
W czwartek sejmowa Komisja Polityki 
Społecznej i Rodziny zarekomendowała 
głosami partii rządzącej zmiany w usta-
wie o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Jeśli przepisy wejdą w życie, dorabiający 
emeryci stracą nawet kilkaset zł miesięcz-
nie. Rząd tłumaczy, że chce równo trak-
tować wszystkich emerytów. OPZZ odpo-
wiada: to równanie w dół.

Chodzi o art. 110 i 110 a. ustawy o emerytu-
rach i rentach z 1998 r., które dotyczą osób 
dorabiających do rent i emerytur według 
zasad starego systemu emerytalnego, czyli 
sprzed reformy emerytalnej z 1998 r.

Reforma z 1998 r. zmieniała sposób wyli-
czania emerytury – o ile wcześniej bardzo 
ważnym wskaźnikiem była średnia krajowa 
(wraz z jej wzrostem rosła także wysokość 
emerytury), o tyle według nowych zasad 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
nie ma już żadnego znaczenia. ZUS wpro-
wadził za to wówczas nowy wskaźnik, prze-
widywalną długość trwania życia (im dłużej 
żyjemy, tym mniej każdego miesiąca dosta-
ją emeryci).

Dziś pracujący emeryci z tzw. starego sys-
temu mogą liczyć, że gdy zrezygnują z pra-
cy, ich nowa składka zostanie wyliczona na 
podstawie starych, korzystniejszych prze-
pisów. Rząd po pandemii szuka jednak 
oszczędności i chce to ukrócić, wprowadza-
jąc dla wszystkich mniej korzystny, nowy 
przelicznik. „W zakresie przeliczania eme-
rytur z tzw. starego i nowego systemu należy 
podkreślić, że obecnie istniejąca preferencja 
emerytów z tzw. starego systemu nie jest za-
sadna i sprawiedliwa społecznie” – czytamy 
w uzasadnieniu projektu ustawy.

Jeśli przepisy wejdą w życie, emeryci ze sta-
rego systemu mogą dostać nawet kilkaset 
złotych emerytury mniej. Ogólnopolskie Po-
rozumienie Związków Zawodowych od po-
czątku konsultacji nad projektem wypowia-
da się w tej sprawie negatywnie.

Nawet kilkaset złotych emerytury mniej

- To równanie w dół – mówi wiceprzewodni-
czący OPZZ Sebastian Koćwin. – Jeśli rząd 
już koniecznie chce wprowadzać zmiany  

w emeryturach, mógłby wypłacać wszyst-
kim emerytom świadczenia według bar-
dziej, a nie mniej korzystnego przelicznika. 
Zamiast tego, pod płaszczykiem sprawiedli-
wości, rząd istotnie obniża emerytury spo-
rej rzeszy starszych ludzi. Naszym zdaniem 
główną motywacją rządu do wprowadze-
nia tych zmian jest ograniczanie wydatków 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie projekt czeka na poprawki Se-
natu. Ponieważ posłowie Lewicy i Koali-
cji Obywatelskiej sprzeciwiali się planowa-
nym zmianom, jest duże prawdopodobień-
stwo, że Senat je odrzuci. Nawet jeśli tak się 
stanie, projekt wróci z powrotem do Sejmu, 
gdzie większość ma Zjednoczona Prawica.

- Rządzący często się szczycą wsparciem 
dla najstarszych Polaków. Miejmy nadzie-
ję, że się opamiętają – podsumował wice-
szef OPZZ.
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14 emerytura nie rozwiąże na 
dłuższą metę żadnego problemu

„Do społeczeństwa powinien być kierowa-
ny jasny przekaz: ‚W tym systemie twój 
status materialny na emeryturze będzie 
wprost uzależniony od tego, ile zarabiasz 
i ile składek odprowadzasz’. Państwo taki 
przekaz jednak regularnie neguje, m.in. 
wprowadzaniem takich świadczeń jak 
tzw. 14. emerytura” - mówi dr Tomasz 
Lasocki z Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2020 r. do Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych został skiero-
wany do konsultacji rządowy projekt usta-
wy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocz-
nym świadczeniu pieniężnym dla emerytów 
i rencistów.

OPZZ wydało opinię, w której zauważa, że 
podjęta przez rząd próba złagodzenia pro-
blemów finansowych osób otrzymujących 
niskie świadczenia emerytalne i rentowe 
ma charakter incydentalny i w perspektywie 
długofalowej nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów (w przeciwieństwie do waloryza-
cji świadczeń emerytalno-rentowych).

Zdaniem OPZZ należy wdrożyć systemo-
we rozwiązania, które efektywnie mogłyby 
rozwiązać problem niskich świadczeń eme-
rytalnych i rentowych. Chodzi m.in. o co-
roczną waloryzację minimalnej emerytu-
ry i renty wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych dla emerytów i rencistów 
w poprzednim roku, powiększonym o co 
najmniej 50% realnego wzrostu przeciętne-
go wynagrodzenia w roku poprzednim.

W 2021 r. OPZZ negatywnie oceniło rzą-
dową propozycję waloryzacji emerytur  
i rent w 2022 r., uwzględniającą średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych dla gospodarstw domo-
wych emerytów i rencistów, zwiększony  
o ustawowe minimum: 20% realnego wzro-
stu przeciętnego wynagrodzenia.

Poniżej przedstawiamy rozmowę Katarzy-
ny Dudy, specjalistki ds. polityki społecznej 
OPZZ z dr. Tomaszem Lasockim, adiunk-
tem w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Rozmowa dotyczy ko-
lejnego w 2021 r. dodatkowego świadczenia 
pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli 
tzw. 14. emerytury.

Katarzyna Duda: Czy określenie „14. 
emerytura” jest adekwatną nazwą świad-
czenia, które wpłynie na konta emerytów 
i rencistów w listopadzie bieżącego roku?

Dr Tomasz Lasocki: Tzw. 14. emerytura 
jest pojęciem marketingowym, podobnie jak 
tzw. 13. emerytura. Należy przypomnieć ge-
nezę obu świadczeń. Propozycja „13. eme-
rytury” stanowiła element pakietu obietnic 
wyborczych Prawa i Sprawiedliwości przed 
wyborami parlamentarnymi w 2019 r. Na-
zwa „13. emerytura” to atrakcyjne opako-
wanie wymyślone na potrzeby kampanii 
wyborczej. Później ekipa rządząca obiecała 
również „14. emeryturę”. Jednakże tak na-
prawdę zarówno pojęcie „13. emerytura”, 
jak i „14. emerytura”, są mylące.

Można by bowiem pomyśleć, że osoba  
z emeryturą w wysokości 2 tys. zł otrzy-
ma z tytułu „14. emerytury” kolejne 2 tys. 
osoba z emeryturą 2,5 tys. zł dodatkowe 
2,5 tys., itd. Tak jednak nie będzie.

Zgadza się. Z zasady świadczenie nie będzie 
stanowiło równowartości wypłacanej danej 
osobie emerytury. Gdyby przyjąć taką za-
sadę, to im wyższa emerytura, tym wyż-
sza byłaby „14-stka”. Tymczasem będzie 
wprost przeciwnie. Im wyższa emerytura, 
tym większe prawdopodobieństwo, że „14. 
emerytura” będzie niższa niż standardo-
wo. Co więcej, niektórzy emeryci z wysoki-
mi świadczeniami w ogóle jej nie otrzyma-
ją. W odróżnieniu od tzw. „13. emerytury”, 
„14-stka” nie będzie przysługiwała wszyst-
kim emerytom i rencistom.

„14. emerytura” będzie wynosić z regu-
ły tyle, ile najniższa emerytura w 2021 r., 
czyli 1250 zł brutto (1068 zł na rękę). 

Tylko część osób otrzyma świadczenie  
w wysokości 1250 zł brutto i jest to maksy-
malna kwota świadczenia. Będą to osoby, 
których świadczenie nie przekracza kwo-
ty 2,9 tys. zł. Osoby ze świadczeniami po-
wyżej 2,9 tys. zł, ale nie więcej niż 4,1 tys., 
otrzymają niższe świadczenia. 

