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Wizyta delegacji
Szwedzkiej Konfederacji
Pracowników w OPZZ
20 listopada 2018r. Wiceprzewodniczący OPZZ
Piotr Ostrowski oraz Katarzyna Duda spotkali się z
delegacją ze Szwedzkiej Konfederacji Pracowników
(TCO). Przybliżono gościom wyzwania, z jakimi
mierzył się w tym roku OPZZ.

minimalnej
do
wynagrodzenia.

poziomu

50%

przeciętnego

Okazja do dalszej wymiany zdań i doświadczeń z TCO,
a także z innymi związkami zagranicznymi, nastąpi już
wkrótce, podczas 4. Światowego Kongresu
Międzynarodowej
Konfederacji
Związków
Zawodowych w Kopenhadze (2-7 grudnia).

Związkowcy z Mazowsza o
procesie stanowienia prawa
W ramach projektu „Partycypacja przedstawicieli
związków zawodowych i organizacji pozarządowych w
procesie stanowienia prawa”, którego beneficjentem
jest
Ogólnopolskie
Porozumienie
Związków
Zawodowych,
a
partnerem
Stowarzyszenie
Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział
Warszawski – odbył się drugi zjazd poświęcony
procesowi stanowienia prawa.

Piotr Ostrowski omówił trudną sytuację pracowników
w sferze budżetowej (m.in. nauczycieli i policjantów), a
także pracowników PLL LOT. Powiedział również o
licznych inicjatywach OPZZ w ciągu ostatnich
miesięcy, m.in. o manifestacji pt. „POLSKA
POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC!” i manifestacji
poparcia dla strajkujących pracowników naszego
narodowego przewoźnika jakim jest PLL LOT.
Wiceprzewodniczący OPZZ podkreślał ponadto ważny
dla związku postulat, jakim jest podniesienie płacy

Seminarium związkowe
KZZC

w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem
działaczy Federacji oraz zaproszonych gości.

W dniach 14 - 16 listopada 2018r w Bydgoszczy odbyło
się kolejne seminarium w ramach KujawskoPomorskiej Aademii Społecznego Inspektora Pracy
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.
Było to szkolenie doskonalące w zakresie prawa pracy,
nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i
RODO w zakładowych organizacjach związkowych.

Uczestnikami szkolenia byli członkowie Zarządu
Głównego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Społeczni
inspektorzy pracy i przewodniczący zakładowych
organizacji związkowych. Każdy uczestnik szkolenia
otrzymuje Dyplom Akademii SIP. W drugim dniu
seminarium
odbyło
się
spotkanie
z Wiceprzewodniczącą
OPZZ
Barbarą
Popielarz, która
poinformowała
o
bieżących
działaniach Kierownictwa OPZZ oraz nakreśliła plany
działania na najbliższy czas. Podziękowała za
zaproszenie , deklarując jednocześnie , że będzie
kontynuowała i wprowadzała skuteczne rozwiązania na
rzecz dialogu wewnątrzzwiązkowego.

Federacja ZZ Pracowników
Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej ma 35 lat !
W tym roku Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej
pod
przewodnictwem
Urszuli
Michalskiej obchodzi swoje 35 lecie działalności. Z
okazji tego Jubileuszu w dniu 16 listopada br.

OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący Andrzej
Radzikowski i Renata Górna, radca OPZZ.
Wiceprzewodniczący wręczył Odznaki honorowe
OPZZ I stopnia ,,Za zasługi dla OPZZ” działaczom
związkowym
Federacji,
którymi
zostali:
z
Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZ i PS –
Maria Dydyńska, Teresa Jakubiak, Marta Jolanta
Janiszewska, Marek Pyzara oraz z Opolskiej Rady
Wojewódzkiej – Mirosława Paczkowska, Anna
Porębska,
Zdzisława
Potoczna.
Na
ręce
przewodniczącej
Urszuli
Michalskiej
wiceprzewodniczący przekazał list okolicznościowy od
przewodniczącego Jana Guza adresowany do działaczy
i uczestników uroczystości (treść listu poniżej).

