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Coroczny wzrost płac w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi

Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych

Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania 
do niej dodatków

Likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej

Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 
latach, a w mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz 
likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych

Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia; zatrudnienie tylko na podstawie 
stosunku pracy

Sprawiedliwe i progresywne podatki z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi 
pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50% ostatniego wynagrodzenia

Poprawa dostępności do ochrony zdrowia

Dostępność mieszkań

Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni

35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele

Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy

Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, prawo związków 
zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z podmiotem 
odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie

Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy

Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzanie 
udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych

Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy

Prawo do odliczania od podatku składki związkowej

Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych, 
którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań 
pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy

Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach publicznych na 
zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.

Czas na przypomnienie najważniejszych postulatów i oczekiwań pracowników. 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat je formułuje. 

Najważniejsze z nich to: 
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Sprawdź, co zrobiliśmy, by je zrealizować!



ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• zwiększenie wysokości wynagrodzeń w przedsiębiorstwach 

i zapewnienie ich realnego wzrostu 
• uwzględnienie wydajności pracy przy ustalaniu 

wynagrodzeń oraz zagwarantowanie zwiększenia udziału 
płac w PKB

społeczne:
• poprawa efektywności dialogu społecznego poprzez 

stworzenie możliwości poszukiwania kompromisu pomiędzy 
pracodawcami a związkami zawodowymi w sprawach 
wynagrodzeń

• minimalizowanie konfliktów społecznych 
• wyposażenie przedstawicieli pracowników w skuteczne 

narzędzie wpływania na kształtowanie funduszu płac
w firmach.

DZIAŁANIA OPZZ:
• prowadzenie dialogu z pracodawcami i rządem w sprawie 

poparcia Postulatu
• cykliczne przygotowywanie rekomendacji dla organizacji 

członkowskich OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika 
przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców

• wspieranie eksperckie organizacji członkowskich OPZZ 
podczas rozmów i negocjacji płacowych.

STANOWISKO RZĄDU:
• strona rządowa nie przedstawiła stanowiska do Postulatu.

EFEKTY:
• Postulat w trakcie realizacji
• związki zawodowe negocjują wzrost wynagrodzeń 

w przedsiębiorstwach na podstawie wskaźnika 
rekomendowanego przez OPZZ 

• zapewnienie przedstawicielom OPZZ biorącym udział 
w dialogu społecznym na poziomie przedsiębiorstw 
rzetelnych danych statystycznych.

Coroczny wzrost płac w oparciu 
o negocjacje ze związkami zawodowymi

01.

+ ustanowienie stałego mechanizmu ustalania 
wskaźnika przyrostu wynagrodzeń 
u przedsiębiorców na dany rok 

+ zapewnienie obligatoryjności corocznych 
negocjacji płacowych w przedsiębiorstwie 
w oparciu o wskaźnik rekomendowany przez 
związki zawodowe i pracodawców na poziomie 
Rady Dialogu Społecznego  

+ zwiększenie presji płacowej i oddziaływania 
związków zawodowych na wysokość 
wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.

KORZYŚCI:

01.3



02.
ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń w sektorze 

publicznym i realnego wzrostu płac 
• przeciwdziałanie zwiększaniu dysproporcji 

w wynagrodzeniach pomiędzy sektorem publicznym 
i prywatnym

społeczne:
• zagwarantowanie wszystkim pracującym w sektorze 

publicznym wzrostu płac
• wzmocnienie pozycji państwa jako pracodawcy oferującego 

atrakcyjne miejsca pracy. 

DZIAŁANIA OPZZ:
• przekonywanie rządu do konieczności odmrożenia wskaźnika 

wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
• negocjowanie odblokowania wypłat premii i nagród 

w sferze budżetowej, stanowiących znaczne uzupełnienie 
niskich wynagrodzeń 

• krytyka zwiększenia zakresu obowiązków pracowników sfery 
budżetowej związanych z realizacją zadań w trakcie pandemii 
bez podnoszenia wynagrodzeń 

• ostrzeganie rządzących, że dalsze zwiększanie dysproporcji 
w wynagrodzeniach pomiędzy sektorem publicznym 
i prywatnym będzie prowadziło do wzrostu fluktuacji 
zatrudnienia i odejścia wykwalifikowanej kadry do sektora 
prywatnego.

STANOWISKO RZĄDU: 
• rząd RP nie ustosunkował się odnośnie do Postulatu.

EFEKTY:
• przyznanie przez rząd RP podwyżek w sferze publicznej 

w 2022 r. – wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników 
państwowej sfery budżetowej o 4,4%

• zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników 
państwowej sfery budżetowej w 2021 r.

• porozumienie strony pracowników i pracodawców Rady 
Dialogu Społecznego popierające konieczność podwyższenia 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w celu 
ochrony jakości administracji publicznej 

• decyzja partnerów społecznych o podjęciu prac nad 
wypracowaniem nowych zasad wynagradzania pracowników 
tej sfery 

• rozpoczęcie prac nad podniesieniem wysokości diety 
w podróżach krajowych przez Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej

• rozpoczęcie przez Ministra Infrastruktury konsultacji 
z Ministrem Finansów w sprawie podniesienie wysokości 
tzw. kilometrówki.

+ wypracowanie systemowego rozwiązania 
kształtowania płac w sektorze publicznym m.in. 
poprzez powiązanie kwot bazowych ze wzrostem 
PKB lub przeciętnym wynagrodzeniem 
w gospodarce narodowej

+ zwiększenie motywacji do podejmowania pracy 
w państwowej sferze budżetowej

+ zagwarantowanie wysokiej jakość usług publicznych 

+ zwiększenie zainteresowania pracą w sektorze 
publicznym

+ przeciwdziałanie zmniejszaniu liczebności 
wykwalifikowanej kadry i hamowaniu rozwoju 
państwa

+ zmniejszenie liczby konfliktów społecznych.

KORZYŚCI:

01.

