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Oświadczenie OPZZ
ws. nasilających się akcji
protestacyjnych w Polsce

Oświadczenie Kierownictwa
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych

pokładowego i lotniczego, rolników, taksówkarzy czy
psychologów i terapeutów.
Jako OPZZ wielokrotnie próbowaliśmy skupić uwagę
rządu na problemach pracowniczych, tak by nie
dopuścić do nawarstwiania się konfliktów. W tym celu
zorganizowaliśmy kilkanaście akcji ostrzegawczych,
spotkań z pracownikami, konferencji, wystąpień do
Premiera RP Mateusza Morawieckiego i podległych
mu ministrów. Niestety bezskutecznie. Dlatego, 22
września odbyła się pokojowa, ogólnokrajowa
manifestacja pracowników pod hasłem: „Polska
Potrzebuje Wyższych Płac!”, w której udział wzięli
pracownicy wszystkich branż OPZZ -przedstawiciele
górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki,
usług
publicznych,
budownictwa i
przemysłu
drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki.
Mimo próby porozumienia się, rząd zlekceważył apel
wielu tysięcy polskich pracowników.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
od miesięcy sygnalizuje
załamanie
dialogu
społecznego w Polsce. Lekceważenie partnerów,
bagatelizowanie
Rady
Dialogu
Społecznego,
ignorowanie postulatów pracowniczych stało się
regułą.

Chcemy przypomnieć rządowi, że Polacy wciąż
zarabiają zbyt mało. Będąc w czołówce najdłużej
pracujących w Europie nasze wynagrodzenia często
nie wystarczają na utrzymanie rodziny. Z tego powodu
popieramy wszystkie
legalne
formy
działania
związków zawodowych, prowadzące do poprawy
warunków pracy i wynagrodzeń pracowników.

Obserwujemy pogłębiające się niezadowolenie i
pogorszenie nastrojów społecznych. W całym kraju
nasilają się akcje protestacyjne, których przykładem są
dzisiejsze strajki m.in. pracowników personelu

Liczymy na to, że rząd pochyli się nad postulatami
polskich pracowników, wróci do prowadzenia
merytorycznego dialogu społecznego z partnerami i w
miarę możliwości zacznie realizować politykę pro-
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pracowniczą, uwzględniającą poprawę warunków
pracy i płacy Polaków. Ostrzegamy, że jeżeli rząd
Premiera RP Mateusza Morawieckiego nie znajdzie
czasu, by zająć się naszymi sprawami, pracownicy
wszystkich branż OPZZ po raz kolejny przyjadą przed
KPRM, by osobiście przedstawić swoje postulaty.
Kierownictwo OPZZ

Posiedzenie Komisji Polityki
Senioralnej OPZZ
Podczas posiedzenia dyrektor departamentu
polityki senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Lidia Ułanowska przedstawiła
działania rządu na rzecz aktywnego starzenia się i
polityki senioralnej.

Omówiono również inicjatywy partnerów społecznych
w zakresie aktywnego starzenia się i solidarności
międzypokoleniowej, z uwzględnieniem prac Rady
Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący OPZZ
Andrzej Radzikowski i dyrektor wydziału polityki
społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski zapoznali
zebranych z aktualnymi problemami omawianymi na
posiedzeniach zespołu problemowego RDS ds.
ubezpieczeń społecznych. Renata Górna – radca OPZZ
odniosła się do działań na rzecz osób starszych w
ramach RDS. Członkowie Komisji Polityki Senioralnej
OPZZ zaproponowali tematy do ramowego planu
działań na kadencję, z uwzględnieniem Programu
OPZZ na lata 2018-2022 w zakresie działalności
komisji.
Podczas
posiedzenia
dokonano
wyborów
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji
Polityki
Senioralnej
OPZZ.
Na
funkcję
przewodniczącego
Komisji
wybrano
Jerzego
Wiśniewskiego
(ZNP)
na
funkcję
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wiceprzewodniczących
Komisji
wybrano
kol.
Wiesławę Taranowską (Związek Uzdrowisk Polskich),
Krystynę Mastalerczuk (Poligrafowie), Ewę Adamską
(ZNP Kraków) oraz Tadeusza Szmita (RW OPZZ
Mazowsze).
B.G.

Inauguracyjne posiedzenie
Komisji Kobiet OPZZ
17 października w siedzibie Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Komisji Kobiet, które
poprowadziła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara
Popielarz.

