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Płaca minimalna wzrosła. Nie jest to co prawda wzrost, o który postuluje od lat OPZZ czyli 50% średniego
krajowego wynagrodzenia. W 2019 roku pensja minimalna ma wynieść 2250zł brutto. Czyżby, choć w
małym stopniu poprawił się byt najmniej zarabiających? Niestety eksperci spędzają nam sen z powiek.
Minimalne wynagrodzenie zaliczyło wprawdzie wzrost, natomiast rachunki też poszły w górę i to w
znacznie większym stopniu niż nasze pensje. Paliwa, gaz, prąd, co za tym idzie żywność... Lista drożejących
dóbr będzie długa.
Cena energii elektrycznej pójdzie w górę i to aż o 15%. Głównym czynnikiem będą rosnące ceny węgla oraz
drożejące prawa do emisji dwutlenku węgla. Nie bez znaczenia będą także podwyżki na zagranicznych
rynkach, przede wszystkim w krajach skandynawskich, skąd Polska importuje energię. Do tego do
rachunków odbiorców energii wróci w przyszłym roku opłata OZE, doliczana w związku z działającym od
połowy 2016 r. systemem wsparcia dla producentów zielonej energii. Do tej pory nie odczuwaliśmy tej
podwyżki, ponieważ w 2017 mieliśmy gigantyczną nadwyżkę energii, więc opłata za OZE wynosiła 0zł.
Od sierpnia 2018 płacimy więcej za gaz. Jak wynika z wyliczeń URE, osoby używające gaz tylko w
kuchenkach płacą średnio o 57 groszy więcej, Odbiorcy gazu zużywający go także na potrzeby
podgrzewania wody płacą o ok. 3 zł więcej miesięcznie, a ogrzewający mieszkania - o ok. 11 zł. Taryfa ta
obowiązuje do końca tego roku. Niestety stale rosnące ceny surowca na rynkach światowych, mogą
spowodować wzrost ceny i na naszym rynku.
Od 1 Stycznia wchodzi w życie nowa opłata emisyjna, która będzie doliczana do… paliwa! Według
ekspertów w przyszłym roku liczyć się musimy, że podrożeje i to nawet o 2%. Dodatkowy składnic ceny
paliwa, jest nowym projektem rządowym, który ma pomóc w walce ze smogiem. Co prawda zarówno
resort energii, jak i koncerny naftowe zapewniają, że wprowadzenie nowej opłaty nie przełoży się na
wzrost cen paliw dla kierowców, jednak eksperci nie mają złudzeń. Na stacjach paliw będzie drożej.
Rosnące ceny wyżej wymienionych produktów, będą miały ogromny wpływ na wzrost cen między innymi
żywności.
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Weszły w życie nowe przepisy drogowe! Za ich nieprzestrzeganie możemy ponieść wysoką karę, czyli
mandat na kwotę aż 500zł.
Dwa nowe znaki, czyli D-54 i D-55 dają władzą dużych miast zielone światło do rozpoczęcia walki przeciwko
smogowi. Nowe oznaczenia na drogach będą informować kierowców o wjechaniu w strefę czystego
transportu. Do centrum wielu miast będą mogły wjechać tylko samochody elektryczne. Właściciele
pozostałych aut będą musieli ponosić dodatkowe opłaty. Władze Przy okazji chcą promować ekologiczne
samochody – to jedne z założeń ustawy o elektromobilności. Samorządy będą mogły tworzyć na swoim
terenie stref czystego transportu.
Na teren takiej strefy wjadą za darmo auta elektryczne, wodorowe oraz napędzane CNG i LNG (gaz
ziemny). Właściciele samochodów z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz z instalacją LPG będą
musieli wnieść opłatę 2,5 zł za godzinę lub 25 zł za dobę postoju w takiej strefie.
Przygotowano znaki D-54 i D-55, które będą informować o wjeździe i opuszczeniu strefy czystego
transportu.
[FOT: Rządowe Centrum Legislacji]
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W 2016 roku ZUS utworzył platformę wymiany opinii, pomysłów i inicjatyw na temat problemów rynku
pracy i ubezpieczeń społecznych – Forum Współpracy. Na każdym spotkaniu omawiany jest jeden wiodący
problem. Dotychczas omawiane były m.in. problemy outsourcingu pracowniczego, ujednolicenie i
uproszczenie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego oraz kwestie emerytury obywatelskiej. W dniu 14 września 2018 r. na V Forum Współpracy –
wiodącym tematem był : „Między kosztami pracy a ochroną ubezpieczeniową: perspektywa
przedsiębiorców i dylemat państwa”. Ze strony OPZZ udział w Forum wzięli: wiceprzewodniczący OPZZ
Andrzej Radzikowski i dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski. Uczestnicy debaty
starali się odpowiedzieć na pytania: dlaczego przedsiębiorcy powinni płacić niskie składki?; jak zrobić by
uszczelnić system ?; jak zrobić, aby było dobrze dla małych i średnich przedsiębiorstw ?. Przedstawiciele
OPZZ zwrócili uwagę, że system ubezpieczeń społecznych nie może być traktowany na zasadach
działalności gospodarczej, że jest on od stu lat uznawany za istotny element solidaryzmu społecznego i
społeczeństwa obywatelskiego. Zdaniem OPZZ trudno utrzymać system przy tak niskim współczynniku
aktywności zawodowej, jaki mamy w Polsce. Zdaniem OPZZ koniecznością jest uszczelnienie systemu i
opłacanie składek od wszystkich dochodów z pracy. Zwróciliśmy uwagę na niską świadomość
społeczeństwa, w jaki sposób wyliczane są obecnie emerytury, że potrzebne są działania zwiększające tę
świadomość. Jednym z tych działań może być inicjatywa OPZZ wprowadzenia dodatkowej możliwości
skorzystania z prawa do emerytury, opartej o element świadomościowy – czyli emerytury stażowe, 35 lat
kobieta, 40 lat mężczyzna ( będziesz pracować legalnie, systematycznie opłacając składki, będziesz miał
możliwość skorzystania z prawa do emerytury, po przepracowaniu określonego stażu pracy). OPZZ uważa,
że system ten znacznie zwiększy zainteresowanie pracowników do wykonywania pracy rejestrowanej oraz
przyczyni się do zmniejszenia skali zatrudnienia w szarej strefie. W obecnym systemie emerytalnym,
opartym o system zdefiniowanej składki, wiek emerytalny ma mniejsze znaczenie niż okres opłacania
składki.
