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Pierwowzorem Dnia Kobiet były obchodzone w starożytnym 

Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy 

tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, 

macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie     

obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. 

Tradycja Dnia Kobiet jest aktualna do dzisiaj. Tego dnia wszyscy 

mężczyźni pragną składać życzenia, celebrować święto kobiet       

z należytym wam szacunkiem i wdzięcznością, że jesteście. 
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Odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Dialogu Spo-

łecznego z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

 

W związku z 

pogarszającymi 

się nastrojami 

społecznymi, 

przygotowa-

niami do akcji 

protestacyjnych 

i strajkowych 

organizacji 

zrzeszonych w 

OPZZ, w tym 

pracowników 

oświaty, trwa-

jącym strajkiem 

pracowników 

wymiaru sprawiedliwości, w którym uczestniczą nasze 

związki oraz posiedzeniem Prezydium OPZZ, delega-

cja OPZZ nie wzięła udziału w posiedzeniu. Prezy-

dium OPZZ zdecydowało, że w uroczystym posiedze-

niu Rady weźmie udział jedynie przewodniczący 

OPZZ Jan Guz. 

„System emerytalny jest ściśle połączony z systemem 

zatrudnienia, kondycją zdrowotną społeczeństwa, za-

bezpieczeniami socjalnymi. Należy go więc rozpatry-

wać z wieloma uprawnieniami do zabezpieczenia spo-

łecznego. Prawo do emerytury ze względu na wiek me-

trykalny, nie rozwiązuje problemu bo nie każdy starze-

je się w tym samym czasie. Ponieważ nie każdy pracuje 

w takich samych warunkach środowiskowych czy jest 

narażony na te same niebezpieczeństwa.” – mówił Jan 

Guz w swoim wystąpieniu. 

W następnej części przypomniał postulaty OPZZ, które 

są bardzo istotne dla całego społeczeństwa, ale do dziś 

nie zostały zrealizowane. Zaapelował o wprowadzenie 

emerytur powiązanych ze stażem pracy. Przypomniał, 

że obywatelski projekt ustawy, w tej sprawie został 

dwukrotnie poparty przez Prawo i Sprawiedliwość. 

Jednocześnie przypomniał, że prezydent Andrzej Du-

da, w czasie 

swojej kampanii 

wyborczej, zade-

klarował podję-

cie tego proble-

mu. Przewodni-

czący Jan Guz   

w czasie swojego 

wystąpienia na 

Radzie złożył 

przygotowany 

przez OPZZ pro-

jekt tej ustawy. 

Po jej wprowa-

dzeniu pracow-

nicy będą mieli 

prawo przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy 

– 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 

W swoim wystąpieniu przewodniczący poruszył rów-

nież potrzebę zatrzymania wygasającego charakteru 

emerytur pomostowych. „Osoby pracujące w warun-

kach szkodliwych muszą mieć prawo do wcześniejszej 

emerytury.” – zaznaczył. Zwrócił uwagę na koniecz-

ność zatrzymania spadku świadczeń eme-

rytalnych jednoosobowych gospodarstw 

emeryckich poprzez wprowadzenie tzw. 

emerytur wdowich, czyli wliczenia do 

kwoty, 25% emerytury zmarłego współ-

małżonka. 

Jan Guz mówiąc o systemie emerytalnym zwrócił 

uwagę, że emerytura zależy od wysokości zarobków. 

Zapytał pana prezydenta Andrzeja Dudę, czy zdaje 

sobie sprawę, jaką emeryturę będą mieli nauczyciele 

zarabiający dziś, po 10 latach pracy dwa tysiące zło-

tych. Podkreślił, że Polacy na emeryturze nigdy nie 

dorównają Europejczykom, jeśli rząd nie zacznie 

wprowadzań rozwiązań systemowych. 

W swoim wystąpieniu przypomniał również, że OPZZ 

od miesięcy sygnalizuje załamanie dialogu społeczne-

go, obniżanie rangi Rady i pogarszające się nastroje 

społeczne. 

[AS] 

Zgodnie z zaplanowanym przebiegiem obrad, 

przewodniczący OPZZ Jan Guz w imieniu 

OPZZ podsumował reformę emerytalną. 
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OPZZ apeluje o przywrócenie 

rangi dialogowi społecznemu! 