Na przykład osoby otrzymujące 3 tys. zł 
emerytury dostaną 1150 zł „czternastki”; 
osoby otrzymujące 3,5 tys. dostaną 650 zł; 
a osoby z emeryturą 4 tys. zł dostaną tylko 
150 zł „czternastki”.

Z kolei osoby otrzymujące powyżej 4150 zł 
emerytury nie dostaną w ramach „14-stki” 
nawet złotówki.

Rząd uzasadnia to rozwiązanie chę-
cią pomocy najbiedniejszym emerytom  
i rencistom.

Jeśli zamiarem rządu jest chęć pomocy tylko 
najuboższym, to zastosowane kryterium jest 
nieracjonalne. Nie bierze się bowiem pod 
uwagę otrzymywanego przez emeryta wy-
nagrodzenia, dochodu z majątku bądź eme-
rytury albo wynagrodzenia małżonka. Jeśli 
rzeczywiście rząd chciałby pomóc tylko na-
juboższym emerytom, to powinien wprowa-
dzić kryterium dochodu na osobę w rodzi-
nie, a nie wysokości emerytury.

Proszę wyjaśnić to na przykładach.

Wyobraźmy sobie osobę, która otrzymu-
je emeryturę w wysokości 2 tys. zł oraz 



Kraj

www.opzz.org.pl  |  e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl   |  tel.: (22) 551-55-05  |  00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 3 / 10

zarabia w pracy 3 tys. zł. Taka osoba otrzy-
ma „14. emeryturę” w pełnej wysokości 
(1250 zł), ponieważ jej emerytura nie prze-
kracza 4 tys. zł. Z drugiej strony przy iden-
tycznym dochodzie takiego świadczenia nie 
dostanie emeryt, który pobiera emeryturę 5 
tys. zł. Świadczenie dostanie też ktoś, kto 
utrzymuje się z posiadanego majątku, z któ-
rego dostaje choćby 50 tys. zł. Świadczenie 
to dostanie również emeryt uzyskujący 2,7 
tys. zł emerytury, którego małżonek z eme-
rytury czy pracy uzyskuje 4,8 tys. zł. Obo-
je dostaną „14. emeryturę”. Taka para ma na 
osobę 4 tys. Natomiast osoba z emeryturą 4 
tys. nie dostanie świadczenia, mimo że na 
osobę w gospodarstwie ma tyle samo.

Kryterium dochodu ogólnego na osobę 
byłoby zatem lepsze?

Tak, jeśli celem ma być pomoc tylko 
najuboższym.

Czy „14. emerytura” rozwiąże raz na za-
wsze jakiś problem społeczny?

Na dłuższą metę nie rozwiąże żadnego pro-
blemu. Na pewno nie rozwiąże problemu 
„emerytur groszowych”, czyli świadczeń 
poniżej emerytury minimalnej, np. w wyso-
kości 800 zł, 500 zł czy złotówki. „14-stka” 
może pomóc w rozwiązaniu doraźnych, jed-
norazowych problemów, np. potrzeby wy-
miany lodówki czy pralki. Może też pomóc 
w parokrotnym zakupie leków bądź żyw-
ności. Podkreślam jednak, że 10 mld, które 
zostaną wydane na program, nie rozwiąże 
żadnego społecznego problemu w perspek-
tywie długoterminowej. Postrzegam go ja-
ko rodzaj jednorazowej zapomogi, działania 
filantropijnego.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych od wielu lat postuluje wpro-
wadzenie systemowych rozwiązań popra-
wiających sytuację materialną emerytów 
i rencistów. Zdaniem OPZZ należy wpro-
wadzić coroczną waloryzację minimalnej 
emerytury i renty wskaźnikiem cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych dla gospo-
darstw domowych emerytów i rencistów 
w poprzednim roku kalendarzowym, po-
większonym o co najmniej 50% realne-
go wzrostu przeciętnego wynagrodzenia  
w poprzednim roku kalendarzowym.

Na waloryzację, czyli podwyżkę rent i eme-
rytur, w tym roku rząd wyda 10 mld zł - po-
dobną kwotę jak na „14. emeryturę”. I jedna 
i druga suma trafi do emerytów, choć o ile 
waloryzacja działa zgodnie z zasadą „każde-
mu według wkładu w system”, o tyle „14-st-
ka” działa dokładnie odwrotnie. Z tego po-
wodu uważam, że te 10 mld, które zostaną 
przeznaczone na „14. emeryturę”, powin-
ny być przeznaczone na waloryzację. Na 

waloryzacji emeryci zyskaliby również w 
dłuższej perspektywie.

Czy „14. emerytura” jest spójna z zasada-
mi polskiego systemu emerytalnego?

„14. emerytura” ma niewiele wspólnego  
z podstawową zasadą polskiego systemu 
emerytalnego, jaką jest zasada zdefinio-
wanej składki. W skrócie zakłada ona, że 
ile kapitału emerytalnego wypracujemy w 
trakcie aktywności zawodowej, tyle otrzy-
mamy emerytury. Znaczenie ma także dal-
sza przewidywana długość trwania życia  
i wiek przejścia na emeryturę. Wprowadza-
jąc „13-stkę” rząd skierował natomiast do 
społeczeństwa przekaz: „Wszystko jedno, ile 
kapitału emerytalnego wypracujesz, bo i tak 
wprowadzimy jakiś element socjalny, który 
ci wynagrodzi niskie świadczenie”. Z „14-st-
ką” rząd poszedł dalej – im mniej wpłacisz 
do wspólnego funduszu, tym więcej dosta-
niesz. To może demotywować młodsze po-
kolenia do troski o swój kapitał emerytalny. 
Może wywołać refleksję: „Skoro rząd przy-
znaje świadczenia niezależnie od odprowa-
dzonych składek, a nawet ‚kara’ nieprzyzna-
niem ‚14-stki’ za długi staż i wysokie skład-
ki, to lepiej brać część wypłaty pod stołem  
 i nie troszczyć się o odprowadzanie 
składek”.

Do społeczeństwa powinien być w zamian 
kierowany następujący, jasny przekaz: „W 
tym systemie twój status materialny na eme-
ryturze będzie wprost uzależniony od te-
go, ile zarabiasz i ile składek odprowadzasz. 
Musisz dbać o to, aby twoje pensje były jak 
najwyższe i aby składki na ubezpieczenia 
społeczne były jak najwyższe”. Państwo ta-
ki przekaz jednak regularnie neguje, m.in. 
wprowadzaniem takich świadczeń jak „14. 
emerytura”.

Nie fetyszyzuję zasady zdefiniowanej skład-
ki. Nie musi tak być, że emeryt będzie już 
zawsze skazany tylko na swoje świadczenie 
emerytalne wyliczone wedle tej zasady. Sys-
tem czasem wymaga pewnych korekt, pew-
ne elementy socjalne mogą być wprowadza-
ne – wystarczy przypomnieć o tzw. kwocie 
stałej w starym systemie. Jednakże korek-
ta w postaci „13.” i „14. emerytury” jest jed-
nym z gorszych rozwiązań.

„14-stka” będzie sfinansowana z Fun-
duszu Rezerwy Demograficznej (FRD), 
który został powołany w 1999 r. i miał 
zwiększyć bezpieczeństwo wypłacalności 
świadczeń emerytalnych przyszłym po-
koleniom. Ustawa przewiduje, że świad-
czenie to zostanie wypłacone ze środków 
Funduszu Solidarnościowego i budże-
tu państwa. Dodatkowo ustawa o Fun-
duszu Solidarnościowym przewiduje 
możliwość zaciągnięcia przez Fundusz 

nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu 
Pracy w celu sfinansowania świadczeń 
objętych ustawą. Nie ma naszej zgody na 
nieuzasadnione wykorzystywanie fundu-
szy celowych, zwłaszcza Funduszu Pracy, 
na realizację zadań niezwiązanych z cela-
mi jego powołania. Stoimy na stanowisku, 
że środki Funduszu powinny być prze-
znaczane na finansowanie instrumentów i 
usług rynku pracy służących promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-
cia oraz aktywizacji zawodowej.

