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Przedstawiciele OPZZ złożyli kwiaty pod Bramą Straceń na Warszawskiej Cytadeli. W uroczystości udział wzięli 

wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego 

Marek Kupiec, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego Monika Bocian, przewodniczący Federacji 

Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek, wraz z delegacjami.  

 

W swoim wystąpieniu, wiceprzewodniczący przypomniał niektóre sukcesy OPZZ: możliwość zrzeszania się        

w związki zawodowe wszystkich zatrudnionych, wprowadzenie stawki godzinowej, wzrost płacy 

minimalnej oraz ograniczenie „śmieciowego” zatrudnienia. Przedstawił również postulaty OPZZ, 
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które w tym szczególnym dla ludzi pracy dniu są jeszcze bardziej istotne. OPZZ wciąż będzie dążył do suk-

cesywnego, stałego wzrostu wynagrodzeń, poprawy warunków pracy i zwiększenia profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami, zwłaszcza wobec zatrudnionych powyżej 55 roku życia, wprowadzenia prawa do 

emerytury ze względu na staż pracy i przywrócenia emerytur pomostowych oraz skrócenia tygodnia pracy z 40 do 

38 godzin i wydłużenia czasu urlopu z 26 dni do 35 dni. 

Wiceprzewodnicząca 

OPZZ Barbara Popielarz 

wraz z delegacją złożyła 

kwiaty pod pomnikiem 

upamiętniającym za-

mordowanych robotników, 

walczących o wolność, 

sprawiedliwość i niepod-

ległość w 1904 r. na Placu 

Grzybowskim. 

Jak powiedziała wiceprze-

wodnicząca dzisiaj, jak co 

roku oddajemy hołd bo-

jownikom i bohaterom, 

którzy walczyli o prawa 

pracownicze, o wolność, 

równość i sprawiedliwość społeczną. Nie ulega wątpliwości, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-

dowych jest obecnie potrzebne tak samo, jak była potrzebna reprezentacja pracownicza 100 i więcej lat temu. 

Dzisiaj także codziennie musimy walczyć o prawa pracownicze, ale również o wolności i prawa obywatelskie,     

o godność ludzką. 

 

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr 

Ostrowski wraz z delegacją wziął 

udział w uroczystościach zorgani-

zowanych przed pomnikiem      

Ignacego Daszyńskiego w War-

szawie.  

Wiceprzewodniczący OPZZ 

przypomniał najważniejsze postu-

laty Ogólnopolskiego Porozu-

mienia Związków Zawodowych 

oraz podsumował, co już udało się 

osiągnąć. Wiceprzewodniczący 

nawiązał również do rocznicy 15-

lecia wejścia Polski w Unii Eu-

ropejskiej. Jak podkreślił, 

Wspólnota Europejska zapewnia 

pracownikom wysokie standardy    

i cywilizowane prawo pra-

cownicze, zapisane w wielu dyrektywach i konwencjach prawa międzynarodowego. Na arenie międzynarodowej 

konsekwentnie dążymy, by to prawo zostało wprowadzone również w Polsce. 
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 Opole 

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin zorganizował wiec oraz 

piknik w Opolu. W uroczystościach udział wziął Prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. Przewodniczący      

Sebastian Koćwin wraz z delegacją złożył kwiaty pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” 

na Placu Wolności. 

Przewodniczący opolskiej 

Rady OPZZ, przypomniał, 

że Święto Pracy utworzo-

no na cześć amerykańskich 

robotników, którzy w XIX 

w. walczyli o 8-godzinny 

dzień pracy, wyższe wy-

nagrodzenia i lepsze trak-

towanie pracowników. 

Podkreślił, że mimo upły-

wu 100 lat od tamtych 

wydarzeń, to w Polce dalej 

mamy problemy z zacho-

waniem 8-godzinnego dnia 

pracy, nadgodzinami, pra-

cą na umowy cywilno-

prawne, w której niere-

spektowany jest czas pra-

cy. Jako OPZZ walczymy 

o zmniejszenie tygodnio-

wego czasu pracy, ale tak-

że przede wszystkim          

- o zwiększenie wymiaru 

urlopu z 26 do 32 dni       

w ciągu roku. 