B.G
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W dniu 12 września 2018 r., na posiedzeniu Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu
Społecznego przeprowadzono dyskusję dotyczącą przeglądu systemu emerytalnego oraz projektu
przygotowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - ustawy o zmianie ustawy o
emeryturach pomostowych. Ze strony OPZZ udział w posiedzeniu wzięli Andrzej Radzikowski i Sławomir
Łukasiewicz ( członkowie zespołu ) oraz Leszek Miętek i Bogdan Grzybowski (eksperci ).
Wiceminister MRPiPS Marcin Zieleniecki , po krótkim wprowadzeniu do pierwszego tematu, zaproponował,
aby zespół skupił się wokół następujących zagadnień: - uporządkowanie kwestii podlegania
ubezpieczeniom społecznym ( rezygnacja z hierarchizacji różnych tytułów podlegania obowiązkowi
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; celowość dalszego utrzymywania wyłączeń z obowiązku
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych); - wysokość wymiaru podstawy składki i występujący obecnie
szereg wyłączeń,; - wysokość minimalnej emerytury; godziwy poziom przy jednoczesnej adekwatności do
wpłacanych składek,; - kwestia prawa do emerytury a staż pracy,; - mechanizm waloryzacji.
Andrzej Radzikowski – przedstawił oczekiwania OPZZ w zakresie systemu emerytalnego: ustalenia na
nieprzekraczalnym poziomie stopy zastąpienia naszych emerytur; obowiązek opłacania składki od
wszystkich dochodów z pracy, zwiększenie emerytury o 25% zmarłego małżonka, niewygasającego
charakteru emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli oraz wprowadzenie
możliwości skorzystania z prawa do emerytury po przepracowaniu odpowiedniego wieku składkowego ( 35
lat kobiety, 40 lat mężczyźni).
Pozostali partnerzy społeczni, w zasadzie zgodzili się, aby rozmawiać na tematy zaproponowane przez
wiceministra Zielenieckiego.
Gorącą dyskusję wywołał drugi temat – wniesiony przez OPZZ – tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o
emeryturach pomostowych. A. Radzikowski prezentując projekt OPZZ podkreślił, że mankamenty tej
ustawy związane z wątpliwościami konstytucyjnymi, a także wadliwym systemem kontroli nad
wykonywaniem obowiązków płatników składek spowodowały, że dzisiaj wychodzimy z tym projektem.
Strona związkowa ( OPZZ, Forum ZZ i NSZZ Solidarność) w zasadzie były zgodne, że należy zmieść
ograniczenie, że prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest od wykonywania pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Natomiast pracodawcy postawili
kilkanaście warunków, od spełnienia, których warunkują przystąpienie do rozmów na temat emerytur
pomostowych, m.in. aby system ten był w pełni systemem samofinansującym się. Strona związkowa
natomiast podkreślała, że systemu emerytalnego nie można traktować na zasadach rynkowych, a
emerytury pomostowe są koniecznością wynikającą z warunków medycznych.
Uzgodniono, że dyskusja będzie kontynuowana 27 września 2018 r.
B.G.
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Od kilku tygodni w mediach społecznościowych trwa oddolna, propracownicza akcja #MamDość.
Poprzedza i promuje ona ogólnopolski protest OPZZ, który odbędzie się 22 września w Warszawie. W ten
sposób przedstawiciele wszystkich branż: górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług
publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki pokazują, że
jako pracownicy naprawdę mamy dość. Chcemy zarabiać więcej. Chcemy, aby w naszych miejscach pracy
przestrzegano praw pracowniczych. Chcemy żyć godnie, na europejskim poziomie. Polscy pracownicy to
nie tania siła robocza Europy – to eksperci i fachowcy, którzy razem tworzą siłę i zmieniają otaczającą
rzeczywistość.
Mamy dość, ponieważ pracownicy w Polsce wciąż zarabiają zbyt mało, będąc jednocześnie w czołówce
najdłużej pracujących w Europie. Jako związkowcy od lat próbujemy to zmieniać. Staramy się prowadzić
merytoryczny dialog z dyrekcją, zarządami firm, samorządowcami i przedstawicielami rządu. Niestety
dialog jest trudny a w wielu miejscach wręcz fasadowy. Lekceważenie, ignorowanie Rady Dialogu
Społecznego stają się regułą. Obserwujemy również nasilające się ataki na związkowców, co miało miejsce
m.in. w PLL LOT, ZUS czy GDDKiA. Dlatego w ostatnich tygodniach pracownicy w mediach głośno mówimy
#MamDość, a 22 września wychodzimy na ulicę Warszawy i idziemy do Premiera RP Mateusza
Morawieckiego, ponieważ POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC!
Chcesz wesprzeć naszą akcję? Nic prostszego. Zrób swoje zdjęcie z hasztagiem #MamDość z dopisanym,
czego masz dość i wyślij nam a my zamieścimy ją na oficjalnej stronie akcji na Facebook’u - #MamDość.
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