Faktycznie ostateczny koszt wypłaty „14-st-
ki” poniesie FRD, ale sprawa jest jeszcze 
bardziej pogmatwana. Tak jak pani zauwa-
żyła, środki będą pochodziły z Funduszu 
Solidarnościowego, który z FRD weźmie 
pożyczkę. Czyli z funduszu, który był prze-
znaczony na wsparcie osób z niepełno-
sprawnościami zostanie zrealizowana wy-
płata środków przeznaczonych pierwotnie 
dla młodszego pokolenia niżu demograficz-
nego, lecz przekierowanych na program nie-
rozwiązujący żadnego systemowego proble-
mu obecnych emerytów.

Rynek pracy w dobie transformacji był 
bardzo trudny. Standardem było wów-
czas dwucyfrowe bezrobocie. Znam oso-
by, które po zamknięciu 3 kopalń w Wał-
brzychu wydobywały węgiel w bieda-
szybach i przez lata ciężkiej pracy nie 
odprowadzały z tego tytułu żadnych skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. Pozna-
łam górnika zwolnionego z kopalni, który 
robił to przez 7 lat. Niektórzy pracownicy 
dostawali ultimatum od przedsiębiorców: 
albo pracujesz u mnie na czarno, albo 
nie pracujesz w ogóle. „14-stka” oferuje 
wsparcie również takim osobom, których 
emerytury są w niskiej wysokości, ale te-
mu nie zawiniły.

„14. emerytura” jest skutkiem nieudolno-
ści państwa w obliczu problemów na ryn-
ku pracy, które przyczyniły się do problemu 
niskich świadczeń emerytalnych. Rząd da-
je „14. emeryturę” z uwagi na to, że do dziś 
państwo nie naprawiło mechanizmów ubez-
pieczania pracy. To znaczy, że latami nie by-
ło w stanie skutecznie wyegzekwować legal-
nego zatrudniania gwarantującego ubezpie-
czenie. „14. emerytura” jest wprowadzana 
m.in. ze względu na to, jak latami działało 
państwo. A precyzyjniej rzecz ujmując - jak 
nie działało.

Wydanie kilkunastu miliardów złotych tyl-
ko symbolicznie pomoże takim osobom. Re-
alne wsparcie polegałoby na usprawnieniu 
wykazywania przez takie osoby zatrudnie-
nia sprzed lat – choćby nie było ono zgłoszo-
ne w przeszłości. Wierzę, że misją państwa 
jest wspieranie słabszego w sporze z silniej-
szym, a w tym przypadku wielu ludzi pracy 
pozostawiono samych sobie.
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Musimy wybierać - praca albo dom. 
Członkinie Komisji Kobiet OPZZ  
o pracy podczas pandemii COVID-19

„Mamy dużo więcej obowiązków w pracy 
i w domu”. „Musimy częściej wybierać mię-
dzy życiem rodzinnym a zawodowym”. „Pra-
cujemy w nocy”. „Nie miałyśmy z kim zosta-
wić dziecka, a pracodawca nie chciał zgodzić 
się na pracę zdalną”. „Walczyłyśmy z szefem, 
który ustalał 12-godzinne zmiany”. Tak o sy-
tuacji kobiet w czasie pandemii mówiły, ba-
zując na własnym doświadczeniu, członkinie 
Komisji Kobiet OPZZ.

Komisja Kobiet przy OPZZ powstała w 2002 r. 
i od tamtego czasu działa na rzecz równoupraw-
nienia kobiet w miejscu pracy. 30 czerwca tego 
roku członkinie Komisji podsumowały sytuację 
kobiet na rynku pracy w czasie pandemii. Jak re-
lacjonowała wiceprzewodnicząca OPZZ Barba-
ra Popielarz, o ile już wcześniej ich sytuacja by-
ła nie do pozazdroszczenia, o tyle pandemia tyl-
ko ją pogorszyła.

- Kobiety częściej niż mężczyźni musiały rezy-
gnować z pracy, by opiekować się dziećmi lub 
ciężko chorymi członkami rodziny. Bardzo du-
żo kobiet pracowało też w sklepach, szkołach 
czy przedszkolach, a więc w miejscach, w któ-
rych w czasie pandemii bardzo łatwo można było 
się zarazić. Z drugiej strony wiele pań pracowa-
ło w gastronomii, hotelarstwie czy branży beau-
ty, czyli tam, gdzie najwięcej osób traciło pracę 
- wyliczała.

Fatalny wpływ epidemii COVID-19 na sytu-
ację kobiet potwierdzają statystyki. Według 
raportu Deloitte 86 proc. Polek pracujących  
w pełnym lub prawie pełnym etacie w różnych 
branżach ocenia, że zmiany wywołane korona-
wirusem miały negatywny wpływ na ich samo-
poczucie psychiczne, a 79 proc. deklaruje, że tak-
że na fizyczne. Trzy na cztery Polki (74 proc.) 
wyraziło obawę o dalszy rozwój swojej kariery 
zawodowej.

„Musimy wybierać: praca albo dom”

Prawdziwość przedstawionych w badaniu danych 
potwierdzały członkinie Komisji Kobiet, opo-
wiadając o swoich własnych doświadczeniach.

- Zaobserwowałam w naszym środowisku coś 
takiego, że niby cieszymy się, że jesteśmy w do-
mu, a z drugiej strony mamy dyskomfort, że nie 
wszystko da się w tym domu zrobić. Bo na przy-
kład nie mamy dostępu do wszystkich systemów, 
zainstalowanych na komputerach w pracy – mó-
wiła Krystyna Sokół ze Związku Zawodowego 
Służby Celnej. – Mamy też więcej obowiązków, 
zarówno w pracy, jak i w domu. I często musi-
my wybierać: co jest ważniejsze, czy praca, czy 
domowe obowiązki. W rezultacie często w dzień 
zajmujemy się dziećmi i domem, a do zaległych 
spraw z pracy zasiadamy w nocy – wyliczała.

Z kolei Wiesława Licha, przewodnicząca Fede-
racji NSZZ Przemysłu Lekkiego mówiła, że sy-
tuacja w ba rynku odzieżowym i tekstylnym jest 
już „tak zła, że pracodawcy zaczynają zwalniać 
pracowników”. – A to branża silnie sfeminizowa-
na, większość pracownic to kobiety. Wiele z nich 
jest już w takim wieku, że może mieć problemy ze 
znalezieniem pracy – mówiła.

„Pracodawca kazał nam pracować po 12 godzin”

Silnie sfeminizowana jest też branża apteczna. 
Dorota Brzozowska, przewodnicząca związków 
zawodowych w firmie Cefarm Białystok, zajmu-
jącej się sprzedażą leków, relacjonowała, że pra-
codawca niemal od razu po wybuchu pandemii w 
Polsce dokonał zwolnień grupowych, likwidując 
jeden z oddziałów w Gdańsku.

- Pracodawca wydłużył też czas pracy, każąc 
nam pracować po 12 godzin. Nawet Państwo-
wa Inspekcja Pracy stwierdziła, że nie mógł sam 
podjąć takich działań – relacjonowała.

Elżbieta Drogosz, przewodnicząca Rady OPZZ 
Województwa Świętokrzyskiego i jednocześnie 
przedstawicielka branży oświaty, mówiła o pro-
blemach nauczycieli, którym z dnia na dzień ka-
zano prowadzić pracę zdalną bez zapewnienia 
należytych warunków.

- Brakowało sprzętu, dostępu do Internetu, sa-
me płaciłyśmy za prąd czy wodę. Na początku 
niejedna z nas pracowała po 12 godzin dzien-
nie, żeby przygotować się do zdalnego naucza-
nia. Jednocześnie sporo dzieci wypadło nam w 
ogóle z systemu, nie logowały się, nie było z ni-
mi kontaktu.

