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NARADA PRZEWODNICZĄCYCH RW I RP OPZZ 
 

Narada przewodniczących Rad Wojewódzkich i Powiato-

wych OPZZ 
 

 
 

24 listopada, w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się narada 

przewodniczących Rad Wojewódzkich i Powiatowych OPZZ. W 

posiedzeniu uczestniczyli członkowie kierownictwa konfederacji. 

 

Przewodniczący Jan Guz przedstawił zebranym bilans prac Rady 

Dialogu Społecznego w pierwszym roku działalności na wszystkich 

obszarach życia społecznego i gospodarczego. Przedstawicielka 

Biura RDS, p. Magdalena Gryciuk,  przybliżyła kulisy  pracy Prezy-

dium i zespołów problemowych rady. 

Następnie dyskutowano na temat zadań struktur terytorialnych wyni-

kających z dokumentu programowego OPZZ – „Godna praca, płaca i 

emerytura", również  w kontekście ustaleń zawartych na RDS. Dys-

kusję prowadził wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski. 

Uczestnicy narady rozmawiali także o zwiększeniu skuteczności 

oddziaływania związków zawodowych m.in. poprzez współpracę z 

dziennikarzami  i za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Zwrócono uwagę na konieczność zacieśniania współpracy między-

związkowej a także z partnerami społecznymi. 

 

 
 

Wiceprzewodniczący - Wiesława Taranowska i  Andrzej Radzikow-

ski oraz Norbert Kusiak – dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

Biura konfederacji, poinformowali przewodniczących rad o udziale 

OPZZ w procesie legislacyjnym z zakresu prawa pracy, prawa 

związkowego oraz polityki społecznej, zdrowotnej i gospodarczej. 

Zagadnienia te są przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego. 

Szef Wydziału Międzynarodowego - dr Piotr Ostrowski zapoznał 

zebranych z  zadaniami realizowanymi przez OPZZ w ramach 

współpracy z zagranicznymi centralami związkowymi oraz instytu-

cjami Unii Europejskiej. 

Uczestnicy narady  podkreślili wagę szybkiego przepływu informacji 

w bieżącej pracy związkowej szczególnie w zakresie działalności 

RDS i WRDS. 

 

 
 

BP OPZZ 

 

Obradowała Rada Rynku Pracy 
 

 
 

23 listopada, na  posiedzeniu Rady Rynku Pracy, w którym 

uczestniczyli dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy, przyjęto 

 priorytety podziału i plan wydatkowania środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok. Rada uwzględniła uwagi 

zgłoszone przez OPZZ i organizacje pracodawców. 

 

Priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS: 

 

 wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach deficyto-

wych, w szczególności w sektorach: przetwórstwo przemy-

słowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna; 
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 wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidenty-

fikowanych w danym powiecie lub województwie zawo-

dach deficytowych; 

 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udo-

kumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a 

którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

 

Priorytety z puli rezerwowej (20%): 

 

 wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnospraw-

nych; 

 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiada-

ją kwalifikacji pełnych, na poziomie 4.  Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (nie mają matury); 

 wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w 

których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu 

ustawy z 15 maja 2015 r.  – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 978); 

 wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

 

Rada oceniła  dotychczasowe rozwiązania oraz propozycje zmian w 

zakresie zlecania działań aktywizacyjnych i zapoznała się z prezenta-

cjami wojewódzkich urzędów pracy. 

Obradom przewodniczyła Wiesława Taranowska, wiceprzewodni-

cząca OPZZ. 
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Spotkanie Prezydiów Central Związkowych działających 

w strukturach PSP 
 

24 listopada, w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezy-

diów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność", Związ-

ku Zawodowego Strażaków Florian i NSZZ Pracowników Pożar-

nictwa. 

 

 
 

Podczas spotkania omówiono aktualne problemy i zagadnienia zgła-

szane związkom zawodowym, w tym pojawiające się w ostatnim 

okresie plany i rozwiązania wzbudzające duże zaniepokojenie i nie-

zrozumienie wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej służby. 

Wymieniając opinie w tym zakresie oraz dokonując oceny aktualnej 

sytuacji w służbie, podjęto dyskusję m.in. w tematach: 

 

 zachowania i obrony uprawnień emerytalnych funkcjona-

riuszy (negatywna ocena dla pojawiających się projektów 

godzących w prawa nabyte funkcjonariuszy i emerytów 
PSP), 

 pojawiających się inicjatyw centralizacji finansów PSP 

(negatywna ocena próby  powrotu do rozwiązań sprzed 
1999 roku), 

 prób ograniczania i wprowadzania zakazów dodatkowego 

zarobkowania (oceniono jako naruszające gwarantowane 

konstytucyjne swobody obywatelskie i wykorzystywane ja-

ko element nacisku na funkcjonariuszy, nie posiadających 

możliwości skutecznego odwołania, ani przeciwstawiania 

się takim praktykom), 

 naruszania zasad i uprawnień związków zawodowych w 

zakresie wykorzystania środków finansowych funduszu 

wynagrodzeń i nagród (konieczność wyeliminowania pato-

logii i działań pozaprawnych w tym zakresie, m.in.: nagro-

dy, dodatki służbowe, motywacyjne), 

 występujące problemy w zakresie współdziałania Komen-

danta Głównego a Związkami Zawodowymi działającymi 

w PSP (porozumienie z dnia 29 grudnia 1997 roku oraz 

Koncepcja dialogu społecznego…), 

 wprowadzenia konieczności stosowania jawności w kiero-

waniu strażaków do szkół pożarniczych i na przeszkolenia 

organizowane w PSP (powinna być jawność i przejrzystość 

w tym zakresie jako wykładnia uczciwego i rzetelnego roz-
działu tych miejsc), 

 konieczność podjęcia rozmów w zakresie przemodelowania 
i zreformowania systemu kształcenia funkcjonariuszy PSP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Podjęto decyzję o podpisaniu w tym zakresie stosownego porozu-

mienia Związków Zawodowych (plik w załączeniu). Ze względu na 

wagę i istotę omawianych spraw i problemów wspólnie zadeklaro-

wano iż zawarte w porozumieniu ustalenia będą realizowane wszel-

kimi dopuszczonymi prawem działaniami z akcją protestacyjną 

włącznie, po zaakceptowaniu przez centrale poszczególnych Związ-
ków. 

 

Krzysztof Oleksak 

Przewodniczący ZK ZZS Florian 


