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Sprawy związkowe

31 marca obyło się hybrydowe posiedzenie Rady OPZZ  

Członkowie kierownictwa wręczyli nagrody laureatom konkursu „Diamenty OPZZ”. Uroczystość 
w warszawskiej siedzibie Centrali, prowadzoną przez wiceprzewodniczącą Barbarę Popielarz, 
transmitowano online. Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski omówił stan prac na unijną 
dyrektywą w sprawie adekwatnych płac minimalnych. Rada przyjęła stanowisko dotyczące 
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. OPZZ jest silnie zaangażowane w sprawę jego 
proklamacji na forum europejskim. Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin przedstawił 
działania Centrali dotyczące emerytur pomostowych. Wiceprzewodniczący mówił także 
o stanie negocjacji Umowy Społecznej w zakresie nadzoru partnerów społecznych nad 
Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Posiedzenie 
prowadził przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Więcej na www.opzz.org.pl.

www.opzz.org.pl



Rada OPZZ województwa pomorskiego podejmuje współpracę z Okręgowym 
Inspektorem Pracy w Gdańsku

24 marca 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku p. Mariusz Pokrzywiński 
podpisał Deklarację Współpracy z Radą OPZZ województwa pomorskiego, reprezentowaną 
przez jej przewodniczącego Adama Liszczewskiego. Celem jest upowszechnianie wiedzy 
o przepisach prawa pracy i BHP. Na podstawie podpisanej deklaracji już od kwietnia bieżącego 
roku będą organizowane szkolenia oraz dyżury telefoniczne specjalistów z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Przedstawiciel OIP będzie udzielał porad z zakresu prawnej 
ochrony pracy. Dyżur telefoniczny będzie się odbywał w każdy pierwszy piątek miesiąca 
w godz. 9.00 - 14.00 pod numerem telefonu 503-177-752.

W Unii Europejskiej trwają prace nad projektem dyrektywy w sprawie 
adekwatnych płac minimalnych

Stanowisko dotyczące tej inicjatywy przedstawiły rządy państw Unii Europejskiej, krajowe 
i międzynarodowe związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Negatywne opinie 
o projekcie Komisji Europejskiej przedstawiło kilka państw członkowskich UE (w tym polski rząd) 
oraz organizacje pracodawców. Senat RP poparł projekt, biorąc pod uwagę pozytywne 
stanowisko OPZZ. Głównym zarzutem prawnym przeciwników uchwalenia dyrektywy jest brak 
podstaw w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla uchwalenia przez UE 
dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych. W związku z tym Rada Unii Europejskiej 
poprosiła swoje służby prawne o opinię w tej sprawie. 
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Federacja ZZ Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce 
apeluje do premiera o umieszczenie sprzedawców i kasjerów  w pierwszej 
grupie osób szczepionych: 

-  Sprzedawcy i kasjerzy są narażeni w takim samym stopniu na zakażenie wirusem jak 
pracownicy medyczni. Wszyscy robimy zakupy, młodzi i seniorzy, nauczyciele, medycy, tak więc 
nie zapominajmy o tej jakże ważnej grupie zawodowej, grupie wysokiego ryzyka. My, jako 
grupa społeczna, jesteśmy ciągle pomijani, mamy najniższe zarobki, musimy pracować 
w niedziele i święta często po 12 - 14 godzin dziennie. Także teraz, kiedy na szali stawia się 
życie ludzkie, zapomniano o nas. Prosimy nie pomijajcie nas – apelują związkowcy.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej pozytywnie odpowiedział na 
apel OPZZ i wydłużył terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych 
i deklaracji

Wszystkie jednostki, w tym związki zawodowe, które nie zrealizowały dotąd ustawowych 
obowiązków, otrzymały więcej czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego. 
W opublikowanym rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej przedłuża 
się terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych dla: jednostek sektora prywatnego oraz 
organizacji non-profit - o 3 miesiące; jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc. Tym 
samym związki zawodowe mają czas sporządzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 
2021 r. Gdyby nie przedłużenie terminu, obowiązek ten upłynąłby 31 marca bieżącego roku.


