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SPRAWY ZWIĄZKOWE

Kampania sprawozdawczo – wyborcza w terenowych strukturach OPZZ przed 
X. Kongresem konfederacji nabiera tempa. Rada OPZZ woj. świętokrzyskiego 
oraz Świętokrzyska Komisja Rewizyjna rozliczyły się z działalności w kadencji 
2018 – 2022. Na spotkaniu był obecny przewodniczący OPZZ Andrzej 
Radzikowski.

Zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującej Radzie. W głosowaniu wyłoniono 
nowe władze regionu. Funkcję przewodniczącej Rady OPZZ woj. świętokrzyskiego 
powierzono jednogłośnie Elżbiecie Drogosz reprezentującej branżę „Oświata i Nauka”. 
Wiceprzewodniczącymi zostali: Jolanta Szymańska (branża „Handel, Usługi, Kultura 
i Sztuka”) Ryszard Segieta (branża „Usługi Publiczne” i Piotr Petrykowski (branża 
„Transport”). Przewodniczącym Świętokrzyskiej Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja 
Sorokę, a wiceprzewodniczącymi zostali Renata Trela i Michał Jabucki. Wybrano także 
członków Prezydium. 

W Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ woj. wielkopolskiego 
wybranej na kadencję 2022 – 2026. Rada ma nową przewodniczącą. 

Hanna Czerniak - prezeska Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarocinie 
zastąpiła Bolesława Stanikowskiego, wieloletniego szefa wielkopolskiej Rady OPZZ. 
Andrzej Radzikowski podziękował dotychczasowemu przewodniczemu i pogratulował 
następczyni. Szef OPZZ mówił także o zbliżającym się X. Kongresie OPZZ i o trwającej 
kampanii „21 postulatów OPZZ” wskazując, że wiele z nich jest nadal aktualnych. 
Przybliżył działania centrali dotyczące rosnących cen energii, związanej z tym inflacji
i kryzysem w przedsiębiorstwach energochłonnych. Przypomniał także o postulatach 
OPZZ w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery finansów 
publicznych.

27 października we Wrocławiu obyło się posiedzenie sprawozdawczo- 
-wyborcze Rady OPZZ woj. dolnośląskiego. Wyłoniono nowe kierownictwo 
Rady na kadencję 2022-2026. W posiedzeniu uczestniczyła 
wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz.

W wyborach funkcję przewodniczącego Rady  OPZZ woj. dolnośląskiego jednogłośnie 
powierzono Andrzejowi Otrębie. Wiceprzewodniczącymi zostali: Mirosława 
Chodubska - prezes Dolnośląskiego Zarządu ZNP, Krzysztof Ratajek (Branża 
Przemysł) oraz Krystian Wieszczeciński, reprezentujący OPZZ Konfederacja Pracy. 
Wybrano również członków Prezydium Rady. Rada OPZZ woj. dolnośląskiego przyjęła 
Uchwałę programową na lata 2022-2026. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara 
Popielarz, będąca jednocześnie członkinią Rady wojewódzkiej, pogratulowała 
Andrzejowi Otrębie ponownego wyboru i przedstawiła informacje na temat bieżącej 
działalności OPZZ oraz przygotowań do X. Kongresu.

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

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023.

Rząd odrzucił postulaty OPZZ, aby urealnić wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą
do przygotowania budżetu w kolejnym roku, w szczególności prognozę inflacji, która w naszej 
ocenie jest zaniżona. Zdecydował ponadto o utrzymaniu wskaźnika wzrostu w sferze 
budżetowej na poziomie 107,8 proc., przy prognozowanej przez rząd na kolejny rok inflacji 
109,8 proc. To znaczy, że rząd nie zgadza się na godziwe wynagradzanie pracowników sfery 
finansów publicznych i odrzuca  nasz postulat, aby ich płace wzrosły o co najmniej 20 proc. 
Rada Ministrów przyjęła również projekt tzw. ustawy okołobudżetowej. Utrzymano decyzję
o określeniu na poziomie 2022 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podstawę 
odpisu będzie stanowić 2019 r. Zamrożona ma być również wysokość odpisu dla poszczególnych 
grup zawodowych. OPZZ skieruje do Parlamentu propozycje  zmian projektów ustaw w ww. 
obszarach
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W siedzibie OPZZ odbyła się konferencja kończąca i podsumowująca projekt 
„SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” (Zrównoważona, 
Inkluzywna i Godna Praca dla Wszystkich).

„SIDA” to projekt realizowany przez OPZZ ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze 
Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”.
Na konferencji wystąpił opiekun projektu, Konrad Konieczny z Innovation Norway, 
który mówił o grantach norweskich i możliwościach wsparcia partnerów społecznych. 
Katarzyna Słubik, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej zaprezentowała swój 
podręcznik dla związkowców zatytułowany „Jak pracować z i dla pracowników 
migrujących w Polsce?”. O swoich doświadczeniach jako organizatora związkowego
w Norwegii opowiedział Marek Bogucki z Fellesforbundet. 

Z inicjatywy Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), 27 września, w Centrum 
Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, miało miejsce spotkanie 
partnerów społecznych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego
z dyrektorem wykonawczym ELA – panem Cosminem Boiangiu. W spotkaniu 
wziął udział przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Europejski Urząd ds. Pracy jest agencją Unii Europejskiej, która pomaga organom 
krajowym w państwach członkowskich UE w zapewnianiu sprawiedliwego
i skutecznego egzekwowania przepisów Unii Europejskiej dotyczących mobilności 
pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz ułatwia 
obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego. Podczas 
tego spotkania zostały przedstawione dotychczasowe i planowane działania ELA,
jak również omówiono możliwe obszary współpracy. 



Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ

CentralaOPZZwejdź i polub profil FB OPZZ: 

30 września 2022 r. 

Wtorek, 27 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Terminy branżowych zebrań przedstawicieli, podczas których zostaną wybrani delegaci
na X Kongres OPZZ.
 
#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #pracownicy #RazemSilniejsi #XKongresOPZZ
#zebraniabranżowe

X Kongres OPZZ – terminy branżowych zebrań
OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 29 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Z uwagi na ustawowy obowią-
zek, projekt powinien zostać skierowany do Sejmu RP do końca września br.

Rząd odrzucił postulaty OPZZ, aby urealnić wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do 
przygotowania budżetu w kolejnym roku, w szczególności prognozę inflacji, która w naszej 
ocenie jest zaniżona.

Bez zmian w budżetówce i ZFŚS
OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 29 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

W dniach 27-28 września w siedzibie #OPZZ odbyło się dwudniowe spotkanie w ramach
programu wzajemnego uczenia się ”Unions Migrant net and Cities Together for Integration”.

#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #RazemSilniejsi #Radzikowski #EKZZ #Ukraina

Spotkanie -Unions Migrant net and Cities Together for Integration
OPZZ.ORG.PL

Środa, 28 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Gratulujemy kol. Andrzejowi Otrębie wyboru na Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa 
Dolnośląskiego. Życzymy samych sukcesów‼