Częstochowa 

W środę, 1 maja przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny w Częstochowie odbyły się obchody Święta 

Pracy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych z terenu działania Rady Powia-

towej OPZZ w Częstochowie, Sympatycy lewicy oraz  mieszkańcy miasta, którzy w ten sposób zamanifestowali 

swoje przywiązanie do święta. Zgromadzenie na Placu Pamięci Narodowej mieli ze sobą flagi narodowe, Unii 

Europejskiej, związkowe i SLD. 

Do zgromadzonych przemawiał Tomasz Blukacz - Przewodniczący Rady Powiatowej OPZZ w Częstochowie 

przypominając, że 1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. To dzień, w którym powinniśmy 

głośno mówić o prawach pracowniczych i godności życia ludzkiego. Pracownicy, którzy się organizują poprzez 

związki zawodowe, żeby wspólnie wywalczyć wyższe prace, lepsze traktowanie czy korzystniejsze warunki 

pracy. Jeśli ktoś twierdzi, że czas związków zawodowych się kończy, daje wyraz arogancji w stosunku do ludzi 

pracy. 
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Kilka dni temu               

podczas ogólnopolskiego 

strajku zderzyliśmy się                     

z negatywną, lekceważącą 

postawą państwa polskiego 

wobec pracowników 

oświaty, rodziców i ucz-

niów. Rządzący poprzez 

manipulacje w mediach 

publicznych wzbudzili 

negatywne emocje w sto-

sunku do strajkujących. 

Skoro państwo polskie na 

czele z posłem Jarosławem 

Kaczyńskim może przeka-

zać 100 zł na tucznika, 500 

zł na krowę, to dlaczego 

pracownicy nie mogą mieć 

zwiększonych 

wynagrodzeń. Nauczyciele  

i pracownicy oświaty – wielki szacunek i podziękowanie dla was, że potrafiliście się zjednoczyć, by walczyć       

o swoje postulaty i prawa. Nie poddawajcie się, jesteśmy z wami, możecie liczyć dalej na nasze poparcie. (...) 

W manifestacji wzięło udział ok. 300 osób.  

Kraków 

Tradycyjnie pod Pomnikiem 

Czynu Rewolucyjnego w Kra-

kowie od godz. 11. rozpoczęło się 

spotkanie organizowane przez 

radę OPZZ. W tym roku przybyli 

przedstawiciele organizacji 

związkowych z Małopolski , wielu 

środowisk, organizacji partii : 

SLD, Razem, Unii Pracy, Wiosna. 

Byli kombatanci Wojska Polskie-

go, przedstawiciele "Kuźnicy", 

Centrum I. Daszyńskiego. 

Wspaniale     koncertował Chór 

Rewolucyjny,       z którym mogli       

podśpiewywać     ci, którzy znali 

Międzynarodówkę.Manifestację 

prowadził przewodniczący rady OPZZ Województwa Małopolskiego Józef Król wraz wiceprzewodniczącą Mon-

iką Miniur. W wystąpieniach podkreślano ideę święta pracy, w powiązaniu z rzeczywistością i zbliżającymi się 

protestami różnych środowisk. Była radość z 15-lecia pobytu w Unii Europejskiej    i obawy co może przynieść 

najbliższy czas. Tradycyjnie też odbyło się biesiadowanie, które rozpoczynało stanie w kolejce po kiełbaski i 

piwo. Kolejka była bardzo spokojna i zorganizowana. BKW 
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Łódź 

W dniu 1 maja 2019 r. o godz. 10.00 na Pasażu Schillera w Łodzi Rada OPZZ Województwa Łódzkiego repre-

zentowana przez Przewodniczącego Rady -Marka Błaszczyka i grupę związkowców wraz z przedstawicielami 

SLD rozpoczęła uroczyste obchody Święta Pracy.  Po okolicznościowych przemówieniach wiceprezydenta miasta 

Łodzi Tomasza Treli, wicepremiera Marka Belki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych pochód prze-

szedł ulicą Piotrkowską na Rynek Starego Miasta gdzie zorganizowano Piknik Europejski.  

