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UDZIAŁ OPZZ W KK MRZ 
 

Pierwsze spotkanie Komitetu Koordynacyjnego 

Międzyregionalnych Rad Związkowych  
 

Przyjęcie programu roboczego MRZ (IRTUC) na lata 2016-2020, 

analiza założeń projektu „Wpływ MRZ na aktywizację międzyre-

gionalnych, euro-regionalnych i makroregionalnych rynków pra-

cy" zaakceptowanego przez Komisję Europejską oraz omówienie 

założeń związanych z nowym rozporządzeniem KE dotyczącym 

sieci EURES z udziałem eksperta Komisji Europejskiej były głów-

nymi tematami pierwszego spotkania w ramach Komitetu Koordy-

nacyjnego Międzyregionalnych Rad Związkowych w Brukseli w 

dn. 18 marca 2016 r. OPZZ reprezentował Piotr Ostrowski. 

Celem Komitetu jest koordynowanie działań krajowych organizacji 

członkowskich EKZZ w ramach współpracy transgranicznej. W 

Polsce działają trzy MRZ: (1) "Łaba-Nysa" (członkiem jest Rada 

OPZZ Województwa Dolnośląskiego), (2) "Viadrina" (w kwietniu 

2016 roku członkiem zostanie Rada OPZZ Województwa Lubu-

skiego) oraz (3) "Pomerania". 

 

Migracje i globalne łańcuchy dostaw jako 

priorytety PERC w 2016 
 
Migracje oraz stosunki pracy w ramach korporacji międzyna-

rodowych i globalnych łańcuchów dostaw (GSC) to dwa prio-

rytety dla Pan-Europejskiej Rady Generalnej na 2016 rok, 

które zostały uzgodnione podczas posiedzenia Komitetu Wy-

konawczego w dn. 21 marca 2016 roku w Brukseli. Oba priory-

tety są ściśle powiązane z tegoroczną agendą Międzynarodowej 

Organizacji Pracy. OPZZ reprezentował na spotkaniu Piotr 

Ostrowski.  

Pan-Europejska Rada Regionalna (Pan-European Regional Council 

- PERC) jest europejską strukturą Międzynarodowej Konfederacji 

Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation 

– ITUC). Skupia organizacje z Krajów Członkowskich UE i Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego (większość należących do 

Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych) oraz te z 

byłych republik ZSRR. PERC posiada trzy biura regionalne w 

Brukseli, Moskwie i Sarajewie. Organizacjami członkowskimi 

PERC z Polski są OPZZ i NSZZ „Solidarność" 

 

 

Związki zawodowe i pracodawcy w dialogu 

autonomicznym nt. emerytur.  
 

 
 
18 marca 2016 r. w ramach zespołu problemowego ds. ubezpie-

czeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, strona związkowa 

i strona pracodawców starały się wypracować wspólne stano-

wisko nt. prezydenckiego projektu przywracającego wiek 

emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz nt. 

dodatkowych możliwości skorzystania z prawa do emerytury 

po odpowiednim okresie stażowym. 
Po blisko trzygodzinnej dyskusji strony zawiesiły dialog dwustron-

ny, postanawiając kontynuować go po świętach wielkanocnych tj. 

31 marca 2016 r. 

Podczas dyskusji strony dostrzegły szereg wspólnych wątków i 

elementów odpowiednich zmian w systemie zabezpieczenia eme-

rytalnego, jednak w sprawie przywrócenia wieku emerytalnego 

strona związkowa pozostała przy swoim pozytywnym stanowisku 

w stosunku do projektu prezydenckiego, natomiast zarysował się 

poważny zgrzyt w stanowisku pracodawców ( KPP Lewiatan jest 

zdecydowanie przeciwny projektowi prezydenckiemu, pozostałe 

organizacje pracodawców prezentowały elastyczne stanowisko). 

B.G 

 

XXV Zjazd Delegatów ZZ Dyżurnych Ruchu 

PKP  
 

15 - 16 marca, w Lublinie, odbył się XXV Sprawozdaw-

czy Jubileuszowy Zjazd Delegatów ZZ Dyżurnych Ru-

chu PKP. W drugim dniu Zjazdu uczestniczył przewod-

niczący OPZZ Jan Guz. 

Delegaci, między innymi dokonali niezbędnych zmian w 

statucie, przyjęto sprawozdania z działalności związku. 

Przewodniczący Guz, w swoim wystąpieniu do delegatów 

omówił bieżące wydarzenia w OPZZ. Przedstawił stanowi-

sko w sprawie dyrektywy unijnej o delegowaniu pracowni-

ków – „Równa płaca za tą samą pracę" oraz postulowanych 

zmian w prezydenckim projekcie ustawy emerytalnej. 
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Przewodniczący mówił także o potrzebie przestrzegania 

Konstytucji RP, w której są zagwarantowane nasze podsta-

wowe prawa obywatelskie i pracownicze. 
 