Urząd pracy w Warszawie nie stwarza warun-
ków do pracy

Joanna Halczewska na wstępie zaznaczyła, że 
„reprezentuje budżetówkę, warszawski urząd 
pracy, czyli instytucję, która powinna świecić  
 

przykładem w zapewnieniu godnych warunków 
pracy”.

- Niestety, najciemniej pod latarnią – gorzko 
stwierdziła. I dodała, że pracodawca zgodził się 
na pracę zdalną dopiero wówczas, gdy pracowni-
cy masowo zaczęli podlegać kwarantannie, izo-
lacji i brać wolne na opiekę nad dzieckiem. Pra-
codawca nie zapewnił przy tym urzędniczkom 
sprzętu służbowego – musieli pracować na pry-
watnych komputerach i korzystać z domowego 
Internetu.

- Gdy na samym początku pandemii jako zakła-
dowa organizacja związkowa zwróciliśmy się 
do pracodawcy z prośbą o pracę zdalną, dy-
rekcja zasugerowała, że nasze działania sabo-
tują pracę urzędu i można je podciągnąć pod 
art. 52 [rozwiązanie umowy bez wypowiedze-
nia z winy pracownika – red.]. Wnioskowaliśmy 
o zabezpieczenie miejsc pracy choćby dzięki szy-
bom pleksiglasowym, bo proces rejestracji to nie 
jest minuta rozmowy, tylko pół godziny. Zamiast 
pleksi dostawiono nam tylko dodatkowy stolik, 
żeby zwiększyć dystans – wyliczała Halczewska.

- Czegoś tu nie rozumiem. Instytucja, która po-
winna pomagać pracownikom w innych zakła-
dach pracy, zachowuje się wobec swoich pra-
cowników karygodnie – dziwiła się przewodni-
cząca Komisji Kobiet Wiesława Taranowska.

Minister pracy Jarosław Gowin wyrzuca lu-
dzi na bruk

Z kolei Czesława Sońta, przewodnicząca Związ-
ku Zawodowego Poligrafów, nagłośniła sprawę 
likwidacji Zakładu Wydawniczo-Poligraficzne-
go w Warszawie, wchodzącego w skład Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Po restruktu-
ryzacji rządu i przejęcia zarządu nad drukarnią 
przez Jarosława Gowina, pierwszym zarządze-
niem nowego ministra była decyzja o likwidacji 
działającej od niemal 50 lat drukarni. Odbyło się 
to przy tym z rażącym naruszeniem kodeksu pra-
cy i ustawy o związkach zawodowych.

- Pracują tam 23 osoby, w tym 14 kobiet. Średnia 
wieku to 54 lata, niektóre z pracownic przepra-
cowały w tej drukarni całe życie. Rynek poligra-
ficzny nie wchłonie ich wszystkich. Wiele kobiet 
jest pod opieką lekarzy psychologów, dwie pod 
opieką psychiatrów, świat dosłownie wali im się 
na głowę. Bardzo dużo pomaga nam OPZZ, Biu-
ro Prasowe nagłaśnia sprawę, wystosowaliśmy 
list do premiera Morawieckiego. Będziemy wal-
czyć – zapowiada Sońta.

(mo)
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OPZZ zgłasza w Senacie 
postulaty w sprawie poprawy 
sytuacji kobiet w pracy

Stworzenie procedury zgłaszania molestowa-
nia, dyskryminacji i mobbingu, wprowadze-
nie monitoringu wynagrodzeń, tworzenie no-
wych, tanich żłobków i przedszkoli oraz wal-
ka ze śmieciówkami. Takie są m.in. postulaty 
OPZZ, zgłoszone w Senacie podczas konferen-
cji dotyczącej sytuacji kobiet w pracy.

- Kobiety są dyskryminowane już podczas samej 
rozmowy kwalifikacyjnej, gdy pyta się je o pla-
nowaną ciążę – mówiła w poniedziałek w Sena-
cie wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popie-
larz. - Kobiety muszą wykazać się większym za-
angażowaniem niż mężczyźni, by dostać awans, 
a na stanowiskach kierowniczych zarabiają mniej 
niż ich koledzy. Sytuację kobiet jeszcze bardziej 
pogorszyła pandemia – kobiety częściej niż męż-
czyźni musiały rezygnować z pracy, by opieko-
wać się dziećmi lub ciężko chorymi członkami 
rodziny - wyliczała.

Konferencję „Mobbing i dyskryminacja kobiet 
w pracy” zorganizowała w poniedziałek w Sena-
cie wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanec-
ka. Do udziału zaprosiła ekspertki Ogólnopol-
skiego Porozumienia Związków Zawodowych: 
Renatę Górną (dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia); 
Małgorzatę Pykę (przewodniczącą Międzyza-
kładowego Oddziału Terenowego OZZP); Sylwię 
Starońską-Pająk (wiceprzewodniczącą Komi-
sji Ochrony Pracy OPZZ) i Anetę Trojanowską 
(prezeskę Rady Uczelnianej Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego).

- Wciąż jeszcze w XXI w. w kraju w centrum Eu-
ropy mamy do czynienia z dyskryminacją kobiet 
w miejscu pracy – mówiła wicemarszałkini Se-
natu, otwierając konferencję prasową. - Chociaż 
konstytucja zakazuje dyskryminacji z jakiego-
kolwiek powodu, chociaż przyjęliśmy mnóstwo 

aktów prawnych o randze międzynarodowej, to 
wciąż jeszcze słabo nam idzie realizacja tego w 
praktyce. Połowa społeczeństwa nie jest trakto-
wana równo - mówiła.

Komisja Kobiet w ramach OPZZ

Słowa Morawskiej-Staneckiej potwierdzają sta-
tystyki. Jak przypominał w artykule na naszej 
stronie internetowej Norbert Kusiak, dyrektor 
Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, różnica 
w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn wynosi 
w Polsce od 8,5 do nawet 19,9 proc. (w zależności 
od przyjętej metodologii).

- Mobbing jest obszarem, który jest uznawany 
przez OPZZ za społecznie ważny od lat – mówiła 
Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia.  
I przypomniała, że w ramach OPZZ funkcjonu-
je Komisja Kobiet, skupiająca kobiety ze wszyst-
kich branż i regionów. 

Wiceprzewodnicząca OPZZ przypomniała z ko-
lei, że Komisja Kobiet od dawna postuluje zmia-
ny w prawie, tak, aby skończyć z dyskrymina-
cją kobiet w miejscu pracy i wzmocnić polską go-
spodarkę. Wśród naszych propozycji znajduje się 
m.in.:

• Wprowadzenie monitoringu wynagro-
dzeń w przedsiębiorstwach (projekt usta-
wy w tej sprawie zobowiązujący do mo-
nitoringu pracodawców zatrudniających 
ponad 20 osób złożyli posłowie opozycji. 
OPZZ od początku popiera ten projekt);

• Sporządzenie procedury dotyczącej roz-
wiązywania problemu molestowania, 
dyskryminacji czy mobbingu oraz upo-
wszechnienie jej wśród pracowników 
(może być to inicjatywa związku zawo-
dowego we współpracy z działem HR czy 
działem kadr);

• Systematyczne pogłębianie świadomości 
społecznej i przełamywanie rozpowszech-
nionych stereotypów (m.in. poprzez publi-
kowanie raportów na temat skali zjawiska 
i prowadzenie kampanii informacyjnych);

• Tworzenie nowych, tanich żłobków  
i przedszkoli, zarówno publicznych, jak  

i prywatnych (brak wysokich jakościowo  
i cenowo dostępnych usług opiekuńczych 
to jeden z najważniejszych czynników, 
zniechęcający kobiety do zajścia w ciążę);

• Likwidacja śmieciówek i fałszywego sa-
mozatrudnienia (pracownice zatrudnione 
na śmieciówkach nie mają prawa do urlo-
pu macierzyńskiego, a kobiety w ciąży nie 
są objęte ochroną przed zwolnieniem).

