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SPRAWY ZWIĄZKOWE

Młodzi w związkach zawodowych to jeden z tematów poruszanych podczas 
Rady OPZZ, która odbyła się 21 września br. 

Rada zapoznała się z oczekiwaniami młodych związkowców i zarekomendowała 
przeprowadzenie badań ankietowych w ogólnopolskich organizacjach członkowskich 
(OOC) aby uzyskać pogłębioną diagnozę ich problemów i oczekiwań. Rada zwróciła się 
z prośbą do przedstawicieli struktur terytorialnych OOC o zapoznanie się z wnioskami 
ze spotkań z młodymi pracownikami i przeanalizowanie ich uwag na poziomie swoich 
zakładów pracy. Rada sugeruje, aby podczas zebrań związkowych podnoszono 
zagadnienia ważne dla młodych ze szczególnym uwzględnieniem ich praw i zaleca 
wdrożenie działań, mających na celu usprawnienie współpracy i komunikacji 
międzypokoleniowej.

Prezydium OPZZ podjęło uchwały o wyróżnieniu zasłużonych związkowców
i organizacji zakładowych.

Honorowe odznaki „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia otrzymali: Krzysztof Adamski - 
związkowiec z 36–letnim stażem, od początku działalności związkowej działający
w strukturach ZZ Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP oraz Ryszard 
Guderski, który od 22 lat działa w strukturach Federacji ZZ Pracowników Mleczarstwa 
jako członek  Zarządu Krajowego. Honorową odznaką „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia 
odznaczono Niezależny Związek Zawodowy Górników KWB Turów. Organizacja 
działa w kopalni od 12 października 1982 r. Związek walczy o ochronę miejsc pracy. 
Obecnie negocjuje i wnosi propozycje do Umowy Społecznej dla Węgla Brunatnego.

Prezydium OPZZ podjęło uchwałę o rekomendacji dla Ester Lynch na 
stanowisko Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych.

Ester Lynch jest członkinią władz EKZZ od 2015 r. Pełni kluczową rolę w kreowaniu 
strategii konfederacji. Przed rozpoczęciem pracy w EKZZ odpowiadała za sprawy 
społeczne i prawne w Irlandzkim Kongresie Związków Zawodowych. Jako sekretarz 
EKZZ odpowiada za kontakty z organami Unii Europejskiej. Pilotowała sprawy 
związane z Europejskim Filarem Praw Socjalnych oraz europejską płacą minimalną.
Na jednym z ostatnich posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego przyjęto 
dyrektywę w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE, co w dużej mierze jest 
zasługą EKZZ, reprezentowaną w negocjacjach przez Ester Lynch. 

Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

23 września 2022 r. 

Więcej informacji z działań
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KOMENTARZ TYGODNIA

Młodzi ludzie coraz gorzej widzą swoją przyszłość, mają niskie poczucie 
sprawczości, boją się bezrobocia. 

Uważają, że znalezienie satysfakcjonującej pracy musi się łączyć z wyjazdem za granicę. 
W rezultacie niechętnie angażują się w życie publiczne myśląc, że nie są w stanie zmienić 
otaczającej  rzeczywistości. Dlatego zwiększyliśmy ilość podejmowanych inicjatyw po to, aby 
dać młodym ludziom poczucie siły, przywrócić im wiarę we własne możliwości, a także przekazać 
wiedzę, jak zadbać o swoją przyszłość już teraz. Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych chce ułatwić im start w dorosłość. Tworzymy możliwości działania związkowcom 
młodego pokolenia, aby młodzi ludzie podejmujący pierwszą pracę byli godnie traktowani przez 
pracodawców.  
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20 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. 
ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

W punkcie dotyczącym emerytur pomostowych głos zabrali przedstawiciele 
organizacji członkowskich OPZZ, którzy opowiadali się za likwidacją wygasającego 
charakteru emerytur pomostowych oraz rozszerzeniem wykazu stanowisk pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wskazali ponadto, że 
mimo upływu 8 lat od ostatecznego terminu na przygotowanie strategii wspierania 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat 
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która miała zostać 
przygotowana w zamian za wprowadzenie wygasającego charakteru emerytur 
pomostowych, minister właściwy do spraw pracy nie przedstawił propozycji 
dokumentu. 

Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przyjęto dyrektywę
w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej. 

Kolejnym krokiem przed publikacją dyrektywy w Dzienniku Urzędowym jest 
zatwierdzenie jej treści w Radzie Unii Europejskiej. Z zadowoleniem należy ocenić 
postawę polskich europosłów głosujących za dyrektywą. Interesująco z punktu 
widzenia krajowej polityki wyglądają głosy oddane przeciwko dyrektywie mającej na 
celu zapewnienie godziwych płac w UE i wzmocnienie układów zbiorowych pracy, 
oraz głosy wstrzymujące się. Przeciwko głosowali europosłowie: Joachim Brudziński
i Patryk Jaki. Wstrzymali się m.in. Adam Bielan i Anna Zalewska. Za dyrektywą 
głosowali m.in. Jerzy Buzek, Jarosław Kalinowski, Robert Biedroń, Włodzimierz 
Cimoszewicz i Leszek Miller.



Przegląd tygodnia na Facebooku OPZZ

CentralaOPZZwejdź i polub profil FB OPZZ: 
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Poniedziałek, 19 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Mielnie odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez 
#OPZZ. W jego trakcie podsumowano kampanię prowadzoną w ramach akcji „Młodzi w związ-
kach zawodowych” oraz rozmawiano o przyszłości rynku pracy i związków zawodowych w Polsce.
 
#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #Młodzi  

OPZZ stawia na młodych
Jutro należy do młodych! OPZZ od roku organizuje spotkania i warsztaty dla osób poniżej 40. roku życia.

OPZZ.ORG.PL

Wtorek, 20 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

14-16 września w Turynie odbyło się szkolenie „Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing 
Event”, na którym poruszano tematy związane z aktualną sytuacją i pozycją młodych pracowni-
ków na rynku pracy, a także wyzwaniami czekające związki zawodowe w Europie. Podczas 
spotkania OPZZ reprezentowali Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP 
Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA.
 
#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #turyn 

Szkolenie „Breaking the Age Wall" w Turynie
14-16 września w Turynie odbyło się szkolenie „Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing Event”.

OPZZ.ORG.PL

Czwartek, 22 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Za nami trzecia edycja Akademii Organizowania OPZZ
Przez ostatnie dwa dni trenerzy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych dzielili się 
swoimi doświadczeniami z uczestnikami Akademii w zakresie skutecznej komunikacji z pracowni-
kami, narzędzi związkowych wspierających organizowanie pracowników w związek zawodowy czy 
ćwiczeń warsztatowych z planowania własnych kampanii.
 
#OPZZ #pracownicy #ZwiązkiZawodowe #pracownicy #RazemSilniejsi 

Trzecia Edycja Akademii Organizowania OPZZ za nami!
OPZZ.ORG.PL

Środa, 21 września 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Walczymy o emerytury pomostowe !
Widzimy się w Warszawie 19 października !
Zapraszamy, razem możemy więcej !

#OPZZ #pomostówki #emeryturypomostowe #ZwiązkiZawodowe #protest


