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Przewodniczący OPZZ Jan Guz wystąpił z pismem do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Doroty
Gardias o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. W dokumencie czytamy:

Szanowna Pani
Dorota Gardias
Przewodnicząca Rady
Dialogu Społecznego
Szanowna Pani Przewodnicząca,
W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień OPZZ oraz biorąc pod uwagę sytuację strajkową w oświacie tj. trwające od 5 marca referenda strajkowe Związku Nauczycielstwa Polskiego i zaplanowany od 8 kwietnia br. strajk
nauczycieli oraz trwającą okupacją budynku kuratorium oświaty w Krakowie, OPZZ uznaje za niezbędne odbycie
w tej sprawie pilnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.
Rada powinna zająć w tej sprawie zdecydowane stanowisko w celu uniknięcia dalszej eskalacji konfliktu a w konsekwencji strajku w placówkach oświatowych.
Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pani Przewodniczącej o zwołanie w trybie pilnym (7 dni) plenarnego
posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem Premiera, poświęconego omówieniu sytuacji w oświacie
i dróg rozwiązania konfliktu.
Z poważaniem
Jan Guz
Przewodniczący OPZZ
Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego
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Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia
6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16 stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 25
ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa emerytalna),
w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie dotyczącym kobiet
urodzonych w 1953 r., a które przed
1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.
Zakwestionowany
przepis
stanowi,
że jeżeli ubezpieczony pobrał wcześniejszą emeryturę, to podstawę obliczenia
emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych już
świadczeń. Kobiety urodzone w 1953 r.
były ostatnim rocznikiem mającym prawo do wcześniejszej emerytury. Decydując się na skorzystanie
z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę,
osoby te nie wiedziały o konsekwencjach dla wysokości ich przyszłego świadczenia, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w oparciu o zasadę zaufania do
państwa i stanowionego przez nie prawa osoby takie
mogły oczekiwać, że ustawodawca nie zmieni przepisów w sposób dla nich niekorzystny.

Odnosząc się do skutków wyroku, Trybunał wskazał,
że osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę
na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej przed
1 stycznia 2013 r. przysługuje prawo tzw. sanacji konstytucyjności, wynikającej z art. 190 ust. 4 Konstytucji,
w trybie odpowiednim dla postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to możliwość zarówno
wznowienia postępowania w stosunku do osób, których sprawy zostały zakończone wyrokami, jak również w przypadku osób, które nie odwołały się od decyzji ZUS.
[MK]

Rozpoczynamy przegląd systemu podatkowego w zespole
RDS
11 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu
problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Omówiono
m. in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
Zakłada on wprowadzenie nowej matrycy stawek
VAT. Zaprojektowane przepisy przyczynią się do
uproszczenia i uporządkowania systemu stawek podatku VAT, który jest skomplikowany i rozbudowany, co
nastręcza wiele problemów i generuje liczne spory z
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organami podatkowymi. Zmniejszenie liczby towarów
i usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT przyczyni się do uproszczenia całego systemu. Zespół,
w trakcie dyskusji, zaapelował do strony rządowej
o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe z 5% do 23%. Podwyżka stawki VAT oznaczać
będzie m.in. zwiększenie ceny detalicznej napojów,
zmniejszenie produkcji a w konsekwencji redukcję
zatrudnienia w zakładach przetwórczych, mogącą sięgnąć nawet kilkunastu procent. Zespół
podjął próbę wypracowania stanowiska

w tej sprawie. Przygotowany projekt stanowiska został
poddany pod głosowanie.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca przeglądu systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy w Polsce. Temat ten został
wpisany do programu pracy Rady Dialogu Społecznego na 2019 r. Roman Piotrowski, przedstawiciel
OPZZ, zabierając głos w dyskusji, zaproponował,
z uwagi na szeroki zakres zagadnień podatkowych
(PIT, CIT, VAT, akcyza i inne podatki), rozpoczęcie
debaty od omówienia przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym spraw, które od kilku lat
zgłasza OPZZ, w szczególności:
•
•
•

podniesienia wysokości kwoty wolnej od podatku,
odmrożenia skali podatkowej w podatku PIT i
pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
wprowadzenia nowych stawek w podatku PIT
(zwiększenie progresji podatkowej).