Przewodnicząca Urszula Michalska otrzymała wiele
gratulacji i życzeń kolejnych lat aktywności od
ministrów i innych branżowych organizacji
zawodowych i związkowych. Także Główny Inspektor
Pracy uhonorował związkowców Federacji odznakami
,,Za zasługi dla Ochrony Pracy”, a Minister Rodziny

Pracy i Polityki Społecznej przyznała odznakę ,,Primus
in Agendo” co znaczy ,,Pierwszy w działaniu”
wiceprzewodniczącej Halinie Obraniak za osiągnięcia i
aktywność w obszarze polityki społecznej i pomocy
społecznej.
35 letnia działalność Federacji i jej wkład w osiągnięcia
polskiego systemu ochrony zdrowia pokazała historia
przybliżona
we
wspomnieniach,
zdjęciach,
podsumowaniu minionych lat.

możliwościach udziału organizacji związkowych i
organizacji pozarządowych w procesie stanowienia
prawa, o współpracy związkowców z dziennikarzami i
możliwościach jej poprawy oraz o jakości dialogu
społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i
centralnym.

Krajowy Zjazd Delegatów
OPZZ Konfederacja Pracy
W dniach 16-17 listopada br. odbywał się w Łodzi VIII
Krajowy
Zjazd
Delegatów
Ogólnopolskiego
Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja
Pracy” połączony z częścią szkoleniową dla członków
Związku.

Partycypacja
przedstawicieli związków
zawodowych i organizacji
pozarządowych w procesie
stanowienia prawa - panel
dyskusyjny w Opolu
"Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i
organizacji pozarządowych w procesie stanowienia
prawa" - panel dyskusyjny zorganizowany dzisiaj w
Opolu przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział
Warszawski. Rozmawialiśmy między innymi o

Gośćmi Zjazdu byli m.in. Przewodniczący OPZZ Jan
Guz, Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego
Andrzej Otręba oraz Dyrektor Wydziału Prawno –
Interwencyjnego Paweł Śmigielski.

W trakcie prac zjazdowych przyjęto sprawozdanie
Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
dokonano zmian Statutu Związku o poprawki wniesione
przez Komisję Statutową, a także wybrano Władze
Związku na kadencję 2018 – 2023.

Zarząd Krajowy Związku
Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku
Przewodniczący
Zarządu
Krajowego,
Piotr
Ostrowski – Sekretarz ZK, Michał Deptuła – Skarbnik
ZK,
Izabella
Bilińska
–
Trzopek –
Wiceprzewodnicząca ZK,
Rafał
Styczeń
–
Wiceprzewodniczący ZK, Jerzy Kwiecień – Członek
ZK, Marcin Wiśniewski – Członek ZK, Krystian
Wieszczeciński – Członek ZK, Lubomir Kusz –
Członek ZK, Marzanna Szóstak – Członek ZK

PREZESOWI
WUG
ORAZ
WSZYSTKIM
PRACOWNIKOM
WYŻSZEGO
URZĘDU
GÓRNICZEGO PRZEWODNICZĄCY ZŁOŻYŁ
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA, ZDROWIA,
SZCZĘŚCIA RODZINNEGO ORAZ WSZELKIEJ
POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM I
ZAWODOWYM.

Jubileusz 50-lecia ZNP w
UŚ w Katowicach
16 listopada 2018 roku Przewodniczący Rady OPZZ
Województwa Śląskiego Wacław Czerkawski wziął
udział w jubileusz 50-lecia Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Krajowa Komisja Rewizyjna: Piotr Czajkowski –
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Przemysław Kuśmierski – Wiceprzewodniczący KKR,
Cezary Błaszczyk – Członek KKR, Tomasz Cybulski –
Członek KKR.

Barbórkowe obchody w
WUG w Katowicach
22 LISTOPADA 2018 R. - PRZEWODNICZĄCY
RADY OPZZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WACŁAW CZERKAWSKI UCZESTNICZYŁ W
OBCHODACH BARBÓRKOWYCH W WYŻSZYM
URZĘDZIE GÓRNICZYM.

Na ręce Pani Prezes Rady Uczelnianej Anety
Trojanowskiej Przewodniczący złożył list gratulacyjny.

Kolejny sukces
związkowców z PLL LOT
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo
PLL LOT przeciwko związkom zawodowym.
Przedmiotem sporu było zbadanie legalności
referendum strajkowego i samego strajku.

wnioski na przyszłość wyciągnie także nadzór
właścicielski. Wyrok w sprawie, to także ważny sygnał
dla związkowców i pracowników, że zawsze warto
walczyć o swoje prawa, nawet jeśli pracodawca ma do
dyspozycji potężne środki finansowe, aby utrudnić lub
uniemożliwić przeprowadzenie strajku. Pamiętajmy, że
prawo do strajku jest konstytucyjnym prawem związków
zawodowych. Żaden pracodawca nie dowiedzie przed
sądem, że jest inaczej.