W pierwszej części spotkania wiceprzewodnicząca
OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła proponowany
porządek obrad oraz podjęła temat regulaminu pracy
Komisji Kobiet oraz omówiła przebieg i sposób
przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i
wiceprzewodniczących Komisji Kobiet OPZZ nowej
kadencji.
Następnie wybrano komisję skrutacyjną, w skład której
weszły kol. Łykowska Magdalena, Siry Agata, Szostak
Joanna.
Jako kandydatkę na Przewodniczącą Komisji
wyłoniono
byłą
Wiceprzewodniczącą
OPZZ,
członkinię Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich,
Wiesławę
Taranowską.
Uczestniczki
Komisji
jednogłośnie
poparły
ją
na
stanowisko
Przewodniczącej Komisji Kobiet. Kolejno po wyborze
przewodniczącej członkinie przeszły do wyborów
wiceprzewodniczących. Chętnych do objęcia tego
stanowiska było 13 uczestniczek. W głosowaniu
wygrały: Drogosz Elżbieta, Sońta Czesława, Świercz
Dorota oraz Śnitko - Satyła Ewa.

W drugiej części spotkania wiceprzewodnicząca OPZZ
Barbara
Popielarz
przedstawiła
najważniejsze
działania i inicjatywy związane z problematyką kobiet
na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Następnie głos zabrały członkinie Komisji. Poruszały
najważniejsze problemy związane z działaniem na
rzecz kobiet w poszczególnych branżach i regionach.
Omówiony został również plan pracy Komisji na 2019
rok oraz ramowego planu działań na bieżącą kadencję
z uwzględnieniem Programu Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2018 –
2022 w zakresie działalności komisji. W ciągu
konstruktywnej
dyskusji
wyłoniono
mnóstwo
pomysłów na udoskonalenie planu działań Komisji.
Bo bardzo żywej dyskusji, wprowadzeniu kilku
poprawek ostatecznie plan oraz wnioski zostały
zaakceptowane i przyjęte do realizacji.
ŁM

Obradowała Komisja Ochrony
Pracy
18 października odbyło się inauguracyjne
posiedzenie
Komisji
Ochrony
Pracy
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków
Zawodowych,
które
poprowadzili
wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i
Radca OPZZ Renata Górna.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną, w skład której
weszły kol. Joanna Dąbrowska kol. Sylwia StarońskaPająk Sylwia oraz kol. Czesława Sońta i
przeprowadzono wybory. Na przewodniczącego
Komisji Ochrony Pracy OPZZ wybrano kol. Grzegorza
Pawlaka
z
Organizacji
Zakładowej
OPZZ
„Konfederacja Pracy” w Państwowej Inspekcji Pracy
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Na
wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ
wybrano: Tomasza Ogrodnika z Grupy AZOTY,
Eweliną Podkowę z Zarządu Głównego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Wymiaru Sprawiedliwości RP w Poznaniu, Bronisława
Szczecińskiego ze Związku Zawodowego Dyżurnych
Ruchu PKP oraz Sylwię Osiadacz z Samorządnego
Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników
ZOZ w Kłodzku.
W drugiej części spotkania Renata Górna ekspert
OPZZ wydziału polityki społecznej, rynku pracy,
ubezpieczeń i zdrowia, przedstawiła działalność OPZZ
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy
na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Następnie
omówiła aktywności OPZZ w zakresie aktualnie
realizowanych kampanii i współpracy instytucjonalnej.
W kolejnej części wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej
Radzikowski omówił Program OPZZ na lata 2018 –
2022 przyjęty na IX Kongresie OPZZ w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ostatniej części posiedzenia członkowie komisji
dyskutowali nad planem pracy Komisji w 2019 roku
oraz nad ramowym planem działań w nowej kadencji.
AS

Posiedzenie Rady Branży OPZZ
,,Usługi Publiczne”

W pierwszej części spotkania wiceprzewodniczący
OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił regulamin
pracy komisji oraz omówił przebieg i sposób
przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i
wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ
nowej kadencji.
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W dniu 15 października br. w siedzibie OPZZ
odbyło się posiedzenie Rady Branży OPZZ ,,Usługi
Publiczne”, pod przewodnictwem przewodniczącej
Urszuli Michalskiej. Uczestniczył w nim także
wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski
oraz członkowie Rady Branży reprezentujący
organizacje ochrony zdrowia, komunalnych,
pracowników
cywilnych
wojska,
służby

mundurowe, wymiar sprawiedliwości, uzdrowiska.

