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K O M U N I K A T 
 

Posiedzenie Rady Branży „Transport” OPZZ 

z udziałem wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej 
 

W dniu 5 lutego 2014 r. w Warszawie, z udziałem członków kierownictwa OPZZ, odbyło się 

posiedzenie Rady Branży „Transport” OPZZ. Spotkanie prowadził przewodniczący Branży 

„Transport” OPZZ, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek 

Miętek.  

W skład Branży „Transport” OPZZ wchodzą związki zawodowe pracowników kolejnictwa, 

transportu samochodowego i miejskiego, lotnictwa i portów lotniczych, marynarzy i portowców. 

Omawiano m.in. przygotowania do VIII Kongresu OPZZ, do kampanii OPZZ: „ZUS czy OFE – wybór 

należy do Ciebie”, o obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o PIT.  

 
W drugiej części posiedzenia gościem była wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju 

Elżbieta Bieńkowska, sekretarz stanu Adam Zdziebło oraz podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki.  

Elżbieta Bieńkowska zadeklarowała wolę stałego prowadzenia dialogu społecznego ze 

związkami zawodowymi i przedstawiła swoje priorytety i działania w Ministerstwie Integracji i 

Rozwoju, następnie odpowiadała na liczne pytania związkowców.  

W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące problemy:  

• nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, tak aby zamówienia publiczne generowały nowe 

miejsca pracy, a pracownicy nie byli zatrudniani na umowach śmieciowych, 

• koniecznych w najbliższych latach inwestycji w kolejnictwie i wynikających z tego trudności;  

• utrzymania spółki Przewozy Regionalne i związane z tym zwolnienia pracowników, także problem 

rozmów z marszałkami województw i wznowienia dialogu społecznego w spółce;  

• likwidacja lokalnych połączeń TLK w spółce Intercity z czym związane są zwolnienia 

pracowników i problem wykluczenia społecznego mieszkańców małych miejscowości;  

• przekształcenia w telekomunikacji i automatyce PKP;  

• zaostrzenie sankcji dla osób napadających na pociągi i kradnących infrastrukturę kolejową; 

• przyszłość Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

• przyszłość lotnictwa w Polsce, w tym PLL LOT, PPL, LOT AMS, kwestia powołania holdingu, 

czasu pracy personelu pokładowego; 

• finansowanie polskich armatorów z środków unijnych, a także ustawodawstwa w zakresie pracy na 

morzu. 
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