Rocznica Europejskiego
Filara Praw Socjalnych
17 listopada 2017 w szwedzkim mieście Goteborg,
przy udziale Jana Guza przewodniczącego OPZZ
odbyło się podpisanie Europejskiego Filara Praw
Socjalnych (EFPS).
Filar jest porozumieniem międzyinstytucjonalnym
organów UE (Komisji, Parlamentu i Rady Unii
Europejskiej) i ma na celu wzmocnienie spraw
socjalnych w zjednoczonej Europie. Zawiera on 20
zasad regulujących przyszłe funkcjonowanie instytucji
europejskiej w dziedzinie praw socjalnych.

Sąd nie podzielił argumentacji prawnej prezentowanej
przez LOT, który chciał stwierdzenia nielegalności
działań związków zawodowych. Oddalenie powództwa
skutkuje upadkiem zabezpieczenia wydanego w tej
sprawie. Dziś uczyniono kolejny krok w drodze do
przestrzegania praw związkowych w PLL LOT!
Przewodniczący
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków Zawodowych, Jan Guz również odniósł się
do tych wydarzeń:
Jestem pewny, że racja w sprawie strajku w PLL LOT
leży po stronie związków zawodowych. Dzisiejszy wyrok
nie zamyka sprawy, ale z całą pewnością jest on
niekorzystny dla Zarządu PLL LOT i osób, które z nim
współpracowały, próbując pozbawić strajkujących ich
praw. Sąd nie przyznał im jednak racji i oddalił
powództwo w sprawie stwierdzenia nielegalności
działań związków zawodowych. Spółka powinna teraz
zastanowić się nad celowością działań podejmowanych
wobec strajkujących. Mam nadzieję, że odpowiednie

W preambule do EFPS czytamy:
„Dialog
społeczny
odgrywa
kluczową rolę we
wzmacnianiu praw socjalnych i zwiększeniu trwałego

wzrostu gospodarczego
społecznemu”

sprzyjającego

włączeniu

Jednym z realizacji zasad filaru jest uchwalona przez
Parlament UE w zeszłym tygodniu dyrektywa o
przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w
UE. Jak również ustalenie Europejskiego Urzędu Pracy.
Wielokrotnie pisaliśmy my na naszych stronach i w
publikacjach OPZZ-u – mówi Adam Rogalewski (p.o
dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ)- o
korzyściach wynikających z jego przyjęcia dla
Polski. Na wniosek OPZZ-u Rada Dialogu Społecznego
zajęła się Europejskim Filarem Praw Socjalnych.
Wierzymy, że dzięki Filarowi, Europa będzie bardziej
socjalna.
Komentując rocznice uchwalenie Filara Jan Guz
powiedział:
Filar stanowi ważny krok na drodze do wyrównania
praw społecznych z prawami gospodarczymi w UE.
Jednakże wprowadzenie w życie jego zasad zależy od
państw członkowskich. Dlatego mamy nadzieję, że
Polska będzie w czołówce państw, które wprowadzą
jego zasady w życie.
Na zdjęciach kierownictwo OPZZ świętujące jubileusz.
(AR)

OPZZ surowo potępia
zamordowanie Abdullaha
Karacana
Ogólnopolskie
Porozumienie
Związków
Zawodowych
silnie
potępia
zamordowanie
Abdullaha Karacana, przewodniczącego tureckiego
DISK/Lastik-İş
(Związku
Zawodowego
Pracowników
Przemysłu
Chemicznego
i
Oponiarskiego), który został zastrzelony 13
listopada 2018 podczas spotkania z robotnikami
fabryki Goodyear.
Jan
Guz,
przewodniczący
Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych, powiedział:
„Głęboko ubolewamy nad śmiercią Abdullaha
Karacana i ślemy szczere kondolencje do jego rodziny.
Współczujemy również osobom, które zostały zranione
w trakcie ataku oraz robotnikom, którzy byli świadkami
tego wydarzenia.

Śmierć Karacana jest wielką stratą dla Lastik-İş,
konfederacji DISK oraz całego ruchu związkowego w
Turcji. Z determinacją opowiadał się on za prawami
pracowniczymi, na przykład walcząc przeciwko
prekaryjnej pracy i outsourcowaniu przez fabryki opon
w Turcji. Jego wielkim osiągnięciem jest uzyskanie
stałych etatów dla tysięcy członków związków
zawodowych.
Apelujemy do tureckich władz o rzetelne śledztwo w tej
sprawie i wymierzenie sprawiedliwości za zabójstwo
Karacana”.

