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SPRAWY ZWI‚ZKOWE

5 sierpnia br. Sejm gčosami PiS i koalicjant—w opowiedziač si˜ przeciwko 
poprawkom ZNP zmierzaj„cym m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń 
wszystkim nauczycielom od września br.  

Za odrzuceniem poprawek gčosowačo 232 posč—w, w tym także Minister Edukacji 
i Nauki Przemysčaw Czarnek. 24 sierpnia br. Prezydium Zarz„du Gč—wnego ZNP 
podj˜čo uchwač˜ o ogčoszeniu pogotowia protestacyjnego. Prezydium postanawia: 
zorganizowaÂ i przeprowadziÂ og—lnopolsk„ akcj˜ informacyjn„, maj„c„ na celu 
poinformowanie spočeczeństwa o narastaj„cych problemach systemu edukacji; ogčosiÂ 
pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Zwi„zku 
obejmuj„ce m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakčad—w pracy; wyst„piÂ do 
reprezentatywnych zwi„zk—w zawodowych zrzeszaj„cych nauczycieli z propozycj„ 
powočania mi˜dzyzwi„zkowego komitetu.

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Wi˜cej informacji z dziačań
OPZZ znajdziesz na: 

www.opzz.org.pl CentralaOPZZ TV OPZZ CENTRALAOPZZcentrala

KRAJ

OPZZ od wielu lat wskazuje na potrzeb˜ uregulowania cačego obszaru 
zagadnień i problem—w zwi„zanych ze świadczeniem usčug medycznych 
w domach pomocy spočecznej.  

Zaniedbania w tym zakresie wyostrzyč czas pandemii podkreślaj„c, jak znacz„ce s„ 
r—żnice pragmatyki zawodowej i pčacowej pomi˜dzy pracownikami medycznymi 
zatrudnionymi w DPS - ach i podmiotach leczniczych. Projekt nowelizacji ustaw 
o pomocy spočecznej oraz o dziačalności leczniczej, przygotowany przez ministerstwa 
rodziny i polityki spočecznej oraz zdrowia, cz˜ściowo wychodzi naprzeciw naszym 
oczekiwaniom. Pozytywnie oceniliśmy začożenia i intencj˜ zmian ustawowych 
w trybie konsultacji spočecznych. Oczekujemy kontynuacji dyskusji w ramach 
Tr—jstronnego Zespoču ds. Pomocy Spočecznej na temat zmian wdrażanych niniejsz„ 
ustaw„. 

ŚWIAT

Szkocja: Edynburg tonie w śmieciach. To efekt trwaj„cego od ponad tygodnia 
strajku pracownik—w oczyszczania miasta. 

Strajk 250 pracownik—w oczyszczania, należ„cych do zwi„zk—w zawodowych Unite 
i GMB, zacz„č si˜ w miniony czwartek, po tym jak odrzucili oni propozycj˜ podwyżki 
pčac o 3,5 proc. COSLA, organizacja reprezentuj„ca wčadze lokalne ze wszystkich 
region—w Szkocji, zaproponowača podwyżk˜ o 5 proc., ale zwi„zki zawodowe r—wnież 
to odrzucičy, wskazuj„c, że roczna stopa inflacji w lipcu przekroczyča 10 proc. Efekty 
strajku, kt—ry ma trwaÂ przez 12 dni – do 30 sierpnia, już widaÂ. W Edynburgu śmieci 
wysypuj„ si˜ z koszy. Wčadze miasta apeluj„, aby śmieci przechowywaÂ w domach. 
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Czwartek, 25 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Miasteczko Śląskie: czy huta upadnie?
OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 25 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

40 lat minęło
OPZZ.ORG.PL

Przewodniczący #OPZZ Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ 
Metalowców i Hutników, a jednocześnie szef Rady OPZZ Branży „Przemysł” byli gośćmi ZZ 
Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” (ZZP HCM). Rozmawiano o dramatycznej 
sytuacji przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce‼

 #OPZZ #ZwiązkiZawodowe #pracownicy #RazemSilniejsi #inflacja #Drożyzna

Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek (przewodniczący #FZZ „Metalowców i Hutników”) 
wzięli udział w uroczystości 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników 
Grupy #Kęty S.A.