Przedstawiciele wszystkich organizacji pracodawców i pracowników wchodzących w skład
Rady Dialogu Społecznego poparli, co do zasady,
postulat OPZZ w powyższym względzie.
Roman Piotrowski zwrócił ponadto uwagę, że nowe
przepisy dotyczące obowiązku składania przez związki
zawodowe deklaracji podatkowej CIT-8 i sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonych
podpisem kwalifikowanym, są zbyt restrykcyjne i nieadekwatne do możliwości finansowych organizacji
zakładowych. Wprowadzone rozwiązania prawne rodzą po stronie związków zawodowych znaczne koszty
finansowe, niewspółmiernie wysokie do osiąganych
dochodów i narażają je na ograniczenie zakresu prowadzonej działalności statutowej. W związku z tym
zaapelował do rządu o przywrócenie przepisów, które
obowiązywały w 2018 roku.
(NQ)
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O pomostówkach dla straży
miejskich i 13-tej emeryturze
na zespole RDS
13 marca 2019 r. na posiedzeniu zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, rozpoczęliśmy dyskusję na temat zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji
umundurowanej w której wykonuje się prace o szczególnym charakterze. Temat strażników miejskich został wniesiony przez OPZZ na Radę Dialogu Społecznego w dniu 27 lutego 2018 r, ponieważ uznaliśmy, że
postulat Związku Zawodowego Straży Miejskich
i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz Związku
Zawodowego Straży Miejskiej z Kędzierzyna Koźla
jest jak najbardziej słuszny, tym bardziej, że w wykazie prac o szczególnym charakterze są prace, które
pokrywają się z pracą strażnika miejskiego np. funkcjonariuszy ochrony kolei. Dyskusja w sprawie emerytur pomostowych, w tym Strażników Miejskich nie
została zakończona i będzie kontynuowana na następnym posiedzeniu.

Podczas posiedzenia
zespołu odbyła się
również
wstępna
dyskusja dot. projektu
„Emerytura+”.
Podczas
dyskusji
OPZZ zgłosił zastrzeżenia dot. źródeł
finansowania
tzw. trzynastej emerytury.
Ponieważ
w uzasadnieniu projektu ustawy znalazł się zapis, że jednorazowe świadczenia zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych
wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy –
pytaliśmy, w jaki sposób można korzystać ze środków
deficytowego Funduszu Emerytur Pomostowych czy
z celowego funduszu jakim jest Fundusz Pracy. Podkreśliliśmy, że od dawna OPZZ wskazuje na trudne
warunki życia wielu emerytów i rencistów, że postulowaliśmy szybszy wzrost minimalnej emerytury i renty. Dostrzegając rozwarstwianie się emerytur i płac,
postulowaliśmy o zmianę wzoru waloryzacji rent
i emerytur i znacznie wyższy wskaźnik waloryzacji.
Odnosząc się do „Emerytury+” podkreśliliśmy, że
oczekiwaliśmy jednak rozwiązań systemowych, a nie
incydentalnych, gdyż rozwiązania incydentalne psują
system ubezpieczeń społecznych. [BG]

Sukces irlandzkich
związkowców
W marcu br., po długotrwałej kampanii związków
związkowych, weszła w życie irlandzka ustawa, która
zakazuje umów typu „zero godzin”. Umowy te podlegały krytyce ze względu na liczne problemy, z którymi
borykają się pracownicy zatrudnieni na tej podstawie.
Przede wszystkim nie mają gwarantowanych, określonych godzin pracy, mimo że często pracują w zwykłych godzinach. Ustalanie godzin pracy leży całkowicie w gestii pracodawcy, a pracownicy muszą być dyspozycyjni i gotowi do przybycia do pracy w dowolnym
momencie na żądanie swojego szefa. Pracownicy nie
mają pewności co do czasu pracy i dochodów, co
utrudnia planowanie finansów i innych wydatków,
takich jak opieka nad dziećmi. Ponadto pracownicy
zgłaszają, że odmawia się im pożyczek bankowych
i hipotecznych z powodu braku gwarantowanych godzin w umowach pracy. Niepewność zatrudnienia wywołuje stres i niepokój wśród wielu pracowników.

