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Sprawy związkowe

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski spotkał się z Główną Inspektor 
Pracy Katarzyną Łażewską – Hrycko 

Mówiono o działaniach kontrolnych i prewencyjnych Inspekcji Pracy w czasie pandemii. 
Przewodniczący zaproponował nowelizację ,,Porozumienia o współpracy pomiędzy OPZZ 
i GIP” podpisanego w 2007 r.  -  dokonanie przeglądu jego zakresu  i poszerzenie o obszary 
związane z nowymi wyzwaniami rynku pracy.  Dyskutowano także o szkoleniach dla organizacji 
związkowych OPZZ organizowanych przez Okręgowe Inspektoraty Pracy i Ośrodek Szkolenia 
PIP we Wrocławiu, wyzwaniach związanych z pracą zdalną, działaniach kontrolnych 
dotyczących warunków pracy  opiekunek domowych delegowanych do pracy w Niemczech 
oraz projekcie OPZZ i Konfederacji Lewiatan ,,Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. 

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w czasie pandemii oraz związkowe 
obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
(28 kwietnia) były przedmiotem posiedzenia Komisji Ochrony Pracy

W obradach komisji brali udział członkowie kierownictwa OPZZ: przewodniczący Andrzej 
Radzikowski i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, którzy poinformowali o  bieżących  
działaniach konfederacji i aktywności OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. Podczas 
posiedzenia omówiono i wymieniono poglądy na temat praktycznego przebiegu czynności 
kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Szczególną uwagę poświęcono sposobom 
i zakresom przeprowadzania kontroli w czasie pandemii (z uwzględnieniem tzw. kontroli 
,,covidowych”) w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym okresie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kolejny raz upomina się 
o wprowadzenie emerytur stażowych

Apel konfederacji znalazł się na biurku Prezesa Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława 
Kaczyńskiego. Jako strona społeczna, OPZZ domaga się wprowadzenia tych rozwiązań 
do prezentowanego przez partię rządzącą Nowego Polskiego Ładu – a dokładniej, do punktu 
„Złota jesień życia”. Warto przypomnieć, że pod obywatelskim projektem ustawy 
wprowadzającej emerytury stażowe podpisało się ponad 700 tys. osób pracujących, 
co przekłada się na wysokie społeczne poparcie dla tego rozwiązania. Jako największa 
konfederacja związkowa, OPZZ uważa, że wprowadzenie emerytur stażowych do polskiego 
prawodawstwa jest konieczne. Batalia o godną emeryturę dla Polek i Polaków trwa już zbyt 
długo. 

www.opzz.org.pl



Rozpoczęło się wysłuchanie publiczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy 
(KPO)

Tematem przewodnim pierwszego dnia dyskusji (22 marca br.) była odporność 
i konkurencyjność gospodarki. W wysłuchaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, 
partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. OPZZ było jedyną centralą związkową, 
która zaprezentowała w trakcie wysłuchania opinię do KPO. Krytyczne stanowisko OPZZ 
przedstawili Anna Kieracińska i Norbert Kusiak. Wskazali, że KPO nie jest, jak na razie, właściwą 
odpowiedzią na wyzwania gospodarcze przed którymi stoi Polska w kontekście wychodzenia 
z pandemii COVID-19. Przede wszystkim KPO nie gwarantuje wyższych wynagrodzeń 
w kontekście rosnącej wydajności pracy oraz podniesienia jakości miejsc pracy.

Kraj

Drugi dzień wysłuchania publicznego w sprawie Krajowego Planu Odbudowy 
poświęcono transformacji cyfrowej

W ramach KPO planowane są inwestycje, których celem jest wyeliminowanie wykluczenia 
cyfrowego i braku dostępu do szybkiego Internetu. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, postulował 
uporządkowanie przepisów prawa dotyczących pracy zdalnej oraz zagwarantowania 
pracownikom zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem pracy poza siedzibą 
pracodawcy. Aleksandra Wąsik, ekspertka ZNP, podkreśliła, że w KPO brakuje odrębnego 
komponentu dotyczącego edukacji. Jerzy Wysokiński, przewodniczący ZZ Inżynierów 
i Techników w Orange zauważył, że wciąż są miejsca, gdzie nie ma dostępu do usług cyfrowych, 
dlatego konieczne są zmiany w przepisach (np. prawa budowlanego) przyspieszające 
inwestycje.

,,Efektywność, jakość i dostępność systemu ochrony zdrowia” to kolejny obszar 
w trzecim dniu wysłuchania publicznego w sprawie Krajowego Planu 
Odbudowy 

OPZZ wskazało na potrzebę finansowego doinwestowania niektórych komponentów KPO, 
w szczególności odnoszących się do infrastruktury podmiotów leczniczych oraz wyzwań 
kadrowych. Podkreśliliśmy ogólnikowość i deklaratywność wielu obszarów Planu oraz 
nieuzasadnione odwoływanie się do nieznanego dotąd dokumentu ,,Zdrowa przyszłość. 
Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”. Zdaniem OPZZ główny cel 
powinien być skoncentrowany na przywróceniu realnej dostępności do ochrony zdrowia 
dla wszystkich pacjentów, utrzymaniu wydajności systemu ochrony zdrowia w czasie pandemii, 
a po jej zakończeniu wzmocnieniu organizacyjnym i finansowym systemu. 

