
We wtorek 27 lipca OPZZ otrzymało od 
rządu do konsultacji projekty ustaw, któ-
re przewidują dwie istotne z punktu wi-
dzenie pracowników zmiany w systemie 
podatkowym: zwiększenie kwoty wolnej 
oraz podwyższenie progu dochodowego. 
„Dokonamy rzetelnego bilansu zysków 
i strat” – zapowiada szef OPZZ Andrzej 
Radzikowski.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku to je-
den ze sztandarowych postulatów Polskiego 
Ładu. Kwota wolna ma zostać podniesiona 
aż do 30 tys. zł. Obecnie wynosi ona 8 tys. 
zł, ale tylko dla osób o najniższych docho-
dach. Dla większości podatników dzisiejsza 
kwota wolna to 3091 zł, zaś najlepiej zara-
biający w ogóle nie mogą z niej skorzystać.

PiS szacuje, że ze zmiany skorzysta ok. 18 
mln osób. Według sondażu przeprowa-
dzonego w marcu przez Pollster dla „Su-
per Expressu” podwyższenie kwoty wolnej 
popiera 79 proc. Polaków.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Podwyższenie od dawna postuluje znacz-
ne podwyższenie kwoty wolnej od podatku. 

Jednocześnie przypominamy, że przez la-
ta nie była ona podnoszona. W latach 2009-
2016 kwota wolna od podatku nie ulegała 
zmianie i wynosiła 3091 zł. W 2017 r. została 
podniesiona do kwoty 6,6 tys. zł, natomiast 
od 2018 r. obowiązuje kwota wolna w wyso-
kości 8 tys. zł.

Próg dochodowy podniesiony do 120 tys. zł

Rząd chce także podnieść próg dochodowy, 
po przekroczeniu którego stawka podatko-
wa wzrosłaby z 17 do 32 proc. Obecnie ten 
próg wynosi 85 528 zł - po zmianie wzrósłby 
do 120 tys. Warto przy tym przypomnieć, że 
podatkiem 32 proc. objęty zostałby nie ca-
ły dochód, a jedynie nadwyżka ponad te 120 
tys. zł.

Gdyby rząd zrealizował swoje plany, była-
by to pierwsza zmiana progów podatkowych 
od 12 lat. W efekcie więcej osób zapłaciłoby 
niższy podatek.

Radzikowski: Rząd daje i zabiera

- OPZZ dostrzega w Polskim Ładzie kil-
ka elementów swojego programu. To m.in. 

podniesienie kwoty wolnej od podatku do 
30 tys. zł. Ale doświadczenie podpowiada, 
że jeśli coś dostajesz, to pewnie coś stra-
cisz – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej 
Radzikowski.

Jak zauważa, tym kontekście niepokój bu-
dzi inny pomysł rządzących - wzrost skład-
ki zdrowotnej, bez możliwości odliczenia jej 
od podatku dochodowego.

- Będziemy uważnie analizować rządowe 
projekty ustaw Polskiego Ładu. Dokonamy 
rzetelnego bilansu zysków i strat obywate-
li podkreślając to co dobre, ale też piętnując 
każdą próbę wprowadzenia ukrytych danin 
publicznych – zapowiada szef OPZZ.

(mo)
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OPZZ analizuje Polski Ład.  
„Jeśli coś dostajesz, to coś stracisz”

• OPZZ analizuje Polski Ład.  
 „Jeśli coś dostajesz, to coś stracisz”

• OPZZ i Lewica żądają „wyjęcia’’  
 projektu o emeryturach stażowych  
 z sejmowej zamrażarki

• OPZZ pisze do Morawieckiego.  
 „Wydajmy pieniądze na  
 pracowników, nie na czołgi”

• OPZZ pisze do prezydenta Andrzeja  
 Dudy w sprawie podwyżek dla polityków

• OPZZ solidaryzuje się z pracownikami 
 i pracownicami wymiaru sprawiedliwości

• OPZZ, FZZ i „Solidarność’’  
 punktują plany rządu na 2022 r.  
 „Wzrośnie inflacja i nierówności’’

• Pracownicy i pracownice ZUS wchodzą  
 w spór zbiorowy. Mają 12 postulatów

• „Coraz więcej ludzi odchodzi  
 z pracy”. Pracownicy sądów  
 nie godzą się na zamrożenie płac

• Diamenty OPZZ dla miedziowców  
 z KGHM w rocznicę zwycięskiego strajku

• Stanowisko Kierownictwa OPZZ 
 ws. wyroku Trybunału Sprawiedliwości  
 Unii Europejskiej

• Szef katowickiego „Społem” 
 z Diamentem dla najlepszego pracodawcy

• Szef ‚Przeróbki’ pisze do prezydenta.  
 „Skandaliczna podwyżka”
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OPZZ i Lewica żądają „wyjęcia’’ 
projektu o emeryturach stażowych 
z sejmowej zamrażarki

- Apeluję do prezydenta, prezesa Kaczyń-
skiego i premiera o jak najszybsze wpro-
wadzenie emerytur stażowych. Proszę nie 
przygotowywać nowych projektów, bo są 
już gotowe co najmniej cztery: OPZZ-u, 
„Solidarności”, Lewicy i PSL-u – mówił 
w Sejmie wiceprzewodniczący OPZZ Se-
bastian Koćwin. A posłowie Lewicy zażą-
dali od marszałka Sejmu nadania ich pro-
jektowi numeru druku i włączenia go do 
porządku obrad.

W ostatnich dniach coraz głośniej o pomyśle 
emerytur stażowych, czyli możliwości prze-
chodzenia na emeryturę po przepracowaniu 
określonej liczby lat – zwłaszcza w przy-
padku osób, które od młodości ciężko pra-
cują fizycznie. Prezydent Andrzej Duda po 
raz pierwszy obiecał wprowadzenie takie-
go rozwiązania w 2015 r., a w maju 2020 r., 
przed pierwszą turą wyborów prezydenc-
kich, swoją obietnicę powtórzył.

Po roku o sprawie sobie przypomniał 
i w maju tego roku zapowiedział, że liczy 
na wprowadzenie emerytur stażowych 
do końca swojej kadencji (2025 r.). Jednak 
emerytur stażowych ja nie było, tak nie ma.

OPZZ już w 2010 r. złożyło w Sejmie pro-
jekt, który zakładał dodatkowe prawo do 
emerytury dla kobiet po przepracowaniu 35 
lat i dla mężczyzn po 40 latach pracy.

Pod projektem podpisało się wówczas nie-
mal 800 tys. osób. Posłowie wówczas pro-
jekt odrzucili, ale na jego bazie w obecnej 
kadencji swoje projekty złożyły kluby par-
lamentarne Lewicy i PSL-u. Pod koniec 

czerwca bardzo podobną propozycję zapre-
zentowała „Solidarność”.

W czwartek 22 lipca na wspólnej konferen-
cji prasowej przedstawiciele OPZZ-u i Le-
wicy zaapelowali do rządzących o szyb-
kie przyjęcie projektów i „odmrożenie” ich 
z sejmowej zamrażarki.

- To znamienna data, bo równo 22 lipca 
2010 r. przedstawialiśmy po raz pierwszy 
nasz projekt ustawy o emeryturach stażo-
wych - mówił wiceprzewodniczący OPZZ 
Sebastian Koćwin. – Przez ostatnie 11 lat ca-
ły czas przekonywaliśmy rządzących, pisali-
śmy petycje, zbieraliśmy podpisy, organizo-
waliśmy happeningi czy akcje billboardowe. 
Niestety premier Morawiecki, prezes Ka-
czyński, prezydent Andrzej Duda, a przede 
wszystkim Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej cały czas nas zbywają i twierdzą, 
że trwają analizy – relacjonował wiceprze-
wodniczący OPZZ.

Wiceszef OPZZ: „Emerytury stażowe tu 
i teraz!”

