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Posiedzenie Prezydium
OPZZ
11 grudnia br. roku odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił działania Kierownictwa i Biura
OPZZ, które są zawarte w dokumencie nazwanym –
„Od Prezydium do Prezydium: 12 listopada 2019 –
6 grudnia 2019”.

Było to pierwsze posiedzenie po powołaniu przez Rade
OPZZ na stanowisko Wiceprzewodniczącego OPZZ,
Sebastiana Koćwina. Prezydium otrzymało informację
o nowym podziale kompetencji Kierownictwa OPZZ.
Szczegóły dokumentu można przeczytać pod adresem:
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/nowy-podzial-kompetencji-kierownictwa-opzz

Jednym z najważniejszych tematów, była dyskusja nad
nowelizacją kampanii programowej OPZZ „Godna
Praca, Płaca i Emerytura”. Zmieniająca się sytuacja
społeczno-ekonomiczna, nowy układ sił w Parlamencie,
powołanie nowego rządu i perspektywa wyborów prezydenckich w roku 2020 wymagają właściwej reakcji ze
strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Realizacja przyjętego w maju 2018 roku
„Programu OPZZ na lata 2018-2022” oraz uchwał IX
Kongresu wymaga od nas wszystkich – członkiń i członków OPZZ – dużej aktywności i odpowiedzialności. Doświadczenie pokazuje, że bez podejmowania konkretnych i aktywnych działań na rzecz poprawy warunków
pracy, płacy i wzrostu zatrudnienia nie będzie możliwe
rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych. Musimy ciągle wywierać nacisk, tak by obietnice wyborcze
rządzącej partii, szczególnie te w sferze społecznej, stały
się realne. Szansy na realizację naszego programu
i sformułowanych w nim postulatów, pomimo dostrzeganych przez nas jego niedomagań, upatrujemy w naszych działaniach w ramach instytucji dialogu społecznego. Nie bez znaczenia jest wsparcie wszystkich struktur OPZZ i organizacji członkowskich.
Zbliżamy się do półmetka kadencji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Warto więc dokonać przeglądu realizacji naszego Programu oraz zaktualizowania Kampanii Programowej OPZZ „Godna
praca, płaca i emerytura”
Wciąż naczelnym postulatem OPZZ na lata 2018-2022
pozostaje szybszy wzrost płac pracowników w Polsce.
Jego realizacja będzie miała wieloaspektowe, krótko
i długoterminowe korzyści, wyrażające się między innymi w:

· poprawie warunków życia pracowników i ich rodzin;
· wzroście popytu wewnętrznego i powiązanego z nim
wzroście liczby nowych miejsc pracy;

•

•

· zwiększeniu wpływów podatkowych do budżetu państwa, a więc poprawie finansowania usług publicznych
takich jak ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo
i administracja publiczna;
· wyższych emeryturach.
Całość dokumentu czeka na akceptację Rady OPZZ,
która odbędzie się 18 grudnia br.. Będzie można się
z nim zapoznać na łamach naszej strony internetowej po
tym terminie.
Prezydium podjęło również uchwałę o przyznaniu odznaczenia „Za Zasługi Dla OPZZ” III stopnia dla wybitnych i zasłużonych związkowców. Wszystkim nagrodzonym szczerze gratulujemy i dziękujemy za wieloletnie poświęcenie dla świata pracowniczego.
Nasza związkowa rodzina wciąż się powiększa. Decyzją Prezydium OPZZ do naszej konfederacji przyjęte
zostały nowe organizacje. Dziękujemy, że chcecie być
z nami.

•
•
•

•
•

•

Nowy podział kompetencji
Kierownictwa OPZZ

•

•

Działając na podstawie § 4 uchwały Prezydium z dnia 8
lipca 2014 r. w sprawie określenia kompetencji kierownictwa OPZZ, określam kompetencje poszczególnych
członków kierownictwa OPZZ, do których – od dnia
1 grudnia 2019 roku należy – w szczególności:
Andrzej Radzikowski – przewodniczący OPZZ
•
•

Wykonywanie obowiązków określonych w Statucie OPZZ i Regulaminach OPZZ
Organizacja pracy OPZZ w tym kierownictwa,
Prezydium i Rady OPZZ.

