
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Czy sektor portowy i stoczniowy może w Polsce działać z powodzeniem? 

Jaki wpływ na jego kondycję ma polityka przemysłowa państwa i zarządzanie kadrami 
w spółkach tego sektora? Jakie działania należy podjąć dla poprawy sytuacji w tym sektorze 
gospodarki? Na te i inne pytania starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy okrągłego stołu 
w sprawie przemysłu portowego i stoczniowego, którego inicjatorem było OPZZ. Debata odbyła 
się w siedzibie konfederacji 26 października br.  a jej uczestnikami byli przedstawiciele 
związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ działający w stoczniach, portach morskich 
i w instytutach badawczych oraz posłowie działający m.in. w sejmowej Komisji Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nierówne traktowanie emerytów. 

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 września 2021 r., wprowadziła tak poważne, 
niekorzystne zmiany, jak odebranie prawa do ponownego przeliczania podstawy wymiaru 
świadczeń obliczanych na podstawie art. 15 zmienianej ustawy emerytalnej oraz odebranie 
prawa do ponownego ustalanie wysokości emerytury dla osób kontynuujących zatrudnienie, 
a także zmianę w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości 
świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową. Wprowadzono ponadto 
zmiany w zakresie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. OPZZ sprzeciwiało się 
wejściu w życie tych propozycji.

23 października w Warszawie manifestowali pracownicy skarbówki. 
Demonstrację zorganizował Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych 
działających w Krajowej Administracji Skarbowej.

Protestowali m.in. członkowie Związku Zawodowego Skarbowców, wspierani przez 
pracowników sądów, prokuratur, urzędów wojewódzkich, funkcjonariuszy celno-skarbowych, 
funkcjonariuszy służby więziennej oraz policji. Obecny był także wiceprzewodniczący OPZZ 
Sebastian Koćwin. Protestujący przeszli ulicami stolicy pod gmach Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Domagali się 12% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika 
KAS, wywiązania się z uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
"Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022", przywrócenia 3% 
funduszu nagród, proporcjonalnego i sukcesywnego podwyższania kwoty bazowej, stanowiącej 
podstawę wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej. 

www.opzz.org.pl

Sprawy związkowe



Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie to jedna z największych w tej 
części kontynentu konferencja, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom 
oraz przyszłości Europy. Gościem jubileuszowego, X Forum (20 – 22 
października) był Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

„Przyszłość pracy po pandemii a relacje zbiorowe pracodawców i związków zawodowych – 
perspektywa europejska i krajowa” to temat jednej z debat, w której obok szefa OPZZ  udział 
wzięli: Elżbieta Bojanowska, dyrektorka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Katarzyna 
Łażewska-Hrycko, Główna Inspektor Pracy, Arne Franke, szef biura Federalnego Zrzeszenia 
Niemieckich Organizacji Pracodawców w Brukseli, Daniel Wocial, prezes Adecco Group i Jacek 
Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Kraj

Portugalia: Związek Zawodowy Fectrans zorganizował kilkugodzinny strajk 
pracowników metra w Lizbonie. 

We wtorek, 26 października od wczesnych godzin rannych wszystkie stacje na jego czterech 
liniach w aglomeracji lizbońskiej zostały zamknięte. W proteście wzięła również udział załoga 
części administracyjnej metra, co jeszcze bardziej skomplikowało jego prawidłową pracę. 
Anabela Carvalheira z ZZ Fectrans poinformowała, że głównym żądaniem strajkujących są 
kilkuprocentowe podwyżki płac załogi. Protestujący domagają się również poprawy warunków 
pracy, w tym zwiększenia liczby etatów zawieranych na okres nieokreślony. Protest załogi 
lizbońskiego metra zakończył się w godzinach popołudniowych. Strajkujący zapowiadają, że 
w sytuacji zignorowania ich postulatów wznowią akcję protestacyjną.

Świat
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”Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we 
wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni – przeciw drugim.

     - Jan Paweł II

Od kilku tygodni jesteśmy obserwatorami dramatów, które rozgrywają się na granicy 
z Białorusią. Słuchamy, patrzymy na bezduszne i bezprawne postępowania wobec 
przekraczających granicę matek i dzieci. Wobec uciekinierów, omamionych kłamliwymi 
obietnicami białoruskich władz i sieci przemytników.

Rządzący naszym państwem i międzynarodowe organizacje, których Polska jest aktywnym 
członkiem, słuchają i patrzą na graniczne wydarzenia z niezrozumiałym dystansem. 
Odpowiedzią na społeczne gesty solidarności z porzuconymi w lasach ludźmi jest 
wprowadzenie stanu wyjątkowego wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Uchodźcy pozbawieni 
są praw gwarantowanych przez Konwencję Genewską a polskie społeczeństwo pozbawione 
jest informacji gwarantowanej przez Konstytucję RP.

Stanowczo potępiamy działania białoruskich władz i międzynarodowych sieci przemytników, 
ale oczekujemy jednocześnie od polskiego rządu umożliwienia realizacji pomocy humanitarnej 
zgodnie z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi.

Pozostaje nam solidarność. Ta sama, której my doświadczaliśmy w najtrudniejszych momentach 
historii narodu i państwa polskiego. Okażmy ją rodzinom z dalekich krajów, koczującym przy 
naszej granicy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzywa do publicznej zbiórki na zakup 
żywności, wody, lekarstw i ciepłej odzieży dla uchodźców. Zwracamy się do naszych 
organizacji członkowskich o rozpowszechnienie tej idei w swoich środowiskach. Zwracamy się 
do wszystkich ludzi dobrej woli: P O M Ó Ż C I E !

Apel OPZZ