Uzasadnienie do ustawy o
jednorazowym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów
i rencistów w 2019 r.
oświadczenie Kierownictwa
OPZZ
Ze zdziwieniem i oburzeniem zapoznaliśmy się z uzasadnieniem do ustawy o jednorazowym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.
Z wyżej wymienionej argumentacji wynika, że Koszt
wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych
w kwocie ponad 10,7 mld zł. zostanie „sfinansowany
w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych”.
Oznacza to, że rząd po raz kolejny oszukał OPZZ
i pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Kiedy w minionym roku wnioskowaliśmy
o zniesienie wygasającego charakteru emerytur pomostowych poinformowano nas, że to niemożliwe, gdyż
dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane za osoby pracujące w szczególnych warunkach
nie wystarczają na wypłaty emerytur dla osób uprawnionych. Dzisiaj czytamy, że jest inaczej, że Fundusz
Emerytur Pomostowych będzie wspomagał wypłatę
„trzynastej” emerytury.

Patricia King, Sekretarz Generalna Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych (TUC), określiła ustawę zakazującą umów typu „zero godzin” jako „jeden z
najważniejszych elementów prawa pracy ustanowionych w ciągu ostatnich 20 lat". Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych gratuluje związkom
zawodowym w Irlandii sukcesu. Komisja ds. Niskich
Płac jest niezależnym organem, który doradza rządowi
Wielkiej Brytanii w kwestii minimalnej płacy krajowej. Wystosowała ona do brytyjskiego rządu zalecenie
przyjęcia niemal identycznych środków, jak te wprowadzone w ustawodawstwie irlandzkim. Analiza TUC
pokazuje, że w Wielkiej Brytanii jest 850.000 pracowników zatrudnionych na podstawie umów typu „zero
godzin”. TUC będzie naciskać, aby zakaz obowiązywania umów typu „zero godzin” został wprowadzony
przez rząd Wielkiej Brytanii.
[fot:pixabay.com]
[KD]
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Ponadto po raz kolejny środki finansowe Funduszu
Pracy przeznaczane są na wydatki niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Należy pamiętać, że środki tego Funduszu pochodzą z opodatkowania funduszu płac pracowników w wysokości 2,45 %. Możliwość finansowania dodatkowych zadań, niezgodnych z ustawowymi celami Funduszu pokazuje, że gromadzone na nim
środki są znacznie wyższe od potrzeb. W tej sytuacji
OPZZ wnioskuje o obniżenie tego podatku (składki na
Fundusz Pracy) o 1,45 %, co pozwoli na dodatkowy
wzrost wynagrodzeń pracowników bez podnoszenia
kosztów pracy.
Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika także, że
wielu dysponentów budżetu ma nadwyżki. OPZZ
oczekuje więc na pilne spełnienie oczekiwań pracowników sfery finansów publicznych w zakresie postulowanego przez związki zawodowe wzrostu wynagrodzeń.
Kierownictwo OPZZ

mentów zachęty ekonomicznej i drogi kariery zawodowej nie są mniej ważne. Wspomniał o trudnościach
z jakimi muszą mierzyć się maszyniści podczas wykonywania zawodu – prowadzenia pociągu z jednoczesnym śledzeniem szlaku i drukowanego wyblakłym
6 marca 2019 r. odbyła się współorganizowana przez tuszem rozkładu jazdy, WOS-u, rozkazów pisemnych,
UTK konferencja - pod nazwą Forum Bezpieczeństwa poprzez różniące się od siebie instrukcje związane
Kolejowego - dotycząca bezpieczeństwa na kolei. z bezpieczeństwem ruchu obowiązujące w podzieloW panelu dotyczącym pracy maszynisty głos zabrał nych spółkach klejowych, prowadzeniu pociągów na
Prezydent ZZM i szef branży "Transport" modernizowanych odcinkach jak po placu budowy
OPZZ, Leszek Miętek.
gdzie wszystkiego się można spodziewać, samobójcach na torach i wypadkach na przejazdach ko„Tematyka konferencji była bardzo szeroka – od stanu
lejowych, niewłaściwym wykorzystaniu potenbezpieczeństwa na kolei – który zilustrowała prezentacja
cjału pracy maszynisty do skandalicznej sytuaprzedstawiona przez Prezesa UTK – Ignacego Górę
cji, w której jedyną i całkowitą odpowiedzialzawierającą najnowsze dane urzędu, do
ność za katastrofy kolejowe zrzuca się na dycyberbezpieczeństwa.”
żurnych ruchu i maszynistów.

Forum Bezpieczeństwa
Kolejowego

Po odczycie referatu przygotowanego przez dr Jakuba
Majewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji ProKolej pod
tytułem „Maszyniści jako jeden z newralgicznych
czynników wpływającym na bezpieczeństwo” prezentującej porównania szkolenia, pracy, warunków zdrowotnych oraz ekonomicznych maszynistów w UE
nadszedł czas na dyskusję.