Nadzór nad działalnością Biura OPZZ w szczególności zagadnień prawnych i gospodarowania
majątkiem OPZZ.
Reprezentowanie OPZZ na zewnątrz w szczególności współpraca z Prezydentem RP, władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, partiami politycznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz organizacjami pozarządowymi.
Nadzór nad realizacją uchwał organów statutowych OPZZ
Delegowanie przedstawicieli OPZZ do składów
komisji, rad, zespołów i komitetów.
Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania
struktur branżowych i terytorialnych OPZZ
w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących
działalność tych struktur.
Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym.
Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym
sprawy nauki, oświaty w tym szkolnictwa zawodowego oraz kultury.
Ochrona praw pracowniczych, w tym prawo
pracy, prawo związkowe, prawo administracyjne oraz mediacje i interwencje.
Koordynowanie prac Komisji Ochrony Pracy
OPZZ i współpraca z Radą OPZZ branży
„Oświata i Nauka”
Dialog społeczny w tym organizacja prac związanych z udziałem OPZZ w Radzie Dialogu
Społecznego oraz współpraca z reprezentantami
OPZZ w pracach w zespołów problemowych,
doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie
swoich kompetencji.

Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca OPZZ
•
•

•
•
•

Organizacja posiedzeń organów statutowych
OPZZ.
Zagadnienia dotyczące reprezentatywności
OPZZ i członkostwa w OPZZ oraz przyznawania odznaczeń i wyróżnień.
Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa.
Statystyka związkowa.
Promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników
wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz

wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału.
•

•

•

•

Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji
protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych
itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych przy udziale OPZZ.
Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w organizacjach członkowskich OPZZ.
Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych
zgodnie z kompetencjami, a także projektów
uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na
posiedzenia organów statutowych OPZZ.
Koordynowanie prac Komisji Kobiet OPZZ
i Komisja Młodych OPZZ oraz współpraca
z Radami OPZZ branż „Górnictwo i Energetyka” i „Budownictwo”.

Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ
•

•
•
•

•

•

•

Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie
i przeciwdziałanie bezrobociu, oraz polityka senioralna i migracyjna.
System ubezpieczeń społecznych (emerytalne,
rentowe, chorobowe, wypadkowe).
Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne,
w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe.
Ochrona zdrowia w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
działalność społecznej i Państwowej Inspekcji
Pracy.
Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych
zgodnie z kompetencjami, a także projektów
uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na
posiedzenia organów statutowych OPZZ.
Koordynowanie prac Komisji Polityki Senioralnej OPZZ oraz współpraca z Radami OPZZ
branż „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”
i „Usługi Publiczne”.

•

Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach
w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.

Piotr Ostrowski – wiceprzewodniczący OPZZ
•

Gospodarka i finanse w tym:

kształtowanie wynagrodzeń w tym w państwowej sferze
budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę,
a także świadczeń socjalnych,
polityka przemysłowa państwa w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych,
budżet państwa, polityka podatkowa i celna,
polityka rolna i ochrona środowiska,
polityka regionalna.
•

•

•
•

•

Współpraca międzynarodowa w tym koordynacja zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz udziału OPZZ
w pracach Międzynarodowej i Europejskiej
Konfederacji Związków Zawodowych, Związkowej Grupy Wyszehradzkiej i Związkowej
Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN.
Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz
ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich i innych,
w których uczestniczy OPZZ.
Zagadnienia związane ze statystyką publiczną.
Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych
zgodnie z kompetencjami, a także projektów
uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na
posiedzenia organów statutowych OPZZ.
Koordynowanie prac Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ i Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ oraz
współpraca z Radami OPZZ branż „Przemysł”
i „Transport”.

•

Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach
w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.

Przewodniczący OPZZ zleca członkom kierownictwa OPZZ prowadzenie spraw, lub określone zadania niezależnie od wskazanych wyżej kompetencji
członków kierownictwa OPZZ, które są niezbędne
dla funkcjonowania OPZZ. Członkowie kierownictwa odpowiadają za realizację zadań w zakresie swoich kompetencji w tym Programu OPZZ na lata
2018-2022, prowadzonych Kampanii oraz uchwał
organów statutowych OPZZ, a także reprezentują
OPZZ w mediach.
Warszawa, 11 grudnia 2019 r.

