
OPZZ zorganizowało webinarium pt. 
„Wielka gra. Czy jesteśmy gotowi na zie-
loną rewolucję?”. Do dyskusji zaproszono 
autorów publikacji o tym samym tytule. 
Paneliści oraz zaproszeni goście przedsta-
wili opinie na temat transformacji pol-
skiego górnictwa i energetyki. 

Panelistami byli:

Andrzej Radzikowski - przewodniczący 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, przewodniczący Rady Dialo-
gu Społecznego, 

Tomasz Podgajniak - ekspert w dziedzi-
nie ochrony środowiska, zrównoważonego 
rozwoju, polityk, były minister środowiska, 

Janusz Olszowski – prezes Górniczej Izby 
Przemysłowo Handlowej,

Jarosław Niemiec - elektromonter w Za-
kładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla LW 
Bogdanka, przewodniczący Zarządu Zakła-
dowego Związku Zawodowego „Przeróbka”,

Marek Czarkowski – dziennikarz gospo-
darczy Tygodnika Przegląd.

Oprócz wymiany poglądów na temat tego, 
czy jesteśmy gotowi na zieloną rewolucję, 
uczestnicy webinarium dyskutowali o No-
wym Zielonym Ładzie, jego założeniach 
i praktyce oraz konsekwencjach dla polskie-
go sektora energetycznego; o tym, co z miej-
scami pracy, dla zwalnianych górników, 
przyszłością polskiego ruchu pracowniczego  

i związków zawodowych, a także o konse-
kwencjach transformacji. Dyskusja pozwoli-
ła szerzej spojrzeć na transformację przemy-
słu wydobywczego i energetycznego zacho-
dzącą na naszych oczach.

Zachęcamy do lektury publikacji pod lin-
kiem: www.wielkagra.cba.pl.

www.opzz.org.pl  |  e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl   |  tel.: (22) 551-55-05  |  00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 1 / 16

W NUMERZE:

#Polska potrzebuje wyższych płac Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Kronikę opracowało: Biuro Prasowe OPZZwww.opzz.org.pl Nr kroniki 18/2021 | 21 grudnia 2021 r. 

Imieniny:  Tomasza, Seweryna

• Wielka gra - co z przyszłością  
 polskiego górnictwa

• Podwyżki gonią podwyżki

• Emerytury stażowe w końcu w Sejmie

• Głos kobiet dotarł do premiera

• Walka o sprawiedliwą transformację!

• Interwencja w sprawie  
 deputatu węglowego dla byłych  
 pracowników kolejowych

• Jak nam wychodzi odchodzenie od węgla

• Apel do premiera o poparcie dyrektywy  
 o równych płacach kobiet i mężczyzn

• Stanowisko OPZZ w sprawie  
 polityki migracyjnej

• Konsultacje społeczne w sprawie  
 poprawy warunków pracy platformowej

• Światło reflektora na 21  
 postulatów OPZZ

• Świętujemy 18 grudnia  
 razem z migrantami

• XXVIII Pancypryjski Kongres PEO

• Nowi członkowie Rady  
 Dialogu Społecznego

• Diamenty w rękach laureatów

• Pamięci Alfreda Miodowicza

Kraj

Wielka gra - co z przyszłością 
polskiego górnictwa

http://www.wielkagra.cba.pl.
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Podwyżki gonią podwyżki

Zdrożało praktycznie wszystko: żywność, 
paliwa, energia, gaz. Koszty utrzymania 
przerastają już możliwości naszych port-
feli. Tymczasem inflacja pociąga za so-
bą wzrosty cen w kolejnych obszarach. 
Władze niektórych miast już zapowie-
działy wzrost opłat, np. za bilety komu-
nikacji miejskiej, żłobki, bilety do muze-
ów i teatrów, w 2022roku. Podwyżek cen 
różnych usług mogą spodziewać się miesz-
kańcy Łodzi, Opola, Częstochowy, Lubli-
na, Szczecina czy Słupska – donosi Busi-
ness Insider Polska.

OPZZ nieodmiennie upomina się o szyb-
szy wzrost wynagrodzeń. Dzięki naszej in-
terwencji w przyszłorocznym budżecie rząd 
założył wyższy wskaźnik procentowy pod-
wyżek niż zamierzał. Niestety, to nie wy-
starczy, tym bardziej, że liczne jednostki sfe-
ry budżetowej wciąż nie doczekały się pod-
wyżek, wciąż o nie walczą. Płace nie rosną, 
a ceny nieustannie biją kolejne rekordy.

– Proces wzrostu wskaźnika cen jest na tyle 
dynamiczny, że pracownicy nie odczuwają 
podwyżek płac, choć rządzący stale chwalą 
się swoimi zasługami na polu zapewnienia 
im godnych wynagrodzeń. Tymczasem za-
powiadany wzrost funduszu wynagrodzeń 
w sferze budżetowej na przyszły rok na po-
ziomie 4,4 proc. nie zrekompensuje pracow-
nikom spadku realnej wartości ich wyna-
grodzenia. Szczególnie martwi negatywny 
wpływ inflacji na płacę minimalną. W 2022 

roku ma ona wzrosnąć do 3010 zł, czyli o 7,5 
proc. r/r. W kontekście wysokiej inflacji, 
która pozostanie z nami na dłużej, oznacza 
to realny spadek wartość pensji minimalnej. 
Uderzy to szczególnie w najbiedniejsze go-
spodarstwa domowe – skomentował wzrost 
cen Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Po-
lityki Gospodarczej i Funduszy Struktural-
nych OPZZ.

Wszystko idzie w górę

Łódź: władze miasta zapowiedziały w 2022 
r. podwyżkę minimum o 30 proc. m.in. opłat 
za czynsze komunalne, żłobki i bilety komu-
nikacji miejskiej.

Opole: władze zapowiedziały wzrost staw-
ki podatku od nieruchomości i ceny biletów 
MZK.

Częstochowa: wzrosną m.in. stawki podat-
ku od nieruchomości i opłata targowa – o 3,6 
proc.

Lublin: wzrosną stawki podatku od nieru-
chomości – średnio o 5,5 proc.; podniesio-
ne zostaną też stawki podatkowe od środ-
ków transportowych – o około 3,6 proc.; 
wzrośnie również opłata za pobyt w żłob-
kach, bursach i internacie; odpłatność za 
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze; stawki opłat za korzystanie 
z cmentarzy i urządzeń cmentarnych; opłaty 

za składowanie odpadów komunalnych na 
składowisku śmieci.

Słupsk: władze zapowiedziały wzrost staw-
ki o wskaźnik inflacji, czyli o 3,6 proc.; 
stawka podatku od nieruchomości za 1 m 
kw. od budynków mieszkalnych wynosić 
będzie 0,89 zł.

Szczecin: tutaj mają wzrosnąć także staw-
ki podatku od nieruchomości o wskaźnik 
inflacji, czyli o 3,6 proc.; właściciel miesz-
kania o powierzchni 50 m kw. zapłaci wię-
cej o 2,60 zł w skali roku, a właściciel do-
mu o pow. 150 m kw. – o 16 zł więcej; przy-
jęto też pakiet uchwał śmieciowych, w tym 
regulacje opłat za odbiór śmieci – do pozio-
mu inflacji.

Życzenia od związkowców – prosto z serca

Galopująca inflacja, wzrost kosztów utrzy-
mania powoduje degradację płac. Brak pod-
wyżek pensji może doprowadzić do najgor-
szego – do wybuchu konfliktu społecznego. 
Związkowcy chcą, by pracownicy otrzymali 
rekompensatę wynikającą z rosnących kosz-
tów utrzymania. W wielu miejscach pracy 
wystosowali pisma do pracodawców o pilne 
spotkania w tej sprawie. Część spotkań za-
kończyła się pozytywnie, bo związkom uda-
ło się wynegocjować podwyżki. W innych 
trwają jeszcze rozmowy.

Niektórym związkom zawodowym z bu-
dżetówki udało się wywalczyć dodatkowe 
pieniądze. Niestety, tych, którzy ich nie do-
stali jest znacznie więcej. Jesień była porą 
wychodzenia na ulice i manifestowania nie-
zadowolenia. Co będzie wiosną, jeśli ceny 
poszybują, a płace pozostaną na tym samym 
poziomie?

