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

Na początku roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
poparło wydłużenie czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych. 

W odpowiedzi na nasz apel Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie przedłużające 
terminy ewidencyjne i sprawozdawcze. 10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022 r. poz. 561). Minister Finansów wydłużył w nim terminy 
m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych o 3 miesiące. 
Dotyczy to to m.in. związków zawodowych. 

Prezydium OPZZ oceniło efektywność mechanizmu waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych. 

15 marca Prezydium przyjęło Stanowisko, w którym uznaje za konieczną reformę ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tak aby świadczenia 
emerytalno-rentowe były waloryzowane zgodnie z mechanizmem uwzględniającym realny 
wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stopniu wyższym niż aktualnie. Prezydium proponuje 
wprowadzenie przepisu obligującego rząd do tego, by świadczenia emerytalno-rentowe były 
waloryzowane nie raz w roku, a dwukrotnie – w marcu i wrześniu w przypadku, jeśli inflacja 
w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Mechanizm dwukrotnej, warunkowej waloryzacji 
będzie stanowić dodatkową ochronę i zagwarantuje gospodarstwom emerytów i rencistów 
utrzymanie realnej wartości świadczeń w przypadku wysokiej inflacji.

Prezydium OPZZ zajęło się miejscem teleporad w systemie ochrony zdrowia. 
Przyjęto stanowisko w tej sprawie.

Prezydium OPZZ podkreśla, że mimo stopniowego ,,odmrażania” systemu ochrony zdrowia 
w pandemii, teleporady są wciąż nadużywane i traktowane na równi z osobistą wizytą pacjenta 
w gabinecie. - Stąd negatywnie oceniamy tę formę leczenia w sytuacjach, gdy jest ona 
zastępującą, a nie wspomagającą formą dostępności pacjentów do lekarzy. Z niepokojem 
odnosimy się także do zapowiadanego w przyszłości rozszerzania stosowania teleporad 
w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – alarmuje Prezydium i zwraca się do Ministra Zdrowia 
o pełne otwarcie systemu ochrony zdrowia i likwidowanie barier dostępności dla pacjentów.

www.opzz.org.pl



2/2

www.opzz.org.pl

Kraj

Prezydium OPZZ, na wniosek Mirosława Grzybka - przewodniczącego FZZ 
Metalowców i Hutników w Polsce - przyznało indywidualne odznaki honorowe 
„Za zasługi dla OPZZ” III stopnia Kol. Grzegorzowi Kosinowi i Kol. Lechowi 
Latarskiemu.

Grzegorz Kosin pracuje w Nemak Poland Sp. z o.o. od 1980 roku. Członek zakładowej 
organizacji związkowej w Nemak od 1980 r. W 2010 r. został wybrany na przewodniczącego 
ZZ „Metalowcy” oraz członka Rady Pracowników w Nemak. Lech Latarski to wieloletni działacz 
związkowy z 45 – letnim stażem pracy. Od 1992 roku pełni funkcję przewodniczącego ZZ 
„Metalowcy” w spółce Bizon, a obecnie w CNH Polska Sp. z o.o. w Płocku. 

Świat

USA: Pracownicy Apple'a chcą zorganizować w firmie związek zawodowy. 

Zatrudnieni przez giganta cyfrowego mają dość tego, że firma nie chce się z nimi podzielić 
rekordowymi zyskami, a ich płace rosną wolniej od inflacji. Szefowie firmy wkrótce mogą 
negocjować warunki zatrudnienia w koncernie z przedstawicielami związków zawodowych. Jak 
podaje "The Washington Post", do tego dążą pracownicy dwóch sklepów detalicznych koncernu. 
Kolejne sześć placówek również rozważa przyłączenie się do procesu zakładania związków. 
Wspierają ich krajowe związki zawodowe. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że zatrudnieni 
przygotowują się do złożenia dokumentów do National Labor Relations Board (Krajowa Rada 
ds. Stosunków Pracy, NLRB) w niedalekiej przyszłości. 

”Z roku na rok spada stopa zastąpienia, a więc stosunek między średnim 
wynagrodzeniem a przeciętną, nowo przyznawaną emeryturą. 

Obecnie wynosi ona 42 proc. Jeśli spadnie poniżej 40 proc. to polskie emerytury nie będą 
spełniać minimalnych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Aby zachować 
adekwatność wysokości świadczeń poprzez zahamowanie spadającej stopy zastąpienia, 
trzeba zmienić mechanizm ich obliczania w zakresie ustalania zasad waloryzacji emerytur 
i rent, opierając go na wskaźniku inflacji zwiększonym o co najmniej 50 proc. realnego 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zwiększenie tego 
wskaźnika, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, nadal powinno być przedmiotem 
negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Komentarz tygodnia