Kolejne posiedzenie Komisji
Gospodarki OPZZ
W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się VI posiedzenie
Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego
OPZZ. Posiedzenie prowadził Zygmunt Mierzejewski – przewodniczący Komisji. W obradach uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ: Piotr Ostrowski
i Sebastian Koćwin.

współpracy. Wskazał, że Komisja nawiązała również
współpracę z Zespołem problemowym RDS ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy, którego nowym przewodniczącym został Leszek Miętek, członek Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.
Przewodniczący Komisji poinformował także, że OPZZ
otrzymało pismo przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP – Krzysztofa Tchórzewskiego. W piśmie tym zwrócono się do OPZZ z prośbą
o przedstawienie sugestii i propozycji tematów, którymi
powinna zająć się sejmowa komisja w najbliższych miesiącach oraz zaprezentowanie istotnych, aktualnych
problemów dla funkcjonowania gospodarki wymagających dyskusji i rozwiązania. Komisja przyjęła tę prośbę
z zadowoleniem i podejmie pilne prace nad przygotowaniem stosownych propozycji. Padła propozycja zorganizowania spotkania z przewodniczącym sejmowej
Komisji Krzysztofem Tchórzewskim.
Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski
i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ przedstawili informację
na temat prac pięciu zespołów problemowych RDS,
zwracając uwagę na istotne dla Komisji Gospodarki
i Systemu Ekonomicznego OPZZ tematy. W dalszej
części obrad wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił bieżące prace OPZZ, w tym koncepcję aktualizacji dokumentu „Godna praca, płaca i emerytura”.
Kolejnym punktem obrad była informacja o działaniach
OPZZ podejmowanych w ramach Krajowego Programu
Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” i Semestru Europejskiego. Piotr Ostrowski zaprezentował
stanowisko Prezydium OPZZ z dnia 12 listopada 2019
r. w sprawie przyszłości Semestru Europejskiego oraz
postępy Polski w realizacji Europejskiego Filaru Spraw
Socjalnych.
Następnie ekspert OPZZ Bogdan Grzybowski omówił
założenia Funduszu Podniesienia Kompetencji i Kwalifikacji a Norbert Kusiak efekty zaangażowania OPZZ
w prace Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz dokumenty, które powstają przy aktywnym uczestnictwie
OPZZ.

Otwierając posiedzenie Zygmunt Mierzejewski podziękował wszystkim aktywnym członkom Komisji za duże
zaangażowanie w prace Komisji, szereg inicjatyw przełożonych na działania Komisji oraz wiele opinii do projektów ustaw przesłanych do oceny. Poinformował, że
zgodnie z ustaleniami nawiązał współpracę z szefami
branż OPZZ: Przemysł oraz Transport, ustalając zasady

W końcowej części posiedzenia Zygmunt Mierzejewski
omówił temat spłaszczenia siatek płac w firmach po
podniesieniu płacy minimalnej a Ireneusz Ćwiek, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
przedstawił sytuację w przemyśle motoryzacyjnym.
Prezentacje są dostępne na podstronie Komisji:

https://www.opzz.org.pl/komisje-problemowe/komisjagospodarki-i-systemu-ekonomicznego.
Na zakończenie omówiono i przyjęto plan pracy Komisji w 2020 r. (ZM)

Posiedzenie Europejskiego
Komitetu
Ekonomiczno-społecznego
W dniach od 11 do 12 grudnia odbyło się posiedzenie
plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno –
Społecznego (EKES),którego członkami z ramienia
OPZZ są Sławomir Broniarz (ZNP), Darek Potyrała
(ZZGwP) oraz Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ.

