodziny, które przeżyły podwójną traumę, 
najpierw uciekając przed reżimem Łukaszenki na Ukrainę, a potem przed wojną w kraju, 
w którym próbowały znaleźć schronienie. Ośrodek - "Casa di accoglienza Francesco Fatiga"  
został otwarty w połowie kwietnia, jednakże uroczysta inauguracja odbyła się 17 maja. 
W uroczystości wzięli udział m.in. Sekretarz Generalny UIL, Pierpaolo Bombardieri oraz 
Ambasador Włoch w Polsce, pan Aldo Amati.

”

Pracownicy są w potrzasku. Ceny produktów rosną, a płace nie nadążają za 
nimi. Tak się nie da żyć. Dlatego rząd musi w końcu zacząć skutecznie działać. 

OPZZ mówi dość drożyźnie i bieda-płacom! 
Żądamy od premiera skutecznych działań, 

aby powstrzymać niekończący się wzrost cen.


