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

Rada OPZZ, na zdalnym posiedzeniu 19 stycznia br., zajęła się wpływem inflacji 
na poziom życia rodzin pracowniczych i skutkami wdrożenia rozwiązań 
podatkowych Polskiego Ładu dla emerytów. 

W tej części posiedzenia wzięła udział Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 
W trakcie dyskusji członkowie Rady zadawali minister Maląg szczegółowe pytania dotyczące 
świadczeń emerytalnych. Głosy krytyczne wobec obniżenia świadczenia emerytom 
otrzymującym powyżej 4,1 tys. zł netto, równoważyły wypowiedzi o korzystniejszej sytuacji 
emerytów z najniższymi świadczeniami. Rada podjęła uchwałę w sprawie zwołania X Kongresu 
OPZZ w Warszawie, 15 i 16 grudnia br. Przyjęto plan pracy Centrali na rok 2022 oraz 
harmonogram kampanii wyborczej. 

Zakończyło się referendum strajkowe w Solarisie. 

Wzięło w nim udział ponad 51 proc. pracowników Solaris Bus & Coach – większość 
opowiedziała się za strajkiem. Od września ub.r. trwa spór zbiorowy między dwoma związkami 
zawodowymi, czyli OPZZ Konfederacja Pracy i Solidarnością a zarządem firmy. W referendum 
zagłosowały 1342 osoby, tzn. 51,7 proc. uprawnionych do głosowania! Za przeprowadzeniem 
strajku generalnego opowiedziały się 1244 osoby, a więc 92,7 proc. wszystkich głosujących. 
Z uwagi na niespełnienie żądania dotyczącego wzrostu wynagrodzenia pracowników oraz 
wynik Referendum Strajkowego, 24 stycznia 2022 r. o godz. 6.00 rozpocznie się strajk 
generalny pracowników spółki, który będzie trwał do odwołania.

Związek Zawodowy Przeróbka w LW Bogdanka zapowiedział pikietę przed 
siedzibą spółki. 

Zarząd Krajowy związku wezwał Zarząd LW Bogdanka SA do podjęcia ustawowych rokowań 
jeszcze przed rozpoczęciem pikiety. Pikieta, zaplanowana na 20 stycznia br. przed siedzibą 
Zarządu LW Bogdanka SA, została zorganizowana z powodu narastających niepokojów 
pracowniczych. W LW Bogdanka SA od 3 stycznia br. trwa spór zbiorowy pracowników 
z Zarządem spółki. Do tej pory Zarząd nie podjął stosownych i rzeczowych rokowań 
z ZZ Przeróbka. Zarząd Krajowy związku, który w pełni popiera żądania wysunięte przez ZZ 
Przeróbka w LW Bogdanka, wezwał Zarząd LW Bogdanka SA do podjęcia rokowań.
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Kraj

14 stycznia br. opublikowano treść e-maili, przechwyconych rzekomo ze skrzynki 
szefa KPRM Michała Dworczyka przez hakerów, które ujawniają plan 
przygotowanego ataku na prezesa ZNP i nauczycieli w czasie protestu w 2019 r.

Z jednego z ujawnionych e-maili wynika, że dyrektor departamentu studiów strategicznych 
w Kancelarii Premiera pisał, że „nauczyciele jako grupa w następnych kilkudziesięciu godzinach 
zostaną dobici i poniżeni falą hejtu”. Wiadomość jest datowana na 16 kwietnia, strajk trwał od 
8 kwietnia 2019 r. W innym mailu są opisane propozycje „możliwych kierunków ataku na 
Broniarza”. Strajk w 2019 r. był legalnie toczącym się sporem zbiorowym. ZNP żąda podjęcia 
dochodzenia w sprawie hejtu.

Świat

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość przekazaną nam z Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych o śmierci Davida Sassoliego, 
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący OPZZ przesłał list kondolencyjny do polskiego Biura Parlamentu Europejskiego, 
w którym wyraził żal po stracie Davida Sassoliego, wybitnej osobowości, bezprecedensowego 
obrońcy europejskiego dialogu i wartości demokratycznych. Przez całe życie walczył o bardziej 
sprawiedliwą i zjednoczoną Europę, zawsze stojąc na gruncie zasad solidarności 
i sprawiedliwości. 

David Maria Sassoli, ur. 30 maja 1956 r. we Florencji, zm. 11 stycznia 2022 r. w Aviano. 
Dziennikarz, prezenter telewizyjny i polityk. Poseł do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX 
kadencji, przewodniczący Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2019–2022).

”Stanowisko Rady OPZZ w sprawie ataku na Związek Nauczycielstwa Polskiego 
i nauczycieli w czasie strajku pracowników oświaty

Od kilku miesięcy media informują o e-mailach ze skrzynki szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z których 
wyłania się brudna kuchnia polskiej polityki. 

Brak jednoznacznego stanowiska rządzących w tej sprawie może sugerować ich prawdziwość. Rada 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wyraża głębokie zaniepokojenie treścią 
korespondencji opublikowanej 14 stycznia br. 

W e-mailach krążących pomiędzy najwyższymi funkcjonariuszami państwa polskiego i ich doradcami pojawia 
się plan ataku na nauczycieli w czasie protestu w 2019 r. Dowiadujemy się, że strategia rządu w czasie 
ogólnopolskiego strajku nauczycieli polegała na hejtowaniu pracowników oświaty, Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i jego prezesa, a nie na dialogu. Jeżeli to prawda, to każdy związek zawodowy lub inna organizacja 
społeczeństwa obywatelskiego może spodziewać się podobnego ataku w każdej chwili.

Rada OPZZ oczekuje jednoznacznego stanowiska rządu w sprawie bezprecedensowej nagonki na polskich 
nauczycieli, którzy korzystali ze swoich praw w walce o poprawę statusu materialnego. Przypominamy, że strajk 
nauczycieli w 2019 r. był elementem legalnie toczących się sporów zbiorowych.

Wyrażamy solidarność z naszymi Koleżankami i Kolegami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego 
i z jego prezesem Sławomirem Broniarzem. Atak na ZNP jest jednocześnie atakiem na OPZZ i wszystkie jego 
organizacje członkowskie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się z wnioskiem do prokuratury o podjęcie śledztwa 
w sprawie kompromitujących e-maili. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje 
zdecydowanych i szybkich działań.

Chcemy wierzyć w niezależność, uczciwość i obiektywizm prokuratury w wyjaśnianiu tej sprawy.

Za Radę OPZZ
Przewodniczący OPZZ

Andrzej Radzikowski

Komentarz tygodnia