 

 

Kielce 

Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego wzięła udział w pochodzie pierwszomajowym z okazji Święta 

Pracy, który  zorganizował Sojusz Lewicy Demokratycznej  Kielcach. Pochód wyruszył spod pomnika Henryka 

Sienkiewicza i przemaszerował ”Sienkiewką” do Parku Miejskiego. W muszli koncertowej  głos zabrała między 

innym  przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego - Elżbieta Drogosz, która przypomniała,     

że 1 maja to dzień międzynarodowej solidarności ludzi pracy. Walcząc o godną pracę i płacę, walczymy o godne 

życie, bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Dlatego w roku jubileuszowym 35 lecia powstania OPZZ 

obchodzi Święto Pracy pod hasłem: „Polska potrzebuje wyższych płac”. 
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W tym dniu świętowaliśmy również 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przewodnicząca przypomi-

nała o postulatach OPZZ w sprawie wdrożenia zasady: „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu” 

oraz Europejskiego 

Filaru Praw Socjal-

nych.  

 Podziękowała 

także wszystkim 

nauczycielom i pra-

cownikom oświaty za 

udział w strajku          

i wielką determinację 

w walce o polską 

szkołę i godność 

nauczyciela.  

 

 

 

25 kwietnia br., w Bytomiu, rozpoczęliśmy obchody Święta 

Pracy połączone z jubileuszem 35-lecia Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych.  

Członkowie związków zawodowych zrzeszonych w struktu-

rach OPZZ, świętowali w Bytomiu, mieście, które jako 

pierwsze wpisało się w historię OPZZ. To właśnie w Byto-

miu, 35 lat temu, 24 listopada 1984 roku przedstawiciele 

związków zawodowych powołali do życia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Jak napisano 

w uchwale – „reprezentanta ludzi pracy wobec władz państwowych, politycznych 

i administracyjnych w sprawach wspólnych dla wszystkich związkowych struktur i organizacji.” Ten 
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akt założycielski kończył pierwszy, niezwykle trudny etap odradzania się ruchu związkowego po 13 grudnia 1981 

r. Pierwszym przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został wywodzący się z 

Federacji Hutniczych Związków Zawodowych Alfred Miodowicz. 

 

Wydarzenie prowadzili Aneta Mastalerz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Mateusz Nabiałczyk przed-

stawiciel Związku Zawodowego Górników w Polce. Przybyłych gości przywitała Górnicza Orkiestra Dęta Pol-

skiej Grupy Górniczej S.A. pod batutą Mirosława Kaszuby.  

 

Przybyłych gości przywitał przewodniczący OPZZ Jan 

Guz: "35 lat temu tutaj w Bytomiu, dosłownie kilkaset metrów 

od tego miejsca, w starej hali Kopalni „Szombierki” powstała 

nasza organizacja - Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych. ". 

W swoim wystąpieniu Przewodniczący OPZZ nawiązał do 

rocznicy powstania Konfederacji, zbliżającego się Święta 

Pracy oraz 15 lat polskiego ruchu związkowego w strukturach 

Unii Europejskiej i Europejskim Ruchu Zawodowym. 

W tym miejscu warto przypomnieć niektóre z naszych sukce-

sów:  

- dzięki naszemu wnioskowi do Trybunału Konstytucyjnego, 

dzisiaj do związków zawodowych mogą wstępować osoby 

pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, a rząd podjął 

inicjatywę ustawodawczą odnośnie tej kwestii; 

- dzięki naszym upartym i konsekwentnym wysiłkom weszła 

w życie stawka godzinowa za pracę; 

- dzięki naszym wysiłkom i owocnej współpracy z częścią 

pracodawców udało nam się przeforsować wymóg umów eta-

towych w zamówieniach publicznych; 

- po wielomiesięcznych walkach tuż przed wyborami udało 

nam się przeforsować znaczne ograniczenie umów na czas 

określony; 

- dzięki naszym naciskom w ciągu ostatnich 10 lat doszło do radykalnego podniesienia minimalnej płacy mie-

sięcznej, znacznie wyższego niż wynikałoby to z ustawy; 

- udało się podnieść wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz 

świadczenia rodzinne, o które OPZZ dopominało się od kilku lat. 

