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POSIEDZENIE PLENARNE RDS 
 

Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego – 

15.09.2016  

 

 
 
Rada skoncentrowała się głównie na analizie projektu ustawy 

budżetowej na rok 2017. Informację przedstawiał Minister Fi-

nansów Paweł Szałamacha oraz przewodniczący zespołu ds. 

budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Henryk Nako-

nieczny. 

 

Minister przedstawił RDS podstawowe założenia projektu przyszło-

rocznego budżetu państwa. - Budżet 2017 jest ambitny i realistyczny, 

bo umożliwia realizację polityki społecznej i gospodarczej rządu, a 

zarazem jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów – powie-

dział. Przypomniał, że dochody wynoszą 324 mld zł, wydatki 383 

mld zł, natomiast deficyt 59 mld zł, dzięki czemu mieści się w limicie 

3 proc. PKB. Dochody, jak mówił, maja być większe m.in. dzięki 

uszczelnieniu systemu podatkowego. - Stąd mogliśmy zakładać bez-

pieczny wzrost dochodów podatkowych" - zaznaczył. 

Zapewniał, że ani w 2016, ani w 2017 roku nie ma żadnego zagroże-

nia dla Programu 500 plus, ani np. dla programu bezpłatnych leków 

dla seniorów powyżej 75 lat. Zapowiadał jednocześnie większe wy-

datki na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego, zwiększenie 

nakładów na obronę narodową, a także "obniżenie wieku emerytal-

nego od IV kwartału przyszłego roku" oraz większe wydatki proro-

zwojowe, m.in. na infrastrukturę. 

Krytyczni wobec niektórych jego założeń byli związkowcy. Ich 

zdaniem MF jest zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o wzrost planowa-

nych dochodów z CIT. Skrytykowali także zamrożenie, wbrew obiet-

nicom premier Beaty Szydło, zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. Z negatywną oceną spotkało się też zmniejszenie środ-

ków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także pozostawienie 

podwyższonej stawki VAT 23 proc. Krytykowali zamrożenie środ-

ków w państwowej sferze budżetowej. 

Związkowcy pozytywnie ocenili  politykę rodzinną, a także weryfi-

kacje emerytur. 
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IX Krajowy Zjazd Federacji ZZ Pracowników Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej  

 

 
 
W dniach 15 – 17 września br. w Warszawie miał miejsce IX 

Krajowy Zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowników 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Członkowie delegaci 

Zjazdu wybrali nowe władze organizacji na kadencję 2016-2020. 

 

Przewodniczącą Federacji została wybrana ponownie Urszula Mi-

chalska, wiceprzewodniczącymi: Halina Obraniak i Dorota Maksy-

miuk, a przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej Stefan 

Przybysz. 

W czasie 3 dniowych obrad dokonano podsumowania poprzedniej 

kadencji, przyjęto nową Deklarację Programową. Federacja od tej 

kadencji będzie miała także nowy sztandar, który został wręczony 

nowym władzom podczas oficjalnej uroczystości z udziałem zapro-

szonych gości. OPZZ reprezentował w pierwszym dniu Zjazdu Prze-

wodniczący Jan Guz, który przedstawił delegatom aktualne działania 

i aktywność OPZZ, także w obszarze ochrony zdrowia.  

Nowym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w 

walce o prawa pracownicze i związkowe. 
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OPZZ ocenia projekt budżetu na 2017 rok  

 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wypełnia-

jąc postanowienia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przed-

stawiło wczoraj swoją opinię do projektu budżetu państwa na rok 

2017. 

 

Projekt budżetu budzi wiele wątpliwości. Rząd zapewnia, że plan 

finansowy państwa ma dobre i stabilne źródła finansowania. OPZZ 

zauważa jednak, że w sytuacji relatywnie niskiego poziomu płac i 

związanego z tym wykluczenia społecznego, utrzymujących się 

dysproporcji dochodowych i rozwarstwienia dochodowego potrzebne 

są systemowe rozwiązania w obszarze wynagrodzeń i podatków oraz 

wskazanie źródeł ich finansowania. Niestety nie odnajdujemy ich w 

projekcie budżetu na kolejny rok. 