Zgodnie z decyzją Prezydium Ogólnopolskiego Poro-

zumienia Związków Zawodowych, przewodniczący 

OPZZ Jan Guz wystosował pisma do Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Mateusza Mora-

wieckiego, z apelem i propozycją pilnego spotkania 

się, którego celem byłoby ustalenie wspólnej strategii 

na rzecz realizacji postulatów formułowanych przez 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

oraz przywrócenia właściwej rangi zinstytucjonalizo-

wanemu dialogowi społecznemu. 

 

Z oburzeniem przyjęliśmy informację o prowadzeniu 

przez przedstawicieli rządu i kierownictwa Prawa         

i Sprawiedliwości rozmów z NSZZ „Solidarność” oraz 

– w konsekwencji – do powołania dwustronnych „ze-

społów rządowo-związkowych”. Tego typu inicjatywy 

potwierdzają, wskazywane od dłuższego czasu przez 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

obniżanie w Polsce rangi i znaczenia instytucji dialogu 

społecznego. Dla nas Rada Dialogu Społecznego jest 

kluczowym miejscem dla ustalania spójnej i zrówno-

ważonej polityki społeczno-gospodarczej, znów – po-

dobnie jak to miało miejsce w przypadku Trójstronnej 

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych - staje się insty-

tucją iluzoryczną. 

Przypominamy, że długofalowa i spójna polityka spo-

łeczno-gospodarcza wymaga uwzględniania różnych 

punktów widzenia. Tylko w ten sposób zapewnia się 

pokój społeczny i trwały rozwój gospodarczy. Ustale-

nia i porozumienia zawierane przez rząd tylko z jedną, 

wybraną przez siebie organizacją przekreślają sens 

prowadzania dialogu przez pozostałych partnerów spo-

łecznych, a z tej organizacji czynią współodpowie-

dzialną za ewentualne konflikty i niezadowolenie spo-

łeczne z tym związane. Takie działanie powoduje też 

wybiórcze i doraźne, a nie systemowe, rozwiązywanie 

problemów społecznych. To negatywnie wpływa na 

rozwój państwa i powoduje konfliktowanie się grup 

społecznych. 

Przypominamy, że wciąż pozostają aktualne postulaty 

OPZZ przekazane Prezesowi Rady Ministrów w trak-

cie ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dn. 22 

września 2018 roku. Nie ma znaczącego wzrostu wy-

nagrodzeń w gospodarce narodowej i w sferze finan-

sów publicznych oraz płacy 

minimalnej. Mniejsza od za-

powiadanej jest waloryzacja 

emerytur i rent. Marginalizo-

wana jest kwestia wprowadze-

nia dodatkowej możliwości 

skorzystania z prawa do eme-

rytury stażowej oraz zatrzy-

mania stopniowej likwidacji 

emerytur pomostowych. Wciąż 

czekamy na pełne odmrożenie 

wysokości odpisu na zakłado-

wy fundusz świadczeń socjal-

nych dla wszystkich grup za-

wodowych oraz o zrekompen-

sowanie pracownikom strat 

poniesionych w okresie obo-

wiązywania zamrożenia tej 

wysokości. Dodatkowo, rząd 

nie podejmuje żadnych działań 

zmierzających do wydłużenia urlopu wypoczynkowe-

go oraz systematycznego zmniejszania tygodniowego 

wymiaru czasu pracy. Jednocześnie nawarstwiają się 

problemy w oświacie i ochronie zdrowia, a wiele grup 

zawodowych prowadzi obecnie akcje protestacyjne     

w zakresie warunków pracy i wynagradzania. 

Jeszcze raz podkreślamy, że alternatywą dla konstruk-

tywnego dialogu społecznego w ramach powołanych 

do tego instytucji jest radykalizacja działań oraz zao-

strzenie akcji protestacyjno-strajkowych w skali ogól-

nopolskiej. Zależy nam na ustaleniu wspólnej strategii 

na rzecz realizacji postulatów formułowanych przez 

OPZZ oraz przywróceniu właściwej rangi zinstytucjo-

nalizowanemu dialogowi społecznemu w kontekście 

konstytucyjnego zapisu odnoszącego się do społecznej 

gospodarki rynkowej! 

