
Minister finansów, w odpowiedzi 
na postulat OPZZ i organizacji po-
zarządowych, zaproponował w pro-
jekcie specjalnego rozporządzenia 
przedłużenie terminu na sporzą-
dzenie sprawozdania finansowego. 

Z rozwiązania tego będę mogły sko-
rzystać tylko niektóre jednostki np. 
związki zawodowe i organizacje po-
zarządowe. Wszystkie pozostałe pod-
mioty np. spółki, których rok obro-
towy zakończył się 31 grudnia 2020 
roku, sprawozdania będą musiały 
przygotować do końca marca br.

O konieczności przedłużenia terminu 
na sporządzenie sprawozdania finan-
sowego mówi się od początku roku. 
Wiele związków zawodowych i orga-
nizacji pozarządowych ma bowiem 
problem z wypełnianiem obowiąz-
ków, które charakteryzują się wyso-
kim stopniem elektronizacji procesów 

oraz wymagają szybkiego zakoń-
czenia prac analityczno-kontrolnych 
przez służby finansowo-księgowe.

Projekt rozporządzenia przewiduje 
wprowadzenie przesunięcia niektó-
rych terminów dotyczących w szcze-
gólności inwentaryzacji, sporządze-
nia zestawienia obrotów i sald, spo-
rządzenia sprawozdania finansowego 
oraz jego zatwierdzenia. Projekto-
wane przesunięcie ww. terminów o 
1 miesiąc będzie oznaczało, że osta-
teczny termin np. sporządzenia spra-
wozdania finansowego będzie przy-
padał na dzień 30 kwietnia 2021 r. 
zamiast 31 marca 2021 r. (w przy-
padku, gdy dzień bilansowy przypa-
dał na dzień 31 grudnia 2020 r.). W 
ten sposób projektowana zmiana wy-
dłuży czas na wykonanie obowiąz-
ków sprawozdawczych wynikających 
z ustawy o rachunkowości dla orga-
nizacji pozarządowych i związków 

zawodowych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej.

Powyższa zmiana będzie miała za-
stosowanie do obowiązków dotyczą-
cych roku obrotowego kończącego 
się po dniu 29 września 2020 r., jed-
nak nie później niż w dniu 30 kwiet-
nia 2021 r., których termin wykona-
nia nie upłynął przed dniem 31 mar-
ca 2021 r.

Warto podkreślić, że projektodawca 
nie zdecydował się na przedłużenie 
terminów w zakresie ewidencji oraz 
sporządzania i zatwierdzania spra-
wozdań finansowych dla wszystkich 
jednostek.

Projekt rozporządzenia jest obecnie 
na etapie konsultacji społecznych.

(nq)
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Więcej czasu na CIT-8!

Ważna informacja dla związków zawodowych, które jeszcze nie rozliczyły podatku dochodowego od 
osób prawnych za rok 2020.

Wszystko wskazuje na to, że w 
związku z trwającą nadal pande-
mią termin na złożenie CIT-8 i za-
płatę podatku zostanie przesunięty 
również w 2021 r. Przypomnijmy, 
że w poprzednim roku w związku z 
pandemią COVID-19 również wy-
dłużono termin złożenia rocznego 
rozliczenia CIT o dwa miesiące – 
do końca maja 2020 r.

Wydłużenie terminu ma zapewnić 
uchwalona przez Sejm 25 lutego 2021 
r. ustawa o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw. Nowelizacja została skiero-
wana do Senatu i będzie rozpatrzona 
pod koniec marca br. Jak przyzna-
ło Ministerstwo Finansów, aktualny 
etap prac nad ustawą nie gwarantu-
je jednak, że przed dniem 31 marca 
br. zmiany te wejdą w życie. Stano-
wi to poważne zagrożenie dla po-
datników, ponieważ w tym samym 

dniu upływa termin złożenia CIT-
8 i zapłaty podatku, w sytuacji gdy 
rok podatkowy podatnika pokrywa 
się z rokiem kalendarzowym. Z tego 
względu konieczne jest wydanie roz-
porządzenia przedłużającego termin 
zapłaty podatku za zeszły rok. Zosta-
nie on następnie potwierdzony w dro-
dze ustawy.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie 
został opublikowany przez Rządowe 
Centrum Legislacji w środę. Projek-
towana w rozporządzeniu regulacja 
wydłuża termin do złożenia zezna-
nia i wpłaty należnego podatku do 30 
czerwca 2021 r. Projektowana zmia-
na znajdzie zastosowanie do wszyst-
kich podatników, których rok podat-
kowy zakończył się w okresie od dnia 
1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 
2021 r. Będą oni mieli wydłużony 
termin do złożenia zeznania i zapła-
ty podatku. Warto podkreślić, że rząd 

proponuje, aby projektowane rozpo-
rządzenie weszło w życie z dniem na-
stępującym po dniu ogłoszenia.