Dlatego już dzisiaj życzymy rządowi zaha-
mowania drożyzny, pokonania inflacji, pod-
wyżek wynagrodzeń nie tylko dla swoich, 
wprowadzenia emerytur stażowych i uczci-
wych podatków!
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Emerytury stażowe w końcu w Sejmie

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-
wodowych od 2010 roku zabiega o zapewnie-
nie pracownikom o bardzo długim stażu ubez-
pieczeniowym możliwości przejścia na emery-
turę przed osiągnięciem powszechnego wieku 
emerytalnego (dla kobiet, które mają udoku-
mentowany okres składkowy i nieskładkowy 
wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla męż-
czyzn z okresem składkowym i nieskładko-
wym wynoszącym co najmniej 40 lat). 

Projekt OPZZ w tej sprawie był już dwukrotnie 
prezentowany w Sejmie 22 lipca 2010 r. i 29 lute-
go 2012 r.), nie uzyskując jednak poparcia więk-
szości parlamentarnej. 14 i 15 grudnia br. odby-
ło się posiedzenie Sejmu, podczas którego nastą-
piło pierwsze czytanie obywatelskiego projektu 
ustawy w sprawie emerytur stażowych złożone-
go w Sejmie we wrześniu br. 

Jest on zgodny z założeniami opracowanego 
przez nas 11 lat wcześniej projektu i zasługu-
je na poparcie – z opinią OPZZ w tej sprawie 
można zapoznać się pod adresem: https://www.
opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/
domagamy-sie-emerytur-stazowych

Podsumowanie najważniejszych działań 
OPZZ na rzecz emerytur stażowych w latach 
2018–2021:

• wystąpienie przez OPZZ do Prezesa Ra-
dy Ministrów Mateusza Morawieckiego 
z postulatem wdrożenia emerytur stażo-
wych (23 sierpnia 2018 r.)

• przesłanie pisma do Przewodniczącej 
Rady Dialogu Społecznego, minister 
Elżbiety Rafalskiej informującego o po-
stulacie OPZZ w sprawie emerytur po-
mostowych (23 sierpnia 2018 r.)

• udział OPZZ w posiedzeniu Zespo-
łu problemowego Rady Dialogu Spo-
łecznego ds. ubezpieczeń społecznych, 
podczas którego omawiano postulat 
wprowadzenia emerytur stażowych (12 
września 2018 r.)

• pikieta OPZZ przed gmachem Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej OPZZ w sprawie wprowadzenia 
emerytur stażowych (9 maja 2019 r.) 

• skierowanie do Prezydenta Rzeczpospo-

litej Polskiej projektu ustawy na rzecz 
emerytur stażowych; skierowanie pro-
jektu ustawy do Rady Dialogu Społecz-
nego (3 marca 2019 r.)

• złożenie przez OPZZ petycji do Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej z wnioskiem o poparcie projektu 
ustawy o emeryturach stażowych, zło-
żonego w Radzie Dialogu Społecznego 
przez OPZZ (9 maja 2019 r.)

• uzyskanie odpowiedzi z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 
petycję (7 sierpnia 2019 r.); OPZZ, nie 
zgadzając się z argumentami zawarty-
mi w przesłanej odpowiedzi, w dniu 19 
września 2019 r. ponownie wystąpiło do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z pismem w sprawie emery-
tur stażowych

• skierowanie przez OPZZ apelu do Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w sprawie podjęcia przez rząd 
działań legislacyjnych w celu wprowa-
dzenia emerytur stażowych (18 wrze-
śnia 2019 r.)

• udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu 
problemowego Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ubezpieczeń społecznych, pod-
czas którego OPZZ wskazało na nie-
spełnienie obietnicy wyborczej przez 
prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie 
złożenia projektu ustawy wprowadzają-
cej możliwość przejścia na emeryturę po 
osiągnięciu odpowiedniego stażu ubez-
pieczeniowego (26 listopada 2019 r.)

• złożenie przez OPZZ wspólnie z parla-
mentarzystami z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego projektu ustawy w sprawie 
emerytur stażowych (23 stycznia 2020 
r.)

• Konferencja prasowa OPZZ z Klubem 
Parlamentarnym Lewicy na temat eme-
rytur stażowych (3 marca 2020 r.)

• skierowanie przez OPZZ apelu do Pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego oraz Marszałek Sejmu Elż-
biety Witek o niezwłoczne podjęcie prac 
legislacyjnych nowelizujących obowią-
zującą ustawę o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
zmierzających do zapewnienia pra-
cownikom o bardzo długim stażu pra-
cy możliwości przejścia na emeryturę 
przed osiągnięciem powszechnego wie-
ku emerytalnego o stażu pracy 35/40 lat 
(23 czerwca 2020 r.)

• udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu 
problemowego Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ubezpieczeń społecznych, pod-
czas którego OPZZ przedstawia argu-
menty na rzecz wprowadzenia emerytur 
stażowych (22 września 2020 r.)

• organizacja przez OPZZ przed Pałacem 
Prezydenckim w Warszawie Związko-
wo-Narodowego Czytania noweli Gu-
stawa Morcinka „Łysek z pokładu Idy”; 
związkowcy przypomnieli tym samym 
Prezydentowi Andrzejowi Dudzie o je-

go dwukrotnej deklaracji złożenia ini-
cjatywy ustawodawczej w sprawie eme-
rytur stażowych; delegacja OPZZ skła-
da w Kancelarii Pałacu Prezydenckiego 
Petycję do Prezydenta Andrzeja Du-
dy w sprawie emerytur stażowych (29 
września 2020 r.)

• udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu 
problemowego Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ubezpieczeń społecznych, pod-
czas którego OPZZ apeluje o podjęcie 
prac nad wdrożeniem emerytur stażo-
wych (2 grudnia 2020 r.)

• przygotowanie przez OPZZ publikacji – 
zbioru listów do Prezydenta od pracow-
ników z długim stażem pracy, rozczaro-
wanych brakiem działań rządzących na 
rzecz emerytur stażowych, którą prze-
kazano na ręce Prezydenta Andrzeja 
Dudy wraz z ekspertyzą dr hab. Ryszar-
da Szarfenberga, zaprzeczającą twier-
dzeniu o wysokich kosztach wprowa-
dzenia emerytur stażowych (7 grudnia 
2020 r.)

• wideokonferencja OPZZ z Sekretarzem 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Paw-
łem Szrotem na temat postulatu OPZZ 
dotyczącego wprowadzenia emerytur 
stażowych (9 grudnia 2020 r.)

• podjęcie przez OPZZ akcji billboardo-
wej w celu wywarcia presji na Prezy-
denta Andrzeja Dudę na wywiązanie się 
z obietnicy wyborczej w sprawie wpro-
wadzenia emerytur stażowych; na bu-
dynku siedziby OPZZ wywieszono bill-
board z napisem: „Prezydencie RP do-
trzymaj danego słowa! 10 lat walki 
OPZZ o emerytury stażowe” (marzec 
2021 r.)

• organizacja narady związkowców 
OPZZ, której celem było wypracowa-
nie rekomendacji działań na rzecz eme-
rytur stażowych na przyszłość (11 lute-
go 2021 r.)

• przygotowanie filmu pt. „Życie jest za 
krótkie na pracę do śmierci” o emerytu-
rach stażowych (23 lutego 2021 r.) w ra-
mach kampanii na rzecz emerytur sta-
żowych; dostępny pod adresem: https://
www.opzz.org.pl/informacje/zycie-jest-
-za-krotkie-na-prace-do-smierci

• OPZZ składa wniosek o włączenie 
przedstawicieli centrali związkowej do 
prac legislacyjnych Rady ds. Społecz-
nych powołanej przez Prezydenta An-
drzeja Dudę, zmierzających do wpro-
wadzenia emerytur stażowych (10 ma-
ja 2021 r.)

• konferencja Koalicyjnego Klubu Parla-
mentarnego Lewicy i OPZZ w Sejmie 
na temat emerytur stażowych (22 lipca 
2021 r.),
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Pismo o obawach kobiet z OPZZ, 
m.in. związkowczyń z Turowa, 
Bełchatowa, Górnego Śląska, 
związanych z transformacją ener-
getyczną trafiło już do Prezesa 
Rady Ministrów. Wystosował je 
Parlamentarny Zespół Praw Ko-
biet po tym, jak 6 grudnia br. na 
spotkaniu w Sejmie kobiety po-
dzieliły się ogromnym zaniepoko-
jeniem sytuacją w ich zakładach 
pracy. Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy Barbary Popielarz, Wice-
przewodniczącej OPZZ.