Prawniczka OPZZ: Ważne są dowody przed 
sądem

Czesława Sońta, przewodnicząca Związku Za-
wodowego Poligrafów, powiedziała, że „kobie-
ty sobie radzą, wbrew pozorom, jeśli chcą osią-
gnąć jakiś cel, np. uzyskując dostęp do stanowi-
ska pracy przeznaczonego tylko dla mężczyzn”.

- Mamy koleżankę w Białymstoku, która skończy-
ła studia humanistyczne, ale pokochała zawód 
drukarza i chciała koniecznie pracować, druku-
jąc na maszynie. Trwało to kilka lat, była tak za-
wzięta w tym postanowieniu, że w końcu po kil-
ku latach w ubiegłym roku latem uzyskała  sta-
tus drukarza, przy czym musiała zdać w tym celu 
mnóstwo różnych egzaminów - od mężczyzn te-
go nie żądano, tylko od kobiety właśnie. Poradzi-
ła sobie z tym i w pracy radzi sobie znakomicie. 
Także tutaj jak kobiety rzeczywiście chcą, to mo-
gą coś uzyskać - relacjonowała.

Na koniec prawniczka OPZZ, Magdalena Kossa-
kowska zwróciła uwagę, że w przypadku mole-
stowania bardzo ważne jest, aby osoby, które do-
świadczyły przemocy w pracy, zbierały dowody 
na tego typu zachowania.

- Bardzo istotne jest w kwestii dowodowej mole-
stowania seksualnego w pracy wykazanie sprze-
ciwu, tego, że dana osoba protestowała przeciw-
ko danym działaniom sprawcy molestowania 
seksualnego. Oczywiście np. nagranie sprawcy 
może być trudne, natomiast na pewno może być 
bardzo pomocne w przypadku dochodzenia rosz-
czeń przed sądem - poradziła.

(mo)
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Rząd planuje rewolucję w urzędach pracy - OPZZ 
ostrzega - restrukturyzacja nie może oznaczać zwolnień

Rząd przygotowuje cztery ustawy, które mają 
zrewolucjonizować rynek pracy: tzw. ustawę 
o wspieraniu zatrudnienia, ustawę o elektro-
nicznym zawieraniu umów, ustawę o Ochotni-
czych Hufcach Pracy i ustawę o zatrudnianiu 
cudzoziemców. OPZZ ostrzega: reformy nie 
mogą skutkować zwolnieniami w urzędach 
pracy ani dumpingiem cenowym zagranicz-
nych pracowników.

O rewolucyjnych planach rządu mówiła na wtor-
kowym posiedzeniu prezydium OPZZ wicemi-
nister Rozwoju, Pracy i Technologii Iwona Mi-
chałek oraz Ewa Flaszyńska, dyrektor Departa-
mentu Rynku Pracy w tym ministerstwie. Był to 
pierwszy raz, kiedy przedstawiciele rządu przed-
stawili szczegóły swoich założeń prezydium 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-
wodowych. Ministerstwo już od jakiegoś czasu 
prowadzi kampanię informacyjną na temat pla-
nowanych zmian i intensywnie jeździ po kraju, 
konsultując się z pracownikami urzędów pracy.

- Wszyscy dobrze wiemy, że obecnie funkcjonują-
ca ustawa jest już pełnoletnia i kilka razy była już 
nowelizowana – mówiła wiceminister Michałek.

Pierwsza zmiana ma dotyczyć funkcjonowa-
nia powiatowych i wojewódzkich urzędów pra-
cy, które zostaną przemianowane na tzw. centra 
wspierania zatrudnienia. Mają być one efektyw-
niejsze, bardziej zcyfryzowane i bardziej nasta-
wione na pomoc w znalezieniu nowej pracy bądź 
przebranżowieniu niż na wypłacaniu zasiłków.

- Chcemy, aby powiatowe urzędy pracy prze-
kształciły się w centra wspierania zatrudnienia 
– mówiła dyrektor Departamentu Rynku Pra-
cy. - Tu nie chodzi tylko o zmianę nazwy, tylko o 
stworzenie prawdziwych miejsc, w których każ-
dy, kto chce znaleźć nową pracę albo zmienić sta-
rą, dostał wsparcie. Musimy też dokształcać ka-
dry, zaproponować im profesjonalne kursy, m.in. 
poprzez stworzenie Centrum Analiz, Szkolenia  
i Doskonalenia Kadr Pracowników Służb Za-
trudnienia. No i rzeczywiście chcemy oddzielić 
ubezpieczenie zdrowotne od statusu bezrobotne-
go – mówiła dyrektor.

Szef OPZZ: „Mamy 13 mln osób biernych 
zawodowo”

Ta ostatnia zmiana jest fundamentalna. Jeśli wej-
dzie w życie, nie trzeba będzie mieć formalnie 
statusu bezrobotnego, aby móc korzystać z pań-
stwowej opieki zdrowotnej (składka zdrowotna 

zostanie przeniesiona do ZUS-u).

Eksperci OPZZ przewidują, że jeśli przepisy wej-
dą w życie, rządzący będą mogli pochwalić się 
„papierowym” spadkiem bezrobocia.

- Chodzi nie tylko o statystyki, tylko o to, że-
by pracować z tymi osobami, które naprawdę 
chcą znaleźć pracę – zapewniała dyrektor De-
partamentu Rynku Pracy. I obiecywała, że re-
strukturyzacja nie będzie wiązać się ze zwol-
nieniami wśród urzędników, a nikt, kto dziś 
jest uprawniony do korzystania z ubezpieczenia 
zdrowotnego, tego prawa nie straci.

- Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpie-
czenia zdrowotnego absolutnie nie pozbawi ni-
kogo do niego prawa. Naszym celem jest, aby do 
urzędów pracy zgłaszały się osoby, które chcą 
pracować, natomiast ci, którzy chcą tylko ubez-
pieczenia, a nie chcą pracować, zgłaszali się do 
innych instytucji, bo urząd pracy jest od pracy.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski 
zapewniał, że dostrzega konieczność reformy 
urzędów pracy, tak, aby lepiej spełniały potrzeby 
obywateli i aktywizowały niepracujących.

- Bardzo dużo słyszymy o rejestrowanym bezro-
bociu. Ale rejestrowane bezrobocie to tylko ci, 
którzy zgłosili się do urzędów pracy. Z drugiej 
strony mamy 13 mln osób biernych zawodowo,  
z których dużą część można by zaktywizować. 
Więcej pracujących osób z kolei więcej wpływów 
do budżetu i lepsze usługi publiczne dla wszyst-
kich – tłumaczył.

Ukraińscy pośrednicy stosują dumping 
płacowy

Druga przygotowywana przez rząd ustawa do-
tyczy zatrudniania cudzoziemców. Dziś – na co 
skarżą się pracodawcy – procedura jest skompli-
kowana i długotrwała. Poza tym wielu cudzo-
ziemców – zwłaszcza ze Wschodu – trafia do 
naszego kraju przez nieuczciwe pośrednictwa 
pracy, które często ograbiają ich z lwiej części 
zarobków.

- Teraz jest tak, że na oświadczeniach o zamia-
rze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a więc 
dokumencie, który miał być wyjątkiem, do Polski 
przyjeżdża co roku 1,5 mln cudzoziemców. 

 

Z kolei z zezwoleniem na pracę wjeżdża tylko 
300-400 tys. – mówiła Ewa Flaszyńska.

Z kolei przewodniczący OPZZ Andrzej Radzi-
kowski zwracał uwagę na nieuczciwe praktyki, 
które są udziałem ukraińskich pośrednictw pra-
cy, a co powinno zostać uregulowane prawnie.

- Dostaliśmy informację, że w Ukrainie powsta-
ją firmy, które wysyłają pracowników na zasa-
dzie delegowania. A ponieważ Ukraina nie jest w 
Unii Europejskiej, nie obowiązują jej unijne prze-
pisy w tym zakresie. To bardzo poważny dumping 
płacowy i trzeba temu zjawisku przeciwdziałać 
– apelował.

