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WYSTĄPIENIE SPRAWOZDAWCZE  

Z DZIAŁALNOŚCI OPZZ W KADENCJI 2014-2018 

 

Przewodniczący, Jan Guz poinformował delegatów, że ak-

tywność OPZZ w kadencji 2014-2018 została szczegółowo 

opisana w „Sprawozdaniu Rady OPZZ VIII Kadencji”.  

Przypomniał, że OPZZ jest konfederacją, która zrzesza 

związki zawodowe – 78 ogólnokrajowych organizacji człon-

kowskich, w których w różny sposób zorganizowanych jest 

ok. 4 tysięcy zakładowych organizacji członkowskich. We-

dług danych GUS zrzeszamy 600 tys. członków, a według 

CBOS 760 tys. - OPZZ to ogólnokrajowa organizacja mię-

dzyzwiązkowa powołana do reprezentowania organizacji 

członkowskich w sprawach ponadzakładowych, ponadbran-

żowych, zgodnie z uchwałami organów, przestrzegająca 

zasad centralizmu demokratycznego określonego w statucie i 

uchwałach władz związku – powiedział Jan Guz. 

- W okresie ostatniej kadencji przyjęliśmy do OPZZ dziewięć 

ogólnokrajowych organizacji związkowych oraz 50 zakła-

dowych organizacji. Tu musze dodać, że nie gonimy za ilo-

ścią, ale liczy się dla nas przede wszystkim jakość. Z tego 

tytułu kilku organizacjom odmówiliśmy przyjęcia – dodał. 

 

Jan Guz zachęcał przybyłych delegatów do podjęcia w swo-

ich związkach działań zmierzających do zwiększenia liczby 

członków - Pamiętać musimy, że niskie uzwiązkowienie, to 

brak skuteczności w egzekwowaniu praw pracowniczych - 

przypomniał. Wskazał nowe możliwości kontaktu z pracow-

nikami i inspirował do dalszego działania - Musimy w na-

szym działaniu zmieniać mentalność z biernej na aktywną, 

łączyć organizacje. Musimy wdrażać nowe technologie do 

strategii związkowej.  

 

W ostatniej kadencji zostały podjęte działania wzmacniające 

struktury branżowe. Proponowana na obecny Kongres zmia-

na statutowa daje dodatkowe uprawnienia branżom. - Po-

trzebna będzie natomiast systematyczna praca merytoryczna, 

budowa więzi organizacyjnych na poziomie województwa i 

kraju. Skuteczność całego OPZZ budowana powinna być 

przy pomocy Rad Powiatowych i Wojewódzkich – dodał Jan 

Guz. Przypomniał też, że struktury terytorialne mają budo-

wać wspólnotę, łączyć cele, integrować, mobilizować, two-

rzyć więzy organizacyjne poprzez organizowanie spotkań, 

szkoleń, przekaz informacji z centrali i OOC do wszystkich 

organizacji działających na danym terenie. Budować sojusze 

z organizacjami pozarządowymi, dla realizacji wspólnych 

celów związkowych. 

W mijającej kadencji OPZZ wielokrotnie zajmowało się 

wnioskami dotyczącymi zmian struktury OPZZ.  

– (…) Zmiany wprowadzać stopniowo, wzmacniając, a nie 

osłabiając nasze Porozumienie, jako reprezentatywną Cen-

tralę Związkową. Ten kierunek został zaakceptowany przez 

Komisję i Radę OPZZ.. 

 

Na koniec Przewodniczący OPZZ podkreślił, że w mijającej 

kadencji organizacja osiągnęła wiele sukcesów, pomogła 

wielu osobom i organizacjom oraz współtworzyła ramy 

prawne (szczegóły w Sprawozdaniu). Wszystkie te działania 

nie byłyby możliwe, gdyby nie aktywny, zbiorowy wysiłek 

wielu osób.  

 

Serdeczne podziękowania skierował do: 

 członków kierownictwa OPZZ,  

  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

  członków organów statutowych  

– Rady i Prezydium OPZZ, 

 przewodniczących powiatowych i wojewódzkich 

struktur, 

  przewodniczących ogólnokrajowych i zakłado-

wych organizacji członkowskich, 

 koleżankom i kolegom za pracę w zespołach robo-

czych Rady Dialogu Społecznego. 

 

Minutą ciszy uczono pamięć o tych, którzy w czasie VIII 

kadencji OPZZ odeszli na wieczną wartę związkową. 

 

 
 

 

Warszawa, 24 maja 2018 r., nr 3, godz. 11:30  



 

WYSTĄPIENIE SPRAWOZDAWCZE  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  

W KADENCJI 2014-2018 

 

Pan Jarosław Czarnowski, Przewodniczący Komisji Rewi-

zyjnej przedstawił sprawozdanie KR z działalności w kaden-

cji 2014-2018. Komisja Rewizyjna uznała, że nie ma za-

strzeżeń do działalności Rady, Prezydium OPZZ oraz 

wszystkich branż. 

 

OBRADY SĄ PRAWOMOCNE 

 
Delegaci zgodzili się i przyjęli sprawozdanie z realizacji 

Programu i Uchwał VIII Kongresu OPZZ oraz sprawozda-

niami przewodniczącego OPZZ i przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej OPZZ. Bardzo sprawnie przyjęto także uchwały 

IX Kongresu OPZZ w sprawie przyjęcia sprawozdań z dzia-

łalności Rady i Komisji Rewizyjnej OPZZ za okres kadencji 

2014–2018. Delegaci udzielili także absolutorium ustępują-

cemu Prezydium. 

 

Zgłoszony został jeden kandydat na przewodniczącego 

OPZZ: Jan Guz oraz Jarosław Czarnowski na Przewodniczą-

cy Komisji Rewizyjnej. 
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