Po wysłuchaniu informacji i prze-
prowadzeniu dyskusji, przekazuje-
my następujące uwagi i postulaty 
– piszą Wanda Nowicka, przewod-
nicząca Zespołu i Monika Rosa, wi-
ceprzewodnicząca Zespołu:

• wielokrotnie podkreślano, że bra-
kuje informacji o planowanych 
działaniach, przewidywanych 
terminach zamykania czy wyga-
szania zakładów pracy, głównie 
w branży energetycznej i górni-

czej, ale także w firmach współ-
pracujących i zależnych od funk-
cjonowania wyżej wymienionych

• nie ma planów dotyczących two-
rzenia nowych miejsc pracy dla 
osób, które stracą zatrudnienie

• propozycje szkoleń zawodowych 
(przekwalifikowania) są kierowa-
ne wyłącznie do mężczyzn

• nie ma programów społecznych 
dla regionów, dla pracowników 
zakładów górniczych, firm oko-
łogórniczych, ale również firm 
energetycznych

• plany tworzone są bez udziału 
przedstawicieli całej strony spo-
łecznej

• należy uwzględnić w transforma-
cji interesy pracownicze, zabez-
pieczenia dla rodzin, tworzenie 
nowych miejsc pracy i dopłaty do 
wynagrodzeń dla osób odchodzą-
cych z zawodów górniczych

• trzeba poprawić jakość usług pu-
blicznych i rozpocząć konkret-
ne działania na rzecz likwidacji 
luki płacowej i różnic w płacach 
kobiet i mężczyzn. Kobiety mogą 
być zmuszone do wejścia na ry-
nek pracy, ze względu na rosną-
ce koszty życia i nie powinny być 
nigdy płacowo dyskryminowane, 
w myśl zasady „równa płaca za tą 
samą pracę”

• szczególne zaniepokojenie wy-
wołuje sytuacja elektrowni i ko-
palni Turów – największego pra-
codawcy w regionie.

Bełchatów ma zakończyć działal-
ność w 2036 r. – tak wynika z Te-
rytorialnego Planu Sprawiedli-
wej Transformacji Województwa 
Łódzkiego. Pierwszy z bloków zo-
stanie wyłączony w 2030 r. Rów-
nolegle wygaszana będzie kopal-
nia węgla brunatnego Bełchatów. 
Eksploatacja złóż w polach Bełcha-
tów i Szczerców nastąpi odpowied-
nio w 2026 r. i 2038 r. To bliska per-
spektywa, nie dziwią zatem obawy 
kobiet o to, co będzie z przyszłością.

Posłanki pytają premiera jak rząd 
zamierza rozwiązać ten problem, 
bo w chwili obecnej nastroje spo-
łeczne, zwłaszcza wśród pracow-
niczek oraz członkiń rodzin z Tu-
rowa, Bełchatowa i Śląska, są bar-
dzo pesymistyczne. Zaznaczają, 
że nie można przy tym pominąć 
kontekstu panującej od dwóch lat 
pandemii oraz bardzo wysokiej 
od kilku miesięcy inflacji i rosną-
cej drożyzny.

Głos kobiet dotarł do premiera
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Kobiety z OPZZ, m.in. związkowczynie z Tu-
rowa, Bełchatowa, Górnego Śląska, opowie-
działy w Sejmie o swoich obawach związanych 
z procesem przechodzenia na zieloną energię. 
Podczas spotkania z członkiniami Parlamen-
tarnego Zespołu Praw Kobiet, któremu prze-
wodniczy posłanka Lewicy Wanda Nowic-
ka, głośno wybrzmiały ich słowa: Nie może-
my milczeć! Musimy walczyć o nasze rodziny, 
miejsca pracy i źródła utrzymania!

Inicjatorką spotkania była Barbara Popielarz, 
Wiceprzewodnicząca OPZZ. OPZZ zawsze dbał 
o dobro kobiet i zamierza dbać o nie nadal. Z nie-
pokojem spoglądamy na to, co się dzieje wokół 
Turowa, Bełchatowa, Górnego Śląska i całego 
sektora energetycznego, m.in. z powodu sytuacji, 
w jakiej stawia to kobiety i ich rodziny. Transfor-
macja to trudny czas. Ale nie pozwolimy, by ko-
biety były jej ofiarami. Wiele z nich jest przera-
żonych przyszłością – swoją i rodzin. Ich dzieci 
odkładają decyzje o założeniu lub powiększaniu 
rodziny – mówi Barbara Popielarz.

Dosyć życia w niepewności

Kobiety z rejonów, które obejmie transformacja 
znalazły się w trudnej sytuacji. Spotkanie w Sej-
mie dało im możliwość opowiedzenia o tym, cze-
go się obawiają i czego im potrzeba, by proces 
transformacji przebiegał sprawnie i w spokoju.

O swoich bolączkach mówiły m.in. związkow-
czynie z MZZ „Odkrywka” KWB Bełchatów, 
NZZG KWB Turów, kobiety z PGE GiEK SA, 
ZZGwP, Zrzeszenia Związków Zawodowych 
Energetyków, Rady Krajowej Związku Zawodo-
wego Górników, Związku Zawodowego Górni-
ków w Polsce przy PG Silesia.

Kobiety pytały: Jaka jest strategia rządu? Jak bę-
dzie wyglądać nowa struktura górnictwa i ener-
getyki? Jakie zagrożenia przed nami? Dlaczego 
brakuje informacji co transformacja oznacza dla 
rodzin? Czy jakie zagrożenia dla nich niesie?

Kobiety mają świadomość nadchodzących 
zmian, bo na całym świecie odchodzi się od 
„brudnej” energii. Dlaczego więc polski rząd 
nie przygotował jeszcze propozycji dla osób, 
które stracą zatrudnienie? Ponad 500 tys. – ty-
le miejsc pracy jest bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z branżą górniczą. Brakuje również 

programów społecznych dla regionów górni-
czych, dla pracowników zakładów górniczych, 
firm okołogórniczych i energetycznych.

Dlaczego nie pomyślano o szkoleniach dla ko-
biet, które chcą się przekwalifikować, rozwi-
jać i zadbać o przyszłość swoich dzieci? Kobie-
ty domagają się uwzględnienia w transformacji 
interesów pracowniczych, zabezpieczeń dla ro-
dzin, utworzenia nowych miejsc pracy i dopłat 
do wynagrodzeń dla osób odchodzących z zawo-
dów górniczych. Nie chcą, by ich regiony zubo-
żały, by ich sytuacja materialna dramatycznie się 
pogorszyła, a przede wszystkim boją się widma 
bezrobocia.

By sytuacja uległa zmianie, trzeba pracować 
nad planami sprawiedliwej transformacji, w któ-
rych znajdą się konkretne instrumenty działa-
nia dedykowane kobietom. Trzeba poprawić ja-
kość usług publicznych i zacząć konkretne dzia-
łania na rzecz likwidacji różnic w płacach kobiet 
i mężczyzn. Kobiety mogą być zmuszone do wej-
ścia na rynek pracy, ze względu na rosnące kosz-
ty życia. Jakie prace będą mogły podjąć, na ja-
kich stanowiskach, za jaką płacę? Już dzisiaj po-
litycy powinni znać odpowiedź na te pytania.

Nie chcemy blackoutów

Rząd, zdaniem kobiet, nie zrobił nic, by zapew-
nić bezpieczeństwo energetyczne kraju, gdy nie 
będziemy już korzystali z paliw kopalnych. Czy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że stanowią one 70 
proc. energii? Kobiety są przerażone także tym, 
że rządzący nie zrobili nic, by stworzyć alterna-
tywne, ale i stabilne źródła energii, nie postara-
li się o inwestycje w nowe technologie. Sama fo-
towoltaika nie zapewni stabilnego dopływu ener-
gii. Czy ktoś pomyślał o tym, że nie mamy tyle 
czasu, ile inne państwa (np. Niemcy czy Francja) 
na odejście od węgla? Nasi politycy zapewniali, 
że jeszcze 200 lat będziemy wydobywać węgiel. 
Kogo oszukiwali: siebie czy społeczeństwo?