Szybka ścieżka do zarejestrowania 
pracownika

Ostatnie dwie ustawy – jak zapewniała wice-
minister Iwona Michałek – są już niemal goto-
we. – Jedna to krótka ustawa o zawieraniu umów 
elektronicznych przez niektórych pracodawców. 
- Chodzi o zawieranie umów z osobami, które 
pracują sezonowo. Chcemy, żeby wyszli z szarej 
strefy. Aby pracodawca „miał prostą ścieżkę za-
rejestrowania pracownika, nie musiał obchodzić 
nie wiadomo ilu urzędów, tylko żeby mógł to zro-
bić przez internet - mówiła Iwona Michałek.

Ostatni zapowiedziany przez ministerstwo pro-
jekt to ustawa o wspieraniu agencji ds. mło-
dzieży (ministerstwo zapowiadało, że to robo-
cza nazwa). - Chodzi nam o to, żeby unowocze-
śnić Ochotnicze Hufce Pracy, aby w większym 
stopniu przygotowywały młodzież do lokalne-
go rynku pracy – mówiła minister. - Jesteśmy  
w przededniu wpisania wniosku do rejestru prac 
legislacyjnych tych dwóch ostatnich ustaw.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin 
dopytywał też, czy reforma będzie też obejmo-
wała podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-
dowych apeluje, by było to 50 proc. ostatniego 
wynagrodzenia (obecnie zasiłek wynosi 1240 zł). 
Niestety, ministerstwo nie ma tu równie ambit-
nych planów. - Na razie nie stać nas jako kraju, 
żeby zasiłek wynosił połowę ostatniej pensji, bo 
pensje są różne – powiedziała Flaszyńska.

(mo)
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Stanowisko kierownictwa OPZZ w sprawie propozycji 
zamrożenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kategorycznie odrzuca propo-
zycję strony rządowej, aby w 2022 r. zamrozić wynagrodzenia pracownikom sfery 
budżetowej, co przy wysokiej inflacji oznacza realny spadek wynagrodzeń.

 
OPZZ oczekuje, że Rada Ministrów zmieni swoją decyzję i podniesie wynagrodzenia o 12 proc., zgodnie ze sta-
nowiskiem central związkowych z 19 maja 2021 r.

Obecny poziom płac zmniejsza atrakcyjność pracy w sferze budżetowej, co prowadzi do erozji kadr w sektorze 
publicznym i hamuje rozwój państwa. Ostatnia podwyżka płac nie zrekompensowała pracownikom budżetówki 
wieloletniego zamrożenia ich wynagrodzeń. Wbrew deklaracjom rządzących państwo wciąż nie podniosło w spo-
sób znaczący wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach publicznych i nie prezentuje się jako pracodawca, 
oferujący atrakcyjne miejsca pracy. W wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnej płacy jest niższa od 
średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - a zwłaszcza w okresie rozprzestrzenia-
nia się wirusa COVID-19 - Polska potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych i zmotywowanych do pracy 
pracowników.

Rządzący powinni dodatkowo uwzględnić sytuację na rynku pracy, w której firmy prywatne coraz częściej za-
trudniają pracowników z sektora publicznego, oferując im wyższe płace. Dlatego niezbędne jest zagwarantowanie 
pracownikom sfery budżetowej godnych wynagrodzeń i ich coroczny wzrost. Jest to tym ważniejsze, że w ramach 
tzw. tarcz antykryzysowych nałożono na nich nowe obowiązki, ale nie zapewniono im wyższego wynagrodzenia.

OPZZ podkreśla, że istnieje ścisła zależność pomiędzy oczekiwaną poprawą jakości funkcjonowania państwa  
i wzrostem wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Przyjazne podatnikom urzędy i sądy, wysokiej jakości 
opieka zdrowotna i edukacja oraz bezpieczeństwo są niezbędne, aby Polska była państwem postępowym, innowa-
cyjnym i konkurencyjnym. Nie da się osiągnąć tych celów bez zagwarantowania pracownikom sfery budżetowej 
godnych wynagrodzeń.

Jako ci, którzy pierwsi wychwytują wszelkie oznaki niezadowolenia społecznego, przestrzegamy: bez wyższych 
płac w sferze budżetowej będą narastały konflikty społeczne. Państwo pozostanie słabe i niezdolne do realizacji 
potrzeb pracowników i pracodawców.

Kierownictwo OPZZ:

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski,  
Wiceprzewodniczący: Sebastian Koćwin, Piotr Ostrowski i Barbara Popielarz

Warszawa, 7.07.2021 r.
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„Budżet w 2020 r. wpłynął negatywnie na 
standard i jakość życia pracujących. Uda-
ło się wprawdzie utrzymać stabilność fi-
nansów publicznych, ale cel ten osiągnię-
to kosztem inkluzywnego wzrostu go-
spodarczego. Decyzje rządu w sprawie 
wynagradzania pracowników utrwali-
ły strukturę płac, w ramach której po-
nad 21 proc. zatrudnionych zarabia mniej 
niż 2 tys. zł miesięcznie netto” – punktu-
je OPZZ.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych oceniło wykonanie 
budżetu państwa za poprzedni rok na po-
siedzeniu 29 czerwca. Wcześniej, 18 czerw-
ca, ocenę tę przedstawił na posiedzeniu Ra-
dy Dialogu Społecznego przewodniczący 
OPZZ, Andrzej Radzikowski.

Nikt z prezydium nie miał wątpliwości, że 
największym wyzwaniem minionego roku 
była pandemia koronawirusa. Doprowadziła 
ona do gwałtownego wyhamowania aktyw-
ności gospodarczej a realny PKB zmniejszył 
się o 2,7 proc.

„Recesja miała miejsce po raz pierwszy od 
początku lat 90. ubiegłego wieku i choć by-
ła łagodniejsza niż zakładano, a także wy-
raźnie płytsza niż w większości krajów Unii 
Europejskiej, jej skutki okazały się bar-
dzo dotkliwe dla pracowników” – czytamy 
w stanowisku OPZZ,  opublikowanym po 
posiedzeniu.

Rządzącym udało się wprawdzie zapobiec 
masowym bankructwom przedsiębiorstw, 
nie uniknęli jednak błędów, które poskut-
kowały wzrostem bezrobocia. Pod koniec 
2020 r. wyniosło ono 6,2 proc., czyli o jeden 

punkt procentowy więcej niż rok wcześniej. 
Co więcej, ubiegłoroczny budżet i przyjmo-
wane raz za razem tarcze antykryzysowe nie 
były spójne ze Strategią na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, czyli kluczowym do-
kumentem programowym rządu Mateusza 
Morawieckiego.

Bogaci są coraz bogatsi, biedni coraz 
biedniejsi

Prezydium OPZZ zwraca uwagę, że jedną  
z największych wad ubiegłorocznego budże-
tu było doprowadzenie do zwiększenia dys-
proporcji dochodowych.

„Przeciętny miesięczny dochód osób o naj-
lepiej sytuowanych był w 2020 r. aż 5,6 razy 
wyższy od analogicznego dochodu osób na-
juboższych. W rezultacie w minionym roku 
konsumpcja prywatna obniżyła się realnie 
o 3,1 proc., a inwestycje aż o 9,6 proc., choć 
- jak założył rząd w Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju - stopa inwesty-
cji miała wynosić pomiędzy 22 a 25 proc. 
PKB. Ostatecznie osiągnęła poziom 17,1 
proc. PKB” – czytamy w dokumencie.

Nie udało się także zwiększyć nakładów na 
badania i rozwój do 1,7 proc. PKB. Wydat-
ki na ten cel w Polsce stanowiły ok. 1,4 proc. 
PKB, co zdaniem OPZZ potwierdza tezę  
o konieczności odejścia od polityki niskich 
płac, która utrudnia wdrażanie innowacji  
i inwestycji.

„Zmiana polityki w tym zakresie jest tym 
bardziej paląca, że w 2020 r. Polska nie 
odnotowała znacznego postępu w obsza-
rze wzrostu wynagrodzeń. Przeciętne wy-
nagrodzenie w gospodarce narodowej  
w ujęciu nominalnym zwiększyło się 
wprawdzie o 5 proc., ale po uwzględnie-
niu inflacji przeciętna płaca była realnie o 
1,6 proc. wyższa niż w 2019 r. Tym samym 
wzrost siły nabywczej wynagrodzeń w 2020 
r. był najniższy od ośmiu lat.

