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SPRAWY ZWIĄZKOWE

38 lat temu - 24 listopada 1984 roku - przedstawiciele związków zawodowych 
zgromadzeni w Bytomiu utworzyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych.

Powstanie OPZZ kończyło odradzanie się ruchu związkowego po stanie wojennym, 
który delegalizował wszystkie istniejące w tamtym czasie związki zawodowe. Od 38 lat 
OPZZ, jako największa centrala związkowa, skutecznie reprezentuje polskich 
pracowników na szczeblu zakładowym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

To dzięki konsekwentnemu działaniu konfederacji znowelizowano między innymi 
prawo pracy, wprowadzając 5-dniowy, 40-godzinny tydzień pracy, doprowadzono
do ograniczenia umów śmieciowych, zwiększono płacę minimalną i wprowadzono 
minimalną stawkę godzinową. 

To przedstawiciele OPZZ budowali podstawy systemu dialogu społecznego, 
począwszy od Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aż do Rady 
Dialogu Społecznego.

Wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia. Walczymy o prawo do emerytur stażowych, 
czy niewygasający charakter emerytur pomostowych. Zabiegamy o wyższe 
wynagrodzenia, niższe podatki i godne życie na emeryturze. Wiele nowych wyzwań 
niesie informatyzacja i robotyzacja oraz coraz silniejsza globalizacja gospodarki. 
Tempo zmian jest bardzo szybkie. Musimy być na nie gotowi.

29 listopada br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

– Rada Dialogu Społecznego ma teraz, także w zmaganiu się ze skutkami pandemii, 
fundamentalne znaczenie – podkreślił Andrzej Duda, otwierając posiedzenie. 
Prezydent zwrócił też uwagę na skutki wojny na Ukrainie, które – poprzez problemy
z dostawami ropy, węgla i gazu oraz ich wysokie ceny – wpływają na rynek 
energetyczny. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, podkreślił, że dialog 
społeczny jest najlepszą formą rozwiazywania problemów społeczno – 
gospodarczych. - Opowiadamy się za wzmacnianiem trójstronnego, instytucjonalnego 
dialogu społecznego. Służy temu projekt nowelizacji ustawy o dialogu społecznym 
opracowany przez stronę społeczną – przypomniał przewodniczący OPZZ.
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Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zwraca uwagę na skutki 
cyberprzemocy w miejscach pracy.

Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy, często spotykają się z dyskryminacją ze 
strony pracodawcy. Dotyczy to zwłaszcza ofiar wykorzystywania seksualnego znanego 
jako "revenge porn" - udostępniania prywatnych, intymnych zdjęć lub filmów bez zgody 
osoby, której wizerunek przedstawiają. Kwestia ta została pominięta w projekcie dyrektywy 
UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet. Uznano, że przemoc domowa może 
mieć konsekwencje ekonomiczne, ale nie czyni się tego w odniesieniu do cyberprzemocy. 
EKZZ wzywa Parlament Europejski do uwzględnienia zapisu, który uniemożliwi 
pracodawcom dyskryminację ofiar w miejscu pracy - w procesie rekrutacji czy awansu 
zawodowego.
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Diamenty OPZZ: ogłoszenie wyników konkursu
Podczas ostatniego posiedzenia Rady OPZZ w kadencji 2018-2022 ogłoszono wyniki IV edycji konkursu
„Diamenty OPZZ”. Obecni na sali obrad w warszawskiej siedzibie Centrali laureaci odebrali nagrody z rąk Andrzeja 
Radzikowskiego, przewodniczącego OPZZ.

Tegoroczni zwycięzcy „Diamentów OPZZ” zostali wyłonieni przez Kapitułę nagrody już w połowie października. 
Podjęto wówczas decyzję, że ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas ostatniego posiedzenia 
Rady OPZZ Kadencji 2018 – 2022. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący siedmiu Rad Branż OPZZ oraz dwoje 
przedstawicieli Rady OPZZ. Kapituła pracuje pod kierownictwem przewodniczącego konfederacji.

Kapituła dokonała wyboru laureatów IV edycji konkursu „Diamenty OPZZ”. Są to:

w kategorii „Najlepszy związkowiec”:

• Marian Nowakowski – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP;
• Stanisław Młynarczyk – Przewodniczący Rady Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców

i Hutników;
• Wojciech Jasiński - Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy.

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 osób”:

• Związek Zawodowy Górników w Polsce;
• Związek Zawodowy Pracowników Huty „Łabędy” w Gliwicach;
• Organizacja Zakładowa nr 01-023 OPZZ Konfederacja Pracy w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ zrzeszająca powyżej 500 osób”:

• Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza;
• Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji.

Za najlepszego pracodawcę, u którego działa organizacja związkowa OPZZ uznano dr. Marka Działoszyńskiego - 
prezesa Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.

Przypomnijmy: konkurs „Diamenty OPZZ” ma na celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowości oraz 
organizacji zaangażowanych w pracę związkową. Ważną ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają
o przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczne warunki pracy i płacy oraz szanują dialog społeczny. Konkurs skierowany 
jest do osób pełnoletnich, należących do organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz pracodawców, u których
te organizacje działają.
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Poniedziałek, 28 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

24 listopada w siedzibie OPZZ ramach spotkania rocznego podsumowano osiągnięcia projektu 
„SIDA - zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich". Spotkanie poprowadził
Piotr Ostrowski – manager projektu i wiceprzewodniczący OPZZ, a sukcesy projektu przedstawiła 
koordynator akcji Julia Jusińska – specjalista ds. projektów w OPZZ.

Wtorek, 29 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej trwa konferencja prasowa dot. poparcia dyrektywy
europejskiej ws. pracy platformowej.

Środa, 30 listopada 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

29 listopada w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie z delegacją ze szwedzkiego związku
zawodowego Saco-S/urzędników państwowych z przedstawicielem Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych.

Czwartek, 1 grudnia 2022 r.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Gościem „Polskie Radio RDC” jest Barbara Popielarz - Wiceprzewodnicząca OPZZ.