O wszystkich obawach i postulatach kobiet 
usłyszy premier Mateusz Morawiecki. Wan-
da Nowicka zobowiązał się zebrać wszyst-
kie i przekazać je listownie szefowi rządu. 

Co się dzieje w Turowie i Bełchatowie?

Czechy wniosły skargę do Trybunału Sprawie-
dliwości UE (TSUE) przeciwko Polsce w spra-
wie kopalni węgla brunatnego Turów w lutym 
br. Wnioskowały o nakazanie - w ramach środka 
tymczasowego - wstrzymania wydobycia w ko-
palni. Skargę skierowano w związku z rozbudo-
wą kopalni, która – jak twierdzi Praga – zagra-
ża dostępowi do wody mieszkańców okolicznych 
gmin. Skarżą się oni także na hałas i pył związa-
ny z wydobyciem węgla brunatnego.

W maju TSUE, w odpowiedzi na wniosek 
Czech, nakazał natychmiastowe wstrzymanie 
wydobycia węgla w Turowie. Polski rząd ogło-
sił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpo-
czął rozmowy ze stroną czeską. 20 września br. 
unijny Trybunał postanowił, że Polska ma płacić 
Komisji Europejskiej karę 500 tys. euro dziennie 
za niewdrożenie środków tymczasowych i nieza-
przestanie wydobycia węgla brunatnego w ko-
palni. Według Ministerstwa klimatu i Środowi-
ska, mając na uwadze uwzględnienie polskiego 
wniosku o tryb przyśpieszony, wyrok powinien 
zapaść w pierwszym kwartale 2022 r.

Bełchatów ma zakończyć działalność w 2036 
r. – tak wynika z Terytorialnego Planu Sprawie-
dliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. 
Pierwszy z bloków zostanie wyłączony w 2030 
r. Równolegle wygaszana będzie kopalnia węgla 
brunatnego Bełchatów. Eksploatacja złóż w po-
lach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowied-
nio w 2026 r. i 2038 r. Mimo wielu starań, nie wy-
dano koncesji na uruchomienie złoża Złoczew, 
które zagwarantowałoby miejsca pracy w regio-
nie bełchatowskim na wiele lat. Nie odwołano się 
nawet od tej decyzji, na co skargę złożyły związ-
ki zawodowe.

Podsumowanie sytuacji, w jakiej się znajdujemy:

• brakuje przemyślanego planu transfor-
macji,

• spada wydobycie krajowe, emisja CO2 
wzrasta, a my wciąż sprowadzamy wę-
giel z zagranicy; tymczasem nawet Bry-
tyjczycy otworzyli u siebie kopalnię wę-
gla koksującego,

• plany tworzone są bez udziału wszyst-
kich przedstawicieli strony społecznej,

• brakuje inwestycji w nowe technologie, 
aby ograniczać emisję CO2; nie ma do-
płat do inwestycji w nowe technologie, 
choć miały być,

• nie ma planów dotyczących tworzenia 
nowych miejsc pracy dla osób, które 
stracą zatrudnienie,

• nie ma programów społecznych dla re-
gionów, dla pracowników zakładów 
górniczych, firm okołogórniczych, ale 
również firm energetycznych,

• kobiety nie mają zapewnionego bezpie-
czeństwa materialnego, by spokojnie za-
kładać rodziny.

Walka o sprawiedliwą transformację!
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W wyniku interwencji naszego 
przedstawiciela w Radzie Nad-
zorczej ZUS, rozwiązany został 
problem dotyczący realizacji 
przez ZUS deputatu węglowego 
w formie ekwiwalentu pieniężne-
go dla byłych pracowników kole-
jowych w przypadku włączenia 
przez pracodawcę deputatu wę-
glowego do wynagrodzenia. 

Sprawa jest oczywista w sytuacji 
kiedy uprawnienie do deputatu 
węglowego pracowników było re-
alizowane przez pracodawcę jako 

odrębny składnik wynagrodzenia. 
Jednak w sytuacji gdy pracow-
nik zatrudniony na kolei wynagra-
dzany był w sposób mnożnikowy, 
czyli taki w którym ekwiwalent za 
deputat węglowy został wliczony 
do podstawy wynagrodzenia i nie 
występuje jako oddzielny skład-
nik, a pracodawca informuje o tym 
ZUS, to wtedy zaczynały się kom-
plikacje w niektórych oddziałach 
ZUS z przyznaniem świadczenia 
i pracownik musiał z tym proble-
mem iść do sądu.

Na wskutek interwencji naszego 
przedstawiciela, do wszystkich od-
działów ZUS zostały skierowane 
dodatkowe wyjaśnienia, z których 
wynika, że dla celów zastosowa-
nia przez ZUS przepisów ustawy 
z 8 września 2000 r, nie ma zna-
czenia, w jakiej formie uprawnie-
nie do deputatu węglowego pra-
cowników było realizowane przez 
pracodawcę – jako odrębny skład-
nik czy też poprzez włączenie do 
wynagrodzenia.

B.G.

Interwencja w sprawie 
deputatu węglowego dla byłych 
pracowników kolejowych
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Posiedzenie plenarne RDS poświęcono poli-
tyce energetycznej Polski w kontekście Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu, pakietu Fit 
for 55 i deklaracji z tegorocznego szczytu 
COP26. Głosowano również uchwałę nr 103 
strony pracowników i strony pracodawców 
RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych oraz usta-
wy – Prawo ochrony środowiska. Uchwa-
ła została przyjęta. Posiedzenie odbyło się 9 
grudnia br. w formie zdalnej.

Zgodnie z założeniami rządowymi, przedsta-
wionymi przez Adama Guibourgé-Czetwer-
tyńskiego, podsekretarza stanu w Minister-
stwie Klimatu i Środowiska, zasadniczym 
założeniem naszej strategii klimatycznej jest 
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w Europie. Cel ten jest spójny z polity-
ką energetyczną Polski, przy czym należy pod-
kreślić specyfikę uwarunkowań krajowych, 
warunkującą postrzeganie przez Polskę celów 
unijnych jako zbyt ambitnych i realizowanych 
w zbyt krótkim czasie. Rząd zdając sobie spra-
wę z tych uwarunkowań, tłumaczy w Brukseli 
specyfikę polskiego ciepłownictwa i brak ade-
kwatności celów transformacji energetycznej 
UE do realiów systemu energetycznego w Pol-
sce. Minister Adam Guibourgé-Czetwertyń-
ski zastrzegł, że w skład pakietu działań UE 

wchodzą inicjatywy, mające negatywne impli-
kacje dla gospodarki polskiej, które polski rząd 
będzie blokował. Według przedstawionej in-
formacji, podczas ostatniego szczytu COP26, 
prezydencja brytyjska kontynuowała dyskurs 
rozpoczęty przez Polskę podczas szczytu COP 
w 2020 r. w Katowicach – deklarację podkre-
ślającą sprawiedliwą transformację. W kontek-
ście wewnętrznego, krajowego procesu trans-
formacji, kluczowy będzie równoległy rozwój 
inwestycji w nowe moce energetyczne i dopó-
ki nie powstaną rząd nie będzie zmierzał do 
likwidacji istniejących mocy opartych na źró-
dłach kopalnych.

W opinii Ministerstwa Aktywów Państwo-
wych, przedstawionej przez sekretarza sta-
nu Macieja Małeckiego, transformacja ener-
getyczna musi się odbyć w sposób sprawiedli-
wy. Takie podejście wynika z faktu, że Polska 
nie znajduje się na równej pozycji wobec roz-
winiętych zachodnich państw Unii, które bu-
dowały swoje nowoczesne moce wytwórcze 
na innych źródłach niż węgiel. Tymczasem 
w Polsce energetyka oparta jest w 70 proc. na 
węglu kamiennym i brunatnym. Jak zauważył 
minister Małecki, transformacja nie może od-
bywać się bez uwzględnienia stanu, w którym 
Polska się aktualnie znajduje, kosztem portfe-
li Polaków oraz konkurencyjności polskiej go-
spodarki. Spółki Skarbu Państwa dokonują 

zwiększonego wysiłku inwestycyjnego we 
wszystkich obszarach, w których w grę wcho-
dzą projekty spełniające cele klimatyczne. 
Rozwiązania UE nie mogą uderzać w Pol-
ską gospodarkę, polskie firmy, polskie miej-
sca pracy.