CZ 

Związek wygrał z tygodnikiem „Wprost”!  
 

Redaktor Naczelny tygodnika „WPROST" Tomasz 

Wróblewski został zobowiązany do opublikowania spro-

stowania! 

 

18 marca br. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację 

Tomasza Wróblewski Redaktora Naczelnego Tygodnika 

„WPROST" od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 

dnia 30 grudnia 2015 r. wydanego na skutek powództwa 

wniesionego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tym 

samym Tomasz Wróblewski został zobowiązany do bez-

płatnego opublikowania w tygodniku „Wprost", sprostowa-

nia następującej treści: 

 „Działając w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

celem sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych 

w publikacji pt. „Zawrzyjmy pakt dla szkół", opublikowa-

nej w nr 16 tygodnika „Wprost" z dnia 13-19 kwietnia 

2015 r., niniejszym oświadczamy, że nieprawdą jest, że 

więcej niż połowa nauczycieli zarabia ponad 5 tys. zł i że 

nauczyciele zarabiają średnio po ok. 4,6-4,7 tys. zł mie-

sięcznie. Średnie wynagrodzenie nauczyciela, które auto-

rzy ww. publikacji błędnie utożsamiają z zarobkami, jest 

skomplikowaną, teoretyczną konstrukcją prawną, a nie 

realną comiesięczną pensją. Na średnie wynagrodzenie 

nauczyciela składają się między innymi świadczenia 

wypłacane raz w całym okresie jego kariery, takie jak 

odprawa emerytalna. Świadczenia wypłacane incyden-

talnie jak odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

(odprawy te w świetle prawa pracy nie są wynagrodze-

niem, a świadczeniami o charakterze socjalnym). Na 

średnie wynagrodzenie nauczyciela składają się również 

świadczenia wypłacane jedynie kadrze kierowniczej, 

takie jak dodatek funkcyjny za sprawowanie funkcji 

dyrektora czy wicedyrektora. Do średniego wynagro-

dzenia wliczane jest również wynagrodzenie za pracę 

ponad pełen etat. 

Z obliczeń ZNP wynika, że nauczyciel zatrudniony na 

„gołym" etacie, po doliczeniu 1/12 tzw. trzynastki,  

otrzymuje co miesiąc pensję wynoszącą średnio poniżej 

3,5 tys. zł brutto.  
 

 

Więcej na www.opzz,org,pl 
 

 

Posiedzenie Zarządu Krajowego FZZ 

Pracowników Spółdzielczości Produkcji 

Handlu i Usług w Polsce  
 

16 marca w warszawskiej centrali OPZZ odbyło się Po-

siedzenie Zarządu Krajowego Federacji Związków Za-

wodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji 

Handlu i Usług w Polsce. W spotkaniu brała też udział 

wiceprzewodnicząca OPZZ, Wiesława Taranowska oraz 

ekspert i doradca OPZZ, Piotr Szumlewicz. 

 

 
 

Podczas obrad omówiono między innymi różne propozycje 

dotyczące opodatkowania handlu oraz zakazu handlu w 

niedzielę. Szumlewicz przedstawił propozycje w tym zakre-

sie bronione obecnie przez partię rządzącą. Stawka podatku 

obrotowego ma wynosić 0,9% przy kwocie wolnej 200 mln 

zł miesięcznie. Zakaz handlu w niedzielę miałby zaś doty-

czyć dużych sklepów i nie obejmować tych najmniejszych. 

Przedstawiciele kierownictwa OPZZ i Społem zgodzili się, 

że jeżeli handel w niedzielę miałby być zakazany, powinien 

obejmować również małe sklepy. Odnośnie podatku od 

handlu związkowcy ze Społem czekają z oceną do przed-

stawienia przez rząd konkretnych propozycji. 

W dalszej części spotkania Wiesława Taranowska przedsta-

wiła kluczowe obszary działania centrali OPZZ. Członków 

Społem szczególnie interesowała kwestia zmian w systemie 

emerytalnym. Taranowska nakreśliła stanowisko OPZZ, 

zgodnie z którym rząd powinien obniżyć wiek emerytalny, a 

zarazem umożliwić przejście na emeryturę ze względu na 

staż pracy – po 35 latach pracy kobiet i 40 latach pracy 

mężczyzn. Taranowska mówiła też o bilansie stu dni nowe-

go rządu, w tym pracach nad refundacją części leków dla 

seniorów. 

 

 

                                             
 

W imieniu kierownictwa OPZZ z żalem zawiadamiamy, 

że  20 marca  zmarł  

 

Kolega Gerhard Kuligowski 
 

przewodniczący Rady OPZZ województwa zachodnio-

pomorskiego, członek Rady Ogólnopolskiego Porozu-

mienia Związków Zawodowych. 
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