 #ZwiązkiZawodowe #pracownicy #OPZZ

Czwartek, 25 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

ZNP: pogotowie protestacyjne!
OPZZ.ORG.PL

5 sierpnia 2022 roku Sejm opowiedział się przeciwko poprawkom #ZNP zmierzającym m.in 
do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br. Za 
odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 
232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek. 24 sierpnia br. Prezydium Zarządu 
głównego ZNP podjęło uchwałę o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego‼‼

 #OPZZ #pracownicy #Strajk #ZwiązkiZawodowe #RazemSilniejsi #inflacja #Drożyzna

Środa, 24 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Prezydium OPZZ: Kongres coraz bliżej
OPZZ.ORG.PL

Poniedziałek, 22 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ: Przyszłość należy do młodych
OPZZ.ORG.PL

Posiedzenie Prezydium obradującemu 23 sierpnia w warszawskiej siedzibie konfederacji, 
poświęcono kampanii sprawozdawczo – wyborczej przed X. Kongresem #OPZZ, który odbędzie 
się 15 i 16 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim.

 #OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #Prezydium #kongres

Przedstawiciel #OPZZ, Łukasz Mycka  podczas spotkania z członkami Młoda Lewica  mówił o 
realiach świata pracy oraz o działaniach i planach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych związanych z poprawą jakości pracy i płacy w Polsce. W wystąpieniu związkowca 
wybrzmiało także jak wielką rolę odgrywają związki zawodowe  i dlaczego ważne jest, aby się 
w nich organizować.

 #ZwiązkiZawodowe #pracownicy #OPZZ #RazemSilniejsi

Poniedziałek, 22 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Dzień Pracownika Ochrony
OPZZ.ORG.PL

Z okazji Dnia Pracownika Ochrony, zatrudnionym w tej branży życzymy wszystkiego dobrego 
oraz pasma sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.



24 sierpnia 
Dzień Niepodległości Ukrainy 2022

Drodzy Ukraińcy!

Przyjmijcie najgor˜tsze gratulacje i najlepsze życzenia z okazji wielkiego świ˜ta narodowego Waszego państwa - Dnia 
Niepodlegčości Ukrainy!

24 sierpnia to nie tylko świ˜to państwowe.  To jest prawo obywateli Ukrainy do życia, kt—re w r—żnym czasie wywalczyčo wiele 
pokoleń Ukraińc—w.  Ukraina to kraj o niesamowitej urodzie, ale o trudnym losie.  Odważnie znosi pr—by.  Walka trwa do dziś, 
ale nawet w tych najtrudniejszych chwilach obywatele Ukrainy pozostaj„ optymistami i chwalebnymi wojownikami swojego 
kraju.  ByÂ może najlepszym pomnikiem dla wszystkich tych, kt—rzy zgin˜li za Ukrain˜, b˜dzie wasze pragnienie zbudowania 
suwerennego, wolnego, niepodlegčego państwa.  Wierzymy w jej godn„ przyszčośÂ!  Niech to świ˜to da Wam sič˜ i pewnośÂ 
w osi„ganiu cel—w dla dobra Waszego kraju. Silna Ukraina, prosperuje!  Niech Wasi obywatele b˜d„ szcz˜śliwi i niezależni!  
Nie zapomnijcie zawsze iśÂ naprz—d z dum„!  Niech zapanuje pok—j i radośÂ, a kčopoty i smutki niech odejd„! Życzymy 
ukraińskiej armii sičy, duchowej odnowy i uzdrowienia rannym.

Szcz˜śliwego Dnia Niepodlegčości dla Was wszystkich!  Wierzymy w Wasze zwyci˜stwo!

Дорогі українці! 

Прийміть найсердечніші вітання і побажання з нагоди великого національного свята Вашої державності  ¬–  Дня 

незалежності України!

24 серпня – це не просто державне свято. Це право громадян України на життя, яке в різні часи відвойовували багато 

поколінь українців. Україна –  це  країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить 

випробування. Боротьба триває  і зараз, але і  в ці найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами 

і славними воїнами своєї країни.  Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде Ваше бажання 

будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Ми віримо в її гідне майбутнє! Нехай це свято додає Вам сили та 

впевненість у досягненні цілей на благо Вашої країни. Міцній Україно, процвітай! Нехай щасливим буде твій народ, 

незалежна – ти! Не забувай гордою ходою завжди йди вперед! Нехай мир буде, радість  і спокій, а біди і печалі нехай 

йдуть геть! 

Українській армії бажаємо наснаги, пораненим і постраждалим – духовного оновлення та відновлення.

Тож усіх Вас з Днем Незалежності! Вірю в Вашу перемогу!

Wi˜cej informacji z dziačań
OPZZ znajdziesz na: 

www.opzz.org.pl CentralaOPZZ TV OPZZ CENTRALAOPZZcentrala