Dzięki naszej ciężkiej pracy i poświęceniu tysięcy związkowców, udało nam się zrobić wiele dobrego. Bilans 

naszych dokonań jest zdecydowanie pozytywny. - powiedział przewodniczący. 

Jednocześnie, nawiązując do zbliżającego się 1-go Maja - Święta Pracy, zwrócił uwagę, że wiele zadań wciąż jest 

do rozwiązania.  

Czekają nas kolejne lata, pełne zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń oraz 

zrównania realiów polskiego i europejskiego rynku pracy - zaznaczył. Wymieniając poszczególne postulaty 

OPZZ szczególnie podkreślił: 

- wprowadzenie prawa do emerytury ze względu na staż pracy – 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn; 

- pełną ratyfikację Konwencji MOP dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego; 
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- zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, zmniejszanie kolejek i przyjazną, tanią dla każdego pa-

cjenta politykę lekową; 

- poprawę warunków pracy i zwiększenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, zwłaszcza wobec 

zatrudnionych powyżej 55 roku życia, w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników; 

- skrócenie tygodnia pracy z 40 do 38 godzin i wydłużenia czasu urlopu wypoczynkowego z 26 dni do 35 dni. 

W ten wyjątkowy dzień, w wyjątkowym miejscu, wręczono specjalne nagrody dla najlepszych związkowców, 

organizacji związkowych oraz pracodawców. W ten sposób podziękowano i uhonorowano wieloletnich przedsta-

wicieli i współpracowników OPZZ. 

Laureatami konkursu „Diamenty OPZZ” zostali 

W kategorii „Najlepszy Związkowiec”: 

- Bożena Gawryluk – Związek Zawodowy Górników w Polsce, 

- Ryszard Zbrzyzny – Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, 

- Harald Matuszewski – Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

W kategorii „Najlepsza Organizacja Członkowska”: 

- NSZZ Pracowników H. Cegielski – Poznań S.A., 

- Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., 

- Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, 

W kategorii „Najlepszy Pracodawca”: 

- PKP Cargo Service Sp. z o. o., 

- Nemak Poland Sp. z o. o., 

- Węglokoks Kraj Sp. z o. o., 

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 
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1 maja to międzynarodowy 

dzień solidarności ludzi pracy. 

Dzień, w którym pracownicy       

i związkowcy na całym świecie 

przypominają o prawie do god-

nej pracy i godnego życia. 

W dalszym ciągu praca w Polsce 

dla milionów Polek i Polaków 

nie spełnia podstawowej roli – 

zapewnienia godnego i stabilne-

go życia. Praca powinna być 

podstawowym źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest 

dalsze ograniczanie „śmieciowego” zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system 

emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 

oraz przywrócenia do aktywności zawodowej bezrobotnych. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje szybszego tworzenia nowych – „dobrych” miejsc 

pracy i wielokrotnie proponowało rządowi podjęcie działań w tej sprawie. 

Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania 

prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników, w tym zagranicznych         

i bezrobociem. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce jak i ca-

łej Unii Europejski zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Postulujemy wprowadzenie 

odpowiedniego prawa europejskiego w tym zakresie, jak również wprowadzenie w życie zasad Europejskiego 

Filaru Praw Socjalnych. 

1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wią-

że wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i  podejmowania pracy za granicą, europejskie 

rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które zdecydowana więk-

szość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Polek i Polaków  

o aktywny udział w obchodach 1 maja - Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy. 

Zapraszamy wszystkich partnerów politycznych i społecznych, dla których ważne są ideały i tradycje 1-go maja, 

do udziału w obchodach organizowanych przez Rady Wojewódzkie i Powiatowe OPZZ w całym kraju. 


