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30 lat od Okrągłego Stołu 

 

Z okazji 30-tej rocznicy "Okrągłego Stołu", 11 kwietnia br. odbyło się uroczyste 

spotkanie przedstawicieli OPZZ, którzy brali w nim udział. Obejrzyj. 

 

OPZZ po raz kolejny apeluje do Prezydenta! 
15 kwietnia br. Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
wystosowało do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, jako patrona dialogu społecznego 

http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/30-lat-od-okraglego-stolu


apel, o zainicjowanie pilnego spotkania i rozmów pomiędzy liderami związków 
zawodowych prowadzącymi protest, a rządem. Przeczytaj. 

Branżowe związki zawodowe OPZZ murem za ZNP 
Na posiedzeniu Rady OPZZ, 10 kwietnia br., wiele uwagi poświęcono działaniom na 
rzecz podwyższenia wynagrodzeń, szczególnie w sferze finansów publicznych. 
Przeczytaj. 

Cały OPZZ wspiera strajkujących pracowników 
oświaty 
Przewodniczący OPZZ, Jan Guz, Wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz, oraz 
Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski byli gośćmi w Szkole Podstawowej Nr. 5 w Opolu. 
Placówka ta, tak samo jak większość w Polsce jest objęta strajkiem pracowników 
oświaty. W tych dniach wszyscy jesteśmy z pracownikami oświaty - przekonywał 
Przewodniczący OPZZ w rozmowach z nauczycielami. Przeczytaj. 

Polsko - Niemieckie Forum Związków Zawodowych 
2019 w OPZZ 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OPZZ, Forum Związków Zawodowych, NSZZ 
„Solidarność”, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Federacji Niemieckich 
Związków Zawodowych DGB oraz Fundacji im. Friedricha Eberta. Przeczytaj. 

Konferencja w Dreźnie MRZ Łaba – Nysa 
W dniach 12-13 kwietnia br. w Dreźnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-
wyborcza Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa. Mottem przewodnim 
konferencji było hasło: „Europa, teraz tak naprawdę. Przejdźmy do ofensywy na rzecz 
prospołecznej, solidarnej i sprawiedliwej Europy”.  Przeczytaj. 

Postulaty MRZ Łaba Nysa - Drezno kwiecień 2019 
W dniach 12-13 kwietnia br. w Dreźnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-
wyborcza Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, w której uczestniczyli 
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przedstawiciele Rady OPZZ województwa dolnośląskiego wraz z Przewodniczącym 
Andrzejem Otrębą. Przeczytaj. 

XI Kongres Krajowego Związku Zawodowego 
Ciepłowników 

Wśród zaproszonych na spotkanie gości byli: Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca 
OPZZ, Jerzy Braun, Honorowy Członek KZZC, oraz Harald Matuszewski, Szef 
Bydgoskich struktur OPZZ. Przeczytaj. 

Informator strajkowy ZNP 
7 kwietnia. Tuż przed strajkiem. Późnym wieczorem oświatowa Solidarność jako jedyny 
związek zawodowy biorący udział w negocjacjach, popisuje porozumienie z rządem. 
Nowością w tym dokumencie jest dodatkowa podwyżka 4,6% od września br. Przeczytaj. 

 

Koniec sporu zbiorowego w ZUS! 

11 kwietnia 2019r. zakończony został spór zbiorowy między Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Porozumienie zostało zawarte przy pomocy mediatora z listy Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pawła Galca. Przeczytaj. 

Porozumienie płacowe w Nexteer Automotive 
Płace zasadnicze w większości pracowników wzrosną o ok. 250 złotych miesięcznie, 
dzięki temu, że stawka godzinowa wzrośnie o 1,5 złotych.  Przeczytaj. 

W Opolu o Pracowniczych Planach Kapitałowych 
W Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu Rada OPZZ województwa 
opolskiego zorganizowała spotkanie Kierownictwa OPZZ z Przewodniczącymi 
zakładowych organizacji związkowych z terenu województwa opolskiego. Przeczytaj. 