Gwarancja systemowego wzrostu 
płac dla zatrudnionych w instytucjach 
publicznych02.
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03

ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• zapewnienie większego wpływu wzrostu gospodarczego

na wysokość płacy minimalnej
• bardziej sprawiedliwy podział między właścicieli 

i pracowników zysków wypracowanych przez 
przedsiębiorstwa 

• zrekompensowanie pracownikom rosnącej wydajności pracy
społeczne:
• zapewnienie pracownikom ochrony przed wyzyskiem 

i ubóstwem poprzez adekwatną wysokość płacy minimalnej
• umożliwienie pracownikom uczestnictwa w życiu 

obywatelskim i kulturalnym kraju.

DZIAŁANIA OPZZ:
• udział w corocznych negocjacjach wysokości płacy 

minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego 
• zgłaszanie postulatów na rzecz zwiększenia dochodu 

pracownika do jego dyspozycji poprzez m.in. zwiększenie 
wysokości klina podatkowego oraz wyłączenie 
z minimalnego wynagrodzenia za pracę wszystkich 
dodatków 

• aktywność na forum dialogu międzynarodowego, m.in. 
poprzez udział w pracach nad ustanowieniem dyrektywy 
w sprawie adekwatnych płac minimalnych.

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd RP krytycznie odniósł się zarówno do wyłączania 

kolejnych dodatków z minimalnego wynagrodzenia oraz 
ustanowienia go płacą zasadniczą, jak i do projektu 
dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych.  

EFEKTY:
• szybszy wzrost płacy minimalnej aniżeli minimum ustawowe 

wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
• wyłączenie dodatków wchodzących w skład płacy minimalnej 

takich jak dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek stażowy
• przygotowanie przez UE projektu dyrektywy dotyczącej płacy 

minimalnej.

01.
Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% 
przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej 
dodatków03.

+ dochody pracowników zostaną oparte 
o wynagrodzenia, a nie o świadczenia społeczne

+ pracownicy zyskają ochronę przed ubóstwem

+ zostanie zapewniona możliwość konkurowania 
gospodarki w oparciu o innowacyjność, 
a nie o niskie koszty pracy

+ zwiększy się popyt wewnętrzny w gospodarce

+ wzrosną dochody budżetowe państwa

KORZYŚCI:

5



02.

03 04

ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• zmniejszenie luki płacowej, czyli różnicy w wynagrodzeniach 

pomiędzy kobietami i mężczyznami
• zapewnienie pracownikom wyższych wynagrodzeń
społeczne:
• ochrona pracowników przed dyskryminacją płacową.

DZIAŁANIA OPZZ:
• poparcie projektu ustawy ograniczającego lukę płacową, 

opracowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet
• aktywny udział w pracach nad projektem unijnej dyrektywy 

dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć
i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn 

• zgłaszanie rządowi RP i Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych wniosków i postulatów dotyczących ww. dyrektywy

• apel w grudniu 2021 r. do Premiera RP o poparcie postulatu, 
aby dyrektywa objęła obowiązkiem raportowania danych 
o wynagrodzeniach jak największą liczbę przedsiębiorstw.

STANOWISKO RZĄDU:
• zdaniem rządu cele dyrektywy zasługują co do zasady

na poparcie. Rząd deklaruje otwartość na dialog na temat
luki płacowej na forum Rady Dialogu Społecznego. 

EFEKTY:
• rząd przedstawił działania ograniczające lukę płacową 

w Krajowym Programie Reform 2022/2023
• zwiększenie świadomości pracodawców na temat 

konieczności eliminacji dyskryminacji płacowej na rynku pracy.

01.
Likwidacja wszelkich form dyskryminacji 
płacowej

04.

+ takie same płace za taką samą pracę niezależnie od płci

+ zapewnienie sprawiedliwości społecznej.

KORZYŚCI:

6



05.

ARGUMENTY ZA:

ekonomiczne:
• zwiększenie zainteresowania pracowników wykonywaniem 

pracy rejestrowanej
• zwiększenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia 

z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
• zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

z tytułu składek ubezpieczenia społecznego
• zmniejszenie wydatków samorządów terytorialnych na pomoc 

osobom, które po przepracowaniu kilkudziesięciu lat utraciły 
pracę i nie mają szans za zatrudnienie

zdrowotne:
• wieloletnia praca fizyczna wywiera negatywny wpływ na 

wydajność pracowników u schyłku kariery zawodowej, a każdy 
kolejny rok pracy znacząco pogarsza stan ich zdrowia

społeczne:
• zapewnienie godziwego życia tym, którzy utracili bez swojej 

winy pracę, mają długoletni staż pracy i z tego powodu 
pozostają w trudnej sytuacji materialnej.

DZIAŁANIA OPZZ:

• złożenie w 2020 r. wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym 
projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych i pomostowych 

• wystosowanie do rządu RP apelu o niezwłoczne podjęcie prac 
legislacyjnych nowelizujących obowiązującą ustawę 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz nowelizujących ustawę o emeryturach pomostowych

• organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych promujących 
wdrożenie emerytur stażowych 

• przygotowanie publikacji – zbioru listów skierowanych do 
Prezydenta RP od pracowników z długim stażem pracy, 
rozczarowanych brakiem działań rządzących w sprawie 
emerytur stażowych

• ogólnopolska akcja wysyłania pism w sprawie emerytur 
stażowych do parlamentarzystów

• przygotowanie opinii na temat obywatelskiego projektu ustawy 
o emeryturach stażowych (złożonego w Sejmie we wrześniu 
2021 r.) oraz prezydenckiego projektu ustawy o emeryturach 
stażowych (złożonego w Sejmie w grudniu 2021 r.).

STANOWISKO RZĄDU:

• rząd RP nie przedstawił jednoznacznego stanowiska w sprawie 
Postulatu.

EFEKTY:

• Postulat w trakcie realizacji.  

5A.

+ stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu 
pracy możliwości przejścia na emeryturę przed 
osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

KORZYŚCI:

Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym 
(kobietom po 35 latach, a mężczyznom po 40 latach) przejścia 
na emeryturę wcześniej niż po uzyskaniu powszechnego wieku 
emerytalnego

7



05.