Jak podkreślał Koćwin, z symulacji  
ZUS-u wynika, że gdyby emerytury stażo-
we wprowadzić dziś, łącznie przez kolej-
ne 20 lat z rozwiązania mogłoby skorzystać 
maksymalnie 989 tys. pracowników. We-
dług badań w pierwszym roku ich funkcjo-
nowania dostępne byłyby maksymalnie dla 
500 tys. osób, a w kolejnych latach dla kolej-
no 100 tys. Liczba uprawnionych spadałaby 
rok do roku.

- I to chyba o to chodzi rządzącym, dlatego 
zbywają nasze prośby. Ale emerytury sta-
żowe muszą być wprowadzone tu i teraz, 
w tym roku. Bo inaczej kolejne 100 tys. osób 
będzie musiało dalej ciężko pracować ponad 
siły, a część z nich powszechnej emerytury 
po prostu nie dożyje – mówił Koćwin. 

I zaapelował do „prezydenta, prezesa PiS 
i premiera o jak najszybsze wprowadzenie 
tego rozwiązania”.

- Bardzo proszę nie prowadzić różnych roz-
mów i przygotowywać nowych projektów, 
bo gotowe są co najmniej cztery: OPZZ-u, 
„Solidarności”, Lewicy i PSL-u. Wszystkie 
są do siebie bardzo zbliżone, my tu napraw-
dę niczego nowego nie odkryjemy. Po prostu 
wprowadźmy te rozwiązanie.

Biejat: „Głodowe emerytury to hańba dla 
Polski”

W podobnym tonie wypowiadała się posłan-
ka Lewicy Magdalena Biejat. Jak zaznaczy-
ła, w 2035 r. niemal 20 proc. osób będzie na 
emeryturze, co będzie „ogromnym wyzwa-
niem” dla polskiej gospodarki, ale „absolut-
nie nie może być wymówką, aby ograniczać 
świadczenia emerytalne i rentowe”.

- Hańbą dla Polski jest pozwalać, by ro-
snące rzesze emerytów pobierały głodowe 
emerytury i musiały wybierać pomiędzy 
tym, czy zapłacą za czynsz, czy za leki.

- Ale jeśli kogoś nie przekonuje ten argu-
ment do moralności, to być może dotrą do 
państwa argumenty gospodarcze. Otóż pa-
miętajmy, że emeryci, którzy będą dostawać 
godne emerytury, których będzie stać na to, 
żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, 
a może nawet pójść do teatru czy do kina, 
to emeryci, którzy będą dobrymi konsumen-
tami i będą pomagać w napędzaniu polskiej 
gospodarki – mówiła.

Jak podkreślała, tacy emeryci nie będą też 
musieli pobierać innych świadczeń.

- Jeśli zapłacimy za emerytury, to tych pie-
niędzy nie będziemy musieli wydawać na 
świadczenia dla najuboższych czy na ro-
snące koszty ochrony zdrowia, jeśli nasze 
szpitale będą musiały się zajmować senio-
rami, których nie było stać na to, żeby wy-
kupić sobie leki, i w związku z tym popa-
dli w choroby.

(mo)
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OPZZ pisze do Morawieckiego. 
„Wydajmy pieniądze na 
pracowników, nie na czołgi”

„Apelujemy, by w obliczu lepszej niż ocze-
kiwano sytuacji gospodarczej nie prze-
znaczać pieniędzy na wyprodukowane za 
granicą czołgi czy podwyżki dla parla-
mentarzystów, ale na wynagrodzenia dla 
tych, którzy codzienną pracą przyczynia-
ją się do stabilności polskiego państwa” – 
pisze do premiera Mateusza Morawiec-
kiego przewodniczący OPZZ Andrzej 
Radzikowski. I przypomina o sytuacji 
w budżetówce.

List do premiera Mateusza Morawieckiego 
to pokłosie jego ostatnich wypowiedzi na te-
mat stanu finansów polskiego państwa. 19 
lipca podczas wizyty w Radomsku szef rzą-
du poinformował, że w polskim budżecie 
jest ponad 25 mld złotych nadwyżki.

- Naprawa finansów publicznych po naszych 
niefrasobliwych poprzednikach doprowa-
dziła do tego, że po czerwcu, czyli po I pół-
roczu, mamy ogromną nadwyżkę w budże-
cie – chwalił się wówczas.

Tymczasem od samego początku pande-
mii państwo coraz bardziej oszczędza na 
560 tys. pracownikach budżetówki. Już 
w kwietniu zeszłego roku Morawiecki ogło-
sił, że „to nie jest czas na nagrody, premie, 
bonusy i podwyżki”. Decyzja ta została pod-
trzymana również w 2021 r., co potwierdziła 
w styczniu rzeczniczka ministerstwa finan-
sów Iwona Prószyńska.

„Ograniczeniu powinny ulec wypłaty nagród 
i premii w zakresie niewymaganym przepi-
sami prawa. Zaoszczędzone środki przezna-
czymy na walkę ze skutkami COVID-19” – 
zapowiadała na Twitterze. Tymczasem to 
właśnie nagrody i premie kompensują pra-
cownikom niskie wynagrodzenia.

OPZZ: W budżecie jest więcej, niż 
planowano

Teraz w liście do premiera przewodniczą-
cy OPZZ Andrzej Radzikowski apeluje, 
by przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na 
pracowników państwowej sfery budżetowej. 
Chodzi o podwyżki w 2022 r. oraz o wyco-
fanie się z decyzji o zablokowaniu w tym ro-
ku wydatków na „wynagrodzenia osobo-
we, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, dodatkowe uposażenie roczne i na-
grody roczne”.

„Niedawno ogłosił Pan sukces rządu w wal-
ce o naprawę finansów publicznych po po-
przednikach, wskazując, że od stycznia do 
czerwca 2021 r. dochody budżetu państwa 
były wyższe aż o 36,6 mld zł w porównaniu 
z tym samym okresem roku ubiegłego. Przy 
niższych niż zaplanowane wydatkach bu-
dżet odnotował nadwyżkę w wysokości 28 
mld zł” – pisze szef OPZZ.

I dodaje, że pełniejsza kasa to też zasłu-
ga „wyższych o prawie 30 proc. dochodów 
z podatku VAT”. „To w dużej mierze zasłu-
ga pracujących, których zwiększona kon-
sumpcja sprawiła, że do budżetu państwa 
wpłynęło więcej środków niż planowano”.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych podkreśla, 
że dobra kondycja budżetu państwa powinna 
skutkować wyższymi płacami, także dla po-
nad 560 tys. pracowników sektora publicz-
nego: „nauczycieli, pracowników ochrony 
zdrowia, policjantów, strażaków, pogranicz-
ników, żołnierzy, urzędników, asystentów 
sądowych i przedstawicieli wielu innych 
zawodów, bez których polskie państwo nie 

byłoby w stanie funkcjonować”.

Radzikowski: Pandemia pretekstem do ob-
cięcia dochodów

„Niestety, pracownicy sfery budżetowej od 
lat są niedofinansowani, a pandemia korona-
wirusa posłużyła jako dodatkowy pretekst 
do obcięcia im dochodów poprzez ograni-
czenie wypłat nagród i premii” – podkreśla 
Andrzej Radzikowski. „Co więcej, z powo-
du pandemii i konieczności wdrażania w ży-
cie kolejnych tarcz antykryzysowych pra-
cownicy sektora publicznego mają coraz 
więcej pracy”.

W efekcie obecnego kryzysu, jak twierdzą 
związkowcy, coraz mniej osób jest zainte-
resowanych pracą w sektorze publicznym, 
a coraz więcej branż zapowiada protesty na 
ulicach.

„Panie Premierze! […] OPZZ wnosi o za-
gwarantowanie pracownikom sfery budże-
towej podwyżek wynagrodzeń i wycofanie 
się z decyzji o zablokowaniu wydatków bu-
dżetu państwa na premie i nagrody. Apelu-
jemy, by w obliczu lepszej niż oczekiwano 
sytuacji gospodarczej nie przeznaczać pie-
niędzy na wyprodukowane za granicą czoł-
gi czy podwyżki dla parlamentarzystów, ale 
na podniesienie wynagrodzeń dla tych, któ-
rzy codzienną pracą przyczyniają się do sta-
bilności polskiego państwa”.

