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SPRAWY ZWIĄZKOWE

14 października w Dniu Edukacji Narodowej Andrzej Radzikowski odwiedził 
nauczycieli protestujących w Miasteczku Edukacyjnym, mieszczącym się
w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oprócz życzeń i kwiatów, przewodniczący OPZZ wręczył nauczycielom kopię pisma 
do premiera Morawieckiego, które podpisał jako przewodniczący Rady Dialogu 
Społecznego. Czytamy w nim między innymi: „Jako przewodniczący Rady Dialogu 
Społecznego chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera na narastające zagrożenia w tej 
sferze życia społecznego i zaprosić do roboczej debaty na forum Rady. Zwracam się do 
Pana z tą propozycją także jako nauczyciel i związkowiec. Czas nagli, problemy 
narastają. Mamy nadzieję na rzetelną i wzajemnie życzliwą dyskusję z Panem 
Premierem”.

ZZ Uzdrowisk Polskich zorganizował w Uzdrowisku Lądek – Długopole 
posiedzenie poświęcone ocenie planowanej przez Ministerstwo Zdrowia 
reformy lecznictwa uzdrowiskowego. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujący 
wszystkie uzdrowiska w Polsce, wraz zaproszonymi przedstawicielami Narodowego 
Funduszu Zdrowia. OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin
i Renata Górna - dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. Założenia nowej reformy
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego od ubiegłego roku są przedmiotem spotkań
w gronie nielicznych ekspertów z tej dziedziny, odbywających się w szczególności
w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. uzdrowisk. Niestety, strona społeczna 
reprezentowana w Radzie Dialogu Społecznego nie była do tej pory informowana 
oficjalnie o mających wkrótce wejść w życie zmianach. 

Przedstawiciele organizacji związkowych OPZZ działających w sektorze 
pomocy społecznej dyskutowali o najważniejszych, bieżących problemach 
tego sektora. 

Uzgodniono cykliczność spotkań i współpracę w inicjowaniu dialogu społecznego
w obszarze pomocy społecznej, co ma istotne znaczenie w związku z powołaniem 
branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. W dyskusji najczęściej 
powtarzanymi i aktualnymi problemami były m.in.: drastycznie niskie płace, często na 
granicy minimalnego wynagrodzenia, niewystarczająca obsada kadrowa, zwłaszcza
w Domach Pomocy Społecznej, skutkująca znacznym obciążeniem pracą,  zasady 
odpłatności pensjonariuszy w DPS – ach, konieczność profilowania jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej pod względem wymagań pracowniczych
i warunków pracy. Dyskusję moderowała przewodnicząca Branży OPZZ ,,Usługi 
Publiczne”, Urszula Michalska.

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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19 października br. odbyła się manifestacja organizowana przez OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych w sprawie emerytur pomostowych. 

Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób 
wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania stosownej 
strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. 8 lat temu upłynął ostateczny termin na 
przygotowanie strategii, jednak rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania.  

Już dziś osoby, które rozpoczęły pracę w bardzo młodym wieku, nie mogą skorzystać z wcześniejszego 
zakończenia aktywności zawodowej. Prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest wedle obecnie 
obowiązujących przepisów od wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym 
charakterze przynajmniej przez jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. W praktyce oznacza to, że po 2042 r. 
nikt nie uzyska prawa do świadczenia, pomimo że nie znikną wszystkie przesłanki do likwidacji ustawy. 
Domagamy się więc prawa do emerytury pomostowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy
w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze.

Zespół polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego zebrał 
się na posiedzeniu w dniu 17 października br.

Omówiono tryb prac nad projektem ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia 
przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii. W trakcie posiedzenia 
dokonano oceny działania strony rządowej w związku z uchwałą  strony pracowników 
i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 14 września br. w sprawie wsparcia 
przemysłu energochłonnego. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda 
poinformował, że choć Sejm uchwalił stosowną ustawę, będą prowadzone dalsze 
konsultacje społeczne w kwestiach dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw 
i obywateli w związku z sytuacją na rynku energii.

Wlk. Brytania: w nadchodzących miesiącach do 1,9 miliona pracowników 
sektora publicznego, należących do ZZ Unite, Unison i GMB ma strajkować lub 
podejmie decyzję o przystąpieniu do strajków. 

Sekretarz generalna Unite Sharon Graham powiedziała: „myślę, że bardzo, bardzo 
szybko może dojść do strajku nawet miliona osób, a tej zimy możemy zaobserwować 
liczne strajki”. Tymczasem  sekretarz generalny TUC Frances O'Grady zażądała 
zdymisjonowania premier i zorganizowania wyborów powszechnych. „Kiedy 
robotnikom nie pozostaje nic innego, jak głosować za akcją strajkową za godziwą płacę, 
mówię — zróbmy to!” - powiedziała O`Grady.  Związek reprezentujący nauczycieli 
ujawnił, że ponad połowa dyrektorów szkół w UK opowiedziała się za strajkiem. 
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ
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Wtorek, 18 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Na wniosek przewodniczącego #OPZZ, Prezydium podjęło uchwałę w sprawie powołania
na kadencję 2022 – 2026 przewodniczących rad wojewódzkich.

#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #Prezydium #powołania

Posiedzenie Prezydium OPZZ 18.10.2022
OPZZ.ORG.PL

Środa, 19 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Rozpoczynamy Manifestację! Razem walczymy o EMERYTURY POMOSTOWE ‼

Manifestacja WALCZYMY O EMERYTURY POMOSTOWE

Manifestacja - Walczymy o Emerytury Pomostowe
OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 20 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

W Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ Województwa Śląskiego kadencji 
2022 -2026. 19 października powołano nowe władze śląskich organów konfederacji. W zebraniu 
uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Śląskiego
OPZZ.ORG.PL