Te i inne czynniki jak luka pokoleniowa, czasowe zdegradowanie wartości zawodu maszynisty,
niewłaściwa i często rabunkowa gospodarka na kolei
doprowadziły do sytuacji, w której młodzi ludzie niechętnie, często mimo tradycji rodzinnych garną się do
zawodu. Konferencja była okazją do wymiany zdań
pomiędzy autorytetami naukowymi, przedstawicielami
władz, pracodawcami i przedstawicielami pracowników.
[ZZM]

POLECAMY CI RÓWNIEŻ:

Posiedzenie Rady Powiatowej
OPZZ w Częstochowie
Nad problemem jak pogodzić rozwiązanie problemu
braku maszynistów z problemem zapewnienia bezpieczeństwa debatowali zaproszeni goście – na zdjęciu
poniżej. Do referatu, ogólnie dość pozytywnie oceniającego obecna sytuację maszynistów w Polsce oraz
nakreślającego wymagania zdrowotne względem tego
zawodu oraz czas na szkolenie jako wyjątkowo wysokie z nutą ironii i humoru odniósł się Leszek Miętek.
Względem sytuacji ekonomicznej stwierdził, że aby
wyrównać wynagrodzenie oferowane obecnie maszynistom względem wyceny rynkowej zawodu, rząd powinien zaplanować program +5000 zł aby przyciągnąć
kandydatów mających powstałą lukę zapełnić. Pozostałe kwestie jak naprawa systemu szkolnictwa zawodowego, stworzenie atrakcyjnych warunków dla rynku
pracy dla przyszłych maszynistów, odpowiednich ele-
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W częstochowskiej siedzibie ZNP w dniu 7 marca
odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej (RP) OPZZ
w Częstochowie. Tradycyjnie uczestniczyli w nim
przedstawiciele różnych sektorów i branż zawodowych.
Posiedzenie otworzył Tomasz Blukacz - Przewodniczący RP OPZZ w Częstochowie.
Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było
omówienie trudnej sytuacji w oświacie.
Atmosfera w szkołach jest napięta z wielu powodów –
alarmował Przewodniczący Blukacz. Nieprzemyślana
reforma edukacji wprowadziła chaos i zdezorientowanie wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Uczniowie kończący podstawówki i gimnazja narażeni są
na podwójny stres. Siatka godzin jest za

mała w stosunku do podstawy programowej. Dzieci
dużą część materiału muszą przerabiać w domu. Dodaje, a nauczyciele zarabiają za mało. Żądają
podwyżek i mają do tego prawo.

Strona internetowa
www.opzz.org.pl
zaglądaj - bo warto!
W związku z dużym zainteresowaniem infografikami
i plakatami OPZZ, na witrynie internetowej
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków
Zawodowych pojawiła się nowa rubryka „Materiały
graficzne OPZZ”. Znajdziecie na niej Państwo
wszystkie produkcje graficzne OPZZ związane
z
tematyką związkową. Zakładka znajduje się na
dole strony.

Rokowania i mediacje zakończyły się i zostały już
podpisane protokołu rozbieżności. Przygotowujemy
się do przeprowadzenia referendum strajkowego,
które powinno zakończyć się w terminie do 25 marca
br. mówił - Grzegorz Sikora – Prezes zarządu ZNP
w Częstochowie.
W posiedzeniu uczestniczył Wacław Czerkawski
– Przewodniczący Śląskich struktur OPZZ, który
omówił tematy bieżące w województwie śląskim
i w kraju.
Podczas posiedzenia rady głos zabrali różni przedstawiciele branż, którzy upominali się o to, że płace są
ciągle niskie, a wydatki na życie coraz droższe. Tak
dłużej być już nie może… mówili.
W wielu sektorach i branżach związki zawodowe są
już w sporach zbiorowych z pracodawcami i przygotowują się do rokowań.
Po zakończeniu posiedzenia Wacław Czerkowski
i Tomasz Blukacz – spotkali się z Prezydentem Miasta
Częstochowy Krzysztofem Matyjszczykiem.
[TB]
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Zachęcamy również do odwiedzania zakładki „Szkolenie
i projekty UE”, w której znajdziecie Państwo
najnowsze oferty szkoleń jak i informacje dotyczące
obecnych projektów unijnych. Serdecznie zapraszamy.