Jednocześnie OPZZ przypomina o postula-
cie 12-procentowego wzrostu wynagrodzeń 
w budżetówce na 2022 r., wypracowanym 
w porozumieniu z Forum Związków Za-
wodowych i NSZZ „Solidarność”. „Liczy-
my, że rząd wycofa się z planów zamrożenia 
płac w 2022 r. W przeciwnym razie jeszcze 
bardziej pogłębi się zapaść w administracji 
publicznej”.

(mo)
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OPZZ pisze do prezydenta 
Andrzeja Dudy w sprawie 
podwyżek dla polityków

„Jeżeli kondycja budżetu państwa rze-
czywiście jest tak dobra, to powinno to 
skutkować wyższymi płacami także dla 
ponad 560 tys. pracowników sektora pu-
blicznego, bez których polskie państwo 
nie byłoby w stanie funkcjonować” – pi-
sze przewodniczący OPZZ do prezyden-
ta Andrzeja Dudy. Kilka dni temu prezy-
dent podpisał rozporządzenie o podwyż-
kach dla polityków.

Rozporządzenie o podwyżkach prezydent 
Andrzej Duda podpisał w piątek 30 lipca. 
Ustawa weszła w życie już dwa dni później, 
1 sierpnia. Zgodnie z przepisami Parlamen-
tarzyści zarobią teraz ponad 12 tys. zł mie-
sięcznie, a wiceministrowie ok. 16 tys. zł. 
Wzrosła także pensja premiera oraz mar-
szałków Sejmu i Senatu - do 20,5 tys. zł.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster 
dla „Super Expressu” podwyżki zostały fa-
talnie przyjęte przez opinię publiczną – aż 
84 proc. badanych sprzeciwia się zwiększe-
niu uposażeń posłów.

Radzikowski: „Płace kilkuset tysięcy pra-
cowników będą zamrożone”

We wtorek głos w sprawie zabrało 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, wystosowując list otwarty 
do prezydenta Andrzeja Dudy. Przewodni-
czący OPZZ Andrzej Radzikowski zwraca 
uwagę, że na podwyżkach dla parlamenta-
rzystów, wiceministrów i członkach rządu 
się nie skończy.

„2 sierpnia w Sejmie złożono projekt usta-
wy obejmujący podwyżki wynagrodzeń dla 
samorządowców (wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów miast oraz radnych) a także dla 
Prezydenta RP i byłych prezydentów” - pi-
sze. Według inicjatorów tych zmian wy-
nagrodzenia posłów, senatorów oraz funk-
cjonariuszy administracji państwowej, 
rządowej i samorządowej są niewspółmier-
nie niskie w stosunku do ich obowiązków 
i odpowiedzialności.

„W pełni podzielam te argumenty i nie 
kwestionowałbym zgłoszonych inicjatyw, 
gdyby nie fakt, że płace kilkuset tysięcy 
pracowników sfery budżetowej będą na-
dal zamrożone” – pisze Radzikowski. „To 
dziwne, ponieważ niedawno premier Mate-
usz Morawiecki ogłosił sukces rządu w wal-
ce o naprawę finansów publicznych po po-
przednikach, wskazując, że od stycznia do 
czerwca bieżącego roku budżet odnotował 

nadwyżkę w wysokości 28 mld zł”.

OPZZ: „Wydawajmy pieniądze na pracow-
ników, nie na czołgi”

Według szefa centrali związkowej „jeżeli 
kondycja budżetu państwa rzeczywiście jest 
tak dobra, to powinno to skutkować wyż-
szymi płacami, także dla ponad 560 tys. 
pracowników sektora publicznego: nauczy-
cieli, pracowników ochrony zdrowia, poli-
cjantów, strażaków, pograniczników, żoł-
nierzy, urzędników, asystentów sądowych 
i przedstawicieli wielu innych zawodów, bez 
których polskie państwo nie byłoby w stanie 
funkcjonować”.

OPZZ od lat podkreśla, że pracownicy sfe-
ry budżetowej są niedofinansowani, a pan-
demia koronawirusa posłużyła jako dodat-
kowy pretekst do obcięcia im dochodów po-
przez ograniczenie wypłat nagród i premii. 
Tymczasem z powodu pandemii i koniecz-
ności wdrażania w życie kolejnych tarcz an-
tykryzysowych pracownicy sektora publicz-
nego mają coraz więcej pracy.

„Dlatego zwróciłem się do Pana Premiera, 
aby w obliczu lepszej niż oczekiwano sy-
tuacji gospodarczej nie przeznaczać pienię-
dzy na wyprodukowane za granicą czołgi 
czy podwyżki dla parlamentarzystów, ale 
na wynagrodzenia dla tych, którzy codzien-
ną pracą przyczyniają się do stabilności pol-
skiego państwa” – pisze Radzikowski.

Na koniec przewodniczący związku przy-
pomina o wspólnym stanowisku trzech naj-
większych central – OPZZ, Forum Związ-
ków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” – 
przyjętym jeszcze 19 maja br. Związkowcy 
apelują w nim o odmrożenie płac w budże-
tówce i 12-procentową podwyżkę dla jej pra-
cowników. „Jestem przekonany, że dopiero 
wtedy rządzący zyskają moralne prawo, aby 
podnieść sobie wynagrodzenia” – ocenia 
Radzikowski.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-07-30/prezydent-andrzej-duda-w-gosciu-wydarzen-ogladaj-od-1915/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-07-30/prezydent-andrzej-duda-w-gosciu-wydarzen-ogladaj-od-1915/
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/podwyzki-dla-poslow-miazdzace-wyniki-sondazu-polacy-sa-oburzeni-aa-PM1y-UkcH-Ti8W.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/podwyzki-dla-poslow-miazdzace-wyniki-sondazu-polacy-sa-oburzeni-aa-PM1y-UkcH-Ti8W.html
https://www.opzz.org.pl/media/download/38ffb3d3-311e-4c2c-980d-5d5ecd9d4c3a
https://www.opzz.org.pl/media/download/38ffb3d3-311e-4c2c-980d-5d5ecd9d4c3a
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-pisze-do-morawieckiego-wydajmy-pieniadze-na-pracownikow-nie-na-czolgi
https://www.opzz.org.pl/media/download/025fd7f4-e2d9-4a80-bf6a-9d80535cb752
https://www.opzz.org.pl/media/download/025fd7f4-e2d9-4a80-bf6a-9d80535cb752
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-ostrzega-przed-protestami-ws-zamrozenia-plac-w-budzetowce/
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-ostrzega-przed-protestami-ws-zamrozenia-plac-w-budzetowce/
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OPZZ, FZZ i „Solidarność’’ 
punktują plany rządu na 2022 r. 
„Wzrośnie inflacja i nierówności’’
OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum 
Związków Zawodowych przyjęły wspól-
ne stanowisko w sprawie założeń projek-
tu budżetu państwa na 2022 r. Centrale 
twierdzą, że prognozy makroekonomicz-
ne rządu są chybione, pomysł zamrożenia 
płac w budżetówce zabójczy dla obywateli 
i przedsiębiorców, a podwyżka płacy mi-
nimalnej jest zbyt niska. I alarmują o po-
głębiających się nierównościach.

Wspólne stanowisko trzech central to efekt 
fiaska trzytygodniowych negocjacji z rzą-
dem i pracodawcami w Radzie Dialo-
gu Społecznego. Trzy największe centrale 
związkowe - Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, Forum Związ-
ków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” 
- już 19 maja zaprezentowały swoje stano-
wisko w sprawie wynagrodzeń na 2022 r., 

m.in. wzrost wynagrodzeń w budżetów-
ce o 12 proc. i podwyżkę płacy minimalnej 
o 10,7 proc.

