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Sebastian Koćwin 

Przewodnicy  Rady OPZZ woj. opolskiego 

 

 

Młodzi ludzie często nie wiedzą czym 

zajmują się związki zawodowe,  rzad-

ko zapisują się do nich,  a struktury 

związkowe uważają za niepotrzebne i 

skostniałe. Wynika to często z braku 

wiedzy i negatywnego przedstawiania 

ruchu związkowego w mediach oraz 

braku zajęć na temat praw pracowni-

czych i związków zawodowych w szkołach. Jakiś czas temu 

usłyszałem opinię przewodniczącego samorządu studenckiego 

jednej z uczelni: "Nie mamy nic przeciwko bezpłatnym sta-

żom,  bo przecież przedsiębiorca wykonuje wobec nas gest 

dając możliwość zdobycia wiedzy praktycznej,  nie mamy nic 

przeciwko konieczności przenoszenia się za pracą do innych 

miast,  akceptujemy też umowy cywilnoprawne -  po prostu 

chcemy dobrze zarabiać".  Przesiąknięta neoliberalną retoryką 

młodzież uważa,  że wszystko zależy od nas samych - jestem 

młody i zdolny to osiągnę sukces,  a jak ktoś sobie nie radzi 

sam jest sobie winny. Część z młodych nie wie co to jest 

umowa o pracę. Musimy zmienić mentalność młodych ludzi, 

 stawiać na wspólnotę i  zrozumienie,  przeciwstawić się zbyt 

daleko idącemu indywidualizmowi. Pokazać,  że związki 

zawodowe są potrzebne i skuteczne 

 

Julita Rusin 

Wiceprzewodnicząca Komisji Młodych OPZZ 

 

 

Uważam, że będzie to ciekawe spotkanie i 

pełne twórczych wniosków i pomysłów. 

 

 

 

 

Ewa Marzec 

Związek Zawodowy pracowników Poczty 

 

 

Kongres Młodych daje niebywałą okazję do debaty nad pro-

blemami młodych pracowników i młodych związkowców. Jest 

szansą na wymianę doświadczeń i poglądów młodych związ-

kowców z różnych branż. 

Liczę na inspirującą dyskusję nad przyszłością ruchu związ-

kowego oraz wspólne wypracowanie kierunków i metod jego 

rozwoju, szczególnie w kontekście pozyskiwania młodych 

związkowców. 

 

 

Monika Bocian 

Przewodnicząca Rady OPZZ woj. zielonogórska 

 

 

KONGRES MŁODYCH OPZZ w moim odczuciu pierwszy 

powinien odbyć się z dziesięć lat temu a może i dawniej. Dzi-

siaj to ostatni dzwonek aby młodzi związkowcy identyfikowa-

li się z OPZZ i chcieli się w związki zaangażować. Młodzi 

byli chętni do działania ale przez lata zostali zepchnięci na 

dalszy tor.  Jeśli nie teraz to znowu prześpimy kolejne pokole-

nie.  

Nadziei i oczekiwań jest bardzo dużo. Najważniejsze aby 

popchnąć MŁODYCH do dalszego i intensywnego działania 

tak aby zobaczyli siebie w OPZZ. Wyłuskać najbardziej zaan-

gażowanych i „poprowadzić” ich tak aby w przyszłości mogli 

naturalnie zastąpić dzisiejszych liderów związkowych.  Na 

wszystko potrzeba czasu a dla OPZZ, dla związków zawodo-

wych  wydaje się ten czas kończyć.  
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Chcemy się zastanowić się czy mamy podstawy do optymizmu, czy raczej jesteśmy skazani na kryzys? Czy będziemy mo-

gli twórczo realizować się w pracy, czy raczej powinniśmy liczyć na samorealizację poza nią? Czy w najbliższej przyszłości 

czeka nas robotyzacja i likwidacja milionów miejsc pracy? A może nowoczesność to nowe, bardziej godne, miejsca pracy? 

Czy jesteśmy skazani na utratę stabilności zatrudnienia, czy jednak nowoczesność i bezpieczeństwo pracy mogą iść ze 

sobą w parze? Jakie oczekiwania i marzenia mają młodzi? Jakie są  realia obecnego rynku pracy? 

