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SPRAWY ZWIĄZKOWE

Związki zawodowe dodano do katalogu podmiotów uprawnionych do zakupu 
ciepła z rekompensatą, czyli do ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

Przewiduje ona dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła z gazu lub oleju 
opałowego na 150,95 zł za GJ netto oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła 
wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. W sprawie tej OPZZ wystąpiło do 
premiera w sierpniu i wrześniu br. Zwróciliśmy się o podjęcie przez rząd dodatkowych 
działań osłonowych, które ochronią związki zawodowe zużywające paliwo gazowe na 
potrzeby realizacji działalności statutowej przed skokowym wzrostem cen. 

Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na ostatnim 
posiedzeniu w dniu 21 października br. przyjęła jednogłośnie Stanowisko
w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych w zakresie systemowych 
rozwiązań w ochronie zdrowia. 

Stanowisko to jest mocnym głosem związków zawodowych i organizacji 
pracodawców przeciwko wprowadzaniu zmian ograniczających bieżące i przyszłe 
wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia. Oburza fakt, że dotychczas projekt nie został 
przedstawiony stronie społecznej RDS do konsultacji, a o jej założeniach dowiadujemy 
się jedynie z mediów. Stąd Stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu, 
mające być sygnałem dla strony rządowej, że partnerzy społeczni nie godzą się na 
łamanie zasad dialogu społecznego w zakresie konsultacji społecznych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało do OPZZ projekt ustawy 
o aktywności zawodowej. 

OPZZ dokonał szczegółowej analizy projektu. Negatywnie oceniliśmy między innymi 
to, że w projekcie ustawy nie zaproponowano zwiększenia wysokości zasiłku dla 
bezrobotnych. OPZZ od dawna podkreśla, że zasiłek dla bezrobotnych musi być 
wyższy – dążymy do osiągnięcia poziomu co najmniej 50 proc. ostatniego 
wynagrodzenia. Wysokość zasiłku w Polsce należy do najniższych w całej Unii 
Europejskiej, w której regułą jest powiązanie tego świadczenia z wynagrodzeniem 
otrzymywanym przed utratą zatrudnienia. W większości państw członkowskich zasiłek 
wynosi w pierwszych miesiącach pobierania nie mniej niż 50 proc. wynagrodzenia 
z okresu poprzedzającego utratę pracy.

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

ŚWIAT

25 października br. w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ 
Województwa Małopolskiego kadencji 2022-2026. Wybrano nowe  władze 
regionu. 

Rada przyjęła sprawozdanie i udzieliła absolutorium ustępującemu kierownictwu oraz 
wybrała nowe władze. Nową przewodniczącą Rady OPZZ Województwa 
Małopolskiego na kadencję 2022 – 2026 została Monika Miniur (ZZ Pracowników 
Bankowości). Z kolei wiceprzewodniczącymi zostali: Marzena Biel (ZZ Pracowników 
ZUS), Małgorzata Jarczyk (ZNP), Zbigniew Karczewski (Małopolska Konfederacja 
Związków Zawodowych), Józef Kawula (FZZ Metalowców i Hutników w Polsce)
i Józef Król (MZZP Tauron). W zebraniu uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej 
Radzikowski, który przedstawił inicjatywy i bieżące działania podejmowane przez 
Centralę i Radę Dialogu Społecznego.

Jak informuje Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, sąd w Mińsku skazał 
Arcioma Żernaka i Daniiła Czaunakowa, kierowników niezależnego związku 
zawodowego w mińskiej fabryce samochodów, na 4 i 5 lat łagru za „działalność 
ekstremistyczną”. 

29-letni Arciom Żernak i Daniił Czaunakou kierowali strajkiem w fabryce samochodów 
podczas protestów społecznych w 2020 roku. Robotnicy żądali wówczas zmiany 
władzy w kraju. Obaj związkowcy zostali aresztowani w listopadzie ubiegłego roku. 
Niezależne związki zawodowe powstały na Białorusi w 1991 roku, jednak Sąd 
Najwyższy na wniosek prokuratury generalnej zlikwidował szereg niezależnych 
organizacji związkowych. Prokuratura dopatrzyła się m.in. ich "uczestnictwa
w działaniach destrukcyjnych, masowych zgromadzeniach, naruszających porządek 
publiczny". 
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ
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Poniedziałek, 24 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Pracownicy Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają dziś swoje święto. Z tej okazji składamy 
wszystkim zatrudnionym w ZUS serdeczne życzenia!

#OPZZ #ZwiązkiZawodowe #Święto #ZUS #DzieńPracownikaZUS

Święto pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 27 października 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

W dniach 24-26 października w siedzibie OPZZ odbyło się trzydniowe seminarium ,,Ukraina na 
drodze do Unii Europejskiej”. Przedstawiciele OPZZ dzielili swoją wiedzą i doświadczeniem w 
kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej gospodarki - niezwykle istotnych dla 
Ukrainy w procesie integracji europejskiej.

,,Ukraina na drodze do Unii Europejskiej”.
OPZZ.ORG.PL

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ zwróciło się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg z wnioskiem o zmianę 
art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, który przewiduje, że zasiłek pogrzebowy wynosi jedynie 4 tys. zł. 
OPZZ postuluje przywrócenie przepisu, który obowiązywał przed dniem 1 marca 2011 r. - 
oczekujemy, aby świadczenie to przysługiwało w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały 
poniesione.

OPZZ apeluje o wyższy zasiłek pogrzebowy
OPZZ.ORG.PL
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