Rząd odrzucił te propozycje – chce, by pła-
ce w sferze budżetowej zostały zamrożone 
(co przy wysokiej inflacji oznacza de facto 
odchudzenie portfeli), a wzrost minimalne-
go wynagrodzenia ustali prawdopodobnie 
na ok. 7 proc. – niecałe 16 zł ponad ustawo-
we minimum.

W środę związki zawodowe opublikowa-
ły kompleksowe, 12-stronnicowe stanowi-
sko do założeń projektu budżetu na 2022 r., 
w którym szczegółowo punktują plany rzą-
du na przyszły rok.

Wyższa inf lacja i niedoszacowane 
bezrobocie

Już na samym wstępie związkowcy zwra-
cają uwagę, że przedstawione przez rząd za-
łożenia są z gruntu chybione, ponieważ nie 
uwzględniają skutków finansowych Krajo-
wego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ła-
du – przede wszystkim ich oddziaływania 
na PKB i inflację. I apelują, by udostępnić 
im odpowiednie projekty ustaw związanych 
z Polskim Ładem.

Centrale nie wierzą też w szacowane przez 
rząd tempo wzrostu gospodarczego w przy-
szłym roku (4,3 proc.) i inflację (2,8 proc.). 
Zarówno Komisja Europejska, jak i NBP 
szacują wzrost PKB na powyżej 5 proc., 
a inflacji – powyżej 3 proc. Niedoszacowa-
nie inflacji pociąga za sobą niedoszacowanie 

OPZZ solidaryzuje się  
z pracownikami i pracownicami 
wymiaru sprawiedliwości
Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych popiera wszystkie protesty 
przeciwko zamrożeniu płac w sferze bu-
dżetowej, podejmowane m.in. przez pra-
cowników i pracownice sądów. Zatrud-
nieni w wymiarze sprawiedliwości od 
dawna uskarżają się na niskie zarobki 
i przeciążenie pracą.

Ponieważ nie mogą oni przeprowadzić straj-
ku w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, próbują zwrócić uwa-
gę na swoją sytuację w inny sposób: tłumnie 
wychodzą przed miejsca pracy, oflagowują 
budynki, rozwijają transparenty czy ubiera-
ją się na czarno.

OPZZ - podobnie jak NSZZ „Solidarność” 
i Forum Związków Zawodowych - apelu-
je do rządzących o 12-procentową podwyż-
kę płac w sferze budżetowej w nadchodzą-
cym roku. Przedstawiciele rządu cały czas 
forsują zamrożenie płac, co przy wyso-
kiej inflacji oznacza de facto realny spadek 
wynagrodzeń.

Kolejny raz przypominamy, że w obecnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej - a zwłasz-
cza w okresie rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19 - Polska potrzebuje wysokiej ja-
kości usług publicznych i zmotywowanych 
do pracy pracowników. Co ważne, stano-
wisko te podzielają również sami zrzeszeni 

w Radzie Dialogu Społecznego pracodawcy.

OPZZ ostrzega, że jeśli rząd dalej będzie for-
sował zamrożenie płac i nie będzie wykazy-
wał woli porozumienia, będziemy zmusze-
ni walczyć o wyższe wynagrodzenia w bar-
dziej zdecydowany sposób. Wielu naszych 
związkowców sygnalizuje oburzenie i go-
towość przystąpienia do różnych form akcji 
protestacyjnych. Prowadzimy w tej sprawie 
konsultacje zarówno w ramach OPZZ-u, jak 
i w porozumieniu z pozostałymi partnerami 
związkowymi.

(mo)

https://www.opzz.org.pl/media/download/ed0e3e05-a1c4-45fd-a0cb-6eb017672889
https://www.opzz.org.pl/media/download/ed0e3e05-a1c4-45fd-a0cb-6eb017672889
https://www.opzz.org.pl/media/download/1e4c5678-fa1a-4e4c-a3c0-3bc34b626749
https://www.opzz.org.pl/media/download/1e4c5678-fa1a-4e4c-a3c0-3bc34b626749
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-ostrzega-przed-protestami-ws-zamrozenia-plac-w-budzetowce
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-ostrzega-przed-protestami-ws-zamrozenia-plac-w-budzetowce
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-ostrzega-przed-protestami-ws-zamrozenia-plac-w-budzetowce
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-ostrzega-przed-protestami-ws-zamrozenia-plac-w-budzetowce
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-ostrzega-przed-protestami-ws-zamrozenia-plac-w-budzetowce
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wpływów z podatków, co z kolei skutkuje 
przesadnymi oszczędnościami. „W naszej 
ocenie może powtórzyć się sytuacja z roku 
2020, kiedy to inflacja była wyższa od za-
planowanej o 1,6 punktów proc.” - czytamy.

Zagrożeniem dla pracujących są także 
planowane podwyżki. Już niedługo wzro-
sną ceny mediów, np. gazu o blisko 13 
proc. – alarmują związkowcy. 

Krytycznie odnoszą się również do oceny 
skutków pandemii na rynek pracy. „W stycz-
niu 2021 r. bezrobocie wzrosło do 6,5 proc. - 
poziomu nienotowanego od ponad 2 lat. Jak 
jednak pokazują badania przeprowadzone 
przez ekspertów z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, wiele osób np. z obawy przed zaka-
żeniem nie rejestrowało się w urzędach pra-
cy” - czytamy. „A więc oficjalny poziom 
bezrobocia, podawany przez urzędy pracy, 
był najprawdopodobniej zaniżony”.

Centrale podkreślają, że rząd nie przedsta-
wił planów walki z bezrobociem w 2022 r., 
a strona społeczna „nie otrzymała zapowia-
danego wielokrotnie projektu ustawy refor-
mującej rynek pracy”.

Firmy bogacą się kosztem pracowników

Rząd twierdzi, że w 2022 r. planowany 
wzrost gospodarczy zostanie osiągnięty 
m.in. dzięki wysokiej konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorstw. W obliczu dobrych 
wyników finansowych firm tym więk-
sze zdziwienie  budzi zachowawcza pod-
wyżka płacy minimalnej, co będzie skut-
kować „zmniejszeniem popytu, produkcji 
i inwestycji”.

Poza tym „przedsiębiorstwa poprawiają 
swoje wyniki finansowe głównie poprzez 
konkurowanie niskimi kosztami pracy, a za-
tem kosztem pracujących” – twierdzą związ-
kowcy. I podają konkretne dane: w pierw-
szym kwartale 2021 r. zysk wykazało blisko 
70 proc. przedsiębiorstw, a ich przychody 
wzrosły o 10,1 proc. Na koniec maja tego ro-
ku stan depozytów przedsiębiorstw wyniósł 
386 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. 
w stosunku do stanu posiadania sprzed roku.

„Dobre wyniki finansowe przedsiębiorstwa 
osiągają także z uwagi na niskie koszty pra-
cy. Koszt zatrudnienia pracownika w Polsce 
jest prawie trzy razy mniejszy niż wynosi 
średnia w Unii Europejskiej, a różnica wciąż 
rośnie (11 euro na godzinę przy unijnej śred-
niej 28,5 euro)” – podkreślają centrale.

Większe nierówności społeczne

W obliczu rosnących kosztów utrzyma-
nia i wysokiej inflacji OPZZ, FZZ i „Soli-
darność” domagają się znacznego wzrostu 
wynagrodzeń, tak jak przedstawili to rzą-
dzącym 19 maja. Alarmują, że zamroże-
nie płac w budżetówce i zbyt wolny wzrost 
płacy minimalnej uniemożliwi przezwycię-
żenie negatywnych skutków pandemii dla 
gospodarki.

Zwracają przy tym uwagę na problem roz-
warstwienia dochodowego. „Przeciętny 
miesięczny dochód rozporządzalny osób 
o najwyższych dochodach był w 2020 r. 
5,6 razy wyższy od analogicznego dochodu 
osób najuboższych. Z kolei udział wydatków 
w dochodzie rozporządzalnym osób najbo-
gatszych wyniósł 52 proc., a najbiedniej-
szych – 126 proc. Oznacza to, że osoby o naj-
niższych dochodach nadal były zmuszone 

korzystać ze swoich oszczędności, pożyczek 
czy kredytów” – czytamy.

