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OPZZ O EXPOSE 
 

 

Stanowisko OPZZ w sprawie expose premier 

rządu Beaty Szydło  
 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z 
uwagą wysłuchało expose nowej premier rządu, Beaty Szydło. 

Nasze szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie dotyczące 

rynku pracy, polityki rodzinnej, świadczeń emerytalnych, 

polityki gospodarczej (w tym podatkowej) państwa oraz wyna-

grodzeń. Czekamy jednak na szczegóły dotyczące przedstawio-

nych rozwiązań. Bez nich trudno ocenić program nowego rzą-

du. 
Najistotniejsze dla OPZZ deklaracje nowej szefowej rządu to: 

- obietnica obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, 65 

dla mężczyzn. Postulujemy, aby rząd uwzględnił propozycję OPZZ 

dodatkowej możliwości przechodzenia na emeryturę ze względu na 

staż pracy. OPZZ ma przygotowany konkretny projekt w tej spra-

wie, pod którym podpisało się 700 tys. Polaków i Polek. Rząd 

powinien dokonać całościowej reformy systemu emerytalnego. 

Wycinkowe zmiany mogą skutkować radykalną obniżką przy-

szłych emerytur, 

- obietnica wprowadzenia świadczenia 500 zł na pierwsze dziecko 

w biednych rodzinach i bez kryterium dochodowego na każde 

kolejne. Popieramy podnoszenie świadczeń rodzinnych. Jednocze-

śnie istotny będzie sposób wprowadzenia nowych rozwiązań tak, 

aby inne zapowiadane w tym zakresie zmiany nie doprowadziły do 

obniżenia łącznych świadczeń dla najuboższych rodzin, 

- wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej wysokości 12 zł 

brutto. OPZZ już dwa lata temu przygotowało projekt ustawy w tej 

sprawie, który jest szerszy i bardziej kompleksowy niż zapowiedź 

Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie uważamy, że aktualnie 

minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych po-

winna wynosić co najmniej 15 zł, 

- pakt o podniesieniu płac. Czekamy na konkretne działania w tym 

obszarze. Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej wiele 

mówiło o znacznym podniesieniu płac, także w sferze budżetowej i 

złożyło obietnice szybkich podwyżek wielu grupom zawodowym, 

- zwiększenie kwoty wolnej do 8 tys. zł. OPZZ opowiada się za 

całościową zmianą systemu podatkowego, która powinna 

uwzględniać nie tylko zwiększenie kwoty wolnej od podatku, ale 

przede wszystkim wprowadzenie silniejszej progresji podatkowej, 

w tym nowych stawek podatku PIT oraz wyższych pracowniczych 

kosztów uzyskania przychodu. Popieramy więc obniżenie podat-

ków dla osób o najniższych dochodach. Wiemy, że takie rozwiąza-

nie doprowadziłoby do wielomiliardowych spadków wpływów 

budżetowych. Dlatego uważamy, że rząd powinien podnieść obcią-

żenia fiskalne dla osób o najwyższych dochodach, 

- zwiększenie ściągalności podatków, w tym szczególnie podatku 

VAT jest jak najbardziej uzasadnione. Przypominamy jednak, że w 

kampanii wyborczej PiS obiecywał obniżenie stawek podatku 

VAT, o czym premier nie wspomniała w swoim expose, 

- zapowiedź zniesienia umów śmieciowych. Liczymy na przedsta-

wienie rozwiązań ustawowych w tym obszarze, 

- reindustrializacja państwa, radykalny wzrost wydatków na inwe-

stycje do co najmniej biliona złotych, ulgi inwestycyjne. Kierunek 

zmian jest nam bliski. Z takim apelem do polityków OPZZ zwrócił 