www.opzz.org.pl
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Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii 2020

Głównym tematem posiedzenia był projekt Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Odporności 
(KPO). Przedstawicielka OPZZ, Katarzyna Pietrzak, stwierdziła m.in. że KPO odnosi się do 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma wiele mankamentów, a jej realizacja 
stoi pod znakiem zapytania. Nie wiemy również, jak KPO koresponduje z założeniami 
nieupublicznionych dotąd dokumentów tj. Polityką Przemysłową i Nowym Ładem. Ponadto słabo 
odzwierciedla treść Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, choć powinien służyć do jego 
wdrożenia. KPO nie przedstawia także odpowiednich działań w obszarze Zaleceń Rady UE, 
szczególnie w zakresie jakości zatrudnienia i jakości dialogu społecznego. 

Kraj

W Łodzi obradowała Rada OPZZ województwa łódzkiego z udziałem 
wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz

Wiceprzewodnicząca omówiła sprawy realizowane aktualnie przez Centralę. Przewodniczący 
RW Marek Błaszczyk przybliżył działania Zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego województwa łódzkiego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego. Mówił 
też o przygotowaniach do obchodów  Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy oraz Święta Pracy. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Hutchinson 
Poland Łódź, Zakład nr 1. Przewodniczący podziękował im za przystąpienie do struktur OPZZ. 
Zygmunt Mierzejewski poinformował o stanie prac nad dokumentami niezbędnymi do 
pozyskania funduszy europejskich - Umowa Partnerstwa, Programy dla województwa, Krajowy 
Plan Odbudowy. 

Zarząd „Relax-Tour” Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 
cenników usług świadczonych przez obiekty należące do spółki bonifikaty 
cenowej dla członków związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ

W dniach od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 wprowadza się bonifikatę cenową w wysokości 
10% kosztów korzystania z usług świadczonych w obiektach należących do Spółki przez 
członków związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ. Dowodem przynależności do tych 
organizacji jest ważna legitymacja członka związku zawodowego z opłaconymi na bieżąco 
składkami związkowymi lub zaświadczenie wystawione przez zarząd właściwej organizacji 
związkowej. Relax-Tour zaprasza związkowców do Szklarskiej Poręby, Karpacza, Mielna 
i Jastrzębiej Góry (więcej: www.relaxtour.pl).

www.opzz.org.pl



”Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z zadowoleniem 
przyjmuje zaproponowany przez Komisję Europejską projekt 
równościowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

W projekcie dokumentu organy Unii Europejskiej zajmują stanowisko w sprawie 
wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką 
samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów 
przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. OPZZ zwraca jednak 
uwagę, że należy objąć przepisami przyszłej Dyrektywy jak największą liczbę 
przedsiębiorstw i pracowników, aby rzeczywiście zmniejszyć lukę płacową 
i ograniczyć dyskryminację płacową. Zobowiązanie pracodawców zatrudniających co 
najmniej 250 pracowników do publicznego udostępniania określonych informacji jest – 
w ocenie OPZZ  – niewystarczające.

Komentarz tygodnia

Francuskie związki zawodowe nauczycieli zażądały dostępu do szczepionek 
przeciwko Covid-19 dla wszystkich pracowników sektora edukacji. 

W komunikacie prasowym związku zawodowego SNUipp – FSU czytamy: „Szczepienia 
pracowników edukacji pozwoliłby na zachowanie ciągłości publicznych usług edukacyjnych, 
niezbędnych dla uczniów i ich rodzin przy jednoczesnej ochronie pozostałej części populacji”. 
Związkowców poparł m.in. szef oddziału chorób zakaźnych w paryskim szpitalu Bichat i członek 
Rady Naukowej doradzającej rządowi prof. Yazdana Yazdanpanaha, który oświadczył, że 
szczepienia pracowników sektora edukacji pomogłyby chronić również pozostałą część 
populacji. „Należy pomyśleć o najbardziej eksponowanych osobach” - podkreślił prof. 
Yazdanpanaha.  Szkoły pozostają we Francji otwarte od września, również w departamentach 
objętych lokalnymi lockdownami. 

Jamie Oliver, kucharz znany z telewizyjnych programów kulinarnych prowadził 
sieć restauracji. Dwa lata temu popadł w kłopoty finansowe

Zamknięto wówczas 22 z 25 jego restauracji, a około 1000 osób straciło pracę. 196 byłych 
pracowników restauracji wytoczyło proces Oliverowi. Wygrali i udało im się uzyskać 500 tys. 
dolarów. Sąd stwierdził, że firma nie przestrzegała ustawy o związkach zawodowych, która 
wymaga od pracodawców konsultacji ze swoim personelem przed zamknięciem. Jednakże 
właściciele lokali nie mogą sobie pozwolić na wypłatę odszkodowania z własnej kieszeni. Koszt 
spadnie na podatników. Wynagrodzenie strat zostanie wypłacone przez Redundancy Payments 
Service (RPS), który jest częścią agencji rządowej Insolvency Service. 

Świat
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