Pandemia uszczupliła także dochody eme-
rytów i rencistów. Związkowcy postulują, 
by zwaloryzować świadczenia na ich rzecz 
wskaźnikiem inflacji z 2021 r., a do tego do-
dać o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu 
przeciętnych wynagrodzeń w 2021 r. a nie - 
jak chce rząd - o 20 proc.

„Odejdzie wykwalifikowana kadra”

Najwięcej miejsca związkowcy poświę-
cili pomysłowi rządu, aby zamrozić wy-
nagrodzenia w budżetówce. Przypomina-
ją, że z powodu koronawirusa w ubiegłym 
roku pracownicy tej sfery mieli dużo wię-
cej obowiązków niż dotychczas. Tymcza-
sem w ramach oszczędności „w wielu jed-
nostkach wstrzymano premie i nagrody, 
stanowiące znaczące uzupełnienie niskich 
wynagrodzeń”.

„Już w chwili obecnej administracja pu-
bliczna boryka się z niedoborem kadr i ni-
skim zainteresowaniem podjęciem pracy 
przez osoby młode. […] Dalsze zwiększenie 
dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy 
sektorem publicznym i prywatnym będzie 
prowadziło do wzrostu fluktuacji zatrudnie-
nia i odejścia wykwalifikowanej kadry do 
sektora prywatnego” – przekonują.

Dlatego OPZZ, FZZ i „Solidarność” do-
magają się 12-procentowej podwyżki, 
która pozwoliłaby pokryć „rosnące kosz-
ty utrzymania, spowodowane wzrostem 
inflacji”.

„Argumenty strony rządowej wskazujące na 
zbyt wysokie oczekiwania strony pracowni-
ków w kontekście generowanych przez pod-
wyżki kosztów (14 mld zł) są całkowicie nie-
zasadne. Ogólna wartość pomocy publicznej 
udzielonej przedsiębiorcom w 2019 r. wy-
niosła 36 mld zł (1,6 proc. PKB). Pandemia 
zwielokrotniła skalę tej pomocy. W 2020 r. 
firmy otrzymały według wstępnych danych 
132,2 mld zł. To o ponad 3,5 razy więcej niż 
2019 r.” – czytamy.
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Pracownicy i pracownice ZUS wchodzą 
w spór zbiorowy. Mają 12 postulatów

Związkowcy i związkowczynie z ZUS wcho-
dzą z pracodawcą w spór zbiorowy. Doma-
gają się rzeczy najbardziej podstawowych: 
zatrudnienia nowych pracowników, któ-
rzy odciążyliby nieludzko przepracowa-
nych urzędników, przestrzegania czasu pra-
cy, możliwości wypicia szklanki wody czy 
sprawnego sprzętu. Jeśli zostaną zignoro-
wani kolejny raz, zastrajkują.

Pismo do prezes Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych Gertrudy Uścińskiej związkowcy 
i związkowczynie ze Związku Zawodowego 
Pracowników ZUS wystosowali w piątek po 
południu. Jak piszą, „pracodawca nie podej-
mował żadnych działań w kierunku poprawy 
warunków pracy i płacy pracowników”. Dla-
tego – zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu spo-
rów zbiorowych - wystąpili do prezes Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych z dwunastoma 
postulatami.

- Sytuacja w ZUS-ie jest zła już od dłuższe-
go czasu - mówi Beata Wójcik, przewodni-
cząca ZZ Pracowników ZUS. - Brak dialo-
gu i zdecydowanych działań ze strony praco-
dawcy doprowadziły do tego, że wystąpiliśmy 
z konkretnymi żądaniami. Inne organizacje 
związkowe nas wspierają i prawdopodobnie 
podejmą własne inicjatywy.

Lista to smutny obraz tego, jak fatalna sytu-
acja panuje w jednym z największych polskich 
urzędów. Związkowcy i związkowczynie żą-
dają m.in. podwyżki 1000 zł brutto od wrze-
śnia tego roku, przestrzegania realizacji pla-
nów urlopowych, zatrudnienia nowych pra-
cowników czy zobowiązania kierowników do 
przydzielania pracownikom zadań „wyłącznie 
proporcjonalnych do obowiązującego pracow-
nika wymiaru czasu pracy”. Z tym ostatnim 
postulatem wiąże się żądanie natychmiasto-
wego zaprzestania notorycznego przydziela-
nia nadgodzin.

Spora jest także lista żądań dotycząca pan-
demii: pracownicy domagają się odpowied-
niego przydziału maseczek, rękawiczek 

jednorazowych czy płynów dezynfekcyj-
nych oraz dodatkowej przerwy na wietrzenie 
pomieszczeń.

Żądają sprawnego sprzętu i chłodzenia 
w salach

Odrębna kategoria postulatów dotyczy pra-
cy podczas nawiedzających Polskę w ostat-
nich dniach fali upałów. Pracownicy i pra-
cownice domagają się „spożywania na stano-
wisku pracy nieograniczonej ilości napojów” 
(obecnie nie mają czasu ani możliwości napić 
się nawet wody), zapewnienia, by temperatura 
w pomieszczeniach była „nie wyższa niż 28 st. 
Celsjusza” (np. zakup klimatyzacji czy wiatra-
ków), a jeśli to będzie niemożliwe - skrócenia 
czasu pracy o co najmniej godzinę.

Pracownice i pracownicy apelują także do pre-
zes Uścińskiej o tak podstawowe narzędzia 
pracy, jak „odpowiedniej jakości sprzęt”: słu-
chawki, mikrofony, kamery, laptopy czy ska-
nery. Chcą też, by ZUS zaprzestał kontroli 
z realizacji coraz to nowych, zlecanych przez 
rząd zadań, „do czasu przeszkolenia w danym 
zakresie przez pracodawcę”.

„W przypadku odmowy lub niezrealizowa-
nia żądań w terminie do 4 sierpnia 2021 r. 
uznamy, że pozostajemy w sporze zbioro-
wym i wszczęta zostanie procedura wyni-
kająca z ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych” - piszą związkowcy i związkow-
czynie. „Z doświadczenia wiemy, że tylko ta-
ka forma nacisku na pracodawcę jest skutecz-
na i może doprowadzić do pełnej lub częścio-
wej realizacji żądań”.

Na koniec swojego pisma zastrzegają, że je-
śli prezes Uścińska nie spełni ich postulatów 
w ciągu 14 dni od rozpoczęcia sporu zbioro-
wego, mają prawo do „zorganizowania strajku, 
w tym strajku ostrzegawczego”. „W celu za-
bezpieczenia finansowego ewentualnych straj-
ków, wzorem poprzednich lat, Zarząd Główny 
ZZP ZUS rozważa możliwość utworzenia fun-
duszu strajkowego z odpisu składek Ogólno-
krajowych Organizacji Związkowych”.

Konflikt w ZUS eskalował od lat

O dramatycznej sytuacji w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych OPZZ informuje od dawna. 
W połowie lipca informowaliśmy o pismach, 
jakie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej ZZ 
Pracowników ZUS skierował na początku lip-
ca. Związkowcy i związkowczynie oskarżali 

przy tym prezes o ignorowanie i eskalację pro-
blemów: przydzielanie pracownikom nowych 
zadań bez wcześniejszego przygotowania me-
rytorycznego, niekończące się nadgodziny, 
brak odpowiedniego sprzętu czy złą organiza-
cję pracy.

 „Pracownicy otrzymali wytyczne na temat 
wdrożenia programu 300+ na kilka dni od 
wprowadzenia ustawy w życie. Szkolenia od-
bywają się po godzinach pracy w domu w for-
mie samokształcenia. Infolinia jest niewydol-
na od lat” - alarmowali.

Epidemia COVID-19 tylko pogorszyła ten stan 
rzeczy. „Mogłoby się wydawać, że w ZUS pan-
demia wygasła i poszła w zapomnienie, gdyby 
nie widok pracowników, którzy mimo upałów 
siedzą w maseczkach bez możliwości wypicia 
jakiegokolwiek płynu. Nawet pies przewodnik 
ma miskę z wodą, a pracownik SOK [sala ob-
sługi klienta] nie ma nawet takich praw”.