Działanie rządu w kierunku wydłu-
żenia terminu rozliczenia podatku 
CIT jest spóźnione, ale realizuje po-
stulat OPZZ, dlatego należy ocenić je 
pozytywnie, biorąc także pod uwa-
gę aktualną sytuację obowiązywa-
nia stanu epidemii. Z całą pewnością 
przyjęcie omawianego rozwiązania 
pozwoli związkom zawodowym le-
piej przygotować się do wypełnienia 
obowiązku podatkowego.

Będziemy na bieżąco informować o 
dalszych losach legislacyjnych propo-
nowanej zmiany na naszych stronach 
internetowych.

(nq)



Sprawiedliwa transformacja energetyczna musi uwzględniać uwarunkowania polskiej gospodarki, 
być w zgodzie z istniejącym ładem społecznym i zachować konkurencyjność narodowego przemysłu.

Członkowie Branży OPZZ Gór-
nictwo i Energetyka przyję-
li stanowisko w sprawie trans-
formacji energetycznej Polski. 
Skierowali je do premiera Mo-
rawieckiego, ministrów klima-
tu i środowiska, aktywów pań-
stwowych, rozwoju pracy i tech-
nologii, a także do Rady Dialogu 
Społecznego.

W Stanowisku, podpisanym przez 
dwudziestu przewodniczących or-
ganizacji członkowskich OPZZ 
wchodzących w skład tej Branży 
I (pierwszej) naszej konfederacji, 
sygnatariusze wnoszą o pilne pod-
jęcie rozmów w sprawie przyjętej 

przez polski rząd polityki energe-
tycznej PEP2040. Podkreślają, że 
OPZZ nie godzi się na transforma-
cję energetyczną, która nie gwa-
rantuje niezależności energetycz-
nej kraju opartej o rodzime zasoby.

Związkowcy uważają, ze prze-
miany polskiej energetyki powin-
ny być zweryfikowane. Oczekują, 
że zostanie wypracowana polska 
ścieżka transformacji, adekwatna 
do stanu naszej gospodarki.

R.G.

Pismo Przewodniczącego OPZZ 
A. Radzikowskiego do Prezesa 
RM M. Morawieckiego

Stanowisko do pobrania:

https://www.opzz.org.pl/aktualno-
sci/kraj/branza-nie-zgadza-sie-na-
-transformacje

Branża nie zgadza się 
na transformację
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Posiedzenie Rady OPZZ 11.03.2021

Domagamy się rzeczywistego dialogu z partnerami społecznymi, skutecznego zabezpieczenia miejsc 
pracy i wynagrodzeń oraz poprawy warunków zatrudnienia.

10 marca br. odbyło się zdalne po-
siedzenie Rady Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodo-
wych. Sesję prowadził przewodni-
czący OPZZ Andrzej Radzikow-
ski. Zebrani uczcili minutą ciszy 
pamięć zmarłego Stanisława Ko-
walczyka, wieloletniego przewod-
niczącego Rady OPZZ wojewódz-
twa warmińsko – mazurskiego.

Przed rozpoczęciem obrad, człon-
kowie Rady obejrzeli transmisję li-
ve z wręczenia nagrody „Diamenty 
OPZZ” w kategorii Najlepszy Praco-
dawca. Andrzej Radzikowski w to-
warzystwie pozostałych członków 
kierownictwa Centrali przekazał ją 
p. Robertowi Gałązkowskiemu - dy-
rektorowi Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Kandydat został zgłoszo-
ny do nagrody przez Organizację Za-
kładową OPZZ Konfederacja Pracy. 

W uroczystości udział wzięli także 
p. Mirosław Łosin przewodniczący 
zakładowej organizacji związkowej 
oraz członkini zarządu przedsiębior-
stwa - p. Dorota Cudny.

