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CZY RZĄD OGRANICZY PRAWO DO EMERYTURY? 
 

Czy rząd zamierza ograniczyć prawo do 

emerytury?  
 

OPZZ pyta rząd PiS i Pana Prezydenta o wiek emerytal-

ny: 

 

 zy prezydent godzi się na to, aby rząd zmodyfi-

kował jego projekt i podniósł minimalny staż do 

uprawnień emerytalnych? 

  

 Czy rząd, wbrew prezydenckiemu projektowi 

zakładającemu minimalny 20 i 25 letni staż 

ubezpieczeniowy, zamierza podnieść go do 35 i 

40 lat? 
 

 
 

 Obniżenie wieku emerytalnego to jedna z obietnic wyborczych 

Prawa i Sprawiedliwości, która miała być zrealizowana w ciągu 

pierwszych 100 dni rządu. Minęło ponad 200 dni, a ustawy wciąż 

nie ma. Do mediów i społeczeństwa docierają sprzeczne informa-

cje w tej sprawie. Najbardziej bulwersującą wiadomość znajdu-

jemy w załączniku nr 1 do założeń projektu budżetu państwa 

na rok 2017. W dokumencie rząd sugeruje połączenie wieku eme-

rytalnego 60/65 z minimalnym stażem pracy ubezpieczonego w 

wysokości 35/40 lat. Rząd stwierdza ponadto, że wprowadzenie 

tych dwóch kryteriów wyszłoby naprzeciw zobowiązaniom podję-

tym przez Pana Prezydenta jeszcze w okresie przed objęciem 

urzędu. 

Czy rząd w porozumieniu z prezydentem chce uzupełniać deficyt 

budżetowy kosztem emerytów, pozbawiając ich uprawnień emery-

talnych? 

Dlatego publicznie zadajemy pytania do Premier Beaty Szydło i 

Prezydenta Andrzeja Dudy. 

  

Kierownictwo OPZZ 

 

OPZZ o wynagrodzeniach w ochronie 

zdrowia 
 

 
 
Informacja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodo-

wych o aktualnych pracach nad uregulowaniem wynagrodzeń dla 

pracowników ochrony zdrowia  
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z niepoko-

jem odnosi się do informacji otrzymywanych od organizacji człon-

kowskich OPZZ, zarówno ze struktur terytorialnych jak i branżo-

wych, o coraz częstszych konfliktach płacowych występujących w 

placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce. 

Roszczenia płacowe większości grup zawodowych to z jednej 

strony efekt długoletnich zaniedbań poszczególnych rządów w 

kwestii wynagrodzeń pracowników tej branży i znacznego rozwar-

stwienia płac, z drugiej strony – to niewątpliwie efekt rozbudzo-

nych oczekiwań większości zatrudnionych, zwłaszcza po wdroże-

niu znaczących podwyżek dla wybranych grup zawodowych. 

Pozostałe zawody coraz dobitniej domagają się analogicznych lub 

porównywalnych podwyżek. 

Do OPZZ docierają liczne informacje o takich oczekiwaniach, na 

podstawie których podejrzewamy, że eskalacja konfliktów może 

niebawem nastąpić. 

Jednoznacznie podkreślamy, że OPZZ solidaryzuje się ze 

wszystkimi grupami zawodowymi pracujących w ochronie 

zdrowia, także pielęgniarkami i położnymi. 
Rola i znaczenie każdego zawodu wymaga godziwych wynagro-

dzeń, co zawsze jako OPZZ to podkreślmy. Jednak za niedopusz-

czalne uważamy pomijanie innych grup zawodowych we wzroście 

wynagrodzeń jak np. diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, 

radiologów, opiekunów medycznych itp., bez których placówki 

opieki zdrowotnej nie mogłyby funkcjonować. 

Od wielu miesięcy z naszej inicjatywy podejmujemy szereg 

działań, które w niedługim czasie mogą zażegnać nabrzmiałą 

sytuację w tym sektorze.  
Najważniejszą obecnie aktywnością jest praca w branżowym Trój-

stronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia w ramach Rady 

Dialogu Społecznego, powołanym dzięki determinacji OPZZ w 
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styczniu br. Strona pracowników i pracodawców wspólnie dostrze-

ga potrzebę systemowego uregulowania płac w ochronie zdrowia z 

uwzględnieniem wszystkich grup zawodowych. Na jednym z 

ostatnich spotkań Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł potwier-

dził wolę rządu do kontynuowania prac nad projektem ustawy 

regulującej zasady wynagrodzenia pracowników podmiotów wy-

konujących działalność leczniczą. 