Niewolnicza praca za najniższe 
wynagrodzenie

Oprócz złego zarządzania jedną z najważniej-
szych przyczyn tak fatalnej sytuacji jest nie-
dobór pracowników. Wynika to bezpośrednio 
z niskich płac: nowi pracownicy w większości 
otrzymują minimalne wynagrodzenie, a pod-
wyżek i ścieżki awansu brak. Poza tym płace 
zżera wysoka inflacja.

- W rezultacie jesteśmy zmuszani do pra-
cy w nadgodzinach – mówiła Beata Wójcik. 
– Przełożeni mówią, że jesteśmy zobowiąza-
ni do służby społeczeństwu, że najważniej-
szy jest klient. Ale to wszystko się odbywa 
kosztem naszych rodzin i zdrowia. Jeśli ktoś 
przejmuje dodatkowe zadania bez rekompen-
saty, bez wsparcia merytorycznego, do kresu 
wytrzymałości, to jaka to jest praca? – pyta-
ła retorycznie.

Pomimo wielokrotnych prób nawiązania poro-
zumienia przez związkowców, kierownictwo 
ZUS ich ignorowało. Nie odpowiadało też na 
apele Centrali OPZZ, która jeszcze w kwietniu 
przekazała prezes Uścińskiej szczegółową in-
formację nie tylko na temat warunków pracy, 
ale i nastrojów i oczekiwań pracowników. Do 
dziś nie zostały podjęte jakiekolwiek działania 
„naprawcze”, a jedyną formą komunikacji po-
zostaje pozorowany dialog ze związkami.

(mo)

https://www.opzz.org.pl/media/download/275bc6c4-7a95-44ed-ae88-08f13363c607
https://www.opzz.org.pl/media/download/275bc6c4-7a95-44ed-ae88-08f13363c607
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/pracownicy-i-pracownice-zus-u-groza-wyjsciem-na-ulice
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/pracownicy-i-pracownice-zus-u-groza-wyjsciem-na-ulice
https://www.opzz.org.pl/media/download/619ab762-f322-4708-9367-f04978c19912
https://www.opzz.org.pl/media/download/619ab762-f322-4708-9367-f04978c19912
https://www.opzz.org.pl/media/download/619ab762-f322-4708-9367-f04978c19912
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Zrzeszeni w OPZZ pracownicy sądów 
- asystenci, kuratorzy czy urzędni-
cy - mają dość pracy ponad siły za ni-
skie pensje. Zapowiadają, że jeśli rząd 
podtrzyma swoją decyzję o zamroże-
niu płac w przyszłym roku, wyjdą na 
ulicę. Do akcji protestacyjnej przystę-
pują też prokuratorki i prokuratorzy. 
To kolejni - po urzędnikach ZUS-u - 
pracownicy budżetówki, wściekli na 
złe warunki pracy i niskie płace.  

- Średnie wynagrodzenie pracowników 
nieorzeczniczych sądów wynoszą ok. 
4,6 tys. zł brutto. Na rękę to ok. 3,3 tys. 
A trzeba wziąć pod uwagę, że w więk-
szości to ludzie z wyższym wykształce-
niem, po wielu szkoleniach, bo przepi-
sy nieustannie się zmieniają – irytuje się 
Piotr Domański, przewodniczący Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Pracowników Wymiaru Spra-
wiedliwości RP.

„Pracownicy nieorzecznicy sądów” to 
w skrócie wszyscy pracownicy wy-
miaru sprawiedliwości poza sędziami: 

asystenci, kuratorzy, urzędnicy sądowi 
czy np. osoby, które prowadzą biuro po-
dawcze albo wydają akta na czytelni. Ich 
liczba szacowana jest w Polsce na ok. 42 
tys.

Ponad tysiąc z nich zrzeszonych jest wła-
śnie w NSZZ Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości RP, jednym z najstar-
szych tego typu związków. Organizacja 
obecna jest w ponad 70 sądach w całym 
kraju.

W ciągu najbliższych kilku dni we 
wszystkich tych sądach wybuchnie 
protest przeciwko niskim wynagro-
dzeniom i złym warunkom pracy.

Ponieważ pracownicy sądów nie mo-
gą przeprowadzić strajku w rozumieniu 
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych, zamierzają zwrócić uwagę opi-
nii publicznej w inny sposób: wywie-
sić flagi na budynkach sądów, zorgani-
zować tzw. wyjścia przed budynek czy 
przychodzić do pracy na czarno. Jak 

mówi Domański, rozważają też zorgani-
zowanie manifestacji w Warszawie, „je-
śli działania na poziomie regionalnym 
nie przyniosą efektu”.

Rząd: Nie będzie nawet wyrównania 
inflacji

W poniedziałek 12 lipca br. na posiedze-
niu Rady Dialogu Społecznego rząd po 
raz kolejny zadeklarował, że zamierza 
zamrozić wynagrodzenia w sferze bu-
dżetowej na 2022 r. Przy wysokiej in-
flacji sięgającej 4-5 proc. oznacza to de 
facto realny spadek wynagrodzeń po-
nad 560 tys. nauczycieli, policjantów 
i urzędników, w tym pracowników są-
dów. Największe centrale związkowe, 
w tym OPZZ, domagały się 12-procen-
towej podwyżki wynagrodzeń.

Urzędnicy są wściekli, bo w czasie 
pandemii nie tylko nie otrzymali żad-
nych programów wsparcia – jak to mia-
ło miejsce w przypadku prywatnych 
przedsiębiorców – ale na dodatek nało-
żono na nich nowe obowiązki w ramach 

„Coraz więcej ludzi odchodzi  
z pracy”. Pracownicy sądów  
nie godzą się na zamrożenie płac
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kolejnych tarcz antykryzysowych. W do-
datku przez długi czas o pracy zdalnej 
mogli tylko pomarzyć, jako że urzędy 
nie były dostosowane do tego typu kon-
taktu z obywatelami.

- Sądy, prokuratury i inspekcje sanitarne 
podczas lockdownów pracowały w for-
mie otwartej, a pracownicy nie mieli 
żadnych dodatków covidowych – przy-
pominała na RDS-ie wiceszefowa NSZZ 
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwo-
ści RP Elżbieta Aleksandrowicz.

Aby dostosować pracę do nowych, nad-
zwyczajnych warunków, Ministerstwo 
Sprawiedliwości w bardzo krótkim cza-
sie wprowadziło w sądach nowe systemy 
teleinformatyczne, które błyskawicz-
nie musiała opanować zdziesiątkowana 
przez pandemię kadra. Problem w tym, 
że każdy sąd ma swój własny system 
niekompatybilny z innym, przez co ko-
munikacja między jednostkami zamiast 
przyspieszać, tylko się wydłuża.

- W rezultacie wielu pracowników od-
chodzi do pracy w mniej stresujących 
warunkach. W małych sądach wygasza 
się etaty osób, które przechodzą na eme-
ryturę, likwiduje wydziały pracy i ubez-
pieczeń społecznych, a ich sprawy prze-
nosi do i tak już przeciążonych wydzia-
łów w większych miastach bez żadnych 
podwyżek wynagrodzeń – wyliczała 
Aleksandrowicz.

Coraz przewleklejsze postępowania

Efekty paraliżu sądów odczuwają oby-
watele. Od 2016 r. średnie rozpoznanie 
spraw cywilnych wydłużyło się o trzy 
miesiące. Związkowcy wydobyli te dane 
z Ministerstwa Sprawiedliwości, powo-
łując się na przepisy o dostępie do infor-
macji publicznej. Resort dzieli się kom-
promitującymi statystykami niechęt-
nie. Sam Domański mówi, że w Sądach 
Apelacyjnych na wyznaczenie terminu 

rozprawy odwoławczej strony wyczeku-
ją nawet trzy lata.

