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SPRAWY ZWIĄZKOWE

Jarosław Szunejko, przewodniczący Rady OPZZ woj. warmińsko – 
mazurskiego, wystosował pismo do prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza.

Czytamy w nim: - W związku z napływającymi do RW OPZZ niepokojącymi sygnałami 
mogącymi świadczyć o dopuszczeniu się zastraszania i nękania przez przełożonych 
pracowników - członków Związku Zawodowego "Symetria", wnoszę o zorganizowanie 
w trybie pilnym spotkania dotyczącego wyjaśnienia tej bulwersującej sytuacji. 
Około 1200 pracowników olsztyńskiego ratusza i jednostek podległych walczy 
o wyższe pensje. Spór związkowców z prezydentem Olsztyna  o wynagrodzenia trwa 
już ponad rok. Związkowcy uważają, że ich pracodawca stosuje wobec nich  represje, 
czego przykładem jest zwolnienie jednej z pracownic, która była odpowiedzialna 
za organizację protestów.

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

12 sierpnia 2022 r. 
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KRAJ

Partia Razem i Klub Parlamentarny Lewicy w najbliższym czasie będą zgłaszać 
projekt ustawy o skróceniu czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Donald Tusk 
poinformował, że Platforma Obywatelska przed wyborami parlamentarnymi 
przygotuje program pilotażu dotyczący czterodniowego tygodnia pracy. 

Przypomnijmy, że 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących 
w niedziele był jednym z 21 postulatów OPZZ, ogłoszonych już ponad dwa lata temu. 
OPZZ proponuje stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy, 
z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia (jak za 40 godzin pracy), 
początkowo do 38, a docelowo do 35 godzin tygodniowo i wszystkim pracownikom 
prawo do 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni.

ŚWIAT

Holenderskie gospodarstwa domowe płaciły za gaz ponad dwa razy więcej niż 
przeciętne gospodarstwo w UE.

Eksperci analizujący ceny energii obliczyli, że przeciętna rodzina płaciła w lipcu 283 
euro za megawatogodzinę gazu, o połowę więcej niż w sąsiedniej Belgii lub 
Niemczech. Za megawatogodzinę energii elektrycznej musi zapłacić  419 euro. Drożej 
było jedynie w Danii i we Włoszech. Ze względu na rosnące koszty życia związki 
zawodowe apelują do rządu o wprowadzenia maksymalnej ceny na energię oraz 
produkty spożywcze. - Koncerny paliwowe osiągają gigantyczne zyski, a ludzi nie stać 
na płacenie rachunków za prąd i gaz – powiedział prezes związku zawodowego FNV 
Tuur Elzinga.



W związku z drastycznie rosnącymi cenami m. in. energii elektrycznej, gazu, koksu i związanego z tym 
pogłębiającego się kryzysu w przedsiębiorstwach energochłonnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego. Wnosi w nim o pilne działania mające 
na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i zachowanie miejsc pracy w tym sektorze.  

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze,

przedsiębiorstwa związane z przemysłem energochłonnym w Polsce znalazły się w krytycznej 
sytuacji. Propozycja ekstremalnego wzrostu cen energii (300%), gazu (800%), koksu (400%) 
spowoduje, że te przedsiębiorstwa nie będą w stanie prowadzić działalności, zatrudniać 
pracowników i płacić podatków Stracą na tym nie tylko pracownicy i pracodawcy, ale także Skarb 
Państwa.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje od Pana Premiera podjęcia 
zdecydowanych działań regulujących sytuację na rynku energii elektrycznej i gazu. Oczekujemy od 
Pana pilnych decyzji, które pozwolą na niezakłóconą działalność przedsiębiorstw związanych
z przemysłem energochłonnym.