[AS]  [fot: Agencja Gazeta] 
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Posiedzenie Komisji Kobiet 

OPZZ 06.03.2019 

 6 marca br. obradowała Komisja Kobiet OPZZ. Po 

otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącą Wiesławę 

Taranowską głos zabrał Przewodniczący OPZZ, Jan 

Guz. W krótkim przemówieniu wraz z kierownictwem 

OPZZ i Prezesem fundacji "Wsparcie" złożył przyby-

łym na spotkanie życzenia z okazji zbliżającego się 

święta wszystkich kobiet. 

Gościem specjalnym spotkania Komisji była Wanda 

Nowicka – Wicemarszałek Sejmu RP w latach 

2011/2015, która obszernie przybliżyła zebranym hi-

storię i okoliczności walki o prawa kobiet w okrągłą 

setną rocznice powstania tego ruchu. 

W następnej części przyjęte zostało stanowisko Komi-

sji Kobiet OPZZ w sprawie wszczęcia sporu zbioro-

wego w oświacie oraz stanowisko do Projektu Naro-

dowej Strategii Onkologicznej. Przyjęte zostało rów-

nież stanowisko w sprawie pogarszających się nastro-

jów społecznych. 

Kolejnym punktem spotkania było spotkanie z Bogda-

nem Grzybowskim, Dyrektorem Wydziału Polityki 

Społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, który przybliżył wszystkim zebranym 

zasady działania Pracowniczych Planów Kapitało-

wych. Jest to bardzo kontrowersyjny temat, który wy-

magał ścisłego i dokładnego przeanalizowania na spo-

tkaniu. 

W dalszej części Magdalena Kossakowska, ekspert 

wydziału Polityki Społecznej Ogólnopolskiego Poro-

zumienia Związków Zawodowych wyjaśniła okolicz-

ności funkcjonowania Rodzicielskich Świadczeń Uzu-

pełniających, wraz z przepisami towarzyszącymi w ich 

działaniu. 

Omówione zostały również możliwości i wyzwania dla 

związków zawodowych w Europie, poziom uzwiąz-

kowienia oraz jego przyczyny na podstawie Polski, 

Litwy, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.         Łukasz Mycka 

Posiedzenie Prezydium OPZZ  

5 marca 2019 

5 marca odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopol-

skiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

W pierwszej części spotkania przewodniczący OPZZ 

Jan Guz poinformował zebranych o działalności biura 

Centrali OPZZ od Prezydium 6 lutego 2019 r. do Pre-

zydium 1 marca 2019. Następnie omówił manifestacją 

pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i sytuację 

związaną z referendum strajkowym ZNP, które potrwa 

do 25 marca i strajkiem zaplanowanym od 8 kwietnia. 

Prezydium przyjęło stanowisko w sprawie trwających 

sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych (w załącze-

niu). 

W kolejnej części posiedzenia wiceprzewodniczący 

OPZZ Andrzej Radzikowski omówił planowane inicja-

tywy OPZZ w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa oraz 

projekt nowelizacji Porozumienia o współpracy po-

między OPZZ i PIP oraz projekt Regulaminu Konkur-

su „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Na-

stępnie wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz 

przedstawiła plan obchodów Święta Pracy. W kolej-

nym punkcie posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ 

Piotr Ostrowski, szef branży transport OPZZ Leszek 

Miętek i przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy 

Michał Lewandowski poinformowali Prezydium          

o działaniach podejmowanych przez OPZZ w spra-

wach dotyczących sytuacji w PLL LOT S.A. i aktual-

nej sytuacji w Radzie OPZZ województwa mazowiec-

kiego. W kolejnej części spotkania dyrektor wydziału 

prawno-interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski 

omówił problematykę funkcjonowania zakładowych 

organizacji koordynujących, o których mowa w art. 20 

Statutu OPZZ. Następnie pełniący funkcję dyrektora 

wydziału międzynarodowego OPZZ Adam Rogalewski 

poinformował Prezydium o składzie delegacji OPZZ 

na Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Za-

wodowych i projekcie Programu EKZZ na kadencję 

2019-2023. 

W ostatniej części posiedzenia Prezydium podjęło 

uchwały w sprawie przyjęcia do OPZZ Związku Za-

wodowego Pracowników PPO Przedsiębiorstwo Pań-

stwowe w Strzelcach Opolskich oraz Związku Zawo-

dowego Pracowników Teatru im. Wojciecha Bogu-

sławskiego „Porozumienie 2018” w Kaliszu. 