Tymczasem natłok spraw nieustannie 
rośnie.

- Od kilku lat liczba pracowników wy-
miaru sprawiedliwości utrzymuje się 
na mniej więcej tym samym poziomie, 
a liczba spraw drastycznie wzrasta – 
mówi Domański. - Mamy dużo więcej 
spraw gospodarczych związanych z loc-
kdownem, świadczeniami społecznymi. 
Suweren uwierzył, że w starciu z insty-
tucjami państwa i podmiotami prywat-
nymi ma szansę na wygraną, w co jesz-
cze 10-20 lat temu mało kto wierzył.

Sędziowie pokoju tylko pogorszą 
sytuację?

Związkowcy obawiają się dalszego po-
gorszenia się warunków pracy wraz 
z wprowadzeniem instytucji tzw. sę-
dziów pokoju. To pomysł Pawła Kukiza, 
na który zgodził się Jarosław Kaczyń-
ski w zamian za doraźny sojusz z kuki-
zowcami. Sędziowie pokoju, wybierani 
bezpośrednio przez obywateli spośród 
prawników z trzyletnim doświadcze-
niem w zawodzie (np. radców prawnych 
czy notariuszy) mieliby rozstrzygać naj-
prostsze spory z zakresu prawa cywilne-
go i prawa karnego.

Choć pomysł w założeniu ma odcią-
żyć sądy, urzędnicy obawiają się, że po-
stępowania tylko się przez to wydłużą. 
Według projektu ustawy wynagrodze-
nie sędziów pokoju ma być dużo wyższe 
niż sądowych urzędników, nic dziwnego 
więc, że wielu wykwalifikowanych pra-
cowników przymierza się do porzuce-
nia dotychczasowego stanowiska. To tyl-
ko wzmocni wszechobecny w wymiarze 
sprawiedliwości chaos i niedobór kadr.

Prokuratorzy: „Przystępujemy do akcji 
protestacyjnej”

W wymiarze sprawiedliwości nie tylko 
pracownicy sądów sprzeciwiają się za-
mrożeniu płac. 22 lipca pismo do trzech 
central związkowych – OPZZ, Forum 
Związków Zawodowych i NSZZ „So-
lidarność” – wysłał ZZ Prokuratorów 
i Pracowników Prokuratury RP (od-
rębny związek, niewchodzący w skład 
OPZZ).

„Apelujemy do wszystkich central 
związkowych, aby ponad podziałami 
zorganizowały szeroko zakrojoną ak-
cję protestacyjną wszystkich służb pu-
blicznych, określanych mianem sfe-
ry budżetowej. Nie zgadzamy się na to, 
aby podobnie jak za rządów poprzed-
niej koalicji płace te były przez wiele lat 
utrzymywane na tym samym poziomie” 
– czytamy. „Zamrożenie wynagrodzeń 
w 2022 r. pozostaje w oczywistej kolizji 
z deklaracjami rządzących, którzy za-
powiadają zrównanie poziomu płac Po-
laków i obywateli państw tzw. Europy 
Zachodniej”.

Pracownicy i pracownice prokuratury 
ogłosili jednocześnie „przystąpienie do 
pierwszego etapu akcji protestacyjnej”. 
W prokuraturach będzie ona polegała na 
wywieszeniu na budynkach i wewnątrz 
emblematów protestacyjnych oraz orga-
nizowania w każdą środę zebrań przed 
budynkami prokuratur i sądów „w ra-
mach przysługującej [zatrudnionym] 
przerwy”.

„W przypadku dalszego łamania kon-
stytucyjnego prawa pracowników sfe-
ry budżetowej do corocznej waloryzacji 
płac Związek Zawodowy Prokuratorów 
i Pracowników Prokuratury RP przystą-
pi do kolejnych etapów protestu” – zapo-
wiadają prokuratorzy.

(mo)

https://www.opzz.org.pl/media/download/ba5fb96e-6860-40ea-ba4a-51e8430459b8
https://www.opzz.org.pl/media/download/ba5fb96e-6860-40ea-ba4a-51e8430459b8
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Diamenty OPZZ dla miedziowców  
z KGHM w rocznicę zwycięskiego strajku

Związkowcy z KGHM Polska Miedź zo-
stali nagrodzeni „Diamentami OPZZ” 
dla najlepszych organizacji członkow-
skich. Związki zapewniły pracownikom 
prywatną opiekę zdrowotną, pracowni-
cze programy emerytalne, monitorują też 
wpływ ich miejsca pracy na środowisko 
naturalne. Nagrody zostały przyznane 
20 lipca, podczas konferencji poświęconej 
pierwszemu legalnego strajkowi po upad-
ku komunizmu.

„Diamentami OPZZ” nagradzani są związ-
kowcy lub organizacje związkowe, którzy 
w szczególny sposób wyróżnili się w walce 
o godne i bezpieczne warunki pracy, przy-
czynili się do obrony miejsc pracy oraz są 
szczególnie zaangażowani w działalność 
związkową. Nagradzani są także pracodaw-
cy, którzy współpracują z organizacjami 
związkowymi w poszanowaniu zasad dialo-
gu społecznego.

Nagroda w kategorii „Najlepsza organiza-
cja członkowska OPZZ, zrzeszająca powy-
żej 500 członków” trafiła do ZZ Pracowni-
ków Przemysłu Miedziowego w Oddziale 
Huta Miedzi Głogów KGHM Polska Miedź.

Związek zapewnił pracownikom Huty Gło-
gów uprawnienia do abonamentu medycz-
nego, pracowniczego programu emerytalne-
go i wielu innych rozszerzonych świadczeń 
socjalnych.

Przede wszystkim jednak organizacja 
przywiązuje dużą wagę do rygorystycz-
nego przestrzegania zasad BHP. Moni-
toruje też wpływ zakładu na środowisko 
naturalne.

- To szczególnie istotne w przypadku prze-
mysłu ciężkiego, w którym najdrobniejsze 
uchybienia mogą mieć negatywny wpływ na 
życie i bezpieczeństwo mieszkańców regio-
nu – podkreślił przewodniczący OPZZ An-
drzej Radzikowski.

Natomiast ZZPPM - Oddział w Zakładzie 
Hydrotechnicznym KHGM Polska Miedź - 
zwyciężył w kategorii „Najlepsza Organiza-
cja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 
członków”. To najliczniejsza reprezentacja 
pracownicza działająca na terenie zakładu 
– należy do niej ponad 30 proc. załogi. Or-
ganizuje szkolenia z zakresu prawa pracy, 
BHP a także warsztaty wspomagające pra-
widłową komunikację społeczną.

– Organizacja zagwarantowała pracowni-
kom coroczny wzrost wynagrodzeń oraz 
wypłaty nagród z zysku, co zapisano w za-
kładowym układzie zbiorowym pracy – 
przypomniała Barbara Popielarz, wiceprze-
wodnicząca OPZZ. Związek organizuje też 
cykliczne imprezy integracyjne dla swoich 
członków i sympatyków.

Rocznica pierwszego legalnego strajku 
w nowej Polsce

Nagrody wręczono 20 lipca w Lubinie pod-
czas konferencji poświęconej 29. roczni-
cy wybuchu zwycięskiego strajku ZZ PPM 
w obronie Polskiej Miedzi, pierwszego le-
galnego strajku po upadku komunizmu.

Przypomnijmy: na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX w. związkowcy z 17 nie-
zależnych organizacji w Kombinacie Gór-
niczo-Hutniczym Miedzi skonsolidowali 

działania. Pod koniec 1991 r. zarejestrowano 
Związek Zawodowy Pracowników Przemy-
słu Miedziowego. Już kilka miesięcy póź-
niej związek był zmuszony przystąpić do 
strajku w obronie „Polskiej Miedzi”.