Odbył się strajk pracowników
PLL LOT - ogłoszenie o akcji
strajkowej
Ogólnopolskie
Porozumienie
Związków
Zawodowych popiera wszystkie legalne formy
działania związków zawodowych, prowadzące do
poprawy warunków pracy i wynagrodzeń
pracowników.

W trakcie posiedzenia, omówiono sytuację płacową
pracowników
poszczególnych
sektorów
reprezentujących usługi publiczne. Wspólnym i
najważniejszym wnioskiem z dyskusji i informacji
przekazanej przez członków branży jest brak dialogu
strony rządowej z organizacjami członkowskimi w
obszarze zagadnień płacowych i warunków pracy.
Dotyczy to zarówno pracowników ochrony zdrowia,
jak i służb mundurowych, cywilnych wojska i
wymiaru sprawiedliwości. Atmosfera braku dialogu
sprzyja podejmowaniu decyzji o sporach zbiorowych.
Uzgodniono konieczność ciągłego monitorowania
sytuacji, zwłaszcza realizacji postulatów złożonych
wspólnie w Petycji podczas wrześniowej manifestacji.
Członkowie Rady Branży bardzo pozytywnie ocenili
także działania OPZZ związane z organizacją
Ogólnopolskiej Manifestacji ,,Mam dość”, która
odbyła się w Warszawie 22 września br., podkreślając
konieczność integracji wspólnych działań i jeszcze
większą współpracę organizacji członkowskich OPZZ,
nie tylko w ramach branży.
Podczas
posiedzenia
dokonano
wyborów
wiceprzewodniczących Rady Branży OPZZ. Zostali
nimi:
Tomasz
Dybek
(przewodniczący
Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Fizjoterapii),
Pszczółka Teresa (przewodnicząca Federacji ZZ
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w
Polsce) oraz Oleksak Krzysztof (przewodniczący ZZ
Strażaków ,,Florian”).
Zdecydowano także o utworzeniu Sekcji Ochrony
Zdrowia w ramach branży, z uwagi na różnorodność
problemów w tym sektorze, jak i szeroką reprezentację
branżowych organizacji związkowych wchodzących w
skład branży. Na pierwszym spotkaniu sekcji zostanie
powołany jej przewodniczący. RG
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OGŁOSZENIE O AKCJI STRAJKOWEJ
MIĘDZYZAKŁADOWEGO KOMITETU
STRAJKOWEGO
W związku z bezprawnym zwolnieniem z pracy
Przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu
Pokładowego i Lotniczego, Moniki Żelazik, a także
pozorność działań w kwestii rozwiązania sporu
zbiorowego, Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy
ogłasza rozpoczęcie ogólnozakładowej akcji strajkowej
w PLL LOT S.A., polegającej na dobrowolnym,
powszechnym powstrzymaniu się od pracy przez
protestujących pracowników. Strajk rozpocznie się w
siedzibie pracodawcy, przy ulicy Komitetu Obrony
Robotników 43, w Warszawie, dnia 18 października
2018 roku, o godzinie 5 rano.
W związku ze sporem zbiorowym zawisłym
19.11.2013 r, W którym, po trzyletniej mediacji,
podpisano protokół rozbieżności dnia 27.04.2017 r.,
została bezprawnie zwolniona z pracy przewodnicząca
ZZPPiL Monika Żelazik, i do dzisiaj, mimo licznych
prób mediacji i nakłaniania pracodawcy do zmiany
stanowiska w tym względzie, nie została przywrócona
do pracy. Sytuacja ta zmusza nas do rozpoczęcia