Strony – zarówno pracodawców, jak i związ-
kowa, uważają, że ocena rządu dotycząca 
transformacji energetycznej Polski jest frag-
mentaryczna. Brakuje w niej analiz skutków 
dla kluczowych gałęzi gospodarki, kalenda-
rza zaplanowanych działań, horyzontalnej 
strategii transformacji polskiego przemysłu, 
strategii negocjacyjnej rządu wobec progra-
mu Fit for 55 czy decyzji o wyborze paliwa 
przejściowego.

Według partnerów społecznych, pakiet rządo-
wych działań transformacyjnych nie był kon-
sultowany społecznie, ponadto powinny zostać 
przygotowane przekrojowe analizy o skutkach 
ekonomiczno-społecznych wdrożenia Euro-
pejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55.

Czy polski rząd przeprowadził już taką ana-
lizę dla całej gospodarki? W jaki sposób zo-
stanie zrealizowana umowa społeczna dla 
górnictwa podpisana w tym roku? Zwró-
cono uwagę na konieczny udział partnerów 
społecznych w dyskusji i procesach prze-
branżowienia sektora górniczego. Odnoto-
wano brak analizy rządowej wpływu trans-
formacji sektora energetycznego na kwestie 
ochrony środowiska oraz dobrostan i zdro-
wie ludzi.

Andrzej Radzikowski, przewodniczący RDS, 
zauważył, że styl dialogu rządu na temat trans-
formacji na forum RDS pozostawia wiele do 
życzenia. W ocenie przewodniczącego, aktu-
alna edycja dokumentu „Polityka energetycz-
na Polski” jest już przestarzała. To rodzi pyta-
nie, czy nie powinna ona zostać zrewidowana. 
Ponadto zauważalny jest brak konsekwencji 
we wprowadzaniu OZE, co prowadzi do pa-
radoksu – zwiększenie udziału OZE w miksie 
energetycznym powoduje zmniejszenie opłat 
środowiskowych za wydobycie węgla.

 
 

RK

Jak nam wychodzi 
odchodzenie od węgla
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OPZZ wystosował do premie-
ra Mateusza Morawieckiego pi-
smo w sprawie pilnego poparcia 
dla dyrektywy dotyczącej przej-
rzystości wynagrodzeń ze wzglę-
du na płeć i likwidacji różnic 
w równym traktowaniu kobiet 
i mężczyzn. 

Dla OPZZ walka o wzmocnie-
nie pozycji i praw kobiet to jed-
no z priorytetowych zadań. 
Bez równouprawnienia płci 
w każdym aspekcie życia nie 

zbudujemy zdrowego i szczęśliwe-
go społeczeństwa.

W piśmie do premiera Mateusza 
Morawieckiego OPZZ pisze:

OPZZ i europejski ruch związko-
wy z zadowoleniem przyjęły długo 
oczekiwaną publikację dyrektywy 
i próbę przedstawienia przez Ko-
misję Europejską szczegółowych 
przepisów, które pomogą zlikwi-
dować różnice w traktowaniu ko-
biet i mężczyzn. OPZZ uważa, że 

propozycja dyrektywy jest realną 
szansą na znaczący postęp w wal-
ce o równe płace i położenie kresu 
niedocenianiu pracy wykonywa-
nej głównie przez kobiety.

Proponowana dyrektywa zawie-
ra zapisy, które wymagają zmian. 
Apelujemy więc do Pana o po-
parcie dla proponowanych przez 
nas zmian, które będą głosowa-
ne w Radzie Unii Europejskiej 
w przyszłym tygodniu.

Apel do premiera o poparcie 
dyrektywy o równych płacach 
kobiet i mężczyzn
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OPZZ przekazało Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Ministerstwu Spraw Za-
granicznych oraz Ministerstwu 
Rodziny i Polityki Społecznej sta-
nowisko w sprawie polityki mi-
gracyjnej. W ocenie OPZZ przed-
stawiony przez polski rząd pro-
jekt „Polityka migracyjna Polski 
– kierunki działań 2021-2022” nie 
odpowiada na wyzwania stojące 
przed Polską. 

W dokumencie nie znalazły się 
oczekiwane przez związkowców 
narzędzia i propozycje zarówno 
konkretnych działań na rzecz po-
prawy sytuacji pracowników mi-
grujących, jak też długofalowego 
podejścia do problematyki migracji 
i mobilności pracowników.

Zaprezentowana w projekcie dia-
gnoza procesów migracyjnych i ich 
skutków wymaga bardziej komplek-
sowej analizy, a zaplanowane dzia-
łania w niedostateczny sposób od-
powiadają na potrzeby cudzoziem-
ców oraz gospodarcze i społeczne 
potrzeby kraju. OPZZ uważa za ko-
nieczne podjęcie wieloaspektowych 

przedsięwzięć w zakresie polityki 
migracyjnej, zarówno na poziomie 
organizacyjnym i instytucjonalnym 
państwa, jak i legislacyjnym. Postu-
laty w tym zakresie przedstawili-
śmy w „Stanowisku OPZZ w spra-
wie polityki migracyjnej” z 8 grud-
nia 2021 r.

Za najistotniejsze uważamy:

• uproszczenie procedur legaliza-
cji pobytu cudzoziemców oraz 
wzmocnienie kadrowe systemu 
legalizacji pobytu i pracy migran-
tów w Polsce;

• skrócenie czasu oczekiwania 
w sprawach o nadanie statusu 
uchodźcy;

• wprowadzenie do Kodeksu kar-
nego odrębnej definicji dotyczą-
cej pracy przymusowej oraz uru-
chomienie działań prewencyj-
nych i edukacyjnych w zakresie 
pracy przymusowej;

• wprowadzenie konkretnych na-
rzędzi realizacji polityki migra-
cyjnej, np. wzorem innych krajów 

• utworzenie centrów komplekso-
wej obsługi pracowników zagra-
nicznych;

• uwzględnienie problematyki mo-
bilności pracowników w ramach 
Unii Europejskiej;

• współpracę państwa ze związka-
mi zawodowymi na rzecz ochro-
ny pracujących cudzoziemców;

• promowanie układów zbioro-
wych pracy na poziomie sektoro-
wym;

• zapobieganie dumpingowi spo-
łecznemu;

• prowadzenie polityki migracyjnej 
powiązanej z szeroko pojętą poli-
tyką integracyjną;

• finansowanie polityki migracyj-
nej z budżetu państwa;

• opracowanie metodologii mierze-
nia skali nielegalnej migracji.

OPZZ zadeklarowało współpra-
cę na każdym etapie prac nad po-
lityką migracyjną i zaapelowa-
ło o uwzględnienie przedstawicie-
la OPZZ w pracach nad dalszymi 
kierunkami zmian w ramach utwo-
rzonego przez Prezesa Rady Mini-
strów międzyresortowego Zespołu 
ds. Migracji. Zespół jest odpowie-
dzialny za utworzenie komplekso-
wej strategii polityki migracyjnej na 
kolejne lata.

Katarzyna Duda, 
Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Stanowisko OPZZ w sprawie 
polityki migracyjnej
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OPZZ wzięło udział w konsulta-
cjach społecznych, prowadzonych 
przez departament Prawa Pracy 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, dotyczących projektu 
dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie poprawy 
warunków pracy platformowej, 
przyjętego w dniu 9 grudnia 2021 r. 

W piśmie opiniującym poparliśmy 
między innymi:

• wzruszalne domniemanie stosun-
ku pracy dla pracowników plat-
form (wzruszalne domniemanie 
oznacza domniemanie, że fakt lub 
stan rzeczy jest prawdziwy i pra-
widłowy do czasu udowodnienia),

• zasadę odwróconego ciężaru do-
wodu (ciężar dowodu istnienia sto-
sunku cywilnego między platfor-
mą cyfrową a niezależnym kon-
trahentem spoczywa na platformie 
cyfrowej),

• prawo dostępu do treści algorytmu 
platform cyfrowych zarządzające-

go pracą i możliwość jego zakwe-
stionowania,

• prawo do informacji i konsultacji,

• ochronę danych osobowych (szcze-
gółowe przepisy dotyczące pra-
cowników platformowych),

• obowiązek przestrzegania przepi-
sów BHP,

• obowiązek rejestracji platform 
i podawania informacji o zatrud-
nieniu krajowym władzom,

• prawo do komunikowania się pra-
cowników między sobą przez plat-
formę bez dostępu pracodawcy,

• przesłanki do uznania pracy plat-
formowej za pracę objętą Kodek-
sem (istnienie relacji podporządko-
wanego zatrudnienia),

• zapisy dotyczące przejrzystości 
i korzystania z zautomatyzowa-
nych systemów,

• zapisy dotyczące egzekucji jej 
przepisów.