Jak się okazało, była to najdłuższa legalna 
akcja strajkowa w historii III Rzeczpospoli-
tej. W nocy z 19 na 20 sierpnia 1992 r., po 
32 dniach zwycięskiego protestu, ministro-
wie Janusz Lewandowski, Jerzy Osiatyński 
i Jacek Kuroń podpisali protokół uzgodnień 
z komitetem strajkowym. W rezultacie ugo-
dy skarb państwa nie utracił pakietu kontro-
lnego przedsiębiorstwa na rzecz inwesto-
ra zagranicznego, a załoga uzyskała 15-pro-
centowy pakiet bezpłatnych akcji, stając się 
faktycznym współwłaścicielem spółki.

Szef OPZZ: „Różnice, ale nie podziały”

- Siła i sprawczość związku zawodowego 
miedziowców bierze się z solidarności je-
go członków, którą pięknie definiuje hasło 
przewodnie organizacji: „Może nas wie-
le różnić, ale nic nie powinno nas dzielić” 
- mówił podczas rocznicowej konferencji 
przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikow-
ski. Jak dodał, ZZ Pracowników Przemy-
słu Miedziowego postrzegany jest dziś jako 
„solidny, rzetelny i odpowiedzialny partner, 
chroniący prawa pracownicze”. To zasługa 
kolejnych pokoleń członków tej organizacji, 
a także jej wieloletniego przewodniczącego 
i współzałożyciela związku.

- Ryszard Zbrzyzny, wasz lider i przywódca 
strajku w 1992 r., to gruntownie wykształ-
cony specjalista, ale przede wszystkim za-
hartowany w wielu bojach związkowiec – 
mówił przewodniczący OPZZ. - Realizował 
swoją misję również jako poseł. To człowiek 
prawy i sprawiedliwy, a jego postawa od-
zwierciedla prawdziwe znaczenie tych słów.

Konferencja poświęcona strajkowi w Pol-
skiej Miedzi rozpoczyna cykl imprez zwią-
zanych z trzydziestą rocznicą powstania ZZ 
PPM.

(rg)
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Stanowisko Kierownictwa 
OPZZ ws. wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych wyraża zaniepoko-
jenie podważaniem przez rządzących 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, zobowiązującego 
Polskę do zawieszenia Izby Dyscypli-
narnej Sądu Najwyższego.

Polska weszła do Unii Europejskiej 
w wyniku ogólnonarodowego referen-
dum. Ponad trzy czwarte głosujących 
Polaków i Polek opowiedziało się za 
przystąpieniem do Unii, w tym za prze-
strzeganiem zasad europejskiego prawa. 
Zdecydował o tym naród, a nie politycy.

10 października 2009 roku prezydent 
Lech Kaczyński podpisał Traktat Li-
zboński stanowiący, że prawo Unii Eu-
ropejskiej ma pierwszeństwo przed pra-
wem państw członkowskich. To ozna-
cza, że kraje członkowskie Unii powinny 
przestrzegać orzeczeń TSUE. Wynika to 
także z polskiej konstytucji.

Pogwałcenie tych zasad może stanowić 
niebezpieczny precedens na przyszłość 
i skłonić rządzących do ignorowania 
orzeczeń innych międzynarodowych in-
stytucji, np. Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy.

Co jednak istotniejsze, brak reakcji pol-
skiego rządu na orzeczenie TSUE bę-
dzie oznaczał dalsze marginalizowanie 
Polski na arenie europejskiej i poważ-
ne konsekwencje finansowe, które nega-
tywnie odbiją się na sytuacji milionów 
Polek i Polaków. Jeśli Polska nie wykona 
decyzji TSUE, Komisja Europejska bę-
dzie wnioskować o nałożenie kar finan-
sowych sięgających setek tysięcy euro za 
każdy dzień zwłoki. Ponadto Unia mo-
że opóźnić wypłatę setek miliardów eu-
ro na Krajowy Plan Odbudowy.

Protestujemy! Rządzący nie mają prawa 
kupczyć naszymi pieniędzmi!

Nie stać nas na wyrzucanie pieniędzy 
w błoto. Nie chcemy płacić rachunków 
za polityczne rozgrywki na najwyższych 
szczeblach władzy. Przypominamy, że 
zwykli ludzie każdego dnia zmagają się 
ze skutkami pandemii, niskimi płacami 
i galopującą inflacją.

Obowiązkiem państwa jest dbałość 
o bezpieczeństwo i dobrobyt swoich 
obywateli. Przypominamy politykom tę 
prostą prawdę. Już wkrótce rozliczymy 
Was z niej jako wyborcy.

Kierownictwo OPZZ:

Przewodniczący Andrzej Radzikowski 
i wiceprzewodniczący:  

Sebastian Koćwin, Piotr Ostrowski  
oraz Barbara Popielarz
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Szef katowickiego „Społem”  
z Diamentem dla najlepszego pracodawcy

Prezes zarządu PSS „Społem” 
w Katowicach Wacław Słaby zo-
stał laureatem konkursu „Diamen-
ty OPZZ” w kategorii „Najlepszy 
pracodawca”. Wniosek o wyróżnie-
nie swojego szefa złożyli związkow-
cy. Nagrodę wręczył przewodniczą-
cy OPZZ Andrzej Radzikowski.

Bliskość i znajomość klienta zdecy-
dowanie wyróżnia katowickie „Spo-
łem” na tle lokalnej konkurencji. 
Spółdzielnia założona w 1881 r. efek-
tywnie buduje wizerunek sieci łączą-
cej bogatą historię z nowoczesnym 
i przyjaznym podejściem do klientów.

– Nieustanne unowocześnianie skle-
pów i rozwój oferty produktowo-
-usługowej to nasza odpowiedź na 
rosnące oczekiwania klientów – mó-
wi Wacław Słaby. - Priorytetem jest 

nie tylko profesjonalna obsługa i ja-
kość oferowanych produktów, ale bu-
dowanie bliskich relacji z naszymi 
klientami.

Bożena Rybnik, przewodniczą-
ca NSZZ Pracowników PSS „Spo-
łem” w Katowicach dodaje, że prezes 
„Społem” dba o przestrzeganie praw 
pracowniczych, bezpieczne warunki 
pracy oraz szanuje dialog społeczny.

„Społem” dba o swoich pracowników

- Wacław Słaby jest profesjonalny, 
ma wiedzę merytoryczną i dzięki te-
mu zaskarbia sobie szacunek pra-
cowników - mówi przewodnicząca 
związku. - Doceniliśmy to szczegól-
nie w zeszłym roku, kiedy dotknęła 
nas pandemia i związane z nią trud-
ności. Mogliśmy liczyć na szefa.

Na uroczystości wręczenia nagro-
dy w siedzibie spółdzielni Andrzej 
Radzikowski mówił, że prioryte-
tem prezesa Słabego jest stabilność 
przedsiębiorstwa.

- Załoga nie może się martwić, czy 
dostanie wynagrodzenie w terminie 
ani czy dostanie je w ogóle. Otwar-
tość prezesa na pomysły pracowni-
ków buduje pozytywną atmosferę 
w firmie. 

To dobra recepta na sukces, tym 
bardziej, że „społem” znaczy „ra-
zem” – podkreślił przewodniczący 
OPZZ.

R.G.
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Kraj

Szef ‚Przeróbki’ pisze do prezydenta. 
„Skandaliczna podwyżka”
„Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tylko potraktowanie parlamentarzystów jak każdej innej grupy zawodo-
wej” – mówił premier Mateusz Morawiecki o planowanych podwyżkach wynagrodzeń dla polityków. Pech chciał, że 
nigdzie indziej na całym terytorium Polski tak wysokie wzrosty nie występują. Wypowiedź jest tym bardziej tragiko-
miczna, że od wielu miesięcy pracownicy sfery budżetowej protestują przeciwko zamrażaniu ich płac przez rząd. Ten 
sam, który planuje zwiększenie własnych poborów i ogłasza, że mamy duża nadwyżkę budżetową. Teraz już wiemy, 
do kogo te pieniądze powędrują.

Sławomir Łukasiewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej 
Węgla w Polsce „Przeróbka” wystosował oświadczenie odnoszące się do planowanych zmian w modelu zarabiania 
polityków.