ARGUMENTY ZA:

ekonomiczne:
• zwiększona absencja chorobowa, spowodowana „zużyciem” 

organizmu przez lata ciężkiej pracy, zwiększa 
prawdopodobieństwo utraty pracy i pobierania zasiłków dla 
osób bezrobotnych bądź korzystania ze świadczeń pomocy 
społecznej

zdrowotne:
• poprawa warunków pracy i eliminowanie czynników 

szkodliwych nie następuje tak szybko jak zakładano, kiedy 
uchwalano ustawę o wygasającym charakterze emerytur 
pomostowych

• wieloletnia praca fizyczna wywiera negatywny wpływ 
na wydajność pracowników u schyłku kariery zawodowej 
i ich stan zdrowia

społeczne:
• zapewnienie godziwego życia pracownikom z długoletnim 

stażem pracy, którzy utracili zatrudnienie.

DZIAŁANIA OPZZ:

• złożenie wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym projektu 
ustawy w sprawie emerytur stażowych i pomostowych 

• promowanie postulatu likwidacji wygaszającego charakteru 
emerytur pomostowych oraz organizowanie konferencji 
prasowych na ten temat

• skierowanie do rządu RP apelu o niezwłoczne podjęcie prac 
legislacyjnych nowelizujących ustawę o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę 
o emeryturach pomostowych w celu likwidacji wygasającego 
charakteru emerytur pomostowych 

• apel o podjęcie prac nad wdrożeniem emerytur pomostowych 
podczas prac w Radzie Dialogu Społecznego 

• wniosek OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych i NSZZ 
„Solidarność” do Premiera RP o dokonanie zmian 
w przepisach ustawy o emeryturach pomostowych, ustawy 
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
w zakresie przesłanek ubiegania się o świadczenia oraz ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy. 

STANOWISKO RZĄDU:

• pod naciskiem OPZZ rząd RP przygotował projekt ustawy 
w sprawie usunięcia warunku ustawowego nabycia prawa do 
emerytury pomostowej 

• rząd RP wprowadził rozwiązania, które umożliwiają Państwowej 
Inspekcji Pracy merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania 
przez pracodawcę wykonywanych u niego prac 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

EFEKTY:

• Postulat w trakcie realizacji; przyjęcie projektu przez rząd nastąpi 
prawdopodobnie w I kwartale 2022 r.  

5B.

+ poprawa bezpieczeństwa pracy osób w starszym 
wieku oraz tych, którzy z nimi pracują. 

KORZYŚCI:

Likwidacja wygasającego charakteru emerytur 
pomostowych

8



06

ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• satysfakcja z warunków pracy wpływa na podniesienie 

wydajności pracy 
• większa liczba zatrudnionych odprowadzających składki 

oznacza większe środki wpływające do systemu emerytalnego
• stabilność zatrudnienia zmniejsza emigrację zarobkową.
zdrowotne:
• uprawnienia wynikające z systemu prawa pracy wpływają 

pozytywnie na stan zdrowia pracowników, zmniejszają ryzyko 
wystąpienia różnych chorób (np. zawał serca, nadciśnienie 
tętnicze).

społeczne:
• stabilność i pewność zatrudnienia są głównymi czynnikami 

wpływającymi na decyzję Polaków o posiadaniu dziecka
• godna, stabilna praca motywuje do wydajniejszej pracy
• epidemia SARS-CoV-2 pokazała jak ważne są stabilne 

podstawy zatrudnienia (dają one pracownikom poczucie 
bezpieczeństwa). 

DZIAŁANIA OPZZ:
• organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych

oraz prowadzenie szkoleń dotyczących przedmiotowej 
problematyki

• zaproponowanie zmian prawnych w zakresie rozszerzenia 
kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy 

• złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
co umożliwiło osobom zatrudnionym na umowach 
śmieciowych organizowanie się w związkach zawodowych, 
a dzięki temu skuteczną obronę swoich praw i interesów.  

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd RP określił minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą 

godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

EFEKTY:
• ustawowe, corocznie waloryzowane, określenie minimalnej 

wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia 
lub świadczenia usługi, która przysługuje przyjmującemu zlecenie 
lub świadczącemu usługi

• Postulat w trakcie realizacji. 05.

Likwidacja śmieciówek i fałszywego 
samozatrudnienia; zatrudnienie tylko na 
podstawie stosunku pracy06.

+ przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji osób zatrudnionych 
poprzez rozszerzenie gwarancji i uprawnień wynikających
z systemu prawa pracy i systemu emerytalnego.

KORZYŚCI:

9



DZIAŁANIA OPZZ:
• przedstawianie argumentów OPZZ w obszarze systemu 

podatkowego w procesie legislacyjnym, wystąpieniach 
publicznych oraz dialogu ze stroną rządową

• domaganie się wprowadzenia dodatkowych stawek i progów 
podatkowych w podatku PIT, zwiększenia pracowniczych 
kosztów uzyskania przychodu, likwidacji 19% stawki podatku PIT 
dla prowadzących działalność gospodarczą, promowania 
poprzez system podatkowy zatrudnienia na umowę o pracę

• proponowanie przywrócenia podstawowych stawek 
podatkowych w podatku VAT, podwyższonych w 2011 r. o jeden 
pp. do 8% i 23%, oraz wprowadzenia podatku cyfrowego

• wnioskowanie o obniżenie stawek podatkowych na paliwa 
silnikowe i obciążeń fiskalnych dla zakładów energochłonnych

• postulowanie wprowadzenia na poziomie unijnym 
transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla oraz 
węglowego środka wyrównawczego

• prowadzenie dialogu w sprawie wdrożenia zachęt podatkowych 
dla zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych oraz 
ułatwień w realizacji obowiązków z zakresu sprawozdawczości 
finansowej.

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd RP częsciowo zrealizował niektóre postulaty OPZZ.

ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• wsparcie popytu wewnętrznego kraju poprzez sprawiedliwy 

społecznie kształt systemu podatkowego
• zmniejszenie nierówności społecznych
• ograniczenie skali unikania opodatkowania
• zwiększenie konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw 

na rynku unijnym
• uatrakcyjnienie zrzeszania się w organizacjach związków 

zawodowych pod względem podatkowym
społeczne:
• zwiększenie sprawiedliwości społecznej systemu 

podatkowego
• promowanie, poprzez system podatkowy, pracy na umowę 

o pracę poprawia warunki życia pracowników i ich szanse 
na godziwą płacę i emeryturę.

