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KOLEJNE 4 LATA RAZEM! 

Wyniki tajnego głosowania nie pozostawiają złu-

dzeń – Jan Guz został wybrany na Przewodniczą-

cego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, natomiast Jarosław Czarnowski na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na kaden-

cję 2018-2022. 

 

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów 

stwierdziła, że na 247 uprawnionych do głosowa-

nia delegatów oddano 219 głosów ważnych, z 

czego 199 na kandydata Jana Guza. 

Jarosław Czarnowski otrzymał 194 głosy na 216 

ważnych. 
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PRZEMÓWIENIE JANA GUZA 
 

Jan Guz, jako nowy Przewodniczący OPZZ swoje przemó-

wienie rozpoczął od podziękowania delegatom za oddane na 

niego głosy. Następnie odniósł się do obecnych problemów i 

napięć w Państwie. - Coraz częściej dochodzi do protestów. 

Obserwujemy załamanie dialogu społecznego ze względu na 

nierówne traktowanie partnerów społecznych. Zwraca też 

uwagę, że pomimo dobrej koniunktury rośnie zadłużenie 

państwa, a rząd nie może znaleźć pieniędzy na pomoc oso-

bom niepełnosprawnym. 

OPZZ, wspólnie z Europejską Konfederacją Związków 

Zawodowych, stanowczo i głośno mówią, że: 

 

POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC! 

 

- Inicjujemy stworzenie w Europie mechanizmów ustalenia 

europejskiej płacy minimalnej, jako narzędzia harmonizacji 

płac w górę. Jestem przekonany, że wraz z europejskimi 

partnerami, którzy są obecni na tej Sali, doprowadzimy do 

tego, że powszechna będzie zasada: 

 

RÓWNA PRACA – RÓWNA PŁACA 

 

OPZZ od wielu lat wnosi o realizację w Polsce w tym zakre-

sie prawa międzynarodowego, Europejskiej Karty Społecz-

nej, konwencji MOP. - powiedział Jan Guz. 

Przypomniał, że rząd zobowiązał się do podniesienia płacy 

minimalnej, więc przyszedł czas na wywiązanie się z tych 

deklaracji. - Będziemy o tym przypominać przy każdej okazji. 

Kolejna bitwa przed nami, przy negocjacji wynagrodzeń i 

projektu budżetu na rok 2019. W tym tygodniu skierowaliśmy 

pod adresem rządu oczekiwanie, aby wynagrodzenia w bu-

dżetówce wzrosły o 12,1% a płaca minimalna o 13,5%, do 

wysokości 2383 zł. 

Przewodniczący OPZZ zwrócił też uwagę na restrykcyjną 

politykę fiskalną, problemy z bezrobociem i tzw. umowami 

śmieciowymi oraz niskimi emeryturami. - Ze smutkiem kon-

statuję, że rząd nie prowadzi także właściwej polityki spo-

łecznej w zakresie rynku pracy, również w odniesieniu do 

obcokrajowców. Inicjujemy przyjęcie przez rząd polski poli-

tyki migracyjnej. Wyraził negatywną opinię o planach Pre-

miera Mateusza Morawieckiego dotyczących wprowadzenia 

Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Uczula, że w niedługim czasie duży wpływ na rynek pracy 

będą miały zmiany technologiczne, do których należy się 

odpowiednio przygotować. Przypomniał, że OPZZ nadal 

postuluje wzrost finansowania publicznej ochrony zdrowia 

do poziomu 7% PKB, dostępność do tanich leków i godziwe 

wynagrodzenia pracowników. Współpracuje też z Państwo-

wą Inspekcją Pracy, w zakresie ochrony zdrowia pracowni-

ków. 

W imieniu Kongresu wyraził słowa poparcia i otuchy dla 

protestujących rodziców osób niepełnosprawnych - w czym 

poparli go obecni na Sali delegaci. 

Przewodniczący przypomniał, że w poprzedniej kadencji 

udało się dokonać częściowej zmiany prawa pracy, postulo-

wanego przez pracujących. Z naszej inicjatywy Trybunał 

Konstytucyjny przyznał prawo osobom zatrudnionym na 

umowach cywilnych do zrzeszania się w związkach zawo-

dowych, chociaż rząd przedłuża wprowadzenie ustaw wyko-

nawczych w tym zakresie. - Zablokowaliśmy wiele nieko-

rzystnych zmian w prawie pracy. Opracowaliśmy projekt 

ustawy wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni, 

przedłożyliśmy propozycje ograniczenia przewlekłości 

postepowania w sądach pracy – oświadczył. 

Podkreślił, że wiele zadań jeszcze jest do zrealizowania. 

Między innymi sprawa elastyczności pracy, która zaciera 

rzeczywisty czas pracy pracownika oraz wzrostu wynagro-

dzenia w zawodach zaufania publicznego. Zaznaczył, że 

dobra praca będzie tylko przy układach zbiorowych, które 

przynoszą tworzenie prawa pracy do zakładu, do branży, do 

związków zawodowych, czyli do środowisk, które najlepiej 

znają potrzeby i możliwości. - Układy zbiorowe wzmocnią 

OOC, ale i pracodawcę w konkretnym zakładzie, bo to oni 

znają środowisko pracy. Układy zbiorowe przywrócą wiarę 

w dialog społeczny, wzmocnią współdecydowanie za zakład, 

wprowadzą czytelny system wynagrodzeń, bowiem prawa 

pracownicze musza mieć pierwszeństwo przed prawami 

handlowymi. W dialogu powinniśmy łączyć wspólnotę inte-

resów. Dialog jest wartością ale i narzędziem do rozwiazy-

wania problemów – podkreślił. 

Jan Guz poinformował zebranych, że OPZZ pracował nad 

ustanowieniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który 

musi być wprowadzony do polskiego prawa. Polska bowiem, 

żeby się rozwijać, musi być socjalna. 

- W ostatnich czterech latach osiągnęliśmy wspólnie postęp 

w realizacji naszych wniosków w zakresie zasiłków i świad-

czeń ograniczających biedę i ubóstwo, szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży. Ale pomyślność kraju, jego bogactwo, 

uzyskujemy poprzez pracę. Dlatego raz jeszcze wołamy o 

wzrost wynagrodzeń, kwotę wolną od podatku dla zatrud-

nionych, koszty uzyskania przychodów, waloryzację funduszu 

socjalnego, zmniejszenie fiskalizmu wobec zatrudnionych, 

wydłużenie urlopów do 32 dni, redukcję tygodniowego wy-

miaru czasu pracy do 35 godzin, przywrócenie uprawnień 

emerytalnych dla osób pracujących w warunkach szkodli-

wych, prawo do emerytury 35 /40 – powiedział do zgroma-

dzonych. 

Na koniec przemówienia Jan Guz zwrócił się do delegatów z 

przesłaniem: „(…) Razem możemy więcej dla przyszłości 

pracy, społeczeństwa, postępu. Przyszłość jest w naszych 

rękach. Od nas zależy, jak wykorzystamy szansę, jaką daje 

nam OPZZ. Bo razem jesteśmy silni. Możemy się różnić, 

ale nie dzielić. Nic nie jest w stanie nas osłabić, jeśli bę-

dziemy wierni swoim wartościom.” 

 
 


