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

W Sejmie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy zwołane
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy 
Pracy i Chorób Zawodowych. 

Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy stracili życie na stanowiskach pracy w tragicznych 
wypadkach, do których ostatnio doszło w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Uczestnicy obrad 
dyskutowali m.in. o roli bezpieczeństwa w prewencji wypadków i chorób zawodowych,
o bezpieczeństwie i higienie pracy w sektorach gospodarki. W opinii przewodniczącego OPZZ 
Andrzeja Radzikowskiego, praktyka i statystyki pokazują, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie 
działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy, bezpieczeństwo pracy ma wyższe 
standardy, a pracownicy są lepiej chronieni. 

OPZZ wspólnie z Lewicą przedstawił w Sejmie projekt ustawy gwarantujący 
bezpieczeństwo działaczy związkowych.

W Polsce nieuczciwym pracodawcom opłaca się zwalniać liderów i liderki związków 
zawodowych. Co z tego, że prawo teoretycznie chroni związkowców, skoro sprawy 
o przywrócenie do pracy ciągną się latami. Nawet, jeżeli pracodawca przegra proces, to często 
dzięki zwolnieniu osób stojących na czele związku, udaje mu się rozbić organizację związkową. 
Projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie musiał udowodnić przed sądem prawo do 
zwolnienia związkowca. Tym samym pracodawca do czasu wydania wyroku nie będzie mógł – 
tak po prostu – pozbyć się związkowca z zakładu. Projekt popierają również inne centrale 
związkowe. 

www.opzz.org.pl
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Kraj

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin został wybrany na Przewodniczącego 
Rady Rynku Pracy. 

RRP to organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw pracy w zakresie polityki 
rynku pracy oraz organ stanowiący w sprawie wydatkowania środków z rezerwy Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Do zakresu działania Rady należy m.in.: opiniowanie projektu 
Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji; opiniowanie 
przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków 
KFS i planu ich wydatkowania; opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu 
Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu; realizacja zadań 
określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy.

Świat

Co najmniej czternastu liderów i działaczy niezależnego ruchu związkowego na 
Białorusi zostało zatrzymanych przez służby bezpieczeństwa KGB. 

Wśród zatrzymanych są Aleksandr Jaraszuk, przewodniczący Białoruskiego Kongresu 
Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP), zrzeszonego w Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC), Siergiej Antusewicz, wiceprzewodniczący BKDP, 
Aleksandr Buchwostow, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Metalowców SPM
i Mikołaj Szarach, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Białorusi SPB.
W mieszkaniach liderów związkowych, a także w biurach związkowych przeprowadzono 
rewizje, przeszukano komputery i inne urządzenia elektroniczne. Piotr Ostrowski, 
Wiceprzewodniczący OPZZ, skomentował te wydarzenia: -  Nigdy nie będzie naszej zgody na 
inwigilację związkowców, zastraszanie czy inne działania, które uniemożliwiają prowadzenie 
niezależnej działalności związkowej. 

”1 maja to dzień, w którym od lat spotykaliśmy się na pokojowych manifestacjach i pochodach, żeby 
przypomnieć o prawie do godnej pracy, płacy i emerytury. Pandemia COVID-19, która trwa już trzy 
lata, jest wciąż groźna i ogranicza możliwości wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia 
Solidarności Ludzi Pracy. 

Na domiar złego globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy został uznany przez prezydenta Federacji 
Rosyjskiej za sprzyjającą okoliczność do rozpętania wojny z Ukrainą. Nic nie usprawiedliwia tej wojny. 
Nic nie usprawiedliwia przemocy stosowanej wobec ludności cywilnej, która zmusiła miliony Ukrainek 
i Ukraińców do doświadczenia losu uchodźców wojennych!  Wojna w Europie uświadomiła nam 
brutalnie, że o losie setek milionów ludzi mogą decydować imperialne ambicje jednego autokraty. 
Przypominamy wszystkim rządzącym, że sprawowanie władzy jest służbą! Przypominamy również, że 
solidarność ludzi pracy to siła zdolna do przeciwstawienia się każdemu złu! 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze opowiadało się za dialogiem. 
Chęć rozwiązywania problemów  liczy się dzisiaj tak bardzo, jak mało kiedy. Ludzkość ma 
wystarczający potencjał intelektualny i materialny, aby żyć i pracować w zdrowiu i dobrobycie. My, 
związkowcy – pracownicy wszystkich branż i zawodów, osoby poszukujące pracy, emeryci i renciści, 
ludzie o różnych poglądach i przekonaniach CHCEMY ŻYĆ W POKOJU! Chcemy pracować, 
doskonalić umiejętności i mieć godziwy udział w dochodach z naszej pracy i korzystać z zasłużonego 
wypoczynku!

Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, nie zapominamy o źródłach kryzysu 
społeczno-gospodarczego w Polsce. Pamiętamy obietnice bez pokrycia władzy, jej nieprzemyślane 
decyzje i nasze zawiedzione nadzieje. Dlatego nieustannie walczymy o utrzymanie miejsc pracy. 
Kryzysy miną i ktoś będzie musiał przywrócić normalność w naszym kraju. By tak się stało, trzeba 
systematycznej, merytorycznej i partnerskiej, a więc uczciwej rozmowy wszystkich stron dialogu 
społecznego. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest do niej gotowe!

Apel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Pokój, praca, bezpieczeństwo! Niech się święci 1 Maja!