kwalifikowalności. Tego rodzaju świadczenia nie powinny zniechęcać do szybkiego powrotu do zatrudnienia.
EKES potwierdza swój apel o wysokie standardy zatrudnienia i standardy społeczne i zaleca zarazem wytyczenie dla państw członkowskich celów w zakresie
świadczeń ubezpieczeniowych należnych w przypadku
utraty pracy. Należy wyznaczyć poziomy docelowe
w odniesieniu do stopy zastąpienia netto, okresu przysługiwania świadczenia i wskaźnika pokrycia.
EKES zaleca ponadto cele w dziedzinie ustawicznego
szkolenia zawodowego i aktywizacji. Pierwszym krokiem powinno być ustanowienie i monitorowanie celów
w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych należnych
w przypadku utraty pracy w procesie benchmarkingu
w ramach europejskiego semestru. EKES potwierdza
swoje zalecenie, by Europejski filar praw socjalnych

miał również wpływ na zarządzanie gospodarcze w UE.
Jego zdaniem zalecenia dla poszczególnych krajów
w ramach europejskiego semestru powinny zawierać
konkretne cele dotyczące stopy zastąpienia netto, okresu
przysługiwania świadczenia i wskaźnika pokrycia w odniesieniu do świadczeń ubezpieczeniowych należnych
w przypadku utraty pracy, a także cele w dziedzinie
ustawicznego szkolenia zawodowego i aktywizacji. Zalecenia dla poszczególnych krajów sporządza Komisja,
Rada je uchwala, a Rada Europejska zatwierdza.

Komitet przyjął ważną opinię dotycząca ubezpieczenia
na wypadek bezrobocia: Wspólne minimalne normy w
dziedzinie ubezpieczenia od utraty pracy w państwach
członkowskich UE – konkretny krok w kierunku skutecznego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych,
którego sprawozdawcą był Oliver Roepke, przewodniczący grupy pracowników w Komitecie.
W opinii czytamy m.in.:
"Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wskazuje
na 13. zasadę Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczącą zasiłków dla bezrobotnych: zgodnie z nią osoby
bezrobotne mają prawo do odpowiedniego wsparcia ze
strony publicznych służb zatrudnienia przy (re)integracji na rynku pracy i do właściwych świadczeń otrzymywanych przez rozsądny czas, odpowiednio do płaconych
przez te osoby składek i zgodnie z krajowymi zasadami

EKES zaleca uważne monitorowanie i ocenę wyników
procesu benchmarkingu. Jeżeli nie uda się poczynić wystarczających postępów na drodze do osiągnięcia pożądanych wyników, należy wprowadzić prawnie wiążący
instrument, by wesprzeć i uzupełnić starania państw
członkowskich zmierzające do modernizacji systemów
ubezpieczenia od utraty pracy. Oprócz zalecenia Rady
służącego za wskazówkę dla państw członkowskich
EKES zaleca wprowadzenie zgodnie z art. 153 TFUE
dyrektywy ustanawiającej prawnie wiążące normy minimalne dla systemów ubezpieczenia od utraty pracy
w państwach członkowskich. Powinna ona zawierać wytyczne dla norm minimalnych w odniesieniu do stopy zastąpienia netto, okresu przysługiwania świadczenia
oraz wskaźnika pokrycia świadczeń ubezpieczeniowych
należnych w przypadku utraty pracy. EKES opowiada
się ponadto za ogólnounijnymi minimalnymi standardami w zakresie dalszego kształcenia i aktywizacji w ramach ubezpieczenia od utraty pracy."
Tekst opinii poniżej. Inne opinie dostępne są na stronie
komitetu: https://www.eesc.europa.eu/

W ramach posiedzenia plenarnego odbyło się również
spotkanie członków komitetu z Europosłami. Uczestniczyło w nim przeszło 40 europosłów ze wszystkich krajów członkowskich w tym nowy komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit. Z polskich europosłów obecni byli Marek Belka, Bogusław Liberadzki, Jerzy Buzek oraz Krzysztof Jurgiel. Spotkanie
miało na celu zintensyfikowanie współpracy komitetu
z pro związkowymi europosłami w związku z projektami nowej Komisji dotyczącej europejskiej płacy minimalnej oraz planu działań dotyczącego wprowadzenie
w życie zasad Europejskiego Filara Praw Socjalnych.
Komisarz Schmit wielokrotnie podkreślał, że w swoich
działaniach będzie ściśle współpracował z EKES-em.
Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Komitet
przyznał również nagrody europejskiego społeczeństwa
obywatelskiego. Jedną z nagrodzonych inicjatyw
(drugie miejsce) był Ogólnopolski Strajk Kobiet (na
zdjęciu organizatorki). Członkowie Komitetu gratulują
organizatorkom zdobycia tej prestiżowej nagrody. [Na
zdjęciu inicjatorki strajku kobiet] / (AR).

