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Sprawy związkowe

- Jeśli ktoś przejmuje dodatkowe zadania bez rekompensaty, bez wsparcia 
merytorycznego, za minimalną pensję, to jaka to jest praca? 

Niezadowolenie jest ogromne – mówi szefowa Związku Zawodowego Pracowników ZUS Beata 
Wójcik. I ostrzega: urzędnicy są gotowi wyjść na ulice. Szanse na to, że taka manifestacja się 
odbędzie, są coraz większe. 12 lipca br. na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, rząd po raz 
kolejny zadeklarował, że zamierza zamrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej na 2022 r. 
Związkowcy oskarżają prezes ZUS Gertrudę Uścińską o ignorowanie i eskalację problemów: 
przydzielanie pracownikom nowych zadań bez wcześniejszego przygotowania 
merytorycznego, niekończące się nadgodziny, brak odpowiedniego sprzętu czy złą organizację 
pracy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera wszystkie 
protesty przeciwko zamrożeniu płac w sferze budżetowej, podejmowane m.in. 
przez pracowników i pracownice sądów. 

Zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości od dawna uskarżają się na niskie zarobki i przeciążenie 
pracą. Ponieważ nie mogą oni przeprowadzić strajku w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, próbują zwrócić uwagę na swoją sytuację w inny sposób: tłumnie 
wychodzą przed miejsca pracy, oflagowują budynki, rozwijają transparenty czy ubierają się na 
czarno. Jeśli rząd dalej będzie forsował zamrożenie płac i nie wykaże woli porozumienia, 
będziemy zmuszeni walczyć o wyższe wynagrodzenia w bardziej zdecydowany sposób. 
Prowadzimy w tej sprawie konsultacje z partnerami związkowymi.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, uczestniczył w posiedzeniu 
Prezydium ZZ Górników w Polsce.

Szef konfederacji przedstawił aktualne działania OPZZ na forum Rady Dialogu Społecznego, 
w rozmowach z przedstawicielami rządu i parlamentu, związane z transformacją 
górniczo-energetyczną. – To jedno z najważniejszych zadań dla ruchu związkowego – mówił 
Andrzej Radzikowski. – Jednorazowe odprawy dla górników likwidowanych kopalń to jedna 
z możliwości łagodzenia społecznych skutków transformacji energetycznej w Polsce, ale to nie 
rozwiązuje problemu. Chodzi o mocne gwarancje utworzenia nowych, wartościowych i trwałych 
miejsc pracy w miejsce tych, które utracimy w zamykanych kopalniach i zakładach z nimi 
kooperujących. Ludzie nie mogą zostać bez pracy -  podkreślił szef OPZZ.
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Andrzej Radzikowski uczestniczył w spotkaniu jubileuszowym Związku 
Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych. 

17 lipca br. w Gdańsku Związek świętował trzydziestą rocznicę powstania. Uroczystości 
zainaugurowano mszą św. celebrowaną w Kościele Rektorskim Ojców Karmelitów. Po mszy 
uczestnicy zgromadzenia spotkali się na okolicznościowej akademii, którą prowadził 
przewodniczący związku Aleksander Motyka. W swoim wystąpieniu przewodniczący OPZZ 
Andrzej Radzikowski stwierdził, że ZZ Dyżurnych Ruchu to jedna z najprężniejszych organizacji 
związkowych w strukturze Porozumienia, a także w społeczności pracowników kolei. - Kolejarze 
zawsze byli przywiązani do idei ruchu związkowego. Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań, trudno 
wyobrazić sobie bez was budowanie dobrej przyszłości kraju – mówił szef konfederacji.

Kraj

Pracownicy publicznej służby zdrowia NHS w Anglii otrzymają 3-procentową 
podwyżkę płac, co ma być uznaniem dla ich roli odgrywanej podczas walki 
z pandemią koronawirusa - ogłosił w środę brytyjski rząd, podwyższając swoją 
pierwotną propozycję (1 proc.).

Mimo tej korekty i zamrożonych płac pozostałych pracowników sektora publicznego, związki 
zawodowe oraz organizacje pracowników służby zdrowia uważają, że jest ona zupełnie 
niewystarczająca. Związek zawodowy GMB określił ją jako "żałosną" i "obraźliwą", a Unite - 
jako "wysoce nieadekwatną". Z kolei organizacja pielęgniarek Royal College of Nursing (RCN) 
wskazuje, że planowana podwyżka nie wyrówna prognozowanej inflacji i w realnych kwotach 
ich zarobki spadną o 200 funtów. 

Świat
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”Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ:

 - Rozwijająca się gospodarka potrzebuje sprawnych i dobrze finansowanych 
usług publicznych. Powszechna publiczna ochrona zdrowia, dobrze 
funkcjonująca edukacja, pomocna i przyjazna administracja, sprawne sądy, 
dobrze zorganizowana policja i straż pożarna mają kluczowe znaczenie nie 
tylko w kontekście prowadzenia biznesu. W krajach, gdzie usługi publiczne są 
na wysokim poziomie, po prostu żyje się lepiej. Związki zawodowe powtarzają 
to od lat. Cieszy, że dostrzegają to także polscy przedsiębiorcy - same 
organizacje pracodawców postulują wzrost płac w państwowej sferze 
budżetowej na 2022 r. Rozumieją, że nawet najlepiej prowadzona działalność 
gospodarcza bez sprawnego otoczenia będzie funkcjonować na jałowym 
biegu. 
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