(relacja z uroczystości oraz pełna lista 
laureatów konkursu: TUTAJ)

Rada zapoznała się z informacją o stanie 
rynku pracy po roku pandemii

Wiceprzewodniczący Sebastian Ko-
ćwin przedstawił wnioski z raportu 
opracowanego przez Wydział Polity-
ki Społecznej, Rynku Pracy, Ubez-
pieczeń i Zdrowia OPZZ. Z danych 
będących przedmiotem analizy wy-
nika, że:

• Stopa bezrobocia rejestrowanego 
wyniosła w styczniu 2021 r. 6,5%, 
co oznacza wzrost o 1 stopień 

procentowy w stosunku do lutego 
2020 r. Bezrobocie jest na pozio-
mie nienotowanym od ponad 2 lat.

• Liczba bezrobotnych wyniosła w 
styczniu 2021 roku 1 090,4 tys., 
co oznacza, że poziom bezrobocia 
zwiększył się o 170,5 tys. osób w 
stosunku do lutego 2020 r.

• Bezrobocie w rzeczywistości mo-
że być wyższe niż wynika to z da-
nych płynących z urzędów pra-
cy. Z badania Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Warszawskiego 
wynika, że wiele osób z przyczyn 
obiektywnych, np. z obawy przed 
zakażeniem podczas przejazdu lub 
w urzędzie pracy, nie rejestrowało 
się w urzędach pracy.

• W okresie od lutego 2020 r. do 
końca stycznia 2021 r. w ramach 
zwolnień grupowych pracę straci-

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/diamenty-opzz-rozdawane-podczas-hybrydowego-posiedzenia-rady-opzz
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ło 29 060 osób. W czerwcu 2020 
r. zwolniono w ramach zwolnień 
grupowych 4 014 osób – najwię-
cej w okresie od lutego 2020 r. do 
stycznia 2021 r.

• Największe zwolnienia grupowe 
nastąpiły w następujących trzech 
obszarach: 

1.  przetwórstwo przemysłowe. 

2. handel hurtowy i detaliczny, na-
prawa pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle oraz 

3. działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa.

• W czasie pandemii pracodawcy 
podpisali wraz z organizacjami 
związkowymi, a w razie ich braku 
z wyłonionymi przedstawicielami 
pracowników, 28 720 porozumień 
na podstawie przepisów Tarczy 
Antykryzysowej, z czego 21 924 
porozumień wprowadziło obniże-
nie wymiaru czasu pracy, 8 130 
przestój ekonomiczny, 1 525 rów-
noważny czas pracy, a 1 402 moż-
liwość stosowania mniej korzyst-
nych warunków zatrudnienia pra-
cowników niż wynikające z umów 
o pracę.

• Najwyższy poziom bezrobocia w 
styczniu 2021 r. wystąpił w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 
osiągając poziom 10,6%, podczas 
gdy w lutym 2020 r. wynosił 9,6%.

• W styczniu 2021 r. do urzędów 
pracy zgłoszono 101 441 wolnych 
miejsc pracy i aktywizacji zawo-
dowej.

• Od marca do maja 2020 r. liczba 
ubezpieczonych cudzoziemców 
spadała, a następnie do listopada 
miał miejsce trend wzrostowy. W 
grudniu trend wzrostowy został 
jednak zahamowany i liczba ubez-
pieczonych cudzoziemców spadła 
do 725 000, a więc o 13 160 w sto-

sunku do listopada.

• Od marca aż do września 2020 ro-
ku miał miejsce trend spadkowy 
liczby osób ubezpieczonych pod-
legających ubezpieczeniu zdrowot-
nemu w Polsce. Trend ten odwró-
cił się w październiku 2020 r. i do 
końca roku liczba ubezpieczonych 
nieznacznie wzrastała wynosząc 
w grudniu 2020 roku 16 680 100 
ubezpieczonych.

(treść raportu „Sytuacja na rynku 
pracy rok po wybuchu pandemii”: 
TUTAJ)

Rada przyjęła Stanowisko w sprawie sy-
tuacji na rynku pracy w dobie kryzysu 
wywołanego pandemią COVID-19

Rada podkreśla, że wdrożone w 2020 
r. przez rząd działania antykryzyso-
we okazały się niewystarczające. W 
styczniu 2021 r. bezrobocie wzrosło 
do 6,5 % - poziomu nienotowanego 
od ponad 2 lat. Niska liczba nowych 
ofert pracy i kolejne zapowiedzi zwol-
nień grupowych wywołują wśród 
pracowników niepokój o przyszłość 
i utratę zaufania do rządu. Ceną, ja-
ką zapłacili pracownicy za niewystar-
czającą reakcję rządu w obliczu kry-
zysu, jest również pogorszenie wa-
runków pracy i wynagrodzeń.