EFEKTY:
• podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku 
• zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu 
• zmiana wysokości drugiego progu podatkowego w podatku 

PIT
• wprowadzenie możliwości odliczenia przez podatnika składki 

płaconej na rzecz związku zawodowego
• zwolnienie z PIT odsetek od wypłacanych odszkodowań 

i świadczeń pieniężnych, gdy należność ich dotycząca 
korzysta ze zwolnienia przedmiotowego

• zmiany w terminach i sposobie realizacji przez związki 
zawodowe obowiązków dotyczących składania sprawozdań 
finansowych oraz deklaracji podatkowych 

• wprowadzenie korzystnych dla podatników rozwiązań 
podatkowych do tarcz antykryzysowych.

05.

07.

+ zapewnienie proporcjonalnego udziału wszystkich 
obywateli w kosztach funkcjonowania państwa 
w oparciu o ich poziom dochodów, tj. niższe 
obciążenia osób o niskich dochodach, wyższe -
dla tych o wyższych zarobkach

+ zwiększenie dochodów do dyspozycji najmniej 
zarabiających obywateli

+ osiągnięcie większej efektywności w redystrybucji 
środków publicznych w ramach polityki państwa

+ zapewnienie związkom zawodowym przyjaznego 
otoczenia prawno-podatkowego poprzez 
wprowadzenie ulg podatkowych oraz uproszczenie 
sprawozdawczości.

07.

KORZYŚCI:

Sprawiedliwe i progresywne podatki 
z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi 
pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu

10



08.

DZIAŁANIA OPZZ:
• apel o zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych podczas 

posiedzeń Rady Rynku Pracy
• apel o zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych podczas 

posiedzeń Rady Dialogu Społecznego
• promowanie Postulatu w mediach OPZZ
• promowanie Postulatu wśród ugrupowań politycznych – 

posłowie Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy złożyli 
w Sejmie projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym

• wnioski o zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych w opiniach 
do projektów aktów prawnych proponowanych przez rząd RP 
w związku z pandemią koronawirusa.

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd podniósł od września 2020 r. podstawowy zasiłek 

dla bezrobotnych do 1200 zł 
• przedstawiciele rządu podczas posiedzeń Rady Rynku Pracy 

informowali o rozważaniu podniesienia zasiłku dla 
bezrobotnych do wysokości 50% płacy minimalnej.

EFEKTY:
• podniesienie przez rząd RP od września 2020 r. 

podstawowego zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł.

05.
Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 
50% ostatniego wynagrodzenia

08.

+ podniesienie poziomu życia osób pobierających 
zasiłki dla bezrobotnych.

KORZYŚCI:

11



ARGUMENTY ZA:
społeczne:
• konieczność zmierzenia się z wyzwaniem demograficznym, 

jakim jest starzejące się społeczeństwo
ekonomiczne:
• zdrowe społeczeństwo – dłuższa aktywizacja zawodowa. 

DZIAŁANIA OPZZ:
• przekazanie rządowi RP Apelu OPZZ o pilne wsparcie systemu 

opieki zdrowotnej w zakresie finansowym 
i organizacyjnym, uwzględniającym zwiększenie dostępności 
do opieki zdrowotnej w czasie pandemii

• przekazanie rządowi RP wniosku o ,,odmrożenie” ochrony 
zdrowia i przywrócenie realnej dostępności dla wszystkich 
pacjentów 

• dyskusja z udziałem Ministra Zdrowia na temat dostępności 
do ochrony zdrowia w czasie pandemii 

• apel do Ministra Zdrowia o znaczne ograniczenie teleporad 
• systematyczne postulowanie zwiększenia finansowania 

ochrony zdrowia do poziomu co najmniej 7% PKB
• cykliczne działania OPZZ w zakresie systemowych rozwiązań 

wzmacniających kształcenie kadr w ochronie zdrowia jako 
jednego z warunków poprawiających dostęp do opieki 
zdrowotnej

• przyjęcie przez Prezydium OPZZ w lutym 2022 r. Stanowiska
w sprawie reformy szpitalnictwa w Polsce

• przyjęcie przez Prezydium OPZZ w marcu 2022 r. Stanowiska 
w sprawie miejsca teleporad w systemie ochrony zdrowia

• aktywność OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego na rzecz 
przyjęcia rekomendacji RDS ws. zwiększenia dostępności
do ochrony zdrowia w czasie pandemii.

STANOWISKO RZĄDU: 
• rząd RP na bieżąco odnosił się do wniosków OPZZ 

dotyczących poprawy dostępu do ochrony zdrowia. 

EFEKTY:
• od marca 2021 r. systematyczne ,,odmrażanie” systemu 

ochrony zdrowia dla pacjentów o innych schorzeniach niż 
covidowe

• wdrożenie prawa stopniowo ograniczającego korzystanie 
z teleporad i przywracające wizyty stacjonarne

• uchwalenie w sierpniu 2021 r. ustawy, która wprowadza 
stopniowy wzrost wydatków na ochronę zdrowia aż do 
osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r.

• przyjęcie Uchwały strony społecznej Rady Dialogu 
Społecznego we wrześniu 2021 r. w sprawie Rekomendacji 
zmian zwiększających dostęp pacjentów do ochrony zdrowia

• Postulat w trakcie realizacji.

09

+ w aspekcie systemowym: postrzeganie systemu 
ochrony zdrowia jako inwestycji warunkującej 
rozwój społeczno-gospodarczy, a pośrednio – 
priorytetowe traktowanie zdrowia w polityce 
państwa

+ w aspekcie jednostkowym: poprawa zdrowia 
i jakości życia Polek i Polaków.

09.