Spotkanie
przedstawicieli OPZZ
z wiceprzewodniczącym
Komisji Europejskiej
W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie
spotkanie partnerów społecznych z Valdisem
Dombrovskisem,
wiceprzewodniczącym
Komisji
Europejskiej do spraw euro i dialogu społecznego,
odpowiedzialnym także za stabilność finansową, usługi
finansowe i unię rynków kapitałowych.
Z ramienia OPZZ w wydarzeniu uczestniczyli:
wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński oraz
eksperci OPZZ: Katarzyna Duda z Wydziału
Międzynarodowego i Norbert Kusiak z Wydziału
polityki gospodarczej i funduszu strukturalnych.
Dyskusja dotyczyła bieżącej sytuacji gospodarczej
Polski oraz wyzwań stojących w 2019 roku przed
Polską i Unią Europejską.

Wiceprzewodniczący KE pozytywnie ocenił sytuację
gospodarczą w Europie. Jednocześnie silnie podkreślił
potrzebę zwiększenia odporności gospodarek państw
członkowskich: „Pojawiające się zagrożenia pokazują,
że dobry okres nie będzie trwać wiecznie. Państwa UE
potrzebują dobrze ukierunkowanych inwestycji i
nowych działań reformatorskich, aby wzmocnić
podstawy wzrostu i poprawić wydajność. Jeśli chodzi o
politykę budżetową, nadszedł czas, aby obniżyć poziom
długu publicznego i odbudować bufory fiskalne”.

Norbert Kusiak dokonał w imieniu OPZZ oceny
bieżącej sytuacji makroekonomicznej oraz wskazał na
ryzka, które mogę wystąpić w związku z rosnącą
inflacją i zapowiedzią wzrostu cen energii elektrycznej.
Skrytykował stronę rządową za niedostateczny dialog z
partnerami społecznymi w procesie stanowienia prawa.
Zwrócił także uwagę na występujący w Polsce problem
niskich płac, których dynamika powinna być
skorelowana przede wszystkim ze wzrostem
wydajności pracy.
„W Polsce owoce wzrostu gospodarczego wciąż nie są
sprawiedliwie dzielone pomiędzy kapitał i pracę, o czym
świadczy fakt, że pomiędzy rokiem 2000 a 2017 PKB w
Polsce wzrósł o 83%, natomiast realne płace zaledwie
o 59%. Aby uniknąć zagrożeń, na które wskazuje

wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, trzeba
połączyć ze sobą dwie rzeczy: inwestycje w innowacje
oraz wzrost płac. Polska ma w tym zakresie wiele do
nadrobienia. Należy zatem doprowadzić do bardziej
sprawiedliwego podziału dóbr, m.in. przez wzrost
inwestycji, podwyżki płac w sferze budżetowej i szybszy
wzrost płacy minimalnej” – powiedział Norbert Kusiak.
Ekspert OPZZ wskazał ponadto, że wynagrodzenia w
sferze budżetowej zostały zamrożone na wiele lat.
Stwierdził, że niskie płace w tej sferze szkodzą nie tylko
pracownikom i ich rodzinom oraz przedsiębiorcom, ale
całemu społeczeństwu, skutkują bowiem erozją
profesjonalnych kadr i grożą spadkiem jakości usług
sektora publicznego. (KD), (nq)

O sytuacji na rynku pracy
na posiedzeniu RRP
Na posiedzeniu Rady Rynku Pracy w dniu 20 listopada
2018 r. omówiono funkcjonowanie Krajowego
Funduszu Szkoleniowego, zapoznano się z prezentacją
wyników badań dotyczących Bilansu Kapitału
Ludzkiego, prezentacją analiz dot. aktywizacji
zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej,
prezentacją rozwiązań wykonanych w systemach IT
obszaru PSZ na potrzeby monitoringu pracy i pobytu w
celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP
oraz omówiono wniesiony przez OPZZ problem
segmentacji polskiego rynku pracy.

Wg. OPZZ w obszarze ograniczenia segmentacji rynku
pracy niewiele się dzieje, a rynek ten wymaga
interwencji. Jak wygląda ten rynek pracy zdaniem
OPZZ? Po pierwsze cechuje go segmentacja rynku
pracy na ten lepszy i gorszy rynek pracy - pierwszy
charakteryzuje się wysokimi zarobkami, dobrymi