OPZZ krytycznie ocenia to, że rząd 
kontynuuje nieuzasadnione eksplo-
atowanie Funduszu Pracy na cele nie-
związane z jego ustawowymi zada-
niami. W związku z tak realizowa-
ną polityką Funduszu Pracy, OPZZ 
uznaje za konieczne wprowadzenie 
społecznego nadzoru nad Funduszem 
i umożliwienie partnerom społecz-
nym wpływu na dysponowanie środ-
kami w nim zgromadzonymi.

„Pracownicy mówią stanowczo: ma-
my dość! Domagamy się rzeczywiste-
go dialogu z partnerami społecznymi, 
skutecznego zabezpieczenia miejsc 
pracy i wynagrodzeń oraz poprawy 
warunków zatrudnienia” – czytamy 
w Stanowisku Rady (pełny tekst Sta-
nowiska: TUTAJ).

Stan negocjacji nad wprowadzeniem do 
polskiego prawa pracy zdalnej

Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału 
Prawno-Interwencyjnego OPZZ, od-
nosząc się do propozycji dotyczących 
pracy zdalnej omawianych w Zespole 
problemowym ds. prawa pracy Rady 
Dialogu Społecznego, przypomniał 
najistotniejsze uwagi zgłoszone przez 
OPZZ.

Wskazujemy na konieczność wpro-
wadzenia tzw. hybrydowej formy 
pracy zdalnej, tj. odpowiedniego po-
łączenia pracy biurowej z pracą wy-
konywaną w domu, rozliczanej w 
jednomiesięcznym okresie rozlicze-
niowym. Do ustalenia jest stosowny 
podział wymiaru czasu pracy na pra-
cę biurową i pracę wykonywaną w 
domu. Jesteśmy gotowi do rozmów w 
kwestii całkowitej pracy zdalnej dla 
określonych grup pracowników, dla 
których taka forma jej wykonywa-
nia - z uwagi na ich stan zdrowia czy 
wykluczenie komunikacyjne - jest 
uzasadniona.

Nie wyrażamy zgody na wprowa-
dzenie dodatkowej przesłanki upraw-
niającej pracodawcę do wydania po-
lecenia wykonywania pracy zdalnej 
w przypadku, gdy „jest to uzasad-
nione organizacyjnymi potrzebami 
pracodawcy i ma na celu zapewnie-
nie ciągłości pracy”. Polecenie pracy 
zdalnej powinno być utrzymane wy-
łącznie w odniesieniu do stanu nad-
zwyczajnego, stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii oraz 
okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. 

https://www.opzz.org.pl/media/download/165f774b-1bfc-4b72-8250-16145ce84020
https://www.opzz.org.pl/media/download/d967d692-5c65-44c6-9138-34921b987634
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Dla pozostałych przypadków nale-
ży wprowadzić formę porozumie-
nia stron jako jedyną możliwą do 
zastosowania.

Wskazujemy na konieczność stoso-
wania dotychczasowych zasad i prze-
pisów BHP w stosunku do pracowni-
ka wykonującego pracę zdalną, nie-
zależnie od miejsca jej świadczenia.

Ekwiwalent pieniężny dla pracowni-
ka wykonującego pracę zdalną, po-
winien rekompensować wszystkie 
koszty ponoszone przez pracowni-
ka w związku z jej wykonywaniem. 
Ekwiwalent powinien był wyłączo-
ny z przychodu pracownika, a tym 
samym nie podlegać opodatkowa-
niu. Należy to uwzględnić w Kodek-
sie pracy.

Rada przyjęła informację dotycząca 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwięk-
szenia Odporności, Umowy Partnerskiej 
oraz Polityki Energetycznej Polski

Mówiąc o Krajowym Planie Odbudo-
wy (KPO) wiceprzewodniczący Piotr 
Ostrowski przypomniał, że Polska w 
ciągu najbliższych 5 lat może wyko-
rzystać prawie 60 mld euro. Część 
to pożyczki, ale niemal połowa, bo 
23,9 mld euro będą stanowiły środki 
bezzwrotne.