się już kilkanaście miesięcy temu. Zapowiedziane korzystanie z ulg 

inwestycyjnych powinno być jednak premią tylko za tworzenie 

wysokiej jakości miejsc pracy, 

- finansowanie służby zdrowia z budżetu państwa, odejście od 

traktowania opieki zdrowotnej jako przedsiębiorstwa nastawionego 

na zysk, oddzielenie publicznej i prywatnej służby zdrowia, wpro-

wadzenie bezpłatnych leków dla osób od 75 roku życia, przywró-

cenie gabinetów lekarskich i stomatologicznych do szkół. Wskaza-

ny kierunek zmian jest zgodny z postulatami OPZZ, 

- deklaracja opodatkowania banków i sklepów wielkopowierzch-

niowych. Popieramy zwiększenie obciążeń podatkowych dla firm 

przynoszących największe zyski. Efekty zależeć będą od sposobu 

wprowadzenia zmian. Warto więc poddać te propozycje konsulta-

cjom społecznym, 

- budowa tanich mieszkań pod wynajem z kredytów bankowych. 

Zdaniem OPZZ rozwój budownictwa stanowi jedno z ważniej-

szych wyzwań dla rządu. W naszej opinii lepszym rozwiązaniem 

byłby jednak rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego, 

- stopniowe odchodzenie od gimnazjów i powrót do ośmioletniej 

szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum. Obawiamy się, że 

wdrożenie tych rozwiązań doprowadziłoby do zwolnienia wielu 

tysięcy nauczycieli oraz wysokich dodatkowych kosztów nie prze-

kładających się na poprawę jakości pracy szkół. Oczekujemy 

dyskusji na ten temat w ramach Rady Dialogu Społecznego, 

- w expose szefowej rządu z niepokojem odebraliśmy brak odnie-

sienia do Rady Dialogu Społecznego i roli związków zawodowych 

na poszczególnych poziomach ich działania: państwa, branży, 

przedsiębiorstwa. Rada Dialogu Społecznego jest instytucją, w 

ramach której rząd powinien poszukiwać rozwiązań służących 

pracownikom i gospodarce oraz wypracowywać porozumienia 

ostatecznego kształtu reform. 

- w swoim expose Pani Premier nie wskazała terminów, czy sposo-

bu dochodzenia do realizacji większości propozycji. Liczymy więc, 

że wkrótce poznamy harmonogram wdrażanych rozwiązań. 

 

 

Przewodniczący OPZZ do Marszałka Sejmu: 

mamy wątpliwości wobec nieprzeprowadzenia 

przez Sejm RP konsultacji społecznych  
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża 

zastrzeżenia wobec trybu procesu legislacyjnego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 

sejmowy nr 22). 

W szczególności mamy wątpliwości wobec nieprzeprowadzenia 

przez Sejm RP konsultacji społecznych w tej sprawie. Brak dialogu 

z uprawnionymi partnerami w tym obszarze budzi nasz sprzeciw, 

ponieważ materia ustawy obejmuje zagadnienia, których zmiana 

będzie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym obo-

wiązujący w nich system wynagradzania. Z tego względu reprezen-

tatywne organizacje związkowe nie powinny być pozbawione 
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prawa do wyrażenia opinii na temat planowanych zmian ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dlatego też przewodniczący OPZZ, Jan Guz, wysłał w tej sprawie 

pismo do marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, wnosząc o 

przeprowadzenie konsultacji społecznych w/w projektu z reprezen-

tatywnymi organizacjami związkowymi, w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych insty-

tucjach dialogu społecznego. 

