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Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Sprawy związkowe

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych solidaryzuje się z prote-
stującymi kobietami. 

Popieramy również słuszne protesty wszystkich środowisk walczących o prawo do pracy 
i godnego, zdrowego życia. OPZZ stanowczo sprzeciwia się, aby rząd po raz kolejny 
o prawach kobiet decydował bez dialogu, bez dyskusji i bez debaty społecznej. OPZZ 
przypomina, że dialog społeczny oraz dyskusja powinny odbywać się w atmosferze 
wzajemnego szacunku, z poszanowaniem poglądów i wartości wyznawanych przez strony 
biorące w nim udział. Popieramy protesty kobiet walczących o wolność sumienia i prawo 
wyboru. Do Koleżanek i Kolegów związkowców uczestniczących w protestach apelujemy 
o zachowanie spokoju i nie odpowiadanie agresją na agresję. 

W ostatnim okresie mamy w Polsce do czynienia z narastająca falą protestów: 
górnicy, rolnicy, przedsiębiorcy, całkowity zakaz aborcji. Związane one są 
z arbitralnymi decyzjami obozu rządzącego.

Na te wydarzenia nakłada się kryzys dialogu instytucjonalnego. Niekonsultowana z partnerami 
społecznymi, uchwalona pod koniec marca zmiana w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, 
wprowadzona przy okazji innych przepisów w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0., 
doprowadziła do paraliżu dialogu społecznego. Rząd, zafundował nam obecny chaos, 
kompletny brak przejrzystości i spory interpretacyjne. Prezydent RP, patron dialogu społecznego, 
nie potrafił obronić niezależności RDS i swoich kompetencji w tym zakresie (…) Próbuje się 
zdestabilizować instytucjonalny dialog społeczny.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie ocenia 
działania podejmowane przez rządzących. 

Podczas epidemii priorytetowe powinny być kwestie dotyczące zdrowia obywateli, walki 
z COVID-19, ochrony miejsc pracy i dbałości o gospodarkę państwa. Niestety, rządzący w tym 
ciężkim dla wszystkich obywateli okresie podejmują decyzje o charakterze światopoglądowym, 
prowadzące do protestów w naszym kraju. Zajmowanie się w czasach pandemii kontrowersyjną 
sprawą aborcji jest ewidentnym przejawem cynizmu naszego rządu. Podkreślenia wymaga fakt, 
że wywołująca protesty sprawa nie była poddana konsultacjom społecznym. Rządzący po raz 
kolejny pokazali, jaki mają stosunek do dialogu społecznego. OPZZ apeluje o opamiętanie się! 
Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec protestujących kobiet! 

www.opzz.org.pl



”Początek bieżącego roku przyniósł duże zmiany w gospodarce i na rynku 
pracy ze względu na pandemię SARS-CoV-2. 

OPZZ przygotowało raport, którego celem jest przedstawienie wniosków w związku ze 
zmianami na polskim rynku pracy przez sześć miesięcy pandemii – od 1 marca do 31 sierpnia 
2020 r. Raport obejmuje między innymi następujące zagadnienia: bezrobocie (stopa 
bezrobocia, terytorialne zróżnicowanie bezrobocia, bezrobocie według podziału na płeć, 
zwolnienia grupowe, bezrobocie według badania „Diagnoza. PLUS”); liczba zgłoszonych 
wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej; liczba cudzoziemców zgłoszonych w Polsce do 
ubezpieczeń społecznych). Zapraszamy do lektury raportu na www.opzz.org.pl. Mamy 
nadzieję, że ten dokument będzie inspirujący dla rządzących.

Komentarz tygodnia

Trzeba było blisko dwóch miesięcy oczekiwania i monitu aby uzyskać 
odpowiedź szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na pismo OPZZ.

Na początku września Andrzej Radzikowski skierował pismo do KRRiT z zestawieniem czasu 
antenowego poświęconego centralom związkowym w programach informacyjnych TVP. W roku 
2019. OPZZ poświęcono 27 minut a „Solidarności” prawie 16 godzin! W pierwszym półroczu 
2020. OPZZ miało 14 minut a „Solidarność” ponad dwie i pół godziny. - To więcej niż rażąca 
dysproporcja - podkreślił przewodniczący OPZZ domagając się zdecydowanej reakcji KRRiT. 
W odpowiedzi szef Rady stwierdził, że nie poznamy jej stanowiska, dopóki ona sama nie 
doczeka się stanowiska TVP

Kraj

27 października przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski spotkał się 
z sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 
(EKZZ), Lucą Visentim. 

Rozmowa dotyczyła między innymi bieżącej i pogarszającej się sytuacji 
społeczno-polityczno-gospodarczej w naszym kraju wynikającej w głównej mierze z kryzysu 
dialogu społecznego. Przewodniczący OPZZ wyraził także swoje negatywne stanowisko 
w sprawie podwyższania progów ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Brak rzetelnej 
konsultacji społecznej założeń polskiej polityki energetycznej doprowadził do protestów 
w górnictwie. Sekretarz generalny EKZZ zgodził się z argumentami OPZZ, zwracając uwagę, że 
kwestie polityki klimatycznej powinny być również konsultowane w krajach członkowskich 
z partnerami społecznymi oraz, że konieczne jest zwiększenie nakładów na projekty 
transformacyjne.

Świat

www.opzz.org.pl
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