KORZYŚCI:

Poprawa dostępności do ochrony zdrowia

12



08.
ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• zapewnienie warunków do szybszego wzrostu

gospodarczego państwa
• zwiększenie zatrudnienia w sektorze budowlanym
społeczne:
• zagwarantowanie dostępu do mieszkań obywatelom o różnym 

zasobie finansowym 
• sprzyjanie przez państwo za pomocą polityki mieszkaniowej 

poprawie poziomu dzietności.

DZIAŁANIA OPZZ:
• udział w procesie legislacyjnym, w ramach którego OPZZ 

zgłosiło postulat skutecznej polityki mieszkaniowej polegającej 
na budowie mieszkań takich jak spółdzielcze, komunalne, 
socjalne i na wynajem 

• zgłaszanie tematu polityki mieszkaniowej do tworzonych 
przez rząd dokumentów strategicznych państwa

• zgłoszenie potrzeby ochrony użytkowników mieszkań 
w trakcie pandemii COVID-19.

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd deklaruje akceptację dla Postulatu, jednak nie realizuje go 

w sposób efektywny.

EFEKTY:
• wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla użytkowników 

mieszkań w tzw. tarczach antykryzysowych, takich jak wakacje 
kredytowe i zakaz odłączania gazu i prądu w okresie pandemii 
COVID-19

• zmiany wprowadzone w rządowych programach 
finansujących rozwój mieszkalnictwa ze środków publicznych.

Dostępność mieszkań

10.

+ zapewnienie obywatelom przystępnych cenowo 
mieszkań zabezpiecza jedną z podstawowych 
potrzeb człowieka 

+ stworzenie lepszych warunków do rozwoju 
osobistego i rodzinnego obywateli 

+ sprzyjanie mobilności pracowników na rynku 
pracy 

+ poprawa warunków migracji zarobkowej.

KORZYŚCI:
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ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• zwiększenie wydajności pracy
• zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy
• zmniejszenie absencji chorobowej
zdrowotne:
• utrzymanie pracowników na rynku pracy w zdrowiu
• ochrona zdrowia starzejącego się społeczeństwa
• ochrona przed nadmiernym stresem w pracy
• zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy
społeczne:
• dostosowanie się do zmieniających się warunków społecznych
• dłuższy urlop to lepsze zbalansowanie czasu poświęcanego na 

pracę i życie rodzinne
• wypoczęty pracownik czuje satysfakcję z pracy i wówczas 

tworzy prawidłowe więzy społeczne.

DZIAŁANIA OPZZ:
• prowadzenie na szeroką skalę akcji informacyjno-

edukacyjnych, które pokazywały wagę i korzyści 
wprowadzenia dłuższych urlopów wypoczynkowych

• przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego propozycji 
stosownych zmian legislacyjnych; przekazanie ich również 
partiom politycznym. 

STANOWISKO RZĄDU: 
• rząd RP sceptycznie podchodzi do Postulatu i wskazuje m.in. 

na to, że zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące 
wydłużenia urlopu wypoczynkowego (ze względu na 
znaczenie społeczno-gospodarcze) powinny być wynikiem 
porozumienia z partnerami społecznymi zawartego w ramach 
współpracy z Radą Dialogu Społecznego.

EFEKTY:
• dyskusja na szeroką skalę na temat Postulatu w mediach 

oraz podczas spotkań problemowych dotyczących zmiany 
prawa pracy

• Postulat nabrał jeszcze większego znaczenia w związku 
z wprowadzaniem zapisów unijnej dyrektywy work-life 
balance.

+ poprawa zdrowia pracowników, zwiększenie 
satysfakcji z pracy, a w konsekwencji wydajności 
w pracy.

11.

KORZYŚCI:

Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni
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ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• zwiększenie wydajności pracy
• zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy
• tworzenie nowych miejsc pracy

zdrowotne:
• ochrona zdrowia starzejącego się społeczeństwa
• ochrona przed nadmiernym stresem
• utrzymanie zdolności społeczeństwa do pracy 
• przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu kariery zawodowej

społeczne:
• dostosowanie się do zmieniających się warunków społecznych
• zbalansowanie czasu poświęcanego na pracę i życie rodzinne
• satysfakcja z pracy – szczęśliwe społeczeństwo
• więcej czasu na rozwój osobisty oraz udział w życiu obywatelskim 

i społecznym.

DZIAŁANIA OPZZ:
• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej pokazującej wagę 

wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy i 2 wolnych 
niedziel dla pracujących w niedziele.

STANOWISKO RZĄDU: 
• rząd RP uznał, że ewentualne skrócenie tygodniowego czasu 

pracy do 35 godzin musiałoby być poprzedzone szczegółową 
analizą wpływu takich regulacji m.in. na sektor finansów 
publicznych, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz 
rynek pracy 

• zdaniem rządu RP wprowadzenie 2 wolnych niedziel 
dla pracujących w niedziele (z wyjątkiem zatrudnionych
w tzw. systemie pracy weekendowej) wymaga dokonania analizy 
wpływu na organizację pracy. 

EFEKTY:
• zainteresowanie Postulatem mediów 
• duże poparcie społeczne dla Postulatu.

10
35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele
dla pracujących w niedziele

12.

+ większa wydajność pracy, która przekłada się na 
lepszą sytuację gospodarczą 

+ wzrost zadowolenia pracowników i poprawa ich 
stanu zdrowia

+ mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego

+ łatwiejsze godzenie obowiązków zawodowych 
z życiem prywatnym; wzmocnienie relacji 
rodzinnych.

KORZYŚCI:
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13

ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• negocjacje i układy zbiorowe pracy korzystnie wpływają na 

sposób zarządzania firmą, budują jej pozytywny wizerunek, 
zwiększają stopnień integracji załogi i jej identyfikację z celami 
firmy

• autonomiczne prawo pracy gwarantuje zachowanie pokoju 
społecznego w firmie

• konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków 
społecznych

zdrowotne:
• zmniejszenie liczby konfliktów w zakładzie pracy bezpośrednio 

wpływa na stan zdrowia, jak i kondycję psychiczną 
pracowników 

społeczne:
• poprawa standardów świadczenia pracy
• promowanie dobrych praktyk oraz korzyści wynikających 

z posiadania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
• negocjacje i układy zbiorowe pracy zwiększają wzajemne 

zaufanie stron.

