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SPRAWY ZWIĄZKOWE

15 listopada w obradowało Prezydium OPZZ.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie powołania Jacka Dubińskiego na funkcję 
przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 
2022 – 2026. Prezydium postanowiło przyjąć do Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników 
Komunikacji Miejskiej w Tczewie. Organizacja została przydzielona do branży 
„Transport”. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz poinformowała zebranych 
o przebiegu branżowych spotkań Delegatów na X Kongres OPZZ, wynikach wyborów 
członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej, rekomendacjach na przedstawicieli do 
Prezydium X Kongresu oraz Komisji Kongresowych. Ogłoszono wyniki IV edycji 
konkursu „Diamenty OPZZ”. Oficjalne przedstawienie laureatów i uroczyste wręczenie 
nagród nastąpi 23 listopada br. w Warszawie.

9 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa Związku 
Nauczycielstwa Polskiego z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem 
Czarnkiem. Związek przekazał ministrowi listę rekomendacji i postulatów.

– Było to robocze spotkanie, rzeczowe. Było bardzo dużo tematów od płac, podstawę 
programową po sprawy emerytalne. Jaki będzie efekt tych rozmów pokażą kolejne 
spotkania. Najbliższe zaplanowane jest na 30 listopada br. To będzie rozmowa
o płacach nauczycieli w kontekście 2023 roku oraz o możliwości powrotu do pracy 
nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym. Dzisiaj każdy 
przedstawił swoje racje. Związek nie odstępuje od kwestii, które są dla nas ważne – 
komentował tuż po spotkaniu prezes ZNP Sławomir Broniarz. 

Trwa kolejna rekrutacja do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia 
przyjazna pracownikom” - edycja 2022. Jego celem jest promowanie 
najlepszych agencji zatrudnienia. 

W Polsce zarejestrowano 8899 agencji zatrudnienia. Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych i Konfederacja Lewiatan stworzyły program certyfikacji 
„Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Jego celem jest weryfikacja jakości 
usług świadczonych przez agencje zatrudnienia i promowanie podmiotów, dbających 
o wysokie standardy zatrudnienia. Certyfikat pomoże wyróżnić się agencjom, które 
ściśle przestrzegają prawa, wykazują ponadprzeciętną troskę o jakość świadczonych 
usług, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu satysfakcji zatrudnianych 
pracowników. Nabór uczestników do programu zakończy się 1 grudnia br. 

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

18 listopada 2022 r. 
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14 listopada przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Andrzej Otręba 
oraz wiceprzewodniczący Krzysztof Ratajek wraz z posłami Nowej Lewicy -  
Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Krzysztofem Śmiszkiem zorganizowali
we Wrocławiu konferencję prasową na temat wprowadzenia tzw. renty 
wdowiej. 

Posłowie omówili projekt ustawy, który przewiduje między innymi, że współmałżonek 
oprócz swojej emerytury będzie otrzymywał 50% emerytury zmarłego 
małżonka/małżonki. Przewodniczący Andrzej Otręba przypomniał, że OPZZ od dawna 
postulowało wprowadzenie tego rozwiązania. Teraz jest to wspólny, obywatelski 
projekt OPZZ i Nowej Lewicy. Poinformował również, że podobne przepisy 
obowiązują między innymi w Czechach, Niemczech, we Włoszech i na Litwie. 
Obywatelski projekt ustawy wymaga zebrania 100 tysięcy podpisów. 

W Wielkiej Brytanii od końca czerwca przez 2-3 dni w każdym miesiącu trwają 
24-godzinne strajki na kolei. 

Przyczyną strajków jest trwający spór między RMT (brytyjski związek zawodowy 
zajmujący się sektorem transportu) z jednej, a kilkunastoma prywatnymi 
przewoźnikami kolejowymi i operatorem sieci torów z drugiej strony o wysokość 
podwyżek płac, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz warunki pracy. Sekretarz generalny 
RMT Mick Lynch powiedział, że związek jest "zdeterminowany, aby kontynuować tę 
kampanię, dopóki pracodawcy nie zrozumieją, że muszą odpowiedzieć na aspiracje 
naszych członków na temat bezpieczeństwa pracy, płac i warunków pracy". Związki 
zawodowe przekonują, że pensje powinny wzrosnąć adekwatnie do rosnących 
kosztów życia. 
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https://www.opzz.org.pl/stop-drozyznie


Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ

CentralaOPZZwejdź i polub profil FB OPZZ: 
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Poniedziałek, 14 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Przewodniczący Piotr Ostrowski w imieniu OPZZ we wspólnym liście apeluje do Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej Marleny Maląg o obronę w Radzie UE domniemania stosunku pracy
dla osób pracujących na platformach cyfrowych.

Czytaj więcej: https://www.opzz.org.pl/.../apel-do-minister-rodziny-i...

Poniedziałek, 14 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

14 listopada 2022r., odbyło się zebranie branżowe delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Usługi 
Publiczne"

Przewodniczącą branży została Elżbieta Aleksandrowicz.

Środa, 16 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

#OPZZ #ZwiązkiZawodowe #RadioDlaCiebie #RDC

Czwartek, 17 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

15 listopada w siedzibie OPZZ Nataliia Kolesnik, specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ 
odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce, spotkała się z Sebastianem 
Meissnerem, reporterem niemieckiego radia WDR/ARD, który przygotowuje materiał dotyczący 
sytuacji pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy.

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/apel-do-minister-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-obrone-w-radzie-ue-domniemania-stosunku-pracy-dla-osob-pracujacych-na-platformach-cyfrowych?fbclid=IwAR0YKk_25oP8LmsaLZqg4OXnFjdqb-Brqik11cO1eh6aaZR72sCyTa1vqEk