 

BP OPZZ 

 

Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ  
 
18 listopada 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się 

kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ, która 

jest organem opiniodawczo – doradczym dla OPZZ w obszarze 

bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Spotkanie prowadził prze-

wodniczący komisji kol. Dariusz Goc. Uczestniczyli w nim 

także przewodniczący OPZZ Jan Guz, wiceprzewodnicząca 

OPZZ Wiesława Taranowska i Renata Górna, radca OPZZ. 
Dominującym tematem omawianym w czasie posiedzenia była 

dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności Państwowej In-

spekcji Pracy za 2014r. oraz wypracowanie stanowiska Komisji 

wraz z rekomendacjami dla Rady OPZZ.  
W tej części posiedzenia uczestniczył dyrektor Departamentu 

Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Pan Krzysztof 

Kowalik. Po dyskusji przyjęto wstępny projekt wniosków w spra-

wie oceny przedmiotowego sprawozdania. Omówiono także 

współdziałanie organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z 

Państwową Inspekcją Pracy w obszarze ochrony pracy. 

W dalszej części posiedzenia każdy z członków komisji krótko 

przedstawił stan bezpieczeństwa pracy w swojej branży – wskazu-

jąc co się dzieje w danej branży, jak wygląda współpraca z PIP i 

SIP w zakresie bhp i prawa pracy, wypadkowość, jakie są najważ-

niejsze problemy. Kontynuowano także dyskusję wokół ustawy o 

Społecznej Inspekcji Pracy w kontekście skierowania przez Konfe-

derację ,,Lewiatan" w grudniu ub. roku wniosku do Trybunału 

Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z konstytucją ustawy o 

SIP. 

 

 

W zdecydowanej większości członkowie komisji zgodnie uznali, 

że jakiekolwiek propozycje ustawowe nie powinny zmieniać pod-

ległości społecznej inspekcji pracy i jej kierowania przez związki 

zawodowe. Komisja przyjmie w tej sprawie stosowne stanowisko 

na następnym posiedzeniu. Obecni na posiedzeniu członkowie 

kierownictwa omówili także bieżącą działalność i podejmowane 

inicjatywy OPZZ. 

 

oprac. Renata Górna OPZZ 

Sekretarz Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ 

 

Spotkanie ekspertów Rady Dialogu 

Społecznego na temat polityki lekowej państwa  
 

W dniu 17 listopada 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie 

odbyło się spotkanie robocze ekspertów organizacji 

partnerów społecznych – stron organizacji pracodawców i 

związków zawodowych wchodzących w skład Rady Dialo-

gu Społecznego (OPZZ, NSZZ ,,S", Forum ZZ, BCC, Kon-

federacja Lewiatan, Pracodawcy RP) – poświęcone omó-

wieniu problemów polityki lekowej państwa, w tym pro-

blemów branży przemysłu farmaceutycznego w Polsce. 
Spotkanie było efektem ustaleń, jakie zapadły podczas po-

siedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 5 

listopada br., w czasie, którego jedna z organizacji praco-

dawców zgłosiła wniosek o omówienie ww. zagadnień w 

ramach RDS 

 

. 

OPZZ reprezentowały na spotkaniu: Wiesława Taranowska, 

wiceprzewodnicząca OPZZ, Urszula Michalska – prowa-

dząca spotkanie, przyszła przewodnicząca zespołu ds. usług 

publicznych RDS i przewodnicząca branży ,,Usługi Pu-

bliczne" OPZZ, Renata Górna, radca OPZZ oraz Grażyna 

Biedrzycka  (Polfa Tarchomin S.A, Federacja ZZ Przemysłu 

i Handu ,,Farmacja"). 

Po bardzo dobrej, merytorycznej dyskusji spotkanie zakoń-

czono ustaleniem, że strona pracodawców przygotuje 

wstępnie uzgodniony projekt tematycznych zagadnień z 

obszaru polityki lekowej i przemysłu farmaceutycznego do 

dalszych prac, jakie będą kontynuowane w ramach zespołu 

problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Spo-

łecznego. 
 

Sztandar dla kolejarzy  
 
19 listopada w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia 

sztandaru Międzyzakładowemu ZZ Pracowników Kolei Ma-

zowieckich. W uroczystości wziął udział Andrzej Radzikowski, 

wiceprzewodniczący OPZZ. 

 

 

 

 
 