DZIAŁANIA OPZZ:
• prowadzenie na szeroką skalę akcji informacyjnej, która 

pokazywała wagę negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych 
pracy (również na tle unijnych propozycji wzmacniania 
rokowań zbiorowych)

• przedłożenie Postulatu rządowi oraz Radzie Dialogu 
Społecznego

• wprowadzenie Postulatu do rozmów dotyczących zawarcia 
Paktu Społecznego. 

STANOWISKO RZĄDU: 
• rząd RP przychylnie odnosi się do Postulatu, uważa jednak, że 

zmiany powinny być poprzedzone konsultacjami (także wśród 
partnerów społecznych) dotyczącymi skutków ewentualnych 
zmian zarówno dla stron prowadzących rokowania układowe, 
jak i samych pracowników objętych układami.

EFEKTY:
• partnerzy społeczni i rząd RP rozpoczęli szeroko zakrojoną 

dyskusję na temat Postulatu
• Postulat OPZZ stał się istotnym punktem w programach 

ugrupowań politycznych (np. Polska 2050 – Plan dla 
gospodarki, Strategie 2050).

Wzmocnienie negocjacji zbiorowych 
i układów zbiorowych pracy

13.

+ rozwój autonomicznego prawa pracy 
i dialogu społecznego, zapobieganie konfliktom
w zakładach pracy. 

KORZYŚCI:
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ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• satysfakcjonujące warunki pracy lub płacy mają wpływ na bardziej 

wydajną pracę 
• pokojowe procedury rozwiązywania sporów zbiorowych 

(rokowania i mediacje) eliminują nie tylko tzw. dzikie strajki i inne 
bezprawne formy protestów, ale również zapobiegają strajkom 
generalnym, które wiążą się ze stratami finansowymi po stronie 
pracodawcy i pracowników

• konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków 
społeczno-ekonomicznych

zdrowotne:
• przeciwdziałanie frustracji spowodowanej niewłaściwymi 

warunkami pracy lub płacy, która jest przyczyną nadmiernego 
stresu pracowników 

• działanie zgodne z procedurą określoną w aktach prawnych 
wpływa na warunki BHP osób uczestniczących w różnych 
formach protestu oraz eliminuje bezprawne formy protestów, 
które nierzadko naruszają organizację i porządek pracy, a także 
wpływają negatywnie na zdrowie protestujących (np. strajk 
głodowy).

społeczne:
• działanie na rzecz interesów ekonomicznych zatrudnionych
• satysfakcja z pracy powoduje, że społeczeństwo wyżej ocenia 

swoje zadowolenie z życia
• potrzeba wzmocnienia zaangażowania partnerów społecznych
• konieczność demokratyzacji zbiorowych stosunków pracy.

DZIAŁANIA OPZZ:
• organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń 

dotyczących przedmiotowej problematyki 
• przedstawienie uwag do wstępnego projektu w zakresie zmian

w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123 ze zm.). 

STANOWISKO RZĄDU: 
• rząd RP przedstawił wstępny projekt zmian w ustawie z dnia 23 

maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 123 ze zm.).

EFEKTY:
• Postulat w trakcie realizacji.

Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, 
prawo związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego 
i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki 
pracy w danym przedsiębiorstwie14.

+ wzmocnienie partycypacji pracowniczej, zrównanie 
uprawnień związków zawodowych, przeciwdziałanie 
bezprawnym formom protestów i niepokojom społecznym.

KORZYŚCI:
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EFEKTY:
• Postulat w trakcie realizacji; wdrożony w części dotyczącej 

corocznego zwiększania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.

ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• firmy zyskają finansowo dzięki bezpiecznym miejscom pracy 
• bezpieczeństwo pracy to element wzmocnienia 

konkurencyjności biznesowej firm
zdrowotne:
• zmniejszanie ryzyka wypadków przy pracy
• zmniejszenie absencji chorobowej pracowników

społeczne:
• poprawa współpracy Inspekcji Pracy ze związkami 

zawodowymi i Społeczną Inspekcją Pracy
• zmiana wizerunku Inspekcji Pracy jako instytucji 

kontrolno-nadzorczej skutecznie walczącej z nadużyciami
• konieczność dostosowania działalności Inspekcji Pracy

do zmieniających się warunków gospodarczych.

DZIAŁANIA OPZZ:
• przyjmowanie co roku stanowiska zawierającego rekomendacje 

zmian legislacyjnych wzmacniających Inspekcję Pracy
• dyskusje z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy na 

temat wzmacniania współpracy organizacji związkowych 
OPZZ i inspektorów pracy 

• dyskusja na forum Rady Ochrony Pracy na temat sytuacji 
kadrowo-płacowej Państwowej Inspekcji Pracy 

• przekazywanie co roku rządowi RP opracowującemu budżet 
państwa wniosku o zwiększanie finansowania Państwowej 
Inspekcji Pracy

• zgłoszenie Postulatu w części dotyczącej zwiększenia sankcji 
i środków prawnych oraz wzmocnienia procedur kontrolnych 
inspekcji jako wniosków legislacyjnych do nowelizacji ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy 

• organizowanie cyklicznych szkoleń z organami Państwowej 
Inspekcji Pracy i bieżąca współpraca w zakresie respektowania 
obowiązków ustawowych o wzajemnym współdziałaniu w toku 
czynności kontrolnych.

STANOWISKO RZĄDU: 
• rząd RP nie odniósł się do Postulatu ani w części dotyczącej 

zmian legislacyjnych wzmacniających procedury kontrolne, 
ani w części dotyczącej zwiększenia sankcji i środków 
prawnych Państwowej Inspekcji Pracy. 15

Zwiększenie skuteczności i efektywności 
działania Państwowej Inspekcji Pracy

15.

+ poprawa warunków zatrudnienia 

+ zwiększenie praworządności w stosunkach pracy.