 

[AS] 
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Stanowisko Prezydium OPZZ z 

dn. 5.03.2019r. ws. Trwających 

sporów zbiorowych i akcji     

protestacyjnych 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

od miesięcy sygnalizowało załamanie dialogu społecz-

nego w Polsce, lekceważenie partnerów, bagatelizo-

wanie Rady Dialogu Społecznego i ignorowanie postu-

latów pracowniczych w sprawach wynagrodzeń w sfe-

rze finansów publicznych. 

 

Kilkunastomiesięcz-

ne apele Związku 

Nauczycielstwa Pol-

skiego do rządu o 

znaczący wzrost wy-

nagrodzeń w oświa-

cie były ignorowane, 

a propozycje jego 

wzrostu nie spełniają 

oczekiwań. Rząd 

znajduje jednak mi-

liardy złotych na 

inne cele. 

Dziś Związek Nau-

czycielstwa Polskie-

go, organizacja 

członkowska OPZZ, 

rozpoczął kolejny 

etap sporu zbiorowego – referendum strajkowe.        

To wyjątkowa sytuacja, ważna nie tylko dla pracowni-

ków oświaty, ale i rodziców, dzieci i młodzieży            

i wszystkich związków zawodowych. Akcja referen-

dalna obejmuje cały kraj i będzie miała wpływ na 

przyszłość polskiej edukacji. Stan polskiej oświaty        

i edukacji, po nieudanej reformie Minister Zalewskiej 

jest opłakany, a jej pracownicy stoją przed trudną de-

cyzją rozpoczęcia strajku w dniu 8 kwietnia br. 

Prezydium OPZZ zwraca się do wszystkich organizacji 

członkowskich OPZZ o aktywne poparcie działań pod-

jętych przez nasze Koleżanki i Kolegów z ZNP. 

Prezydium OPZZ zwraca się do wojewódzkich, powia-

towych struktur terytorialnych OPZZ o podjęcie 

wspólnie ze strukturami ZNP działań informacyjno-

propagandowych, odbycie wspólnych posiedzeń mają-

cych na celu udzielenie poparcia dla podejmujących 

akcję strajkową nauczycieli. 

Jednak nie tylko sytuacja w edukacji jest niepokojąca. 

Dziś protestują także pracownicy wymiaru sprawie-

dliwości. Wiele organizacji z różnych branż OPZZ, 

m.in. transportu, ochrony zdrowia, służb munduro-

wych, pomocy społecznej oraz innych instytucji samo-

rządowych i państwowych jest w sporach zbiorowych   

i przygotowaniach do strajków. Od miesięcy próbowa-

liśmy prowadzić merytoryczny dialog z przedstawicie-

lami polskiego Rządu. Apelowaliśmy zarówno do 

premiera RP Mateusza Morawieckiego, jak i poszcze-

gólnych ministrów. Niestety, pomimo rzekomo pro-

społecznej i propracowniczej retoryki polskiego rządu, 

postulaty pracownicze, w tym postulaty OPZZ, wciąż 

pozostają niezrealizowane. Lekceważenie partnerów 

społecznych i ignorowanie związkowych postulatów 

stało się codziennością. 

Apelujemy do wszyst-

kich związkowców 

zrzeszonych w struk-

turach OPZZ o popar-

cie postulatów pol-

skich pracowników, 

solidaryzm związko-

wy i wszelkie wyrazy 

wsparcia dla protestu-

jących. 

Jednocześnie, po raz 

kolejny zwracamy się 

do polskiego rządu, 

zacznijcie realizować 

politykę propracowni-

czą. Jest jeszcze czas. 

 

Dialog społeczny jest niezbędny, żebyśmy mogli mó-

wić o demokracji. 

Prezydium OPZZ 
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Pracownicy wymiaru           

sprawiedliwości wyszli na ulicę! 

Sprzed Ministerstwa Finansów przed Kancelarię Pre-

zesa Rady Ministrów przeszła manifestacja pracowni-

ków sądownictwa i prokuratur. Jedną z najliczniej-

szych grup stanowili związkowcy zrzeszeni pod sztan-

darem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-

wodowych. 

W czasie poprzedzającym manifestację, NSZZ Pracow-
ników Wymiaru Sprawiedliwości RP apelował do wszyst-

kich pracowników wymiaru sprawiedliwości: 

Podnieśmy zmęczony wzrok, odejdźmy od biurek        

i spójrzmy w oczy władzy. Niech przestaną udawać, że 

nas nie ma! My codziennie dajemy z siebie wszyst-

ko  – oczekujemy od rządzących tego samego! 