Przypominamy, że firmy tej branży poniosły ogromne nakłady na ochronę środowiska, realizując 
wytyczne Unii Europejskiej, Pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę to zasadnicze, ale nie 
jedyne czynniki mające wpływ na wzrost cen energii i gazu. Sytuację na rynku energii destabilizują 
także rabunkowe marże nakładane przez producentów, pośredników i innych uczestników 
nieodpowiedzialnej gry rynkowej.

Dlatego apelujemy o wprowadzenie mechanizmów administracyjnych, które spowodują 
ograniczenie cen gazu i energii elektrycznej dostarczanych do przemysłu. Warto podkreślić, że już 
w marcu bieżącego roku Komisja Europejska określiła zakres pomocy państwom członkowskim UE, 
które zdecydują się na działania interwencyjne na rynkach energii elektrycznej. Z tej możliwości 
skorzystały już Niemcy, Francja, Hiszpania i Portugalia.

Organizacje członkowskie OPZZ z branży przemysłowej już na początku tego roku zwracały uwagę 
na możliwość wystąpienia kryzysowej sytuacji. Wnioskowały o jak najszybsze przyjęcie nowelizacji 
ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorstw energochłonnych, ponieważ potrzebują one energii 
i gazu w akceptowalnych cenach.

Chcemy wierzyć, że zauważa Pan realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
i dla milionów miejsc pracy. Oczekujemy szybkiej, odważnej i skutecznej interwencji rządu. 

   

    Andrzej Radzikowski

                                             Przewodniczący OPZZ

Warszawa, 5 sierpnia 2022 r.
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Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ
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Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Związkowcy z WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej (#OPZZ) i NSZZ Solidarność oraz Rada 
Pracowników wyrażają głębokie zaniepokojenie przebiegiem procesu prywatyzacji ich przedsię-
biorstwa – Port Gdański Eksploatacja S.A.

#ZwiązkiZawodowe #pracownicy #OPZZ #GospodarkaMorska #Zaniepokojenie #prywatyzacja

Prywatyzacja w Porcie Gdańsk. Pracownicy zaniepokojeni
Związkowcy z WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej (OPZZ) i NSZZ Solidarność ...

OPZZ.ORG.PL

12 sierpnia 2022 r. 

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Lubuskiego uczestniczyli w 28 Pol’and’Rock w Czaplin-
ku. W dniach 4 – 5 sierpnia br. po raz kolejny lubuscy związkowcy rozmawiali z uczestnikami 
Festiwalu o rynku pracy, o propozycjach Rządu w sprawie podwyżek w budżetówce, o ogólnej 
sytuacji gospodarczej kraju, o rozwiązaniach podatkowych, o roli związków zawodowych
w zakładach pracy oraz o doświadczeniach z miejsc pracy, życia i rodziny. Największe niezadowo-
lenie wyrażali pracownicy sfery finansów publicznych. 

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego – zmotywowany(a) w: Pol'and'Rock Festival.
OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 11 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

14 sierpnia przypada Dzień Energetyka , czyli polskie święto branży energetycznej. Data obcho-
dów tego dnia wynika z faktu, że w 1991 r. patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana 
Kolbego, z zamiłowania elektryka, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym właśnie
14 sierpnia 1941r.

Data ta została po 1991 r. przyjęta jako Dzień Energetyka i obowiązuje do dziś. Wcześniej branża 
energetyczna świętowała 1 września (od 1956 r. do 1972 r.)

Życzenia dla energetyków
OPZZ.ORG.PL

Środa, 10 sierpnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ stoi na stanowisku, iż projekt ustawy z dnia 11 lipca 2022 r. o sporach zbiorowych  nie rokuje nadziei na naprawę 
obecnie występującej dysfunkcjonalności instytucji sporu zbiorowego‼ Nie tylko nie rozwiązuje on podstawowych proble-
mów dostrzeganych w praktyce funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy, ale również zawiera wiele rozwiązań 
budzących poważne zastrzeżenia. Oznacza to, że projekt w obecnym kształcie uznajemy za nie do przyjęcia‼

#ZwiązkiZawodowe #Strajk #pracownicy #OPZZ