KORZYŚCI:

18
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ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne i społeczne:
• społeczny nadzór nad Funduszami spowoduje bardziej efektywne 

i zgodne z ustawowymi zadaniami (tj. łagodzenie skutków 
pozostawania bez pracy osób bezrobotnych, finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej oraz ochrony pracowników przed utratą 
wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy) 
wykorzystanie środków zgromadzonych w Funduszach.

DZIAŁANIA OPZZ:
• apele podczas posiedzeń Rady Rynku Pracy o społeczny nadzór 

partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

• apele podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego o społeczny 
nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy 
i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

• promowanie postulatu społecznego nadzoru partnerów 
społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w mediach OPZZ

• wnioskowanie o społeczny nadzór partnerów społecznych nad 
Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w opiniach do projektów aktów prawnych 
proponowanych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa

• negocjacje Umowy Społecznej w zakresie nadzoru partnerów 
społecznych nad Funduszami.

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd RP zajął negatywne stanowisko w sprawie Postulatu.

EFEKTY:
• Postulat w trakcie realizacji.

Społeczny nadzór partnerów społecznych nad 
Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych16.

+ społeczny nadzór nad FP i FGŚP pozwoli zapobiec 
niewłaściwemu wykorzystywaniu środków.

KORZYŚCI:

19
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DZIAŁANIA OPZZ:
• wspieranie aktywności przedstawicieli OPZZ, którzy 

reprezentują pracowników w organach przedsiębiorstw
• interweniowanie w sprawie ograniczania praw pracowniczych 

w zakresie wyboru przedstawicieli załogi do organów spółek 
oraz realizacji przez nich swoich ustawowych kompetencji

• udział w procesie legislacyjnym na rzecz wzrostu udziału 
partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
i skutecznej realizacji przez przedstawicieli załogi swoich 
działań w organach spółek 

• przygotowanie, z wykorzystaniem środków unijnych, publikacji 
dotyczących partycypacji pracowniczej oraz organizacja 
warsztatów i szkoleń na ten temat.

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd RP negatywnie odniósł się do Postulatu.

EFEKTY:
• zmiana niekorzystnych dla pracowników przepisów, 

wprowadzonych przez rząd przy sprzeciwie OPZZ, w zakresie 
wymagań dla przedstawicieli pracowników w organach spółek,

• wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych zmian 
zwiększających kompetencje członków rad nadzorczych spółek.

Większy udział pracowników w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami poprzez rozszerzenie udziału
ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych17.

KORZYŚCI:
+ zwiększenie stabilności rozwoju przedsiębiorstw

+ poprawa dostępu pracowników do informacji 
o działaniach firmy

+ zmniejszenie liczby konfliktów w miejscu pracy

+ bardziej sprawiedliwie dzielone zyski firm

+ stworzenie korzystniejszych warunków pracy 
i płacy pracowników

+ podniesienie jakości dialogu społecznego.

20
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ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:
• niższe koszty ponoszone przez pracowników w związku

z propozycją zlikwidowania opłaty stosunkowej w sprawach
ze stosunku pracy

• możliwość rozstrzygania przez sądy pracy większej liczby spraw, 
a tym samym szybszego zaspokojenia roszczeń pracowniczych, 
np. o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

zdrowotne:
• zmniejszenie napięcia psychicznego pracowników związanego

z konfliktem z pracodawcą
społeczne:
• zachęcenie większej liczby pracowników do dochodzenia 

roszczeń ze stosunku pracy (obecnie długość trwania postępowań 
sądowych działa zniechęcająco)

• ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym wskutek 
zlikwidowania dla pracowników opłaty stosunkowej, obecnie 
koniecznej do poniesienia przy przekroczeniu pewnej wartości 
przedmiotu sporu. 

DZIAŁANIA OPZZ:
• organizacja i przeprowadzenie licznych akcji 

informacyjno-edukacyjnych.

STANOWISKO RZĄDU: 
• Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że Postulat jest trudny 

do sfinansowania, poza tym zwiększenie liczby wydziałów 
pracy w sądach nie daje gwarancji szybszego rozpoznania sprawy 

• Ministerstwo Sprawiedliwości nie uznało za uzasadnione 
zniesienie konieczności ponoszenia przez pracowników opłaty 
stosunkowej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu 
przewyższa 50000 zł.

EFEKTY: 
• Postulat w trakcie realizacji. 

18.

+ szybsze rozpoznanie spraw (przy jednoczesnym zapewnieniu 
osiągnięcia zasadniczego celu postępowania, jakim jest 
sprawiedliwy wyrok)

+ zainteresowanie społeczeństwa alternatywnymi metodami 
rozwiązywania sporów 

+ szerszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

KORZYŚCI:

Skrócenie czasu postępowań 
w sądach pracy

21



19

ARGUMENTY ZA:
społeczne:

• państwo powinno w większym stopniu wspierać działalność 
związków zawodowych (tak robią inne kraje Unii Europejskiej)

• niezbędne są stabilne podstawy finansowania działalności 
związkowej, aby aktywność związkowa przynosiła pracującym 
wymierne korzyści

• element motywujący pracowników do angażowania się
w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także 
bodziec do budowania nowoczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego.

DZIAŁANIA OPZZ: 
• przedstawienie rządowi RP propozycji wprowadzenia

do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
przepisów, które umożliwiłyby podatnikowi odliczenie składki 
opłaconej na rzecz związku zawodowego 

• podejmowanie różnych aktywności na forum Rady Dialogu 
Społecznego oraz bezpośrednie rozmowy z Ministerstwem 
Finansów na temat realziacji postulatu OPZZ

• ponowne zgłoszenie postulatu odliczania od podatku składki 
związkowej podczas prac nad umową społeczną; Postulat 
uzyskał poparcie Ministra Finansów i pracodawców.

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd RP przygotował, w ramach prac nad „Polskim Ładem”, 

przepisy pozwalające na odliczenie od dochodu składek 
związkowych w wysokości dokonanej wpłaty w roku 
podatkowym, nie więcej jednak niż 300 zł; przepisy zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw. 

EFEKTY:
• Postulat zrealizowany. 

Prawo do odliczania od podatku 
składki związkowej

19.