Nasze zakresy obowiązków pękają         

w szwach, a my nadal, kosztem zdrowia 

i czasu dla naszych rodzin, staramy się 

podołać obowiązkom. 

Pokażmy, jak bardzo nasza praca jest 

odpowiedzialna i ciężka. Niech obywatel 

dowie się, jak bardzo przeżywasz, kiedy 

przygotowujesz nakaz przyjęcia do 

aresztu chłopaka w wieku swojego syna; 

jakich emocji doświadczasz w czasie 

rozprawy sądowej, na której przed są-

dem staje syn znęcający się nad matką, 

właśnie wtedy, gdy twoja matka jest cho-

ra. 

Co czujesz, kiedy kładziesz się spać        

i zastanawiasz czy na pewno wysłałeś 

wokandy do prokuratury? Gdy rano 

masz ścisk żołądka, bo jedziesz na prze-

słuchanie zgwałconego 10-latka? Jakie 

rozterki targają Twoim wnętrzem, gdy matce trzeba 

zabrać dziecko i umieścić w domu dziecka? 

Czy ktoś ma wątpliwości, że nasza praca jest źle opła-

cana?! 

Rezerwujcie termin. Będziemy zwracali się do praco-

dawców, aby po zabezpieczeniu koniecznej kadry do 

obsługi interesantów i wokand, ułatwili pracownikom 

wykorzystanie urlopu w tym dniu. Wkrótce skierowa-

ny zostanie do nich list otwarty, który opublikujemy. 

Walczymy o dobro całego wymiaru sprawiedliwości! 

Pytasz: Po co? Jaki to ma sens? 

Zgodnie z art. 221 Konstytucji RP inicjatywa ustawo-

dawcza w zakresie m.in. zmiany ustawy budżeto-

wej  przysługuje wyłącznie radzie ministrów. 

- Będziemy postulowali o tę zmianę JESZCZE NA 

TEN ROK i dodatkowe 450 zł (tak jak mają inne służ-

by, co łącznie z 200 zł da nam kwotę 650zł)! 

- Będziemy postulowali, aby Rada Ministrów przyjęła 

korzystne rozwiązania w budżecie także na 2020 r. 

- Będziemy postulowali o wprowadzenie nowej ustawy 

o pracownikach sądów i prokuratury, w tym mnożni-

kowego systemu wynagradzania. 

Jak widzicie jest o co walczyć. Prawdopo-

dobnie to nie będzie ostatnia manifestacja. 

Ten rok jest dla nas najważniejszy. Nie może 

zabraknąć Was – pracowników sądów i pro-

kuratury, bo to właśnie Wy dajecie nam 

moc. Jak będzie potrzeba, uderzymy mocniej!” 

 

Po oficjalnym zakończeniu manifestacji związkowcy 

zebrali się przed siedzibą Ogólnopolskiego Porozu-

mienia Związków Zawodowych na konferencji praso-

wej którą można obejrzeć pod adresem:  

 

http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/pracownicy-

wymiaru-sprawiedliwosci-wyszli-na-ulice 

 

Łukasz Mycka 

„ZASŁUGUJEMY NA SZACUNEK, GODNE WARUNKI 

ŻYCIA ORAZ GODZIWE WYNAGRODZENIE! 
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Związkowe wyzwania i strategie 

BHP 

W dniach 5 – 6 marca 2019r. w Krakowie odbywało 

się międzynarodowe seminarium związkowe pn. Re-

gionalne Forum BHP: „New challenges for trade 

unions: Developing strategies and structures to protect 

workers against new and emering hazards” - (,,Nowe 

wyzwania dla związków zawodowych: Opracowywa-

nie strategii i struktur w celu ochrony pracowników 

przed nowymi i pojawiającymi się zagrożeniami”).  