35 lat OPZZ w Radzie OPZZ
województwa lubuskiego

Jako wyraz wdzięczności i uznania za pracę na rzecz
związku i OPZZ wręczono odznaczenia „Za Zasługi dla
OPZZ” I stopnia, które otrzymali: Dariusz Konrad, Marek Kolman i Marian Mackiewicz.
Odznaczeniami II stopnia uhonorowano: Barbarę Zajbert oraz Kazimierza Stępińskiego.
W trakcie spotkania odbyła się wystawa prac plastycznych w konkursie „OPZZ partnerem społecznym w dialogu”, którego organizatorem jest Rada PZZ Województw Lubuskiego oraz wręczono nagrody tegorocznym laureatom.
Po zakończeniu uroczystej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ: Barbara Popielarz, Piotr Ostrowski
i Sebastian Koćwin opowiedzieli o planach OPZZ na
2020 rok oraz wywołali dyskusję o systemie emerytalnym.
Spotkanie poprowadzili Bożena Mania i Dariusz Konrad.

Jubileusz 25-lecia
CPS Dialog
W uroczystościach jubileuszowych z okazji 25-lecia
Centrum Partnerstwa Społecznego 'Dialog', Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentuje Janusz Gołąb, sekretarz Prezydium Rady Dialogu
Społecznego oraz dyrektor wydziału polityki społecznej
OPZZ Bogdan Grzybowski. W imieniu przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego złożyli na ręce
pani dyrektor Iwony Zakrzewskiej życzenia z okazji jubileuszu.

Z okazji 35-lecia OPZZ w dniu 5 grudnia 2019 roku
w Zielonej Górze odbyło się uroczyste posiedzenie
Rady OPZZ Województwa Lubuskiego z zaproszonymi
przedstawicielami organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ w województwie lubuskim. W uroczystości wzięli udział wiceprzewodniczący OPZZ:
Barbara Popielarz, Piotr Ostrowski i Sebastian Koćwin.
W trakcie uroczystości podziękowano przewodniczącym lubuskiej struktury OPZZ poprzednich kadencji.

W codziennym biegu życia niewiele mamy czasu na refleksje i podsumowanie tego, co udało nam się dokonać.
Jedną z chwil, która pozwala nam zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość i pomarzyć o przyszłości jest Jubileusz.

To Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” od lat
tworzy komfortowe warunki służące mediacji i doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu oraz rozwiązywaniu
konfliktów społecznych. Przez swoją działalność badawczą, informacyjną i wydawniczą promuje dialog
społeczny i potrzebę współpracy partnerów. Centrum
tworzy warunki związkom zawodowym, organizacjom
pracodawców i rządowi do wypracowywania potrzebnych i dobrych dla Polski kompromisów.

Podlaskiego oraz Przewodniczący Organizacji Związkowych z Województwa Podlaskiego.

Dziękuję Państwu za aktywność i zaangażowanie na
rzecz rozwoju dialogu społecznego, dzięki czemu, od lat,
wspólnie możemy dbać o właściwy kształt rozwiązań
społeczno-gospodarczych i działać na rzecz zachowania pokoju społecznego i stabilnych warunków życia i
pracy.
Z okazji pięknego Jubileuszu – 25 lecia istnienia Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” proszę przyjąć najlepsze życzenia od Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Życzę kolejnych sukcesów
w realizacji ambitnych przedsięwzięć i projektów oraz
niesłabnącej satysfakcji z dotychczasowych dokonań.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych

Rada Dialogu Społecznego –
prace zespołów
problemowych w 2019 roku
W dniu 4 grudnia 2019 rok u w Zamku Camelot w
Białymstoku odbyło się posiedzenie Rady OPZZ
Województwa Podlaskiego połączone z Seminarium
pod tytułem: „ Rada Dialogu Społecznego”- prace
zespołów problemowych w 2019 roku.
Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych (OPZZ) w seminarium uczestniczyli:
Przewodniczący OPZZ oraz Wiceprzewodniczący
Rady Dialogu Społecznego Andrzej Radzikowski oraz
Sylwia Adamczyk z Wydziału Prezydialnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ze
strony Rady Województwa Podlaskiego uczestnikami
byli członkowie Prezydium, Rady OPZZ Województwa

Podczas posiedzenia Rady została przedstawiona nowo
wybrana Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Podlaskiego koleżanka Marzena Malinowska. Wręczone zostały też przez Przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego trzy Odznaki „za zasługi dla
OPZZ” dla członków KZZC MOZ przy Enea Ciepło Sp.
z o.o. Kolejnym etapem spotkania było seminarium,
które poprowadził Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który zapoznał obecnych uczestników seminarium jakimi kwestiami zajmuje się w roku 2019 zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego do spraw
prawa pracy. Przedstawił również zgłoszone przez
OPZZ propozycje tematów do planu pracy Rady Dialogu Społecznego w 2019 r. porównując stan realizacji
przyjętego przez RDS planu pracy. Przewodniczący Organizacji Związkowych oraz członkowie RDS z terenu
województwa podlaskiego zgłaszali również swoje
uwagi dotyczące dotychczasowej pracy RDS na terenie
Województwa Podlaskiego.

Warsztaty w ramach Board
Level Participation
Projekt "Board Level Participation", w którym OPZZ
pełni rolę lidera, nabiera rozpędu. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe wskazują, że partycypacja pracownicza jest szansą na rozwój firm i skutecznym narzędziem przeciwdziałania kryzysom i konfliktom
w przedsiębiorstwach. Nie ma prawdziwej demokracji
bez udziału pracowników w zarządzaniu firmami na poziomie zarządu i rady nadzorczej. O tym jak zwiększyć

udział pracowników w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw rozmawiali, w formule warsztatów, w dniach
3-4 grudnia br. na Malcie związkowcy i pracodawcy
z Polski, Serbii, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Malty.

Warsztaty poświęcone były konkretnym aspektom
uczestnictwa związkowców na szczeblu zarządu i rady
nadzorczej, współpracy ze stroną pracodawców, aspektom prawnym dotyczącym prawa unijnego i krajowego,
podejmowaniu decyzji oraz kwestiom dotyczącym
praw partnerów społecznych. W ich ramach przeprowadzono pogłębioną analizę SWOT rozwiązań prawnych,
instytucjonalnych oraz praktyk w poszczególnych krajach. Drugiego dnia z kolei przeprowadzono pogłębioną
analizę SWOT oraz na poziomie ogólnym krajów biorących udział w projekcie. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zgodni, że partycypacja jest wartością, która
należy chronić i wzmacniać. OPZZ reprezentowali:
Agnieszka Kowalik z Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych Puławy, Jerzy Wysokiński ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Orange oraz ekspert OPZZ
Norbert Kusiak. Nad całością projektu pod względem
merytorycznym czuwa Dominik Owczarek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Już za kilka miesięcy poznamy interesujące i innowacyjne wnioski końcowe.
(nq)

Barbórka w Bełchatowie
W spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE w Bełchatowie zakończyły się
oficjalne obchody Dnia Górnika. 4 grudnia odbyła
się uroczysta akademia w której udział wziął wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
W swoim przemówieniu złożył życzenia wszystkim
obecnym i byłym pracownikom polskiego przemysłu
wydobywczego, górnikom wszystkich specjalności,
pracownikom kopalń, spółek i urzędów górniczych oraz
jednostek ratownictwa górniczego. Wyraził również
ogromne uznanie dla działalności Międzyzakładowego

Zawiązku Zawodowego „ODKRYWKA” na czele
z przewodniczącym Adamem Olejnikiem, który od lat
działa w KWB Bełchatów na rzecz Pracowników Kopalni i Spółek zależnych. Podkreślił wkład związku
z działalność Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczący przypomniał
również o znaczeniu poprawnej współpracy na linii
związek zawodowy - dyrektor KWB Bełchatów Dariusz
Grzesista, który został odznaczony na uroczystości 35lecia Rady OPZZ województwa łódzkiego statuetką Temidy za poprawny dialog społeczny.

