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

11 listopada 2021 r. 
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Sprawy związkowe

6 listopada przedstawiciele organizacji związkowych w spółkach energetyczno- 
-górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych zebrali się w stolicy pod 
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej by okazać niezadowolenie 
z podnoszenia cen energii i obawy o swoje miejsca pracy! 

Związkowcy uważają, że bez stabilnego systemu energetycznego i ciepłowniczego, opartego 
na krajowych zasobach, uzależnieni będziemy od dostaw węgla i gazu z krajów sąsiednich. 
Kiedy ich gospodarki będą się rozwijać, Polska zostanie tylko rynkiem zbytu. Związkowcy 
przekazali petycję z postulatami, która zostanie złożona  na ręce Ursuli von der Leyen, 
przewodniczącej KE. Petycja zawiera m.in. wniosek o rozpoczęcie dialogu, który jest potrzebny, 
by wskazywać realia i możliwości naszego przemysłu wydobywczego.

„Żaden wysiłek rządu nie dopiąłby celu, gdyby nie robotnicy”
- Ignacy Daszyński

Ponad sto lat temu Tymczasowy Rząd Ludowy pod przewodnictwem Ignacego 
Daszyńskiego zagwarantował robotnikom 8 - godzinny dzień pracy i prawo do strajku. 
Potwierdził równość płci i zapewnił prawa wyborcze kobiet, wyprzedzając tym samym 
większość państw europejskich oraz Stany Zjednoczone Ameryki. W ciągu 
100 pierwszych dni wolności w Polsce powołano inspekcję pracy i uchwalono dekret 
o związkach zawodowych – prosty, przejrzysty, zrozumiały dla wszystkich. Polska 
odzyskała wolność dzięki strajkującym robotnikom w 1905 roku, dzięki walce 
nauczycieli z wynaradawianiem, dzięki polskim drukarzom i kolejarzom. Wolną Polskę 
wywalczyli powstańcy listopadowi i styczniowi, górnicy walczący w powstaniach 
śląskich, powstańcy wielkopolscy. Pamiętamy o nich, oddajemy hołd i dziękujemy.

Dwudniowe posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 
(4 – 5 listopada) zakończyło się uzgodnieniem i podpisaniem Stanowiska 
Zespołu z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. 

Uzgodnienia zawarte w Stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia otwierają drugi 
etap prac nad dalszym wzrostem najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych 
w ochronie zdrowia. Mają one obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. W stanowisku 
zobowiązano stronę rządową do przygotowania nowelizacji ustawy zakładającej znaczne 
zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Sygnatariuszami uzgodnień 
z ramienia OPZZ uczestniczącymi w pracach zespołu byli jego członkowie: Urszula Michalska 
(przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne”) i dr Tomasz Dybek (przewodniczący 
Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Fizjoterapii).

www.opzz.org.pl



Informacja kierownictwa ZUS, że przeciętne wynagrodzenie w firmie to 5844 zł, 
nie zgadza się z wynikami ankiety przeprowadzonej przez ZZ Pracowników 
ZUS. Tyle otrzymuje tylko niewielka grupa zatrudnionych.

W badaniu wzięło udział 3398 osób z 35 oddziałów ZUS. Ze związkowej ankiety wynika, 
że wynagrodzenie 60,7 proc. pracowników mieści się w przedziale 3410 – 4600 zł brutto. 
15,1 proc otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2800 – 3400 zł, co równa się wynagrodzeniu 
minimalnemu lub je nieco przekracza. Powyżej 5010 zł zarabia jedynie 5,1 proc. - w większości 
to osoby na kierowniczych stanowiskach. Pracownicy ZUS zwracają uwagę na nadmierne 
obciążenie pracą i konieczność pozostawania po godzinach.

Kraj

Wyniki najnowszych badań wskazują, że pracownicy otrzymujący minimalną 
płacę w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej wydają co najmniej 40 
proc. swoich dochodów na czynsz.

To dowodzi, że ustawowe płace minimalne w całej UE są niewystarczające i sprawiają, 
że pracownicy nie są w stanie pokryć podstawowych kosztów życia. Komentując wyniki badań 
Esther Lynch, zastępczyni sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych, powiedziała: "Kiedy czynsz kosztuje połowę twojej pensji, pozostawia cię 
to przed bardzo trudnymi wyborami dotyczącymi innych podstawowych kosztów życia: czy 
wyłączasz ogrzewanie w zimie, pomijasz posiłki, kupujesz żywność niskiej jakości lub wysyłasz 
dzieci do szkoły w zniszczonych butach lub ubraniach”.

Świat
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”W szpitalu w Pszczynie zmarła 30-letnia ciężarna Iza. W jej przypadku konieczna była 
aborcja, ale lekarze, jak wynika z esemesów kobiety do matki, mieli czekać na 
obumarcie płodu. Niestety, Iza dostała sepsy, która ją pokonała.

Nie możemy być obojętni na takie historie. Dramat młodej kobiety zasmuca nas, tym 
bardziej że eksperci wypowiadający się na temat zaostrzenia prawa aborcyjnego 
ostrzegali przed podobnymi zdarzeniami. Rządzący jednak nie słuchali ich głosu. 
Nie słuchali też głosu kobiet, które protestowały przeciw zmianom w prawie.

Nie rozstrzygamy kto zawinił i doprowadził do dramatu w szpitalu w Pszczynie. 
Nie godzimy się jednak na to, by rządzący ustanawiali prawo, które nie bierze pod 
uwagę różnych opinii. Rządzący muszą usłyszeć głos kobiet, które chcą decydować 
o sobie. Żądamy debaty, podczas której będą mogły przedstawić swój punkt widzenia. 
Żądamy przepisów, które będą wspierały kobiety, ich potrzeby i prawa.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Głos kobiet nie może być ignorowany!