Warto także odnotować, że rząd zamroził 
wypłatę premii i nagród w państwowej sfe-
rze budżetowej” – odnotowuje OPZZ.

- Bilans oceny budżetu państwa za rok 
2020 jest zatem negatywny – podsumował 
na posiedzeniu prezydium wiceprzewodni-
czący OPZZ Piotr Ostrowski. - Oczekiwali-
śmy większej pomocy, czyli np. pełnego od-
mrożenia wysokości odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. Oczekiwali-
śmy wsparcia na miarę pomocy udzielonej 
firmom – wyliczał.

Co piąty Polak zarabia mniej niż 2 tys. zł

Wiceprzewodniczący OPZZ zwrócił uwagę 
na „skokowy wzrost poparcia dla przedsię-
biorców w czasie pandemii”. Tylko w 2020 
r. dotacje dla przedsiębiorców, w relacji do 
PKB, wzrosły o 3,3 pkt. procentowych do 
poziomu 3,8 proc. PKB, czyli nominalnie aż 
o 744 proc.

- Ogólna wartość pomocy publicznej udzie-
lonej przedsiębiorcom w 2019 r. wyniosła 
36 mld zł. Pandemia zwielokrotniła skalę 
tej pomocy. Niedawno otrzymaliśmy od mi-
nistra Szweda [Stanisław Szwed, wicemi-
nister rodziny i polityki społecznej – red.] 
informację, że w sumie całość pomocy dla 
przedsiębiorców osiągnęła w 2020 r. po-
ziom 225 mld zł – alarmował Ostrowski.

Efektem rządowych decyzji jest utrwalenie 
struktury płac, w ramach której ponad jedna 
piąta zatrudnionych Polaków zarabia na rękę 
mniej niż 2 tys. zł. To trzeci najgorszy wynik 
wśród krajów OECD. Polityka rządu spowo-
dowała też, że w 2020 r. koszt pracy pracow-
nika w Polsce był ponad dwukrotnie niższy 
niż średnia unijna (11 euro na godzinę, w po-
równaniu do 28,5 euro).

„Polska nie przybliżyła się tym samym do 
europejskiego standardu wynagradza-
nia pracowników i wciąż zajmuje końcowe 
miejsce w statystykach dotyczących pozio-
mu PKB per capita” – podsumowuje OPZZ.

Całe stanowisko prezydium OPZZ na temat 
wykonania budżetu państwa za 2020 r. do-
stępne jest tutaj. 

Zwiększa się przepaść między bogatymi a biednymi 
- OPZZ krytycznie o budżecie za 2020 rok

https://www.opzz.org.pl/assets/opzz/media/files/8b79bfb1-e3e1-4707-bcd6-63358ad6e907/2021-06-29-stanowisko-prezydium-opzz-w-sprawie-wykonania-budzetu-panstwa-za-2020.pdf
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Związki zawodowe wzywają Komisję 
Europejską do wyznaczenia daty 
przyjęcia propracowniczych dyrektyw
Do naruszeń swobód obywatelskich, takich 
jak arbitralne aresztowania i zatrzymania 
pracowników oraz ograniczanie prawa do 
zgromadzeń i wstępowania do związków za-
wodowych, dochodzi najczęściej od ośmiu lat 
- alarmuje Międzynarodowa Konfederacja 
Związków Zawodowych.

Globalny Indeks Praw (ang. Global Rights Index) 
to coroczne badanie Międzynarodowej Konfede-
racji Związków Zawodowych (ETUC), informu-
jące o przestrzeganiu praw pracowników w po-
szczególnych krajach. Tegoroczny raport wska-
zuje, że prawa pracownicze w różnych częściach 
świata łamią największe europejskie firmy, m.in. 
Nestlé, Fyffes i Volkswagen. Niestety, te naru-
szenia nie dotyczą jedynie garstki nieuczciwych 
firm:

• 87 proc. krajów naruszyło prawo do straj-
ku - wzrost z 85 proc. w 2020 r.;

• 109 krajów naruszyło prawo do zakłada-
nia i wstępowania do związków zawodo-
wych - wzrost z 89 w 2020 r.;

• pracownicy byli zatrzymywani i areszto-
wani w 46 proc. badanych krajów - wzrost 
z 25 proc. w 2014 r. do 42 proc. krajów w 
2020 r.

Raport przedstawia również ocenę naruszeń 
praw pracowniczych w Europie, m.in.:

• 73 proc. państw naruszyło prawo do straj-
ku;

• 54 proc. pracodawców naruszyło prawo do 
negocjacji zbiorowych;

• • 44 proc. państw uniemożliwiło pra-
cownikom korzystanie z prawa do zakła-
dania związków zawodowych lub wstępo-
wania do nich.

Polska w rankingu naruszeń usytuowała się w 
trzeciej kategorii krajów, w których dochodzi do 
regularnych naruszeń praw pracowniczych. W 
tej samej kategorii znalazła się m.in. Rosja, Bur-
kina Faso, Bośnia i Hercegowina, ale i Wielka 
Brytania, Australia czy Belgia.

Skuteczny lobbing przedsiębiorców

Międzynarodowa Konfederacja Związków Za-
wodowych  wyraźnie podkreśliła, że Komisja 
Europejska musi wywiązać się z obiecanej dy-
rektywy w sprawie należytej staranności w za-
kresie praw człowieka i zrównoważonego ładu 
korporacyjnego, która nałożyłaby na przedsię-
biorstwa odpowiedzialność za naruszenia praw 
człowieka i środowiska w ich łańcuchach dostaw.

W maju wejście dyrektywy w życie zostało prze-
łożone w czasie w wyniku lobbingu przedsię-
biorców. Przedsiębiorcom udało się uzyskać wy-
łączenie na wzór ustawodawstwa w Niemczech, 
co oznacza, że nie poniosą oni odpowiedzialno-
ści za szkody wyrządzone ludziom lub środowi-
sku na etapie łańcucha dostaw.

Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders 
został również pozbawiony wyłącznej odpowie-
dzialności za ten obszar i będzie go obecnie dzie-
lił z komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thier-
rym Bretonem, byłym dyrektorem generalnym 
spółki technologiczno-doradczej Atos, który jest 
w bliskich relacjach z wielkim biznesem.

Ponadto ETUC domaga się pełnej przejrzystości 
w ocenie odpowiedzi uzyskanych w ramach kon-
sultacji od związków zawodowych, społeczeń-
stwa obywatelskiego i opinii publicznej, a także 
sposobu, w jaki odpowiedzi te zostały uwzględ-
nione w ocenie skutków regulacji i we wniosku 
legislacyjnym.

ETUC: „Szokujące lekceważenie dla praw 
pracowników”

Sekretarz Konfederacji ETUC Isabelle 
Schömann oceniła, że opublikowany dziś Global 
Rights Index „pokazuje szokujące lekceważenie 
dla życia związkowców i praw pracowników”. 

- Komisarz Didier Reynders zobowiązał się do 
przedstawienia prawodawstwa UE dotyczącego 
należytej staranności w zakresie praw człowie-
ka i zrównoważonego ładu korporacyjnego, teraz 
Komisja Europejska musi wywiązać się z tego 
zadania – stwierdziła. - Koniec z wymówkami, 
koniec z opóźnieniami. Unia Europejska musi 
podjąć pilne działania w celu zapewnienia, że eu-
ropejskie firmy będą stosować godne standardy 

pracy i ochrony środowiska w całym swoim łań-
cuchu dostaw.

