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

24 maja 2019 r. odszedł Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych w latach 2004 - 2019. 

Jan Guz był zasłużonym działaczem związkowym i społecznym, Wiceprzewodniczącym 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Rady Dialogu Społecznego. Pośmiertnie 
został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
w działalności związkowej i społecznej. W trzecią rocznicę śmierci Jana Guza przedstawiciele 
kierownictwa OPZZ złożyli wieniec na Jego grobie.

Pracownicy podmiotów leczniczych dostaną pensje większe od 17 proc. do 41 proc.! 
OPZZ walczyło o tę podwyżkę. 

25 maja podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie 
rządowego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa 
gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych, 
wiążąc określone współczynniki pracy przypisane poszczególnym grupom zawodowym z kwotą 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Jest to także 
realizacja ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. 
Urszula Michalska, przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne, podczas posiedzenia 
Komisji  przedstawiła pozytywną opinię OPZZ do regulacji. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ wzięli udział w Akademii 
Organizowania OPZZ. 

Warsztaty przeprowadzono dzięki wsparciu przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta 
w Polsce, we współpracy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ). 
Uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie zachęcać pracowników do wstępowania do związków 
zawodowych. Poznali metody budowania dobrych relacji w organizacjach związkowych. 
Skorzystali także z wiedzy szkoleniowców COZZ, którzy na bazie doświadczeń i metod 
związków zawodowych w Europie Zachodniej, wspierają organizacje związkowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej w organizowaniu się. Istotną kwestią, która została poruszona podczas 
zajęć, była komunikacja, a także planowanie i budowanie kampanii związkowych. Kolejne 
warsztaty w Akademii odbędą się we wrześniu br.



www.opzz.org.pl

Kraj

2/2

www.opzz.org.pl

Inflacja była przedmiotem dyskusji na ostatnim Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego (RDS). 

Andrzej Radzikowski, szef OPZZ i RDS, przypomniał, że inflacja w Polsce jest o kilka punktów 
procentowych wyższa niż średnia w UE, o jej wysokości muszą więc decydować także czynniki 
wewnętrzne. Ponadto przed agresją Rosji na Ukrainę inflacja w styczniu wynosiła już 9,2%, 
czyli 6 punktów procentowych więcej od prognozowanej przez rząd. Przewodniczący 
Radzikowski stwierdził, że zdławienie inflacji wywoła koszty społeczne i finansowe, jednak 
muszą one być rozłożone sprawiedliwie. Za wysoką inflację winę ponosi NBP i rząd.  
A przedsiębiorcy wykazują zyski, przerzucając wzrost cen surowców i nośników energii na ceny 
towarów. 

Świat

Rzym: trwają obrady XIX Kongresu Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków 
Zawodowych (CISL). Wśród zaproszonych gości jest Andrzej Radzikowski, 
przewodniczący OPZZ.

Szef OPZZ wziął udział w debacie pt. „Europa na rozdrożu nowej globalizacji” (26 maja). 
Wśród uczestników byli także: Pina Picierno, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, 
Maurizio Landini, sekretarz generalny Włoskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGIL), 
Pierpaolo Bombardieri, sekretarz generalny Włoskiej Unii Pracy (UIL), Luca Visentini, sekretarz 
generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Rząd Republiki Włoskiej 
reprezentował Prezes Rady Ministrów, prof. Mario Draghi. W debacie uczestniczył także 
Vincenzo Amendola, podsekretarz stanu przy prezydium rządu, odpowiedzialny za sprawy 
europejskie. 28 maja odbędą się wybory nowych władz CISL.

”OPZZ stanowczo wzywa rząd
do skutecznego przeciwdziałania inflacji! 

Protestuj razem z nami! Podpisz petycję STOP DROŻYŹNIE!

https://www.opzz.org.pl/stop-drozyznie