strajku, zgodnie z art. 17 par. 2 Ustawy o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych:
Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być
ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości
rozwiązania sporu według zasad określonych w art. 7
zgłoszenie sporu zbiorowego-14. Strajk może być
zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeżeli
bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło
przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w
wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z
prowadzącym spór działaczem związkowym.
Prezes Rafał Milczarski a także inni członkowie
Zarządu PLL LOT w licznych wypowiedziach
publicznych, wielokrotnie, w ciągu minionych 4
miesięcy, wyrażali negatywne stanowisko w kwestii
przywrócenia p. Moniki Żelazik do pracy.
Ponadto
żądamy
wprowadzenia
regulaminu
wynagradzania z roku 2010, zgodnie z wyżej
wymienionym trwającym sporem zbiorowym.
Rozmowy,
które
pracodawca
prowadzi
z
przedstawicielami związków zawodowych są pozorne i
mają na celu przedłużanie procesu, bez zamiaru jego
zakończenia porozumieniem. Pracodawca, mimo
bardzo napiętej sytuacji społecznej, nie przedstawił
ŻADNEJ
propozycji
nowego
regulaminu
wynagradzania. Na uwagę zasługuje również fakt, że
W PLL LOT S.A. obecnie nie obowiązuje żadna
regulacja płacowa.
Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy podjął decyzję
o strajku mając na względzie powyższe, a także
oburzenie i brak zgody pracowników PLL LOT na
niesprawiedliwość, której doznała i na sytuację
życiową, w której znalazła się przewodnicząca Monika
Żelazik.
Należy również nadmienić, że w ostatnim czasie
pracodawca dopuścił się licznych przypadków nękania
pracowników
a
w
szczególności
działaczy
związkowych, takich jak: nękanie i nagana dla
przewodniczącego Związku Zawodowego Pilotów
Komunikacyjnych, Adama Rzeszota, degradację
wiceprzewodniczącej
ZZPPiL,
Agnieszki
Szelągowskiej.
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Międzynarodowa
Konferencja w Dreźnie

W dniach 09-10.10.2018 r. w Dreźnie odbyła się
Międzynarodowa konferencja „Praca przyszłości na
Trójstyku Polska – Niemcy – Czechy”, w której wzięli
również udział przedstawiciele Rady OPZZ
województwa
dolnośląskiego.
Na
konferencji
szczególny
nacisk
położono
na
tematykę
oddziaływania cyfryzacji na rynek pracy i rozwój
regionalny. Poruszono problemy dotyczące:
*wpływu postępującej automatyzacji i rozwoju
sztucznej inteligencji na poziom zatrudnienia
*konkurencyjności pracowników na rynku pracy
zdominowanym w przyszłości przez roboty
*wspierania rynku pracy przez nowe technologie
*braku strategii rządzących na temat wpływu rewolucji
cyfrowej na rynek pracy
Przewodniczący Rady Andrzej Otręba został
zaproszony do moderowania panelu dyskusyjnego –
Praca przyszłości na pograniczu. Dyskutowano między
innymi o możliwościach rozwoju wykwalifikowanych
kadr, kształceniu i doskonaleniu zawodowym oraz
transgranicznej mobilności pracowniczej.
Podczas konferencji odbyły się również uroczystości z
okazji 25-lecia Międzyregionalnej Rady Związkowej
Łaba-Nysa. [RW OPZZ]

Szkolenie "Pracuj legalnie" w
Katowicach
4 października 2018r. w Centrum Biurowym Plac
Grunwaldzki w Katowicach odbyło się szkolenie
pt. "Pracuj
legalnie" w
ramach
kampanii
Państwowej Inspekcji Pracy, które miało na celu:
1/ propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce
zatrudnienia w szarej strefie i przyjmujących ofertę
pracy nielegalnej;
2/ uświadomienie pracującym korzyści wynikających z
wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń
wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej
lub deklarowanej fałszywie;

przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do
pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze
szczególnym uwzględnieniem pracowników
z
Ukrainy). [RW OPZZ]

Akcja Pracuj Legalnie w
Opolu
16.10.2018 r. w siedzibie opolskiej Państwowej
Inspekcji Pracy, odbyło się szkolenie, które ma na
celu zapoznanie pracowników i pracodawców z
przepisami
dotyczącymi
zatrudniania
cudzoziemców w Polsce oraz przekazanie
informacji na temat prawnej ochrony pracy i
technicznego
bezpieczeństwa
pracy.
Współorganizatorem spotkania była Rada OPZZ
województwa opolskiego, w ramach akcji "Pracuj
legalnie".

3/ piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych
przez tych pracodawców, którzy decydują się na
powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa;
4/ informowanie o formach i możliwościach
skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej
Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska
kampania
informacyjno-edukacyjna z obszaru
legalności zatrudnienia, której realizacja planowana
jest na lata 2017 - 2019. Jej zadaniem jest podniesienie
świadomości pracodawców i pracowników z zakresu
zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi
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„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska
kampania
informacyjno-edukacyjna
z
obszaru
legalności zatrudnienia, której realizacja planowana
jest na lata 2017 - 2019. Jej zadaniem jest podniesienie
świadomości pracodawców i pracowników z zakresu
zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do
pracodawców i pracowników. Wyniki kontroli PIP
prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że
wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie
warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z
najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń
i wypadków związanych z pracą) problemów
polskiego rynku pracy. [RW OPZZ]