Postulowaliśmy:

• zlikwidowanie podwójnych stan-
dardów zabezpieczenia społeczne-
go i pracowniczego – w tym przy-
padku również w odniesieniu do 
pracowników platformowych,

• ustalenie zakresu podmiotowego 
dyrektywy,

• powiązanie platform z sektorem, 
w którym organizują usługę i prze-
strzeganie odpowiednich zobowią-

zań/regulacji sektorowych, któ-
rych musi przestrzegać każda inna 
firma „offline”,

• zmianę brzmienia definicji algo-
rytmu oraz jego kontrola w ramach 
prawa do informacji, konsultacji 
i partycypacji pracowników bez   
ustalania jakichkolwiek progów 
w ilości zatrudnionych osób,

• ustanowienie rejestru platform cy-
frowych.

Stanowczo zakwestionowaliśmy:

• postulat ustanowienia trzeciego 
statusu między zatrudnieniem pra-
cowniczym a samozatrudnieniem 
na potrzeby uregulowania pracy 
platformowej, proponując wykre-
ślenie konkretnych przepisów,

• postulat wprowadzenia zestawu 
kryteriów, aby rozpoznać domnie-
manie stosunku pracy,

• możliwość ustanawiania progów 
zwalniających MŚP z zakresu sto-
sowania niektórych przepisów dy-
rektywy lub przyznających MŚP 
nieuzasadnione przywileje.

Konsultacje społeczne  
w sprawie poprawy warunków 
pracy platformowej
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Na ile 21 postulatów OPZZ jest bliskie po-
litykom z różnych klubów parlamentar-
nych, co ciekawego można znaleźć w pro-
gramie Nowej Lewicy i jak podchodzimy 
do starzenia się społeczeństwa – to naj-
ważniejsze tematy ostatniego w tym roku 
posiedzenia Rady OPZZ. „Rodzynkiem 
na torcie” była uroczystość wręczenia na-
gród w konkursie „Diamentów OPZZ”.

Reflektor OPZZ został przygotowany przez 
OPZZ oraz Centrum Ignacego Daszyńskie-
go. To już druga edycja badania. Pierwszą 
zorganizowano w 2019 r. przed wybora-
mi parlamentarnymi. Tegoroczny Reflektor 
pokazuje jak kluby parlamentarne (Lewica, 
Koalicja Polska, Koalicja Obywatelska, Pol-
ska 2050, PiS, Konfederacja) odnoszą się do 
21 postulatów OPZZ.

- Celem badania było promowanie postula-
tów OPZZ i zachęcenie polityków do odnie-
sienia się do nich – wyjaśniał Andrzej Ra-
dzikowski, przewodniczący OPZZ.

Najbardziej pozytywny stosunek do postu-
latów ma Lewica, która popiera większość 
z nich. Na kolejnych miejscach są Koalicja 
Polska i Koalicja Obywatelska. Wyniki Re-
flektora unaoczniają też miejsce, w jakim 

znajduje się OPZZ oraz dają pojęcie o tym, 
na ile i które postulaty Porozumienia są 
możliwe do zrealizowania w zakładanej 
perspektywie.

Informacje na temat Reflektora skłoniły 
członków Rady OPZZ do podzielenia się re-
fleksjami, niestety niezbyt optymistyczny-
mi, np.: postulaty OPZZ popiera w tej chwili 
tylko opozycja; im bliżej wyborów, politycy 
stają się bardzie opiekuńczy; politycy zmie-
niają zdanie – np. KO była przeciwna eme-
ryturom stażowym, teraz je propaguje; pó-
ki dana partia nie rządzi - popiera wszystko. 
Kiedy dochodzi do władzy, już nie.

Nie jesteśmy gotowi na starość

O porozumieniu partnerów społecznych Ra-
dy Dialogu Społecznego dotyczącego ak-
tywnego starzenia, zawartego 8 czerw-
ca 2020 r., mówił Sebastian Koćwin, Wi-
ceprzewodniczący OPZZ. Porozumienie 
jest jeszcze na wczesnym etapie wdraża-
nia. Partnerzy zapisali w nim, że dopiero od 
2023 roku będą składać sprawozdania z re-
alizacji konkretnych zadań. Sebastian Ko-
ćwin przypomniał, że porozumienie do-
tyczy działań na rzecz poprawy warun-
ków zatrudnienia, działań wspierających 

zatrudnienie osób starszych, zarządza-
nia umiejętnościami i kompetencjami, pro-
mowania zdrowia w miejscu pracy i poza 
nim, podniesienia świadomości i zrozumie-
nia wyzwań i możliwości wynikających ze 
zmian demograficznych wśród pracodaw-
ców i pracowników.

Andrzej Radzikowski, przewodniczący 
OPZZ, zauważył, że nie jesteśmy gotowi na 
to, co znaczy starość.

Czym żyje Nowa Lewica?

Program wyborczy Nowej Lewicy prezento-
wało liczne grono polityków tej partii (połą-
czyli się z członkami Rady zdalnie). Mówi-
li o tym, co Nowa Lewica zrobiła w sprawie 
swoich obietnic wyborczych i o tym, co zna-
lazło się w jej programie.

Członków Rady interesowały takie zagad-
nienia jak transformacja energetyczna i bez-
pieczeństwo energetyczne i co posłowie No-
wej Lewica o tym myślą. – Bezpieczeństwo 
energetyczne to nie jest kwestia jednej usta-
wy. To proces, o którym trzeba dyskutować. 
Nie ufajmy, że rząd zrobi coś w tej sprawie 
– mówił Krzysztof Gawkowski, szef klu-
bu parlamentarnego Nowej Lewicy. Par-
tia chce zająć się przygotowaniem projek-
tów stosownych ustaw.

Inny pomysł Nowej Lewicy to powołanie 
Komisji ds. pracy platformowej. Praca plat-
formowa to ostatnio bardzo gorący temat. 
Dużo robi się w tej chwili w UE, by pra-
cownicy platform zyskali takie same prawa 
pracownicze jak inni. Do tej pory posłowie 
Nowej Lewicy przedstawili 150 projektów 
ustaw z obszaru społecznego, co uważają za 
duży sukces.

Światło reflektora na 21 
postulatów OPZZ
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OPZZ działa na rzecz migrantów i dlatego 
18 grudnia obchodzi Międzynarodowy Dzień 
Migrantów. Polska potrzebuje zarówno zrów-
noważonej polityki migracyjnej służącej jej 
mieszkańcom, polskiemu rynkowi pracy, jak 
również emigrantom. Taka polityka powin-
na wpływać na tworzenie nowych miejsc pra-
cy, wzrost gospodarczy, pobudzenie inwestycji 
publicznych.

Działania OPZZ na rzecz pracowników zagra-
nicznych na polskim rynku pracy

1.Największą grupę wśród pracowników mi-
grujących od lat stanowią pracownicy z Ukra-
iny. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, 
OPZZ zainicjowało w 2016 r. utworzenie Mię-
dzyzakładowego Związku Zawodowego Pra-
cowników Ukraińskich w Polsce. Związek jest 
także otwarty na pracowników z innych kra-
jów niż Ukraina, m.in. z Białorusi, Mołdawii 
i Rosji. W wyniku współpracy z tą organiza-
cją OPZZ zdobywa wiedzę na temat najistot-
niejszych problemów migrantów oraz do-
świadczenie w organizowaniu pracowników 
migrujących. Dzięki tej współpracy stale mo-
nitorujemy stan polskiego rynku pracy, prze-
strzegania i skutecznej realizacji praw i wol-
ności przysługujących cudzoziemcom, co ma 
swe źródło w aktach prawa międzynarodowe-
go i krajowego.