Plany polityki rodzinnej wymagają nie tylko zwiększenia wydatków, 

ale także pozyskania wpływów podatkowych koniecznych do ich 

realizacji. Tylko na finansowanie rządowego Programu 500 plus 

potrzeba blisko 23 mld zł. Bez odpowiednich wpływów z podatków 

nawet najbardziej ambitne zamierzenia zakończą się dyskusją o 

cięciach – powiedział, oceniając projekt budżetu, Franciszek Bo-

browski, wiceprzewodniczący OPZZ. 

 

  
 

Już dzisiaj widać, że mogą pojawić się problemy ze ściągalnością 

podatków sektorowych i podatku VAT. W 2016 roku podatek od 

transakcji finansowych oraz od sprzedaży detalicznej przyniesie 

wpływy niższe o blisko 4 mld zł. Ponadto Komisja Europejska za-

kwestionowała wczoraj wprowadzenie podatku od sprzedaży deta-

licznej. Wciąż też utrzymują się olbrzymie zaległości podatkowe 

przedsiębiorców wobec budżetu. 

Martwi nas, że odpowiedzią rządu na te problemy nie jest jeszcze 

większa determinacja w uszczelnianiu systemu podatkowego, ale 

sięganie do kieszeni najuboższych – ocenia Franciszek Bobrowski i 

zauważa, że skala podatkowa i kwota wolna od podatku pozostają 

bez zmian, a to oznacza, że wraz ze wzrostem płac zwiększy się 

efektywne opodatkowanie pracujących. Stawki podatku VAT, wbrew 

wcześniejszym zapowiedziom, nie zostaną obniżone do poziomu z 

2010 r., a wynagrodzenia w sferze budżetowej będą zamrożone. Nie 

zwiększą się ponadto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych i tzw. kilometrówka. Stracą na tym oczywiście pracownicy 
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Rada Branży OPZZ „Górnictwo, Przemysł Chemiczny i 

Energetyka"  

 

 

 
14 września odbyło się kolejne z cyklu spotkań Rad Branż OPZZ, 

które zaplanowano przed najbliższym posiedzeniem Rady OPZZ, 

28 września br. Nad nową kampanią programową OPZZ tym 

razem obradowała Rada Branży OPZZ „Górnictwo, Przemysł 

Chemiczny i Energetyka". 
 

W pierwszej części spotkania przedstawiciele branży wraz z kierow-

nictwem OPZZ spotkali się z Ministrem Energetyki Krzysztofem 

Tchórzewskim oraz Wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim. 

Ministrowie przedstawili obecny poziom realizacji koncepcji wspól-

nego traktowania energetyki i kopalin oraz plany nowego resortu. 

Większą część spotkania poświęcono restrukturyzacji kopalń oraz 

Polskiej Grupie Górniczej. W czasie dyskusji omówiono zalecenia 

Unii Europejskiej oraz konieczność dostosowania polskiego górnic-

twa do jej wymogów. Ważnym tematem była również kwestia uzy-

skania koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew. 

 

W drugiej części spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz przed-

stawił najnowsze działania OPZZ w kwestiach systemu emerytalne-

go, świadczeń socjalnych, umów śmieciowych, minimalnej płacy, 

dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz nowej ustawy o związ-

kach zawodowych. Omówiono także współpracę pomiędzy poszcze-

gólnymi związkami oraz sektorami branży, a także pozostałymi 

centralami związkowymi, organizacjami pozarządowymi, partiami 

parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi oraz strategię współpracy 

OPZZ z rządem Beaty Szydło. 

Jednocześnie skupiono się na konieczności zmiany wizerunku związ-

ków zawodowych oraz konieczności stworzenia warunków do zrze-

szania się dla osób pracujących na podstawie umów cywilnopraw-

nych i samozatrudnionych. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 15 września. Obradować będzie Rada 

Branży OPZZ "Budownictwo i Przemysł Drzewny". 
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        Z ogromnym żalem żegnamy naszą Koleżankę  

Józefę Gajewską 

Członka Prezydium Rady OPZZ woj. pomorskiego,  
                  wieloletnią Przewodniczącą 

Federacji Pracowników Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

Okręgu Pomorskiego 

 

Rodzinie i bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia 

składają  

Koleżanki i Koledzy z Rady OPZZ woj. pomorskiego 

 

 