Analizując założenia Planu Ostrow-
ski zwrócił uwagę, że jego autorzy w 
wielu miejscach deklarują silny zwią-
zek z rządową „Strategią na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR), 
Trudno jednak nie zauważyć wielu 
niekonsekwencji.

SOR wskazuje na pięć pułapek roz-
wojowych, spośród których najbar-
dziej istotną jest pułapka średniego 
dochodu. Mówi ona, że polska go-
spodarka wyczerpała obecnie swo-
je główne źródło konkurencyjno-
ści, czyli niskie płace. Potrzebne są 
nam zatem nowe dźwignie rozwo-
jowe. Tymi są innowacje. Innowacji 
nie da się jednak stworzyć i wdrożyć 
bez odejścia od polityki niskich płac. 
Tymczasem KPO w ogóle nie odwo-
łuje się do pułapki średniego docho-
du. Całkowicie ją pomija.

Autorzy KPO przywołują poję-
cie „wysokiej jakości miejsc pracy”. 
Można by oczekiwać eliminacji poza-
kodeksowych form zatrudnienia i fał-
szywego samozatrudnienia. Tymcza-
sem według ministerialnych eksper-
tów ma się to odbywać głównie przez 
„doposażanie pracowników umożli-
wiające pracę zdalną” (bez głębszej 
refleksji nad dalekosiężnymi konse-
kwencjami pracy zdalnej) oraz „dal-
sze doskonalenie elastycznych form 
zatrudnienia”. Trudno powiedzieć jak 

to się ma do SOR, do 20 zasad Eu-
ropejskiego filaru praw socjalnych 
czy Celów zrównoważonego rozwo-
ju ONZ 2030, z którymi KPO powi-
nien korespondować. Wysokiej ja-
kości miejsca pracy to praca pewna, 
bezpieczna i dobrze opłacana. Tylko 
wtedy pracownicy będą zaangażowa-
ni, zmotywowani i wydajni.

Krajowy Plan Odbudowy musi być 
ściśle powiązany z corocznymi za-
leceniami Rady UE dla poszczegól-
nych krajów członkowskich. Jednym 
z zaleceń Rady dla Polski było za-
pewnienie zaangażowania partnerów 
społecznych w proces kształtowania 
polityk. Niestety, dialog społeczny w 
Polsce od wielu lat jest marginalizo-
wany, a partnerzy społeczni, w szcze-
gólności związki zawodowe, trakto-
wani jako „zło konieczne”. Krajowy 
Plan Odbudowy praktycznie całko-
wicie pomija ten wątek.

Zdaniem przewodniczącego Ostrow-
skiego, jest jeszcze czas na gruntow-
ne przeformułowanie Krajowego Pla-
nu Odbudowy i dostosowanie go do 
faktycznych wyzwań rozwojowych, 
trafnie zdefiniowanych w istnieją-
cych i obowiązujących strategiach.

(o KPO również TUTAJ)

Piotr Ostrowski mówił także o Umo-
wie Partnerstwa. Zdaniem OPZZ 
projekt Umowy Partnerstwa dla re-
alizacji Polityki Spójności 2021-2027 
w Polsce powinien być elementem 
składowym całościowej wizji (strate-
gii) rozwoju państwa, czyli pewnego 
wyobrażenia, jak chcemy, aby Polska 
wyglądała za 10, 20 czy 30 lat. W tym 
kontekście środki europejskie powin-
ny być traktowane jako ich ważne 
uzupełnienie. Lektura projektu Umo-
wy przedstawia nam jednak odwrot-
ną logikę: długoterminowa perspek-
tywa rozwojowa (spójności) schodzi 
na dalszy plan, a środki europejskie 

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/rusza-krajowy-plan-odbudowy
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stanowią cel sam w sobie. W pew-
nym sensie wizją rozwoju jest wy-
danie środków, bez głębszej refleksji 
czy przyczyni się to do strategiczne-
go rozwoju Polski. Zamiast długofa-
lowej polityki publicznej otrzymali-
śmy zatem krótkookresowy zestaw 
działań na rzecz zarządzania ab-
sorbcją i wydatkowaniem środków 
unijnych.

