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

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, 19 marca br. 
przed siedzibą Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyła się 
pokojowa demonstracja.

W manifestacji wziął udział Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ. W swoim wystąpieniu, 
nawiązując do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, Ostrowski powiedział m.in.: - Wszyscy 
jesteśmy pod wrażeniem z jaką gościnnością i życzliwością odnoszą się Polki i Polacy do 
uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Nie do zaakceptowania jest jednak sytuacja, że 
dokonujemy selekcji uchodźców na lepszych i gorszych. Nie ma naszej zgody na dyskryminację, 
segregację, inne traktowanie uchodźców ze względu na kolor ich skóry, religię czy narodowość 
– podkreślił wiceprzewodniczący OPZZ.

Trwają negocjacje płacowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W rozmowach uczestniczą przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ.

Organizacje zakładowe ZZ Pracowników Rolnictwa w RP (ZZPR) z Biłgoraja, Lublina 
i Przeworska zostały zaproszone do rozmów dopiero 14 marca br. Poinformowano ich wówczas 
o ilości etatów i wysokości kwoty przeznaczonej na podwyżki. Okazało się, że centrala KRUS 
i NSZZ Solidarność wypracowały wcześniej wspólne stanowisko w sprawie podwyżek. 
Związkowcy ZZPR uzgodnili, że do 21 marca br. przedstawią opinię na temat podwyżek. 
Podkreślili, że  proponowany podział środków - podwyżka w wysokości 530 zł na etat według 
stanu na 1 stycznia 2022 r. - jest przejawem dyskryminacji.

17 marca 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie ministra finansów w sprawie 
przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych. Stanowi to realizację postulatu OPZZ.

Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych. Obejmuje to również związki zawodowe. Na podstawie 
rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

•złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8),

•złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów 
•spółek kapitałowych (CIT-8E),

•wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym 
•przez podatników ryczałtu od dochodów spółek. 

www.opzz.org.pl
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Kraj

Ruszyła kolejna, czwarta edycja konkursu „Diamenty OPZZ”. 

Kandydatki i kandydatów do nagrody można zgłaszać w czterech kategoriach: Najlepszy 
związkowiec, Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków, 
Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków, Najlepszy 
pracodawca, u którego działa organizacja członkowska OPZZ. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 
15 września br. Ideą Konkursu jest nagradzanie tych, którzy mają szczególne zasługi we 
wcielaniu w życie najważniejszych postulatów związkowych, takich jak prawo do godnej pracy, 
płacy i emerytury. Pragniemy uhonorować nie tylko związkowców i ich organizacje, ale także 
pracodawców, którzy dostrzegają potrzebę budowania partnerskich relacji w stosunkach pracy 
oraz konieczność wzmacniania dialogu społecznego.

Świat

W dniach 16 - 17 marca br. obradował Komitet Wykonawczy Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).

Komitet przyjął Uchwałę w sprawie Ukrainy, w której czytamy m.in.: - EKZZ ponownie potępia 
inwazję na suwerenny naród z naruszeniem prawa międzynarodowego i wzywa Rosję do 
poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy, żąda natychmiastowego zaprzestania 
operacji wojskowych, nalega na opuszczenie kraju przez wojska rosyjskie oraz wzywa do 
rozpoczęcia dialogu i rozmów pokojowych. EKZZ wyraża swoją solidarność ze wszystkimi 
ludźmi, pracownikami i związkami zawodowymi Ukrainy. Dążenie do pokoju i demokracji jest 
podstawową wartością ruchu związkowego i niezbędnym warunkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa, sprawiedliwości społecznej oraz praw pracowniczych i praw człowieka.

”Świat podziwia Polki i Polaków za spontaniczną mobilizację i udzielanie 
pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. 

Na razie są to wyłącznie inicjatywy obywatelskie, doraźne działania związków 
zawodowych i organizacji pozarządowych. Brakowało solidnych, systemowych rozwiązań. 
Rząd w końcu przedstawił projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Opiniując ten akt 
prawny, OPZZ wskazało na konieczność dodatkowego wsparcia finansowego, kadrowego
i kompetencyjnego podmiotów odpowiedzialnych za pomoc uchodźcom wojennym. 
Niestety, rzeczywistość nadal przypomina  sytuację z kryzysu covidowego, gdzie za 
kolejnymi zadaniami powierzanymi pracownikom (głównie z sektora finansów publicznych) 
nie szły środki na wzmocnienia kadrowe, wynagrodzenia i narzędzia uwzględniające 
znaczne rozszerzenie zakresów obowiązków i zwiększenie czasu pracy. 

Komentarz tygodnia