Jako OPZZ wyrażamy oczekiwanie przyspieszenia decyzji w tym 

zakresie, ze wskazaniem realnych możliwości finansów publicz-

nych na wzrost wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodo-

wych.Mamy nadzieję na szybkie ich zakończenie i przedstawienie 

przez stronę rządową konkretnych rozwiązań legislacyjnych, 

uzgodnionych w ramach prac zespołu oraz wypracowania przez 

Radę Ministrów wspólnego stanowiska. 

Chcemy także przypomnieć, że dialog ze stroną rządową w tej 

sprawieOPZZ podjęło jeszcze za poprzedniej kadencji rządu. Mię-

dzy innymi z inicjatywy OPZZ odbyło się spotkanie z ówczesnym 

Ministrem Zdrowia Marianem Zembalą w sierpniu ub. roku, na 

którym zapewniano nas o płacowym solidaryzowaniu się ze 

wszystkimi, a nie tylko wybranymi grupami zawodowymi. Czas 

jednak pokazał, że porozumienie płacowe zostało zawarte wyłącz-

nie z jedną grupą zawodową pielęgniarek i położnych, czego efek-

tem są obecne napięcia w środowisku. 

Także z inicjatywy OPZZ w ciągu ostatnich 6 miesięcy odbyły się 

2 plenarne posiedzenia Rady Dialogu Społecznego (grudzień 

2015r., czerwiec 2016r.), jedno z nich - z udziałem Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy, poświęcone przedstawieniu aktualnego stanu prac 

nad wynagrodzeniami w tym sektorze. Temat ten podejmujemy 

niemal na każdym ze spotkań Prezydium RDS. Sygnały od organi-

zacji członkowskich OPZZ potwierdzają, że podejmowanych jest 

wiele inicjatyw lokalnych w tym temacie w ramach Wojewódzkich 

Rad Dialogu Społecznego. 

OPZZ wyraża nadzieję, że kompleksowość tych działań przyczyni 

się do wywarcia nacisku na stronę rządową i przyjęcia ustawowej 

regulacji płacowej satysfakcjonującej wszystkie grupy zawodowe. 
Dla zainteresowanych szczegółami tej problematyki informujemy, 

że osobami kierującymi tym zakresem w OPZZ są: wiceprzewod-

nicząca Wiesława Taranowska, przewodnicząca branży ,,Usługi 

Publiczne: OPZZ i Federacji ZZPOZ i PS Urszula Michalska oraz 

Renata Górna (ekspert z Biura OPZZ). Zachęcamy także do zapo-

znawania się z aktualnościami umieszczanymi na stronie interne-

towej OPZZ, które także w zakresie wynagrodzeń w ochronie 

zdrowia są przekazywane na bieżąco. 

  

Biuro OPZZ 

 

340 776 podpisów pod inicjatywą! 
 

 

Tyle podpisów pod obywatelską inicjatywą, gwarantującą 

wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, 

Związek złożył w Sejmie 20 czerwca 2016 roku. 

OPZZ wspiera Służbę Celną  
 
Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej jest jednym z 

priorytetów Ministra Finansów. OPZZ dostrzega i rozumie potrze-

bę poprawy efektywności  i skuteczności instytucji odpowiedzial-

nych za pobór danin publicznych. Na forum Rady Dialogu Spo-

łecznego wielokrotnie popieraliśmy działania zmierzające do ogra-

niczenia szarej strefy i uszczelnienia systemu podatkowego, jednak 

obawiamy się, że planowane przez stronę rządową zmiany w ad-

ministracji skarbowej mogą doprowadzić do dezorganizacji Służby 

Celnej, jej osłabienia i w konsekwencji do radykalnego ogranicze-

nia wpływów budżetowych państwa, a także do zmniejszenia jego 

bezpieczeństwa. 

Dlatego OPZZ wspiera działania naszej organizacji członkowskiej 

tj. Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP, aby w 

projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jednoznacz-

nie uregulować zagadnienie statusu prawnego funkcjonariuszy 

celnych oraz ich uposażeń. Ważne jest także niezwłoczne uregulo-

wanie kwestii emerytur funkcjonariuszy Służby Celnej poprzez ich 

włączenie do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin. 

 

 
 

W sprawach tych OPZZ skierowało dzisiaj pismo do wiceministra 

finansów, Szefa Służby Celnej Mariana Banasia oraz przyjęło 

stanowisko, z którym można zapoznać się tutaj. 
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