Podczas swojego wystąpienia wiceprzewodniczący
OPZZ mówił: „Przez lata byliśmy przyzwyczajani do
tego, że węgiel, to „sól i złoto polskiej ziemi”. Niestety
dziś dla całej branży surowcowo-energetycznej nastał
niełatwy czas, a węgiel, który jest podstawą polskiej
energetyki, stał się częścią sporu polityki klimatycznej.
Mimo wielu zmian i konieczności podejmowania trudnych kompromisów - życzę, by spełniły się oczekiwania
pokładane w planach rozwoju górnictwa, perspektywach eksploracji nowych złóż i wprowadzaniu najnowocześniejszych technologii zapewniających bezpieczeństwo pracownikom.”. Podkreślił również jak ważną
rolę pełni skuteczny dialog społeczny w spółce. „Cieszę
się, że wspólnie, zarząd spółki i związki zawodowe,
prowadzicie skuteczny dialog społeczny, jednocześnie
na bieżąco monitorując i analizując wpływ prowadzonej
działalności na środowisko naturalne oraz realizując
działania służące jego ochronie. Jestem przekonany, że
sprostacie wszystkim wyzwaniom.”. – zaznaczył.

Monika Bocian w Radzie
Dialogu Społecznego
12 grudnia obyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy.
Jednym z głównych punktów programu było powołanie
nowych członków składu Rady Dialogu Społecznego.

Z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych od teraz będzie w niej zasiadać również
Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego.

Monika Bocian jest wieloletnią działaczką związkową
na terenie województwa lubuskiego, która skutecznie
promuje dialog społeczny, zarówno na terenie swojego
regionu, jak i w Polsce. Jest autorką konkursów plastycznych w szkołach na terenie województwa dotyczących dialogu społecznego. Jako pierwsza zainicjowała
i promuje OPZZ oraz idee ruchu związkowego i dialogu
społecznego wśród uczestników Pol’and’Rock Festival.
Na członków Rady prezydent powołał również wicepremier Jacek Sasin, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz,
minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister finansów Tadeusz Kościński, minister klimatu Michał Kurtyka oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Posiedzenie WRDS Województwa Dolnośląskiego
09 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie WRDS,
w którym uczestniczył Andrzej Otręba Przewodniczący
Rady OPZZ województwa dolnośląskiego i Wiceprzewodniczący WRDS WD.

Podczas posiedzenia Rady Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wręczył nominacje
nowym członkom Rady : Jarosławowi Obremskiemu
Wojewodzie Dolnośląskiemu, który objął tę funkcję
9 grudnia 2019 r., Arturowi Mazurkiewiczowi Prezesowi Dolnośląskich Pracodawców, Konfederacja Lewiatan; Pawłowi Bochnowi Prezesowi Dolnośląskiego
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Piotrowi
Woeltz członkowi Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

Członkowie Rady złożyli podziękowania Pawłowi Hreniakowi, który pracował w Radzie jako wiceprzewodniczący oraz przewodniczący kadencji w 2019 roku.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami jednogłośnie powołano na przewodniczącego Rady w 2020 roku pana
Artura Mazurkiewicza, Prezesa Dolnośląskich Pracodawców reprezentującego stronę pracodawców
w WRDS WD.
Członkowie Rady zaopiniowali również „Regionalny
Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019”, który
przedstawił dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy Bartosz Kotecki.

Zmarł kol. Józef Zdebski
Z głębokim Żalem zawiadamiamy,
Że po długiej i ciężkiej chorobie odszedł nasz
PRZYJACIEL
JÓZEF ZDEBSKI
Wiceprzewodniczący, Współzałożyciel ZZG w Polsce
w Zakładach Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach,
Wieloletni Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
Żonie Mai, Rodzinie i Przyjaciołom
Składamy Najserdeczniejsze
Wyrazy Współczucia i Wsparcia
Zarząd i Komisja Rewizyjna
ZZG w Polsce ZEC S.A.
oraz Kierownictwo i pracownicy OPZZ

