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Czy sprawy pracownicze są ważne dla partii politycznych?

Jednym z głównych tematów obrad Rady OPZZ 22 czerwca br. była propozycja OPZZ 
w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze 
budżetowej oraz emerytur i rent w 2023 r. Dużo czasu poświęcono także na dyskusję 
z gośćmi Rady – kierownictwem Klubu Parlamentarnego Lewicy. Parlamentarzyści 
otrzymali publikację OPZZ pt. „Zmieniamy świat pracy. 21 postulatów OPZZ”. 
Przedstawia ona postulaty pracownicze, które powinny być jak najszybciej 
zrealizowane. Członkowie Rady omówili także realizację ustawy z dnia 26 maja 2022 r. 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i rozmawiali 
o ostatniej, 110. sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która odbyła się w Genewie 
w dniach 27 maja – 11 czerwca 2022 r. Przebieg sesji zreferował Jacek Dubiński, 
delegat OPZZ. 

Dane GUS: zarobki większe, ale mniejsze

Obawy OPZZ o sytuację materialną, w jakiej znajdują się rzesze pracowników, 
potwierdzają dane GUS dotyczące wynagrodzenia za maj 2022 r. Rząd musi zacząć 
działać! GUS poinformował dzisiaj, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. w porównaniu z majem 2021 r. było 
wyższe o 13,5% i wyniosło 6399,59 zł (brutto). Względem kwietnia 2022 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało o 3,4%. Inflacja (13,9% w maju br.) zjada 
tegoroczne podwyżki płac, które wywalczyli przedstawiciele różnych branż i zawodów.

Dopłaty do węgla kontra inflacja. Czy to pomoże?

Do Sejmu 17 czerwca br. trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla. 
Przewiduje on rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż po cenie nie wyższej niż 
966,60 zł za tonę brutto paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, 
zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Do rekompensaty uprawnia 
sprzedaż węgla do tych gospodarstw domowych, których głównym źródłem 
ogrzewania są kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwem stałym. Do tego źródła te muszą być zgłoszone do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że w 2021 r. liczba 
gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny wynosiła 4,3 mln.

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

Przez dwa dni (20 i 21 czerwca br.) w centrali OPZZ rozmawiano o różnych aspektach 
równości w pracy. Omówiono nie tylko wyniki ankiety pt. Kobiety i mężczyźni w OPZZ: 
sytuacja, opinie i potrzeby członkiń i członków OPZZ, ale także uczono się jak 
przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w środowisku pracy. Dwa dni „maratonu 
równościowego” poświęcone były zagadnieniom szerokorozumianej równości 
w miejscu pracy. Pierwszego dnia zajęto się wynikami badań ankiety pt. Kobiety 
i mężczyźni w OPZZ: sytuacja, opinie i potrzeby członkiń i członków OPZZ. Ankietę 
przeprowadziły prof. Julia Kubisa i dr Justyna Zielińska z UW. Drugi dzień 
zdominowało szkolenie dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego 
i dyskryminacji w pracy. Szkolenie przeprowadziły trenerki z Instytutu Spraw 
Publicznych w ramach projektu pt. Nadaj ton – ekonomia społeczna na drodze do 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Trenerki uczyły, jak radzić 
sobie z mobbingiem i molestowaniem i jakie działania powinny być wprowadzane 
w zakładach pracy, by były to miejsca bezpieczne i przyjazne dla obu płci.

Opole: Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy

W Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu 15 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs 
Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy. Komisja konkursowa wyłoniła 
zwycięzców i przyznała: I miejsce – Dariuszowi Góreckiemu (OPZZ) wydziałowemu 
SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach, II miejsce – Piotrowi Pawlakowi (Forum) 
wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach oraz III miejsce – Andrzejowi 
Śliwickiemu (Forum) wydziałowemu SIP w ArcelorMittal w Zdzieszowicach. – Praca 
Społecznych Inspektorów Pracy w zakładach pracy jest bezcenna - powiedział 
przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Opolu Wojciech Rajchel podczas obrad 
komisji konkursowej.
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OPZZ do RDS w sprawie emerytur stażowych

OPZZ zwróciło się do RDS z wnioskiem o rozpatrzenie postulatu zapewnienia 
pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na 
emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Emerytury 
stażowe, bo o nie chodzi w piśmie OPZZ do RDS, to jeden z postulatów, o którego 
realizację konfederacja zabiega od wielu lat. Porozumienie domaga się stworzenia 
pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed 
osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres 
składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat, oraz dla mężczyzn mających 
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat). 

Monika Uhlerova przewodniczącą KOZ SR

Delegaci z 25 związków zawodowych zrzeszonych w Słowackiej Konfederacji 
Związków Zawodowych Republiki Słowackiej zadecydowali o przyszłym kierunku
i przywództwie Konfederacji. W dniach 16-17 czerwca 2022 r. odbył się kongres KOZ 
SR. Przewodniczącą została Monika Uhlerova. Po raz pierwszy stery w związku 
przejęła kobieta! Gości kongresu, z kraju i zza granicy, przywitał poprzednik Uhlerovej- 
Marián Magdoško. Przedstawił również sprawozdanie z działalności KOZ SR z 
ostatnich 4 lat. Delegaci KOZ SR na stanowisko przewodniczącego KOZ SR wybrali 
Monikę Uhlerovą, pierwszą kobietę, która będzie przewodniczyć tej organizacji. 
Wiceprzewodniczącym został František Gajdos. 
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Czwartek, 23 czerwca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

ETUC

Ukraińskie organizacje związkowe zwracają się do liderów związkowych na dzisiejszym Komitecie Wykonawczym ETUC
- Wzywając do uznania Ukrainy jako państwa członkowskiego UE,
- Wzywając ukraińskie związki zawodowe do przystąpienia do ETUC 
- Dziękując europejskim organizacjom związkowym za ich wsparcie polityczne i pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Środa, 22 czerwca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Rozpoczęło się posiedzenie Rady OPZZ. W porządku obrad m. in.:
- spotkanie z kierownictwem KP Lewicy, poświęcone omówieniu inicjatyw programowych OPZZ popieranych przez 
Lewicę.
- Członkowie Rady pytali parlamentarzystów o rozwiązania problemów branż, które reprezentują.
- omówienie propozycji OPZZ w sprawie wzrostu wynagrodzeń w tym wynagrodzenia minimalnego i płac w sferze 
budżetowej.
- OPZZ domaga się, aby płace w sferze budżetowej w 2023 r. wzrosły o nie mniej niż 20%.