2.Kolejnym znaczącym działaniem na rzecz 
poprawy warunków zatrudnienia migrantów 
było podpisanie umowy pomiędzy Ogólno-
polskim Porozumieniem Związków Zawodo-
wych i Konfederacją Lewiatan w sprawie pro-
gramu certyfikującego agencje zatrudnienia, 
czyli „Agencja zatrudnienia przyjazna pra-
cownikom”. Głównym założeniem programu 
certyfikującego jest wyróżnianie działających 

na polskim rynku pracy agencji zatrudnienia, 
które wykazują ponadprzeciętną troskę o wy-
soką jakość pracy i promują stabilne formy 
zatrudnienia.

Ponadto OPZZ realizuje projekty służące temu, 
by pracownicy migrujący otrzymywali wyna-
grodzenie adekwatne do ich kwalifikacji, umie-
jętności i wykształcenia, identycznie jak polscy 
pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowi-
skach. W tym celu OPZZ podejmuje i zamierza 
kontynuować następujące inicjatywy:

• wspólnie z europejskimi i światowy-
mi związkami zawodowymi aktywnie 
uczestniczymy w tworzeniu polityki i stra-
tegii migracyjnej na poziomie europejskim 
i globalnym;

• wspólnie z polskimi, europejskimi i świa-
towymi partnerami społecznymi i orga-
nizacjami pozarządowymi uczestniczy-
my w projektach i inicjatywach zgodnych 
z polityką OPZZ w sprawie migracji;

• wspólnie z instytucjami publicznymi, 
zwłaszcza z Państwową Inspekcją Pra-
cy, wzmacniamy upowszechnianie wie-
dzy o prawach pracowniczych wśród mi-
grantów;

• zachęcamy imigrantów do wstępowania 
do związków zawodowych i angażowania 
ich w działalność związkową;

• podejmujemy i uczestniczymy w działa-
niach edukacyjnych przeciwstawiających 
się nacjonalizmowi, ksenofobii, rasizmo-
wi w polskim dyskursie publicznym.

Zanim ONZ zdecydowało o ustanowieniu dnia 18 
grudnia Międzynarodowym Dniem Migrantów, 

18 grudnia 1990 r. przyjęło Międzynarodową 
Konwencję o ochronie praw wszystkich pracow-
ników migrujących i członków ich rodzin. Do-
piero 10 lat później w kalendarzu pojawiło się 
święto migrantów.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanawiając Mię-
dzynarodowy Dzień Migrantów chciało zwrócić 
uwagę na sytuację migrantów i przyczynić się do 
przestrzegania praw człowieka oraz podstawo-
wych wolności wszystkich osób żyjących poza 
krajem swojego pochodzenia.

Cel: pomagać (z Programu OPZZ na lata 
2018-2022)

Polska w ostatnich latach z kraju emigracyjnego 
przeobraziła się w kraj emigracyjno-imigracyj-
ny. Do tej pory to my wyjeżdżaliśmy za granicę, 
a teraz przyjmujemy migrantów, którzy wybiera-
ją Polskę na kraj, w którym chcą żyć i pracować. 
Dlatego zastosowanie dla pracowników migru-
jących powinna mieć zasada „równa płaca za tę 
sama pracę w tym samym miejscu”. Bez wzglę-
du na ich status prawny, pracownicy migrujący 
powinni otrzymywać wynagrodzenie adekwat-
ne do ich kwalifikacji, umiejętności i wykształ-
cenia, identycznie jak polscy pracownicy zatrud-
nieni na tych samych stanowiskach.

Nie możemy dopuszczać do tego, by w Polsce 
istniało zjawisko pracy przymusowej jako for-
ma obracania ludzi w niewolników oraz han-
del ludźmi. To zbrodnia przeciwko ludzkości 
nie podlegająca przedawnieniu.

Dla OPZZ sprawiedliwa polityka migracyjna 
wiąże się także z obowiązkiem niesienia pomocy 
uchodźcom, czyli obywatelom krajów dotknię-
tych konfliktami wojennymi, kryzysami gospo-
darczymi, klęskami żywiołowymi oraz katastro-
fami środowiska naturalnego na miejscu, a jeśli 
to nie jest możliwe, z zapewnieniem im bez-
piecznego, czasowego pobytu w Polsce. Musimy 
o tym pamiętać i wpływać na rząd, by prowadził 
szeroko pojętą politykę integracyjną.

Porozumienie dąży do ścisłej dwu- lub wielo-
stronnej współpracy z krajowymi konfederacja-
mi związków zawodowych w innych państwach 
oraz związkowymi strukturami europejskimi 
i międzynarodowymi, by bronić praw pracow-
ników migrujących oraz do podpisywania po-
rozumień dotyczących wzajemnego uznawania 
członkostwa.

Jednym z postawionych zadań jest też działanie 
na rzecz publicznego finansowania dla działań 
związków zawodowych na rzecz pracowników 
migrujących.

Świętujemy 18 grudnia 
razem z migrantami
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W dniach 9-10 grudnia 2021 r. 
miał miejsce Kongres Pancypryj-
skiej Federacji Pracy (PEO)

Zorganizowany został pod hasłem 
„Osiemdziesiąt lat walki - idzie-
my wojowniczo naprzód”. 

Z ramienia OPZZ została dele-
gowana Magdalena Chojnowska 
z wydziału międzynarodowego, 
uczestnicząc wirtualnie w otwar-
ciu Kongresu i spotkaniu delegacji 
międzynarodowych.

Otwarcie Kongresu:

Otwarcie rozpoczął Sekretarz Ge-
neralny Światowej Federacji Związ-
ków Zawodowych (WFTU) Geor-
ge Mavrikos, wygłaszając uroczy-
ste przemówienie, podczas którego 
podkreślił rolę PEO w WFTU (PEO 
jest jednym z członków założycieli 
WFTU). Po swoim wystąpieniu, Se-
kretarz Generalny WFTU wręczył 
plakietę honorową z okazji 80-lecia 
PEO, którą otrzymał Sekretarz Ge-
neralny PEO, Pampis Kyritsisi, któ-
ry również zabrał głos podkreślając 

lata walki o dobrostan ludzi pracy.

Nowa Rada Generalna w pierw-
szej turze głosowania na nowego 
Sekretarza Generalnego wybrała 
Sotiroullę Charalambous (na zdję-
ciu), która zastąpiła na tym stanowi-
sku Pambisa Kyritsisa, pełniącego 
wcześniej funkcję Sekretarza Gene-
ralnego przez 23 lata.

Spotkanie międzynarodowe:

Spotkanie międzynarodowe odby-
ło się pod tytułem: „Konsekwencje 
pandemii dla rynku pracy i rynku 
społecznego”. Została podniesiona 
kwestia pracowników borykających 
się nie tylko z pandemią, ale także 
z niepewnością zatrudnienia i bez-
robociem. Pandemia naruszyła rów-
nowagę na rynku pracy, pracow-
nicy zostali postawieni w obliczu 
niepewnych, elastycznych form za-
trudnienia i pogorszenia warunków 
pracy, szczególnie wśród najbar-
dziej narażonych grup pracowni-
ków, takich jak migranci. Wiele de-
legacji międzynarodowych również 
zwracało  uwagę na te kwestie.

Podczas wystąpienia OPZZ, jako 
jedyni zaakcentowaliśmy sytuację 
kobiet:

„Podczas gdy większość poprzed-
nich kryzysów gospodarczych mia-
ła wpływ na zatrudnienie mężczyzn, 
uderzając w sektory zdominowa-
ne   przez mężczyzn, takie jak bu-
downictwo i produkcja, COVID-19 
uderzył w sektory zdominowa-
ne przez kobiety, takie jak HORE-
CA, handel detaliczny i usługi zdro-
wotne, które nadal znajdują się na 
pierwszej linii sił walczących z pan-
demią […]. Znacznie więcej kobiet 
niż mężczyzn straciło pracę z po-
wodu pandemii. Konieczność opie-
ki nad dziećmi, osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi, a także niż-
sze zarobki kobiet to czynniki, które 
eliminują je z rynku pracy. Ponad-
to kobiety przejęły obowiązki do-
mowe, co stanowi dla nich dodatko-
we obciążenie. Oprócz konsekwen-
cji w życiu zawodowym, nadmierne 
obciążenie kobiet dodatkową pracą 
ma również konsekwencje zdrowot-
ne między innymi - stres związany 
z pracą, niepokój, depresję”. 

