
10 - 06 - 2022 r. 

SPRAWY ZWIĄZKOWE

W warszawskiej siedzibie FZZ Metalowców i Hutników w Polsce odbyło się 
posiedzenie Rady Federacji. Obradom przewodniczył Mirosław Grzybek. 
Obecny był Andrzej Radzikowski - przewodniczący OPZZ.

To ostatnie posiedzenie organu statutowego, kończące 1. kadencję Federacji w latach 
2018 – 2022. Podsumowaniu kadencji towarzyszyła dyskusja na temat sytuacji 
branży w obliczu niewygasającej pandemii COVID – 19 i działań wojennych w Ukrainie. 
Niepokój budzi systematycznie rosnąca inflacja i drożyzna. Przemysł stalowy cierpi ze 
względu na wysokie ceny węgla i energii elektrycznej. Słabnie popyt na jego wyroby - 
chodzi głównie o spadek produkcji samochodowej, wymuszonej brakiem 
półprzewodników. Wygaszanie pieców hutniczych jest równoznaczne z likwidacją 
miejsc pracy.

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

29 lipca 2022 r. 
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KRAJ

23 lipca: pierwszy dzień manifestacji pracowników budżetówki przed urzędami 
wojewódzkimi w całej Polsce. Protestujący domagają się 20-proc. podwyżek. 

W Poznaniu byli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ 
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, ZZ Pracowników ZOO „Razem", 
ZZ Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu i pracowników gospodarki komunalnej. 
- Od zeszłego roku, kiedy była jeszcze zerowa inflacja, domagaliśmy się 
12-procentowych podwyżek w sądownictwie. Nie dostaliśmy ich w zeszłym roku. 
W tym roku dostaliśmy średnio około 4,4 procent przy inflacji powyżej 13 procent. 
Obecnie inflacja wynosi 15,5% więc traktujemy te 4,4 procenta jako zaliczkę – mówiła 
Elżbieta Aleksandrowicz z NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą 
w Poznaniu.

ŚWIAT

Europejska i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych 
skierowały list do  instytucji UE w sprawie projektów ustaw Parlamentu 
Ukrainy:

- Byliśmy zszokowani informacją, że Parlament postanowił rozpatrzyć kilka projektów 
ustaw opracowanych przez członków partii rządzącej, z których najbardziej 
przerażający jest projekt ustawy 5371 o zmianie niektórych aktów prawnych 
dotyczących uproszczenia regulacji stosunków pracy dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, który dyskryminowałby pracowników organizacji zatrudniających 
mniej niż 250 osób i pozbawiałby ich ochrony pracy, w tym praw zbiorowych. (…) 
Pomimo tego, że projekt ten już na długo przed wybuchem wojny otrzymał negatywne 
opinie ekspertów, w tym z MOP, grupa posłów do parlamentu wznowiła go. 



23 lipca, mimo upału, w dniu wolnym od pracy, w środku sezonu urlopowego związkowcy organizacji 
członkowskich OPZZ – pracownicy sfery finansów publicznych pikietowali przed siedzibami urzędów 
wojewódzkich w Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze. 28 lipca manifestowali związkowcy z województwa 
pomorskiego. Pikieta rozpoczęła się o godz. 14.00 przed siedzibą Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
29 lipca o godz. 11.00 odbyła się akcja protestacyjna przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. 
Pikiety są organizowane przez Rady Wojewódzkie OPZZ.

Na 30 lipca zaplanowano kolejne manifestacje:

• Rada OPZZ woj. dolnośląskiego – pikieta odbędzie się  o godzinie 11:00 pod siedzibą Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego; 

• Rada OPZZ woj. kujawsko-pomorskiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 11:00 pod siedzibą Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. lubelskiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 11:00 pod siedzibą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. łódzkiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 13:00 pod siedzibą Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. małopolskiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 12:00 pod siedzibą Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. opolskiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 10:00 pod siedzibą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. podkarpackiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 11:00 pod siedzibą Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. świętokrzyskiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 11:00 pod siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. warmińsko-mazurskiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 11:00 pod siedzibą 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;

• Rada OPZZ woj. zachodniopomorskiego - pikieta odbędzie się  o godzinie 12:00 pod siedzibą Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

DOŁĄCZ DO NAS!  WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

7,8% PROPONOWANEJ PRZEZ RZĄD 
PODWYŻKI TWOJEGO WYNAGRODZENIA 
PRZY INFLACJI 15,5% TO JEGO REALNY 

SPADEK W 2023 ROKU!

CZAS NA

Sprawdź terminy protestów w Twoim mieście na FB OPZZ /www.opzz.org.pl

WEŹ UDZIAŁ W PIKIECIE OPZZ POD TWOIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM
W DNIACH

23, 28, 29, 30 LIPCA

DOMAGAMY SIĘ 20% WZROSTU WYNAGRODZENIA
DLA PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ

PROTEST!
nie ma na to

z g o d y !
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Budżetówka protestuje



Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ

CentralaOPZZwejdź i polub profil FB OPZZ: 

29 lipca 2022 r. 

Poniedziałek, 25 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Oczekujemy, aby 
zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

#OPZZ #RazemSilniejsi #zwiazkizawodowe

 

Poniedziałek, 25 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Walczymy o wzrost płac,
▪ walczymy o wynagrodzenia w budżetówce,
▪ walczymy o godne emerytury, emerytury stażowe i pomostówki,
▪ walczymy o skrócenie czasu pracy,
▪ walczymy o dostępność mieszkań,
▪ walczymy o poprawę dostępności do ochrony zdrowia,
▪ walczymy o wyższe zasiłki pogrzebowe . 
Jeżeli sami tego nie wywalczymy, nikt nam nic nie da! Chcesz czuć się bezpiecznie? 
Dołącz do Ogólnokrajowych Organizacji Członkowskich z OPZZ. Razem Silniejsi .

#OPZZ #Razemsilniejsi

Wtorek, 26 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

„Rząd zaniża inflację, aby obniżyć wskaźnik waloryzacji płac w sferze budżetowej”. 

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi przewodniczącego OPZZ.

Środa, 27 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Zwołane na dziś przez Przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego posiedzenie Prezydium OPZZ, 
które m.in.:

▪ omówiło oraz przyjęło sprawozdanie finansowe OPZZ za rok 2021;

▪ postanowiło przyjąć w skład organizacji członkowskich nowy związek zawodowy przydzielony do 
branży OPZZ „Usługi Publiczne”.

#OPZZ #związkizawodowe #PrezydiumOPZZ #RazemSilniejsi

Czwartek, 28 lipca 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Dość bieda-płacom!

Tym razem Gdańsk 

Pracownicy budżetówki walczą o wzrost wynagrodzeń 

#OPZZ # protesty #zwiazkiZawodowe