ETUC wzywa do uwzględnienia w każdej dyrek-
tywie dotyczącej należytej staranności następu-
jących priorytetów:

• powinna ona ustanowić obowiązkowe i 
skuteczne mechanizmy należytej staran-
ności, obejmujące działalność przedsię-
biorstw i ich relacje biznesowe, w tym ich 
łańcuchy dostaw i podwykonawstwa;

• dyrektywa powinna upoważniać pracow-
ników do walki z naruszeniami praw czło-
wieka. Powinna zapewnić pełne zaanga-
żowanie związków zawodowych i przed-
stawicieli pracowników w cały proces 
należytej staranności;

• poszkodowani, w tym związkowcy, po-
winni mieć dostęp do skutecznych środ-
ków zaradczych i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości;

• przedsiębiorstwa powinny być odpowie-
dzialne za skutki swojej działalności. Na-
leży wprowadzić odpowiedzialność w 
przypadkach, w których firmy nie prze-
strzegają zobowiązań w zakresie należytej 
staranności, bez uszczerbku dla ram odpo-
wiedzialności solidarnej.

OPZZ: Dyrektywa cieszy się silnym poparciem

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polity-
ki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych 
OPZZ przyznaje, że na przyjęcie dyrekty-
wy pracownicy i związki zawodowe czekają z 
niecierpliwością.

- Cieszy się ona też silnym poparciem społecz-
nym, co widać po konsultacjach. Liczyliśmy na 
to, że Komisja Europejska przedstawi wniosek 
ustawodawczy dotyczący obowiązkowej nale-
żytej staranności w zakresie praw człowieka do 
czerwca tego roku - mówi. I zapewnia, że OPZZ 
będzie starało się w odpowiedni sposób reago-
wać na prace związane z projektem dyrektywy.

Magdalena Chojnowska,  
Wydział Międzynarodowy OPZZ
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Europejskie związki: pracodawcy 
wykorzystują sztuczną inteligencję 
do szpiegowania pracowników

Pracodawcy wykorzystujący oprogramowa-
nie do monitorowania każdego ruchu pra-
cowników prawdopodobnie naruszają unijne 
przepisy dotyczące prywatności - ostrzegają 
związki zawodowe zrzeszone w Europejskim 
Instytucie Związków Zawodowych. Właśnie 
opublikowały nowy raport na temat sztucznej 
inteligencji w miejscu pracy.

Stosowanie programów nadzorujących, które 
umożliwiają kierownictwu monitorowanie każ-
dego ruchu myszki i uderzenia w klawiaturę pra-
cowników - a nawet dostęp do ich kamery inter-
netowej i mikrofonu – to zjawisko istotnie nasili-
ło się w czasie pandemii. 

Związki zawodowe zidentyfikowały co najmniej 
11 stron internetowych oferujących firmom opro-
gramowanie, które da im „całkowitą kontrolę 
nad komputerami pracowników” lub „widok zza 
ramienia na komputer pracownika bez względu 
na to, w którym miejscu świata pracuje”.

Wszystkie reklamowane oprogramowania naru-
szają ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o 
ochronie danych, a gdyby korzystającym z nich 
europejskim firmom wytoczyć sprawy sądowe, 
prawdopodobnie by je przegrały.

Sytuację pogarszają propozycje unijnych prze-
pisów dotyczących sztucznej inteligencji, które 
nie uwzględniają odpowiednio wykorzystania jej 
przez pracodawców i wpływu na prawa pracow-
ników. Projekt przepisów określa niektóre ele-
menty zatrudnienia jako „wysoce ryzykowne”  
w związku z wykorzystaniem sztucznej inte-
ligencji (AI), ale sprzedaż i wykorzystanie ta-
kich „wysoce ryzykownych” systemów sztucz-
nej inteligencji są pod pewnymi warunkami 
dozwolone.

Ze sprawozdania Europejskiego Instytutu 
Związków Zawodowych (ETUI) wynika, że ta-
kie podejście faworyzuje dostawców technolo-
gii, podczas gdy priorytetem tego rozporządze-
nia  powinna być ochrona obywateli UE i praw 
pracowników.

Pracodawcy powinni się konsultować ze 
związkami

Europejska Konfederacja Związków Zawodo-
wych (ETUC) wystosowała pismo do posłów 
Parlamentu Europejskiego, wzywając ich do sko-
rygowania braku równowagi między interesami 
przedsiębiorstw i pracowników w propozycjach 
Komisji Europejskiej.

- Inwazyjne wykorzystanie sztucznej inteligen-
cji do monitorowania każdego ruchu osób pra-
cujących w domu jest wyraźnym przykładem te-
go, dlaczego UE potrzebuje w przyszłości silnych 
przepisów dotyczących wykorzystania AI w za-
trudnieniu – powiedziała sekretarz Konfederacji 
ETUC Isabelle Schömann. wskazując, że projekt 
wniosku Komisji otwiera drzwi do dalszego nad-
używania AI przez pracodawców kosztem praw 
człowieka i pracowników. Konieczne jest, tutaj, 
aby posłowie zaostrzyli wymagania, które praco-
dawcy muszą spełnić przed użyciem AI, w tym 
konsultacje z pracownikami za pośrednictwem 
ich związków zawodowych.

Z kolei ekspertka ETUI i autorka raportu Aída 
Ponce Del Castillo podkreśla, że oprogramowa-
nie do nadzoru wdrażane bez należytej dbało-
ści o RODO i krajowe przepisy dotyczące pry-
watności łamie prawa obywateli. - Unijne pra-
wo wymaga przejrzystości i odpowiedzialności 
w zakresie monitorowania pracowników. Wraz 
ze wzrostem popularności telepracy coraz wię-
cej firm zaczęło stosować inwazyjne oprogramo-
wanie do nadzoru, a niektóre z nich dokonały te-
go bez konsultacji z pracownikami. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że korzystanie z takie-
go oprogramowania zostałoby uznane za naru-
szenie unijnych przepisów dotyczących prywat-
ności, gdyby pracownicy zaskarżyli je do sądu – 
mówi ekspertka ETUI.

- Praca powinna opierać się na zaufaniu między 
pracownikiem a pracodawcą. Powinna to być re-
lacja przynosząca obopólne korzyści. Szpiego-
wanie, monitorowanie każdej minuty czyjegoś 

życia w pracy, tego, jakie strony internetowe od-
wiedza, co robi, a czego nie, nie jest sposobem 
budowania takiej relacji. Poza względami praw-
nymi chodzi tu o to, w jakim świecie chcemy żyć – 
zaznacza Aída Ponce Del Castillo.

Programy do monitorowania pracowników i ich 
opisy ze strony producentów:

Isaak:

„Ponieważ nie zawsze można polegać na przej-
rzystości ankiet, stworzyliśmy Isaak, sztuczną in-
teligencję, która pracuje przez całą dobę, aby do-
starczyć Ci niezbędnych informacji do zapew-
nienia rzetelnej kontroli w Twojej firmie, bez 
konieczności ręcznego wprowadzania danych”.

Time Doctor, „Inteligentny tracker czasu pracy 
pracowników”:

„Zrzuty ekranu monitorów pracowników mogą 
być wykonywane w dowolnym określonym przez 
Ciebie odstępie czasu (lub wyłączane). Monito-
ruj dokładnie, co i jak robi Twój zespół. Zidenty-
fikuj momenty, w których marnuje się czas, roz-
prasza uwagę i zmniejsza efektywność. Zrzuty 
ekranu są wykonywane tylko wtedy, gdy członko-
wie zespołu wskazują, że pracują, aby wyelimi-
nować obawy o prywatność. Pracownicy otrzy-
mują wyskakujące powiadomienia, jeśli siedzą 
bezczynnie przez zbyt długi czas lub jeśli korzy-
stają z aplikacji lub stron internetowych niezwią-
zanych z pracą. Wizyta na Reddit zostaje prze-
rwana przez wyskakujące okienko z pytaniem 
„Czy nadal pracujesz?”.

ActivTrack:

„Trzymaj rękę na pulsie, jeśli chodzi o dostępność 
i zaangażowanie Twoich pracowników w nowo-
czesnym miejscu pracy - hybrydowym i zdalnym. 
Sprawdzaj, co dzieje się z Twoim zespołem, nie 
przerywając jego działań operacyjnych”.
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