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

W wyniku akcji protestacyjnych prowadzonych przez organizacje członkowskie 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i działań Centrali, rząd 
zapowiedział podniesienie wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2022 r.

W przekazanym do konsultacji projekcie budżetu państwa na 2022 rok przewiduje się wzrost 
wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych oraz odmrożenie funduszu nagród 
i premii. W uzasadnieniu rząd wskazuje, że wynagrodzenia wzrosną średnio o ok. 7,8% (razem 
z premią i nagrodami). Jednak podwyżki dla poszczególnych grup zawodowych będą mocno 
zróżnicowane. Propozycja rządu nie spełnia oczekiwań strony związkowej sformułowanych we 
wspólnym stanowisku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ 
Solidarność i Forum Związków Zawodowych, w którym domagamy się co najmniej 12% wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Rząd nie odmroził bowiem średniorocznego 
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Stanowczy sprzeciw ZZ Przemysłu Elektromaszynowego, solidnie 
udokumentowane argumenty i podjęcie odpowiedzialnej, narastającej akcji 
protestacyjnej spowodowały przełożenie zmian organizacyjnych w Polskiej 
Grupie Zbrojeniowej.

Informacja o odroczeniu prac nad powołaniem tzw. Centrum Usług Wspólnych PGZ dotarła do 
związkowców 27 sierpnia. Zarząd PGZ S.A. stwierdził, że „przystał na większe zaangażowanie 
strony społecznej w proces centralizacji usług, przy zachowaniu przeświadczenia obu stron 
o zasadności realizacji samego projektu”. ZZPE nie potwierdził sugestii zarządu o zgodzie 
związku na powołanie CUW i uznał za konieczne kontynuowanie akcji protestacyjnej wskazując 
na konieczność rezygnacji z tworzenia biurokratycznego tworu, przynoszącego chaos 
organizacyjny w spółkach, narastające koszty wytwarzania i niepokoje społeczne.

1 września, w dniu inauguracji nowego roku szkolnego, uczniowie 
i wychowawcy oddali hołd nauczycielom tajnego nauczania w czasie II wojny 
światowej. 

Przed warszawskim pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Wartę honorową zaciągnęła Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz 
poczty sztandarowe szkół i organizacji związkowych. Młodzież przygotowała program 
artystyczny. W uroczystości oprócz uczniów i nauczycieli uczestniczyli reprezentanci Związku 
Nauczycielstwa Polskiego z prezesem Sławomirem Broniarzem, Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych z przewodniczącym Andrzejem Radzikowskim i Rady OPZZ 
województwa mazowieckiego. Uroczystość przebiegała w cieniu niepewności związanej ze 
zbliżającą się czwartą falą COVID-19 oraz ze zmianami w oświacie zapowiadanymi przez 
rząd.
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Ruszyła akcja społeczna Wolna Szkoła, a czerwona ekierka stała się symbolem 
obywatelskiego sprzeciwu! 

– Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego 
myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego 
stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i organizatorki kampanii. Podczas wakacji 
rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mogą one 
zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom 
lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. 
Uczyć w sposób, który nie przygotowuje dzieci do wyzwań XXI wieku. OPZZ poparło społeczną 
kampanię Wolna Szkoła.

Kraj

Niemcy: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 2 września o godz. 2 w nocy 
związek zawodowy maszynistów (GDL) rozpoczął strajk w ruchu pasażerskim. 

Strajku nie powstrzymała nowa propozycja płacowa ze strony kolei, złożona w środę 
wieczorem. „Nikt i żaden związek na świecie, nie może zaakceptować takiej oferty” – tak Claus 
Weselsky, szef GDL, skrytykował propozycję kolei w czwartek rano. W wywiadzie dla ARD 
Weselsky powiedział: „Mam dobre i złe wieści. Dobra wiadomość: to najlepsza oferta w historii. 
Zła wiadomość dla pasażerów: strajk trwa nadal”. Zarzuca kolei brak podwyżek płac oraz 
„premii koronowej” i brak odpowiedzi na żądanie emerytur zakładowych. Strajk potrwa 5 dni.

Świat
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”Rząd nie radzi sobie z akcją szczepień. Nie przekonał do niej większości 
obywateli. Boi się jej przeciwników. Dlatego w obliczu czwartej fali COVID - 19 
planuje uderzenie w najsłabszych. Nie ma na to naszej zgody!

Do wykazu prac legislacyjnych rządu została wpisana nowelizacja przepisów 
Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W myśl rządowego projektu 
niezaszczepiony pracownik będzie mógł być delegowany przez pracodawcę 
do pracy poza jego stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, 
z wynagrodzeniem odpowiadającym tej pracy. Będzie też mógł być skierowany 
na urlop bezpłatny. 

Mówiąc wprost pracodawca będzie mógł przesunąć pracownika na inne gorzej 
płatne stanowisko albo skierować na urlop bezpłatny, a w jego miejsce zatrudnić 
osobę zaszczepioną – zapewne na gorszych warunkach.

Rząd nie przekonał większości obywateli do konieczności szczepienia się 
przeciwko COVID – 19. Nie wykazuje wystarczającej kreatywności 
i determinacji w promowaniu szczepień. Nie reaguje na agresywne działania 
środowisk kwestionujących ich konieczność. W tle jak zwykle jest polityka. 
Dlatego rządzący tworzą przepisy wywierające silną presję na 
niezaszczepionych pracowników, dając przy tym nadzwyczajne uprawnienia 
pracodawcom.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie godzi się na to aby 
rachunek za kunktatorstwo władzy płacili pracownicy. Człowiek to nie jest 
mebel, który można przesunąć, schować albo wyrzucić. Wzywamy rząd do 
podejmowania mądrych i odważnych decyzji z poszanowaniem praw 
człowieka i obywatela.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich, którzy do tej pory nie 
zdecydowali się na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID – 19 
o ponowne rozważenie przystąpienia do szczepień.
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