OPZZ uruchamia punkt konsultacyjny dla 
opiekunek i opiekunów osób starszych 
delegowanych do Niemiec 
Sytuacja opiekunów osób starszych mieszkających w domu pacjenta w wielu 
przypadkach przypomina współczesne niewolnictwo. Szczególnie narażone na złe 
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warunki pracy są opiekunki oddelegowane do pracy w Niemczech, które w ramach 
skomplikowanego modelu zatrudnienia (w większości przypadków zatrudnione przez 
polskie agencje na podstawie umowy zlecenia, przekazywane są agencji niemieckiej, 
która wysyła je do pracy do rodzin w Niemczech) borykają się nie tylko niskimi 
zarobkami, ale również brakiem kontaktu i wsparcia ze strony 
pracodawców. Przeczytaj. 

Komisja Młodych OPZZ w Toledo 
W Toledo odbyła się konferencja podsumowująca program „Future of workplace 
relations: Opportunities and challenges for trade unions in Europe”. Przeczytaj. 

Opinie i analizy 

 

Założenia Programu Dostępność plus i ich 
realizacja 

W dniu 9.04.2019r. odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Grupy roboczej ds. równości 
szans i niedyskryminacji oraz Grupy roboczej ds. zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn. członkiem grup z ramienia OPZZ jest Zygmunt Mierzejewski. Z jego 
inicjatywy posiedzenia obu grup odbywają się wspólnie. Przeczytaj. 

OPZZ w mediach 

 

OPZZ rusza do walki o emeryturę stażową. 
Na 9 maja Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapowiedziało pikietę w 
sprawie wprowadzenia emerytury stażowej. Przygotowany przez związkowców projekt 
zakłada, że kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 
latach. Przeczytaj. 

 

Rynek opieki nad osobami starszymi w Niemczech 

ociera się o niewolnictwo? OPZZ chce pomóc... 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uruchamia punkt konsultacyjny dla 
opiekunek i opiekunów osób starszych delegowanych do Niemiec. OPZZ uważa, że 
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sytuacja opiekunów osób starszych mieszkających w domu pacjenta w wielu 
przypadkach przypomina współczesne niewolnictwo. Przeczytaj. 
 
 

OPZZ uruchamia punkt konsultacyjny 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uruchamia punkt konsultacyjny dla 
delegowanych do pracy do Niemiec opiekunów i opiekunek osób starszych – 
poinformował w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie 
wiceprzewodniczący OPZZ dr Piotr Ostrowski. Przeczytaj. 
 
 

Przewodniczący OPZZ Jan Guz odwiedził strajkujących 

nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w 

Opolu 
Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
odwiedził w piątek strajkujących nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Karola Musioła w Opolu. Przeczytaj. 
 

 

WKK: Oczekujemy od przewodniczącej Gardias 
natychmiastowego zwołania prezydium RDS z 
zaproszeniem PMM 
5 marca zgłosiliśmy pakiet społeczny ludowców. Numer jeden w tym pakiecie to 
rozwiązanie sprawy polskiej oświaty, wzmocnienie pozycji nauczyciela, 
dofinansowanie samorządów w celu podniesienia wynagrodzeń dla nauczycieli. 
Przeczytaj. 

 

ZNP chce zaskarżyć rozporządzenie MEN ws. 
komisji egzaminacyjnych 

ZNP zawnioskował do Najwyższej Izby Kontroli o "rozważenie zasadności 
zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego" rozporządzeń MEN 
umożliwiających poszerzanie zespołów egzaminacyjnych. Według ZNP 
rozporządzenia mogły zostać wydane niezgodnie z konstytucją. Przeczytaj. 
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ZNP pisze wniosek do Najwyższej Izby Kontroli 
Związek Nauczycielstwa Polskiego zawnioskował właśnie do Najwyższej Izby 
Kontroli o "rozważenie zasadności zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego" 
rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej umożliwiających poszerzanie 
zespołów egzaminacyjnych. Według ZNP rozporządzenia mogły zostać wydane 
niezgodnie z konstytucją. Przeczytaj. 

 
Senatorowie chcą uzasadniania rozwiązania 
czasowych umów o pracę 
Senacka komisja pracuje nad zmianami, które obligowałyby pracodawców do 
uzasadniania wypowiedzeń umów zawartych na czas określony. Dla firm to może być 
koniec elastycznego zatrudnienia, dla związkowców - stabilniejsza pozycja 
pracownika. Przeczytaj. 

 

 

Znajdziesz nas także na:                      
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