Organiza-

torem 

coroczne-

go Forum 

jest Euro-

pejski 

Instytut 

Związków 

Zawodo-

wych 

(ETUI) - 

w tym 

roku jako OPZZ byliśmy współorganizatorami ze stro-

ny polskich central związkowych. Forum to okazja do 

wymiany doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa       

i warunków pracy pomiędzy organizacjami związko-

wymi z Europy Środkowo – Wschodniej. W tym 

roku miejsce seminarium przypadło Polsce – gościli-

śmy kolegów związkowców z Czech, Estonii, Wę-

gier, Łotwy, Litwy i Słowacji. Ze strony OPZZ        

w seminarium uczestniczyli przedstawiciele Komisji 

Ochrony Pracy OPZZ w osobach: Sylwia Osiadacz, 

Stefan Łubniewski i Czesław Odalski. Patronat pol-

ski nad seminarium objęły centrale reprezentatywne 

w Polsce: OPZZ, NSZZ ,,Solidarność” i Forum 

Związków Zawodowych, które dzieliły się polskimi 

doświadczeniami w obszarze bezpieczeństwa pracy   

i współpracą instytucjonalną w tym zakresie. Mode-

ratorami i koordynatorami dyskusji byli: ze strony 

ETUI Viktor Kempa i ze strony OPZZ Renata Górna 

(centrala OPZZ). 

W pierwszym dniu seminarium dyskusja koncentro-

wała się na zagadnieniach dotyczących realizacji 

wspólnych kampanii na rzecz poprawy zdrowia i bez-

pieczeństwa pracowników oraz możliwości wzajemnej 

partnerskiej współpracy europejskich i krajowych 

partnerów społecznych. Omówiono politykę ETUI       

i ETUC dotyczącą substancji niebezpiecznych, wkład 

strony związkowej w kampanię ,,Zdrowe Miejsce Pra-

cy 2018-2019” oraz aktywność krajowych punktów 

kontaktowych koordynujących przebieg kampanii 

związanych z bhp. Działania w ramach Krajowego 

Punktu Kontaktowego w Polsce przedstawiła Pani 

Wioletta Klimaszewska z Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy, będącego polskim punktem kontakto-

wym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia 

w Pracy. Ważnym wątkiem była dyskusja dotycząca 

wizji, priorytetów i strategii związków zawodowych w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwo-

ści wzajemnej współpracy związków zawodowych       

i wsparcia dla przedstawicieli pracowników na różnych 

poziomach. Uczestnicy seminarium za zasadne i po-

trzebne uznali podjęcie próby wypracowania narodo-

wej strategii związków zawodowych w zakresie BHP   

z wizją i priorytetami na najbliższą dekadę. Jako OPZZ 

zaprezentowaliśmy projekt takiej strategii dla Polski. 

W drugim dniu seminarium omawialiśmy problematy-

kę stresu w miejscu pracy i zagrożeń psychospołecz-

nych. W tej części dyskusji gościliśmy Pana Wiesława 

Owsińskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy          

w Krakowie, który przedstawił działania inspekcji pra-

cy w prewencji zagrożeń psychospołecznych uwzględ-

niając wspólne działania partnerów społecznych w tym 

zakresie. Związkowcy podzielili się swoimi doświad-

czeniami i dobrymi praktykami w obszarze prewencji 

zagrożeń psychospołecznych oraz strategiami związ-

kowego podejścia do zmniejszenia stresu w pracy. 

Strona polskich związkowców przypomniała podpisa-

ną w 2018 roku deklarację partnerów społecznych      

w zakresie eliminacji stresu zawodowego i zagrożeń 

psychospołecznych w miejscu pracy. 

Kolejne Regionalne Forum BHP pod agendą Europej-

skiego Instytutu Związków Zawodowych już za rok. 

Tegorocznym wspólnym ustaleniem uczestników se-

minarium jest podjęcie krajowych działań na rzecz 

opracowywania krajowych strategii bhp i intensyfika-

cja aktywności związków zawodowych na rzecz po-

prawy warunków pracy. 

[RG] 
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OPZZ zgłasza uwagi do nowego 

prawa zamówień publicznych 

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy 

– Prawo zamówień publicznych. OPZZ przedłożyło 

Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, które 

wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało 

projekt ustawy, opinię zawierającą ocenę projektu 

ustawy wraz z postulatami jego zmian. 

OPZZ uznało, że część regulacji pro-

jektu ustawy wychodzi naprzeciw 

wnioskom Rady Dialogu Społecznego 

kierowanym na etapie przygotowywa-

nia tego dokumentu. Jednak sprostanie 

wyzwaniom stawianym zamówieniom 

publicznym wymaga dokonania zmian 

w projekcie ustawy na dalszym etapie 

legislacyjnym. 

