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

25 lutego 2022 r. 
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Sprawy związkowe

Związki zawodowe działające w Polregio, w tym ZZ Maszynistów Kolejowych 
(OPZZ), podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca br., 
między godz. 6.00 a 8.00. 

To efekt trwającego od zeszłego roku sporu zbiorowego pomiędzy Zarządem spółki
a związkowcami. Związkowcy domagają się od pracodawcy podwyżki wynagrodzenia
w wysokości 700 zł. Spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń trwa w Polregio od 
końca ub.r. Ponieważ rozmowy nie przynosiły efektu, pomiędzy 17 a 28 stycznia br. 
przeprowadzono wśród pracowników spółki referendum strajkowe. Pomimo pandemii, 
frekwencja przekroczyła 70 proc., a ponad 95 proc. głosujących opowiedziało się za strajkiem 
ostrzegawczym (jeśli pracodawca nie spełni ich żądań płacowych).

Trwa spór zbiorowy pomiędzy związkowcami a Zarządem firmy BCUBE, oddział 
w Świdniku. 

Zgodnie z zapisami Porozumienia płacowego na 2021 r., do końca stycznia br. powinny 
rozpocząć się rozmowy płacowe pomiędzy Zarządem firmy BCUBE o. w Świdniku
a pracownikami. Niestety, firma nie podjęła ani rozmów, ani nie zareagowała na pisma strony 
związkowej i jej żądania. Dlatego od 7 lutego trwa spór zbiorowy. Pierwsze rokowania płacowe 
w 2022 r., prowadzone przez FZZ Metalowców i Hutników oraz ZZ Inżynierów i Techników 
(organizacje członkowskie OPZZ), a przedstawicielami Zarządu BCUBE (świadczy usługi na 
terenie PZL-Świdnik SA), odbyły się 22 lutego.

Zrzeszenie ZZ Energetyków (organizacja członkowska OPZZ) wystosowało list 
do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz mediów - TVP, Polsat, TVN z prośbą 
o informowanie i pokazywanie niebezpiecznej, pełnej poświęcenia pracy 
energetyków. 

Związkowców do napisania listu skłoniły ostatnie wydarzenia. W wyniku wichur, które 
przechodzą przez kraj, w informacjach medialnych o służbach niosących pomoc 
poszkodowanym nie wymienia się energetyków. Energetycy szczerze podziwiają pracę 
strażaków, policjantów czy żołnierzy. „To wspaniali ludzie i zasługują na szacunek” -  
podkreślają.  Jednak także oni niosą pomoc poszkodowanym, z narażeniem własnego zdrowia 
i życia. 21 lutego br. w Wojcieszycach koło Gorzowa, od porażenia prądem zginął pracownik 
energetyki, a drugi został ciężko ranny. 

www.opzz.org.pl
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Kraj

Przedstawiciele pomorskiej Rady OPZZ oraz Nowej Lewicy spotkali się
z dziennikarzami.

Na konferencji prasowej dowodzili, że w kontekście przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen 
może dochodzić do złamania przepisów Ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy. 
Wskazywali, że nowy właściciel Lotosu nie poinformował strony związkowej o przejęciu i nie 
rozpoczął negocjacji ze stroną społeczną. - Pomimo mglistych zapewnień Zarządów Orlenu 
i Lotosu, że są otwarte na dialog, dla nas są to opowieści z mchu i paproci. Związki zawodowe 
o ważnych sprawach dowiadują się z przecieków, mediów lub plotek, które krążą po zakładzie 
– powiedział Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Pomorskiego.

Świat

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) wystosowała list 
otwarty do europosłów w sprawie bezpłatnych staży.

Czytamy w nim m.in., że wykorzystywanie młodych i doświadczonych pracowników jako taniej 
siły roboczej w imię podnoszenia kwalifikacji było przez długi czas tolerowane, ale nie ma na to 
miejsca w okresie naprawy gospodarczej. Młodzi pracownicy zasługują na wysokiej jakości 
miejsca pracy i godne wynagrodzenie, a skuteczny i możliwy do wyegzekwowania zakaz 
bezpłatnych staży jest jedną z długo odkładanych obietnic, którą teraz, również dzięki impulsowi 
płynącemu z Europejskiego Roku Młodzieży, można będzie zrealizować. - Mamy nadzieję, że 
wszyscy Państwo poprą to żądanie podczas głosowania plenarnego – apeluje ETUC.

”- Szybszy wzrost wynagrodzeń można osiągnąć dwiema drogami. Poprzez wzrost nominalny 
i poprzez obniżenie podatków. Od dawna postulowaliśmy o podniesienie kwoty wolnej od podatku. 
To się stało w Polskim Ładzie, ale poprzez to, że wyłączono z odliczenia podatkowego składkę 
zdrowotną, pracownicy tylko w niewielkim stopniu odczują wzrost tej kwoty. W dalszym ciągu kwota 
wolna od podatku w Polsce jest dużo niższa niż ta, która obowiązuje w państwach UE. Mówimy o tym, 
że podatki powinny być bardziej progresywne, między innymi poprzez większą ilość skal 
podatkowych. Osoby, które zarabiają najmniej, powinny być niżej opodatkowane. Pierwsza skala 
podatkowa dla najniżej zarabiających w wysokości 17 proc. podatku jest jedną z wyższych 
w Europie.

- Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ i Rady Dialogu Społecznego w wywiadzie dla 
Rzeczpospolitej (21.02.2022r.).

Komentarz tygodnia


