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

12 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ pod 
przewodnictwem Andrzeja Radzikowskiego. Wiodącym tematem spotkania 
była polityka migracyjna rządu. 

W posiedzeniu uczestniczył Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Gość przypomniał założenia dokumentu pt. „Polityka migracyjna 
Polski – kierunki działań 2021–2022”, odniósł się także do pytań, wątpliwości i sugestii 
członków Prezydium. OPZZ od wielu lat oczekiwało rządowej strategii w zakresie polityki 
migracyjnej. Jej brak uniemożliwiał skuteczne mierzenie się z wyzwaniami związanymi z rosnącą 
imigracją do Polski. OPZZ postuluje m.in., aby — wzorem innych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej - Polska udzielała publicznego finansowania dla działań związków zawodowych 
na rzecz pracujących cudzoziemców. 

13 października br. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog spotkali się 
przedstawiciele trzech oświatowych związków zawodowych w sprawie 
propozycji przedstawionych przez Ministra Edukacji i Nauki.

We wspólnym stanowisku Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” i WZZ „Forum – Oświata” odczytanym po spotkaniu, 
związkowcy zdecydowanie odrzucają propozycje MEiN z 21 września br. dotyczące zmian 
w pragmatyce nauczycielskiej. Domagają się powiązania wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce 
narodowej oraz przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych 
w art. 88 Karty Nauczyciela. Strony deklarują wspólne uzgadniane działania na rzecz 
odrzucenia propozycji MEiN i realizacji wyżej wymienionych postulatów. 

OPZZ od dłuższego czasu wskazuje na poważne problemy związane 
z funkcjonowaniem sądownictwa pracy w naszym kraju. 

Przewlekłość postępowań sądowych spowodowana brakami kadrowymi czy likwidacją 
wydziałów pracy, a także koszty procesu, w szczególności konieczność poniesienia przez 
zatrudnionego opłaty stosunkowej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu 
przewyższa kwotę 50 tys. zł, prowadzi do tego, że pracownicy w wielu przypadkach rezygnują 
z obrony swoich praw i interesów. OPZZ zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości postulując 
zwiększenie obsady sędziowskiej i przywrócenie zlikwidowanych wydziałów pracy oraz 
podwyższenie dla pracownika wartości granicznej przedmiotu sporu, od której należy uiścić 
opłatę stosunkową do 60 tys. zł.

www.opzz.org.pl



9 października br. przedstawiciele organizacji członkowskich i kierownictwa 
OPZZ pikietowali pod Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz pod 
Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie. 

Manifestacje odbyły się pod hasłami: „Szacunek i godna płaca!” „Wzrost wynagrodzeń 
w budżetówce!” „NIE dla reformy Czarnka!”. Pod MRiPS protestowali m.in. pracownicy ZUS, 
wymiaru sprawiedliwości, KRUS, Inspekcji Transportu Drogowego i cywilni pracownicy wojska, 
a pod MEiN nauczyciele i pracownicy oświaty. Protestujących nie zadawala obiecana przez 
rząd pseudopodwyżka wynagrodzeń! Postulują 12-procentowy wzrost płac. Żądają godnych 
warunków pracy w całej budżetówce. - Panie Premierze! Czas obietnic się już skończył.
Nie będziemy pracować za miskę ryżu – akcentowali protestujący związkowcy.

Kraj

Kampania niemieckich związków zawodowych spowodowała, że minimalna 
stawka godzinowa w wysokości 12 euro stała się zobowiązaniem wyborczym 
zwycięskiej SPD.

Podniosłoby to niemiecką płacę minimalną do 60 proc. mediany i spowodowało 25 - 
procentowy wzrost płac dla 10 mln pracowników. Komisja Europejska przedstawiła projekt 
dyrektywy w sprawie płacy minimalnej, która w obecnym kształcie pozwalałaby na ustalanie 
płac minimalnych poniżej granicy ubóstwa. Komentuje Esther Lynch z Europejskiej Konfederacji 
ZZ: - Niemieccy wyborcy wyraźnie powiedzieli, że płaca minimalna nie może być płacą za 
ubóstwo. Europa musi pójść w ich ślady i zapewnić, że płace minimalne zagwarantują godny 
standard życia we wszystkich państwach członkowskich.

Świat
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”Szanowny Panie Premierze.

Kryzys w budżetówce narasta! Protestują pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sądów, cywilni wojska, Krajowej 
Administracji Skarbowej i wielu innych. Rząd zamiast zająć się systemowymi 
rozwiązaniami próbuje nas podzielić, znacznie różnicując podwyżki dla 
poszczególnych grup zawodowych. Nie ma na to naszej zgody! Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, już wcześniej, wraz innymi centralami 
postulowało 12% podwyżki płac dla pracowników sfery budżetowej. Rząd 
przewidział zaledwie 4,4% wzrost funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej 
oraz odmrożenie funduszu nagród i premii. To za mało! Żądamy szybszego 
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Domagamy się 
szacunku dla blisko sześciuset tysięcy pracowników, którzy zapewniają 
właściwe funkcjonowanie państwa.

ŻĄDAMY GODNYCH WYNAGRODZEŃ!

Warszawa, 9 października 2021 r.
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