warunkami pracy, stabilnością i bezpieczeństwem
zatrudnienia etc., zaś drugi jest jego przeciwieństwem.
Niestabilność zatrudnienia - zbytnie uelastycznienie
prawa pracy doprowadziło do tego, że mamy w Polsce
jedną z najmniejszych ochron zatrudnienia w
Europie.Czyli w Polsce najłatwiej jest zwalniać
pracowników. Patologiczna skala zatrudnienia
terminowego - 3,5 mln Polaków pracuje na umowach
terminowych. Stanowią oni ponad 21% ogółu
pracujących, co jest jednym z najwyższych odsetków w
Europie (średnia w UE to 14%). Ubóstwo wśród
pracujących – 1 milion 250 tysięcy z najniższym
wynagrodzeniem. Patologiczne zatrudnienie w
agencjach pracy tymczasowej – ponad 700 tysięcy
zatrudnionych,
najczęściej
na
najniższych
wynagrodzeniach. Rosnąca skala zatrudnienia na
umowach cywilno-prawnych – 1,3 miliona. Zmuszanie
do samozatrudnienia – 1,3 miliona. Ponad milion osób
zatrudnionych w szarej strefie. Wykorzystywanie staży
jako darmowej siły roboczej. Rekordowe na tle UE
rozwarstwienie dochodowe w Polsce. Płace nie
nadążają za wydajnością pracy. Wreszcie fatalny stan
przestrzegania przepisów prawa pracy w Polsce.
Zdaniem przedstawicieli OPZZ są to przesłanki, które
uzasadniają interwencję na rynku pracy.
(na zdjęciu członkowie Rady Rynku Pracy –
wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i
Bogdan Grzybowski dyrektor wydziału polityki
społecznej OPZZ) B.G.

Konferencja RDS
Zamówienia publiczne
okiem partnerów
społecznych, 29. 11. 2018 r.
Rada Dialogu Społecznego, przy współpracy z
Urzędem Zamówień Publicznych i Ministerstwem
Przedsiębiorczości i Technologii. organizuje
konferencję dotyczącą zamówień publicznych.
Konferencję zaplanowano na 29 listopada 2018 r. w
godz. 9:00-16:00 odbędzie się ona w Centrum
Partnerstwa
Społecznego
"Dialog"
im.
A.
Bączkowskiego, ul. Bolesława Limanowskiego 23 w
Warszawie. Poniżej szczegóły konferencji.
Zainteresowanie udziałem w wydarzeniu należy
zgłaszać do 26 listopada br. na
adres: rds@cpsdialog.gov.pl.

W programie między innymi:
PANEL I: Rola partnerów społecznych w kreowaniu
polityki zamówień publicznych – dotychczasowe
doświadczenia. Celem dyskusji będzie przedstawienie
roli partnerów społecznych w pracach nad
rozwiązaniami
ułatwiającymi
funkcjonowanie
zamówień publicznych, ze wskazaniem zebranych
doświadczeń, oraz dalszych rekomendacji do prac.
PANEL II: Klauzule społeczne – jak zwiększyć rolę
aspektów społecznych i środowiskowych w
zamówieniach publicznych. Instytucje publiczne
powinny poprzez zamówienia publiczne nie tylko
dokonywać zakupów, ale także realizować politykę
społeczną i środowiskową. Wymagają tego wyzwania
związane m.in. z potrzebą aktywizacji grup
defaworyzowanych na rynku pracy oraz zwiększenia
innowacyjności gospodarki, jak również konieczność
przekształcenia jej w gospodarkę o obiegu zamkniętym.
PANEL III: Jakość realizacji wymogu zatrudnienia
w zamówieniach publicznych. Analiza dokumentacji
na rynku zamówień publicznych przeprowadzona pod
kątem obecności i właściwego zastosowania wymogu
zatrudnienia wykazała wiele błędów.
PANEL IV: Funkcja in-house w realizacji zadań
publicznych. Uprawnienia zamawiających publicznych
do kształtowania rynku w kontekście podstawowych
celów regulacji dotyczących zamówień publicznych –
konkurencyjność, innowacyjność, realizacja zadań
publicznych.
Dotychczasowe
doświadczenia
i
wynikające z nich wnioski w kontekście ewentualnej
potrzeby nowej regulacji.
PANEL V: Rola mediacji w zamówieniach
publicznych. W trakcie panelu omówione zostaną
kwestie związane z celowością wprowadzenia do
przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
obowiązku podjęcia przedsądowej mediacji we
wstępnej fazie zidentyfikowania powstałego sporu.
Ustawodawca polski wprowadził mediacje do kpc już w
2006. Później nowelą z 2016 gruntownie ją
zmodyfikował i w obecnym kształcie można stosować
ją w zasadzie w każdym postępowaniu, które może
zakończyć się ugodą. Natomiast wydaje się, że zarówno
Zamawiający jak i Oferenci/Wykonawcy nie będą
stosować polubownych rozwiązań dobrowolnie przede
wszystkim z uwagi na fakt, że ich nie znają.