KORZYŚCI:
+ stworzenie skutecznego mechanizmu 

podatkowego wspierającego działalność 
zwiazków zawodowych

+ wzmocnienie finansowe i organizacyjne związków 
zawodowych. 
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ARGUMENTY ZA:
ekonomiczne:

• zapobieganie konfliktom i sporom pracowniczym zarówno 
w obszarze indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, 
to lepsza atmosfera w miejscu pracy i tym samym poprawa 
wydajności 

• poprawa jakości porozumień wewnątrzzakładowych sprzyja 
unikaniu wątpliwości interpretacyjnych i konfliktów na tle ich 
zapisów

zdrowotne:
• mniejsza ilość konfliktów w zakładzie pracy bezpośrednio 

wpływa zarówno na stan zdrowia, jak i kondycję psychiczną 
pracowników 

społeczne:
• wzmacnianie współpracy na poziomie zakładu pracy oraz 

wypracowywanie lepszych zasad dialogu społecznego. 

DZIAŁANIA OPZZ:
• złożenie razem z innymi centralami związkowymi w 2019 r.  

projektu ustawy nowelizującej ustawę o związkach zawodowych
• zgłoszenie Postulatu jako ważnego punktu rozmów 

prowadzonych w ramach negocjacji Paktu Społecznego. 

STANOWISKO RZĄDU:
• brak jasnego stanowiska rządu RP w sprawie Postulatu.

EFEKTY:
• w wielu zakładach pracy zawarto wewnętrzne regulacje, 

pozytywnie kształtujące działalność związków zawodowych
• Postulat w trakcie realizacji. 

20.

+ lepsza oraz skuteczniejsza obrona praw i interesów 
pracowniczych, poprawa jakości dialogu społecznego, 
zmniejszenie liczby konfliktów w zakładach pracy. 

KORZYŚCI:

Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli 
związków zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego 
pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań pracowników oraz
do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy

2023



DZIAŁANIA OPZZ:
• apele o dobór kadr w instytucjach publicznych i spółkach 

Skarbu Państwa w oparciu o kompetencje i doświadczenie
• aktywność organizacji członkowskich OPZZ na poziomie 

zakładowym na rzecz realizacji Postulatu. 

STANOWISKO RZĄDU:
• rząd RP nie odniósł się do Postulatu, jednak ocena jego działań 

faktycznych pozwala stwierdzić, że nie realizuje go w praktyce.
 

EFEKTY:
• zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści 

wynikających z doboru profesjonalnych kadr w spółkach 
i państwie

• dostarczenie przedstawicielom OPZZ argumentów
za realizacją Postulatu na poziomie ich zakładu pracy.

Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa 
oraz instytucjach publicznych na zasadach kwalifikacji,
a nie przynależności partyjnej21.

KORZYŚCI:
+ skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwami 

w ujęciu długoterminowym 

+ zwiększenie stabilności polityki prowadzonej 
w państwie oraz w przedsiębiorstwach

+ zmniejszenie kosztów państwa i spółek w związku 
z rzadszym dokonywaniem zmian na 
stanowiskach państwowych oraz w składzie 
zarządów i rad nadzorczych

+ poprawa jakości dialogu społecznego w kraju.
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Realizacja naszych postulatów to bardzo 
długi i skomplikowany proces.
Czasami na sukces trzeba czekać wiele 
miesięcy. Niezależnie od tego, w jakim 
momencie teraz jesteśmy, będziemy 
zabiegać o to, by wszystkie postulaty 
zostały zrealizowane.

Celem OPZZ jest dążenie do zapewnienia 
godnych warunków życia i pracy 

w demokratycznym państwie prawa. 



Inicjatywy legislacyjne OPZZ i Klubu Parlamentarnego Lewicy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
Dotyczy umożliwienia osobom o bardzo długim stażu pracy – 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn 
– przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw  
Dotyczy zwiększenia wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
w 2022 r. do poziomu przynajmniej 112% (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw    
Dotyczy zobowiązania pracodawcy do przekazywania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, na jego żądanie, 
danych dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie zróżnicowania 
wynagrodzeń za pracę ze względu na płeć.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi   
Dotyczy dodania art. 21g, zgodnie z którym pracownikowi, także zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia, będzie 
przysługiwać dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 na podstawie 
skierowania, jeżeli przedstawi pracodawcy skierowanie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wykonania szczepienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego  
Dotyczy nadania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie 
stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma – wbrew zawartej między nimi umowie – cechy stosunku pracy 
oraz określenia trybu postępowania w sprawach odwołań od decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych    
Dotyczy dodania art. 12aa, który uniemożliwi pracodawcy zwolnienie pracownika z powodu jego absencji chorobowej 
w czasie epidemii SARS-CoV-2.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych  
Dotyczy znowelizowania ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych poprzez 
skreślenie w art. 9 ust. 2, co według uzasadnienia pozwoli osobom pobierającym nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne podjąć zatrudnienie w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  
Dotyczy wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zachowanie prawa do 100% wynagrodzenia w przypadku choroby 
zakaźnej trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w odniesieniu do pracownika, który ukończył 50. 
rok życia – do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.



Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa    
Dotyczy wprowadzenia przepisów, które uchronią kobiety przed ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych 
z tytułu tymczasowego obniżenia czasu pracy oraz urodzenia dziecka w czasie pandemii.

Poselski projekt ustawy - Pakiet pracowniczy   
Dotyczy wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu lepszą ochroną pracowników przed negatywnymi skutkami 
epidemii COVID-19.

Projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym  
Dotyczy zmiany konstrukcji świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych; wprowadzenia dodatkowego świadczenia 
pieniężnego na czas początkowej fazy kryzysu – świadczenia kryzysowego.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z utrzymaniem zatrudnienia i poziomu 
wynagrodzenia za pracę  
Dotyczy utrzymania zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń sprzed pandemii COVID-19.

Inicjatywy legislacyjne OPZZ i Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  
Dotyczy umożliwienia osobom o bardzo długim stażu pracy – 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn 
– przejścia na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu określonego wieku, odpowiednio 55 i 60 lat dla kobiet 
i dla mężczyzn.
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