Podobnie jak większość delegacji 
międzynarodowych, przedstawi-
liśmy między innymi potrzebę re-
gulacji pracy zdalnej, ochronę grup 
pracujących na tzw. umowach śmie-
ciowych, inflację oraz wzrostowy 
trend wypychania związków zawo-
dowych z zakładów pracy.

XXVIII Pancypryjski Kongres PEO
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Prezydent Andrzej Duda w obec-
ności przewodniczącego Rady 
Dialogu Społecznego Andrzeja 
Radzikowskiego wręczył nomi-
nacje nowym członkom Rady. Na 
uroczystości w Pałacu Prezydenc-
kim obecny był także Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki.

W skład Rady Dialogu Społecznego 
powołani zostali:

ze strony rządowej:

Anna Moskwa – Minister Klimatu 
i Środowiska;

Grzegorz Puda – Minister Fundu-
szy i Polityki Regionalnej;

Piotr Nowak – Minister Rozwo-
ju i Technologii (nieobecny na uro-
czystości, akt powołania zostanie 
przesłany);

ze strony pracodawców: 

Grażyna Spytek–Bandurska – 
przedstawicielka Federacji Przed-
siębiorców Polskich

ze strony instytucji z głosem dorad-
czym w Radzie:

Katarzyna Łażewska–Hrycko – 
Główny Inspektor Pracy; 

Dominik Rozkrut – Prezes Głów-
nego Urzędu Statystycznego;

Paweł Szałamacha – Czło-
nek Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego.

Jednocześnie ze składu Rady Dialogu 
Społecznego odwołani zostali:

Olga Semeniuk – Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii;

Ryszard Kokoszczyński – były 
przedstawiciel Prezesa NBP.

oraz nieobecni na uroczystości: 

Jarosław Gowin – były Wicepre-
zes Rady Ministrów; 

Michał Kurtyka – były Minister 
Klimatu i Środowiska; 

Sylwia Szczepańska – przedsta-
wicielka Federacji Przedsiębiorców 
Polskich;

Grażyna Marciniak – przedstawi-
cielka Prezesa GUS; 

Wiesław Łyszczek – były Główny 
Inspektor Pracy.

Przewodniczący Andrzej Radzi-
kowski gratulując powołania no-
wym członkom Rady zwrócił uwa-
gę, że podejmują się trudnej misji 
w trudnym czasie, bowiem wal-
ka z pandemią i niezbędne reformy 

w sferze ochrony zdrowia zbiega-
ją się z wyzwaniami społeczno–
gospodarczymi jak Nowy Zielony 
Ład i związana z nim transformacja 
energetyczna. Przewodniczący Ra-
dzikowski wyraził nadzieję, że Ra-
da Dialogu Społecznego pozosta-
nie forum demokratycznej debaty 
o państwie, a strona społeczna rze-
czywistym i równoważnym partne-
rem rządzących w podejmowaniu 
najważniejszych decyzji dla Polek 
i Polaków.

Prezydent Andrzej Duda podkre-
ślał, że Rada Dialogu Społeczne-
go jest forum dyskusji o niezwykle 
ważnych państwowych sprawach.

- To jedno z najważniejszych ciał 
w Polsce, najważniejsze z tych, 
w których toczy się rzeczywiście de-
bata i dialog na temat aktualnych 
i ważnych spraw państwowych, pu-
blicznych – wskazywał.

Nowi członkowie Rady 
Dialogu Społecznego
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Diamenty OPZZ zostały rozdane. 
Uroczystość odbyła się 15 grud-
nia br. w sali im. J. Wiadernego 
w Centrali OPZZ w Warszawie. 
Laureaci odebrali dyplomy z rąk 
Andrzeja Radzikowskiego, Prze-
wodniczącego OPZZ.

Laureatami konkursu „Diamenty 
OPZZ” w 2021 r. zostali:

w kategorii Najlepszy Związkowiec

• Jacek Zub, Przewodniczący Mię-
dzyzakładowego Związku Zawo-
dowego Pracowników Arcelor-
Mittal Dąbrowa Górnicza

• Wanda Sobiborowicz, Prezes 
Okręgu Opolskiego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego i Wice-
przewodnicząca Rady OPZZ Wo-
jewództwa Opolskiego

• Edward Śledź, Przewodniczący 
Związku Zawodowego Górników 
w Polsce, region noworudzko-
-wałbrzyski w kategorii Najlepsza 
organizacja członkowska OPZZ, 
zrzeszająca do 500 członków

• Wolny Związek Zawodowy Pra-
cowników Gospodarki Morskiej 
przy Zarządzie Morskiego Portu 
Gdańsk SA

• Organizacja Zakładowa nr 01-
041 Ogólnopolskiego Pracow-
niczego Związku Zawodowe-
go Konfederacja Pracy w Toyota 
Motor Manufacturing Poland sp. 
z o.o. - Wałbrzych

• Związek Zawodowy „Metalow-
cy” CNH Industrial Polska sp. 
z o.o.

w kategorii Najlepsza organizacja 
członkowska OPZZ, zrzeszająca 
powyżej 500 członków

• Międzyzakładowa Komisja Rejo-
nowa Związku Zawodowego Dy-
żurnych Ruchu PKP Katowice

• Związek Zawodowy „Metalow-
cy” Fabryki Łożysk Tocznych 
Kraśnik SA

• Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Pracowników Orga-
nizacja Międzyzakładowa FCA 
Poland SA i Spółek w Bielsku-
-Białej

„Zaległy” Diament za 2020 r. 
w kategorii Najlepszy Związ-
kowiec odebrała Bożena Borys, 
Przewodnicząca Międzyzakłado-
wego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Pracowni-
ków Grupy Azoty Zakładów Azo-
towych Kędzierzyn SA.

Diamenty OPZZ przyznawane są od 
2019 r. Celem konkursu jest nagra-
dzanie związkowców lub organiza-
cji związkowych, które w szczegól-
ny sposób wyróżniły się w walce 
o godne i bezpieczne warunki pra-
cy, skutecznie bronią miejsc pra-
cy, wyróżniają się w działalności 
związkowej. Pracodawcy są nagra-
dzani za poszanowanie zasad dialo-
gu społecznego i współpracę z or-
ganizacjami związkowymi.

Diamenty w rękach laureatów
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W Centrali OPZZ w War-
szawie odsłonięto tablicę 
pamiątkową ku czci Alfre-
da Miodowicza, pierwszego 
Przewodniczącego OPZZ. 
W uroczystości wzięła 
udział żona Alfreda Mio-
dowicza, jego wnuk, władze 
OPZZ i Fundacji Wspar-
cie oraz wielu działaczy 
związkowych.

Uroczystość odbyła się w mi-
łej, świątecznej atmosferze. 
Żona Alfreda Miodowicza – 
Teresa Miodowicz dziękowała 

wszystkim, którzy wspierali 
jej męża i ją w trudnych mo-
mentach. Opowiedziała o ku-
lisach słynnej debaty jej mę-
ża z Lechem Wałęsą w 1988 
r. Przypomniała o tym, że 
w 1993 r. ukazały się wspo-
mnienia Alfreda pt. Zady-
miarz. Jak przyznała, jej mąż 
był takim zadymiarzem, nie-
spokojnym duchem. Pierw-
szemu przewodniczącemu 
OPZZ zawsze towarzyszył 
pies. Teresa Miodowicz wy-
jawiła, że jej mąż chyba bar-
dziej lubił zwierzęta niż ludzi. 

Ostatnim jego ulubieńcem za-
jął się jego wnuk Łukasz.

Alfred Miodowicz zmarł 
we wrześniu br. po długiej 
chorobie.

Fundatorami tablicy pa-
miątkowej ku czci Alfreda 
Miodowicza, odsłoniętej 15 
grudnia br., są: Andrzej Ra-
dzikowski, Przewodniczący 
OPZZ, Jacek Krzyżanow-
ski, prezes Fundacji Wspar-
cie oraz działacze związko-
wi i pracownicy OPZZ.

Pamięci Alfreda Miodowicza
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