 

PROGRAM 

 

Piątek, 9 grudnia  

11:00-11:15 
Otwarcie Kongresu 

Joanna Bieńkowska Terlecka - Przewodnicząca Komisji Młodych OPZZ 

11:15-12:00 
 Dialog Społeczny jako forma rozwiązywania problemów społecznych 

Jan Guz - Przewodniczący OPZZ 

12:00-12:30 
Rola Unii Europejskiej – gwarancje dla młodych 

Julita Depta, Lidia Oleszczuk –Komisja Młodych OPZZ 

12:30-13:00 
Wykorzystanie mediów elektronicznych w działalności związkowej 

- Agnieszka Sktuczaj i Puiotr Szumlewicz –Biuro Prasowe OPZ 

 

14:00-15:30 

I tura warsztatów 

 

1. Nowe formy promocji związkowej i kampanie związkowe - Maciej Łapski  

2. Praktyka rozwoju młodego związkowca - Agnieszka Kluszczyńska 

3. Techniki promocyjne, czyli jak skutecznie zwiększyć swój wpływ na środowisko – Jarosław Kordziński 

4. Technika negocjacji – Paweł Galec 

16:00-17:30 

II tura warsztatowa 

1. Nowe formy promocji związkowej i kampanie związkowe - Maciej Łapski  

2. Praktyka rozwoju młodego związkowca - Agnieszka Kluszczyńska 

3. Techniki promocyjne, czyli jak skutecznie zwiększyć swój wpływ na środowisko – Jarosław Kordziński 

4. Technika negocjacji – Paweł Galec 

17:40-18:40 

Dyskusja  w 4 grupach o projekcie Manifestu Młodych 

 

Moderują: Joanna Bieńkowska Terlecka(KM OPZZ,ZNP);  Julita Rusin(KM OPZZ,ZNP) Konrad Więcek(KM 

OPZZ Kraków); Piotr Szumlewicz – (dział prasowy OPZZ) 



 

 

Sobota, 10 grudnia  

9:00-10:30 

 

„Przyszłość umów o pracę” 

 

Panel dyskusyjny: moderator - prof. Jacek Męcina – Prezwodniczący Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu Spo-

łecznego, członek Komisjii Kodyfikacyjnej ds. Kodeksu Pracy; Paweł Śmigielski – Dyrektor Wydziału Prawno 

Interwencyjnego OPZZ; Filip Ilkowski – ZNP Uniwersytet Warszawski; Monika Bocian - przewodnicząca Rady 

OPZZ Woj. Zielona Góra; Jan Rutkowski -Przedstawiciel Banku Światowego  

 

10:30-10:35 Prezentacja Komisji Młodych 

11:00-11:30 
Działania EKZZ na rzecz młodych pracownic i pracowników 

 

 –Tom Virijens - Przewodniczący KM EKZZ 

11:30-12.30 

Czy automatyzacja i robotyzacja odbiorą nam pracę 

 

Panel dyskusyjny: moderator – Piotr Szumlewicz, OPZZ; dr Sebastian Michalik - Uniwersytet Warszawski; 

Grzegorz Kuliś - Prezes firmy Weegree; dr Elżbieta Gajek - Uniwersytet Warszawski; Jan Rutkowski -

Przedstawiciel Banku Światowego  

 

12:30-12:35 Prezentacja Komisji Młodych 

12:35-13:35 

Sukcesy młodych związkowców i związkowczyń 

 

Panel dyskusyjny: moderator -  dr Julia Kubisa - Uniwersytet Warszawski; Sebastian Koćwin - przewodniczący 

Rady OPZZ Woj. Opolskiego; Michał Lewandowski - Przewodniczący OPZZ ”Konfederacja Pracy”; Maciej 

Łapski - OPZZ Konfederacja Pracy; Aneta Mastalerz - Prezes Klubu Młodego Nauczyciela ZNP 

13:35-14:00 Prezentacja i przyjęcie „Manifestu Młodych”  

14:00 Zakończenie kongresu 

 

 

 

Kongres Młodych  

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

  

9-10 grudnia 2016  

  

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 Warszawa 

(sale konferencyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego)  

 