Ponieważ wobec zamówień publicz-

nych formułowane są nie tylko oczekiwania efektyw-

nego realizowania zadań publicznych po najkorzyst-

niejszej cenie ale w szeregu dokumentów krajowych 

(Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) i 

międzynarodowych (Strategia Europa 2020, Agenda 

2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych wraz z jej 

17 celami zrównoważonego rozwoju czy Wytyczne 

ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka), zamó-

wienia publiczne są wskazywane jako narzędzie reali-

zacji ich założeń, kluczowe jest zatem stworzenie, po-

przez kształt prawa zamówień publicznych, warunków 

do skutecznej realizacji celów określonych w ww. do-

kumentach. W rezultacie, prawo to powinno stanowić 

narzędzie transparentnego wydawania środków pu-

blicznych sprzyjając lepszemu funkcjonowaniu lokal-

nych rynków pracy i poprawie jakości zatrudnienia      

a także wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw 

oraz innowacyjności gospodarki. 

Uwzględniając powyższe, w kluczowymi postulatami 

zgłoszonymi przez OPZZ do projektu ustawy są te 

dotyczące: 

• zagwarantowania spójnego stosowania w ra-

mach zamówień wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę przy ich realizacji, gdy czynno-

ści wykonywane wypełniają przesłanki art. 22 

§ 1 Kodeksu pracy i kontroli tych zamówień. 

W tym przypadku, OPZZ zgłosił zastrzeżenia 

do treści art. 108 projektu ustawy domagając 

się przeniesienia do nowej ustawy dotychczas 

obowiązującego brzmienia art. 29 ust. 3a usta-

wy- Prawo zamówień publicznych. Uznaliśmy 

także potrzebę analizy systematyki projektu 

ustawy tak, by jej adresaciklarownie rozumieli 

obowiązek stosowania wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę w obrębie całej ustawy - Prawo 

zamówień publicznych. Dodatkowo, koniecz-

nym jest w naszej ocenie dodatnie w przepisach 

ogólnych zasady dotyczącej stosowania wymo-

gu zatrudnienia na umowę o pracę, która sta-

nowiłaby zasadę generalną prawa zamówień 

publicznych. Odwołanie się do kwestii proza-

trudnieniowych powinno znaleźć się 

także w preambule ustawy, która w 

sposób przejrzysty wskazałaby adresa-

tom ustawy zasady i cele, na których 

powinno opierać się udzielanie i reali-

zacja zamówień publicznych.; 

• ukształtowania katalogu wy-

kluczeń obligatoryjnych i fakultatyw-

nych z postępowań o udzielenie za-

mówienia publicznego w sposób, który 

promował będzie wybór przedsię-

biorstw o nieposzlakowanej opinii. W 

tym obszarze krytycznie oceniliśmy planowaną 

w projekcie ustawy zmianę katalogu wykluczeń 

z postępowania o udzielenie zamówienia pole-

gającą na przeniesieniu niektórych obecnie ob-

owiązujących wykluczeń obligatoryjnych do 

katalogu wykluczeń fakultatywnych (art. 122    

i 123).; 

• regulacji dotyczącej waloryzacji umów            

w sprawie zamówienia publicznego, w ramach 

której zgłosiliśmy wniosek od doprecyzowanie 

tej instytucji tak aby nie budziła ona wątpliwo-

ści w toku realizacji. Uznaliśmy, że waloryza-

cja wynagrodzenia powinna być uwarunkowa-

na istotną zmianą kosztów jej realizacji, która 

nie była możliwa do przewidzenia w toku pro-

wadzenia działalności biznesowej i ryzyka z nią 

związanego. 

OPZZ przedstawił także postulaty dotyczące instytucji 

podwykonawstwa, których celem jest zwiększenie po-

tencjału własnego głównego wykonawcy i skrócenie   

w praktyce łańcucha podwykonawców. Wnioskowali-

śmy ponadto o zobowiązanie spółek z udziałem Skarbu 

Państwa do stosowania prawa zamówień publicznych 

jako podmiotów, które mogłyby stanowić wzór dla 

rynku realizacji zamówień w sposób zrównoważony,   

z wymogiem zatrudnienia osób wykonujących zamó-

wienie na umowę o pracę oraz z klauzulami społecz-

nymi. W wielu punktach zgłosiliśmy wnioski o dodat-

kowe uzasadnienie przez projektodawcę zapropono-

wanych w dokumencie rozwiązań. 

[KP]    [fot:Pixabay.com] 


