
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą

1 kwietnia 2022 r. 
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Sprawy związkowe

Pod presją argumentów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ
w tyskim i gliwickim zakładzie Nexteer Automotive 29 marca br. zostało 
podpisane porozumienie, na mocy którego pracownicy otrzymają podwyżki 
sięgające nawet 11%. 

- Zwyciężyliśmy, wywalczyliśmy podwyżki! Pracodawca się ugiął. Dzięki nam zrozumiał, że 
„podwyżka” nie jest słowem na pokaz, tylko to dzięki podwyżkom pracowników stać na 
utrzymanie swoich rodzin i opłacenie rachunków – mówi Marcin Grzybowski, przewodniczący 
MOZ OPZZ w Nexteer Automotive. - Pierwsza propozycja ze strony zarządu firmy to było jakieś 
nieporozumienie. Pokazaliśmy, że albo zaczniemy się traktować poważnie, albo konieczne 
będzie użycie innych środków dostępnych związkom zawodowym – dodaje szef zakładowej 
organizacji.

Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ i Andrzej Otręba, przewodniczący 
Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego, odwiedzili zakłady Autoliv Poland sp. z o.o.
w Jelczu Laskowicach.

Wizyta odbyła się 24 marca br. na zaproszenie Renaty Szczęsnej, przewodniczącej SNZZ 
Pracowników Autoliv. Zakład jest producentem systemów bezpieczeństwa do samochodów 
osobowych (poduszki powietrzne). Goście zostali przyjęci przez dyrektora zakładu, który 
poinformował o bieżącej sytuacji w firmie, problemach z zaopatrzeniem w komponenty 
niezbędne do produkcji i perspektywach na najbliższy okres. Dyrektor deklarował wolę 
konstruktywnej współpracy z organizacją związkową. Następnie goście zwiedzili zakład pracy 
i spotkali się z członkami Zarządu związku. Przewodnicząca Renata Szczęsna mówiła m.in. 
o negocjacjach płacowych.

Wyruszył kolejny transport do Ukrainy z pomocą humanitarną OPZZ.

Koce i ręczniki trafiły uchodźców wojennych w 11 ośrodkach wypoczynkowych Federacji 
Związków Zawodowych Ukrainy (FZZU), mieszczących się przy granicy z Polską. To realizacja 
umowy między OPZZ a FZZU w sprawie udzielania pomocy humanitarnej, w myśl której 
ukraińscy związkowcy zgłaszają konkretne potrzeby. Unikamy w ten sposób przekazywania 
niepotrzebnych rzeczy. Na przejściach granicznych w Medyce i Dorohusku są przedstawiciele 
OPZZ, którzy koordynują przekazywanie darów. Przypomnijmy, że organizacje członkowskie 
OPZZ, dysponujące ośrodkami wypoczynkowymi w Polsce oraz związkowa spółka „Relax - 
Tour”, także przyjęły uchodźców. Wielu z nich znalazło schronienie w prywatnych domach 
naszych związkowców.

www.opzz.org.pl
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Kraj

Rada Dialogu Społecznego otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy
o podatku PIT, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji 
prasowej zapowiadającej kolejną nowelizację tzw. Polskiego Ładu. 

Etap konsultacji społecznych ma potrwać do 2 kwietnia 2022 r., a planowane wejście w życie 
nowych rozwiązań to 1 lipca 2022 r. Najważniejszą zmianą jest obniżenie stawki pierwszego 
progu podatkowego PIT z 17% do 12%. Nowa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie 
każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych 
przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku 
pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury. Zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy 
średniej.

Świat

Międzynarodowa Organizacja Pracy podczas 344. sesji dokonała wyboru 
nowego dyrektora generalnego - Gilberta F. Houngbo z Togo. MOP przyjęła 
także rezolucję w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Nowy dyrektor generalny MOP jest popierany przez Międzynarodową Konfederację Związków 
Zawodowych (MKZZ). Obecnie piastuje stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowego 
Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD). Będzie 11. dyrektorem generalnym MOP i pierwszym 
Afrykańczykiem na tym stanowisku. W wywiadzie udzielonym po wyborze Houngbo podkreślał 
potrzebę zapewnienia sprawiedliwego podziału postępu gospodarczego między różne grupy 
społeczne. MOP przyjęła rezolucję w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w której 
wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania agresji 
wobec Ukrainy.

”Projekt zmian w Polskim Ładzie był przedmiotem dyskusji podczas obrad 
Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Rady Dialogu Społecznego.

Podnoszone były m.in. kwestie konstytucyjności zaprojektowanych przepisów, likwidacji ulgi 
dla klasy średniej i pogorszenia sytuacji niektórych podatników w przypadku jej uchylenia, 
możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców 
i pracowników, korzyści netto dla pracujących w związku z obniżeniem stawki podatku PIT 
o 5 p.p. i rozkładu tych korzyści pomiędzy grupy decylowe, modyfikacji ulg podatkowych, 
w tym tzw. PIT-0 dla pracujących seniorów, modyfikacje zasad odliczania od dochodu składki 
związkowej. Konkluzja jest oczywista: zmiany w Polskim Ładzie są konieczne!

Komentarz tygodnia