Prace nad założeniami „Polity-
ki energetycznej Polski do 2040 r.” 
(projekt Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska) monitoruje zespół Branży 
OPZZ Górnictwo i Energetyka pod 
przewodnictwem Dariusza Potyra-
ły z ZZ Górników w Polsce. W dys-
kusji przedstawiono problemy cha-
rakterystyczne dla poszczególnych 
gałęzi tej branży oraz możliwe za-
grożenia wynikające z niespójności 
planów transformacji energetycznej 
Polski.

Sprawy organizacyjne

Rada OPZZ, po zapoznaniu się z da-
nymi przedstawionymi przez prze-
wodniczącego Andrzeja Radzi-
kowskiego i wiceprzewodniczącą 

Barbarę Popielarz, przyjęła informa-
cję o stanie członkowskim OPZZ  i 
opłacaniu składki związkowej. Wi-
ceprzewodnicząca Barbara Popielarz 
przedstawiła prowadzone oraz pla-
nowane kampanie medialne w naj-
bliższym czasie. Kampanie dotyczą 
zgłaszanych przez OPZZ postulatów. 
Omówiono działania, które w naj-
bliższym czasie prowadzone przez 
Centralę. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z realizacji planu 
przychodów i preliminarza wydatków 
na działalność statutową OPZZ w roku 
2020 r.

Rada pojęła także uchwałę w spra-
wie zdalnego trybu organizacji i pro-
wadzenia posiedzeń Rady OPZZ.

Przewodniczący OPZZ poinformo-
wał ponadto o pracach nad wydłu-
żeniem kadencji związków zawo-
dowych i społecznych inspektorów 
pracy – poselski projekt ustawy jest 
już w Sejmie; o zawarciu porozumie-
nia z KP Lewiatan w sprawie cer-
tyfikacji agencji pracy; o udziale w 
konferencji „Polska równych płac” 

(więcej: TUTAJ); o zbliżających się 
rozmowach w Radzie Dialogu Spo-
łecznego nt. rządowego projektu pn. 
„Nowy ład”.

Andrzej Radzikowski mówił także 
o szczegółach porozumienia OPZZ 
z Federacją Związków Zawodowych 
Ukrainy. Przewodniczący OPZZ 
przypomniał o kampanii programo-
wej „21 postulatów  - Czas na Nowe 
Otwarcie” i wezwał członków Rady 
do ich promowania.

Sekretarz Rady Dialogu Społecz-
nego, Janusz Gołąb powiadomił o 
wznowieniu prac trójstronnych ze-
społów branżowych Rady. Stało się 
tak po interwencjach OPZZ.

Urszula Michalska, członkini RDS, 
przewodnicząca Branży OPZZ 
Usługi Publiczne, złożyła szczegó-
łową informację o pracach nad no-
welizacją Ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. 

R.G.

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/polska-rownych-plac
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Diamenty OPZZ rozdawane podczas 
hybrydowego posiedzenia Rady OPZZ

Zwycięzcom kolejnej edycji Konkursu Diamenty OPZZ serdecznie gratulujemy wygranej!

Przypominamy, że Laureatami 
Konkursu Diamenty OPZZ zostali:

W kategorii „Najlepszy 
Związkowiec”:

• Stanisław Faber – Przewodniczący 
Międzyzakładowego Związku Za-
wodowego Pracowników Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej 
w Prudniku,

• Bogdan Kaczmarek – Przewodni-
czący Rady Okręgu Wielkopolsko 
– Lubuskiego Federacji Związków 
Zawodowych Metalowców i Hut-
ników,

• Bożena Borys – Przewodnicząca 
Międzyzakładowego Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawo-
dowego Grupy Azoty Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn S.A.

W kategorii „Najlepsza organizacja 
członkowska OPZZ, zrzeszająca do 
500 członków”:

• Związek Zawodowy Pracowni-
ków Przemysłu Miedziowego Od-
dział Zakład Hydrotechnicznego 

KGHM Polska Miedź S.A,

• Międzyzakładowy Związek Za-
wodowy Pracowników Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kę-
dzierzynie Koźlu,

• Związek Zawodowy „Metalowcy” 
WSK „PZL Świdnik”

W kategorii „Najlepsza organizacja 
członkowska OPZZ, zrzeszająca po-
wyżej 500 członków”:

• Związek Zawodowy Pracowników 
Przemysłu Miedziowego Oddział 
Huta Miedzi Głogów KGHM Pol-
ska Miedź S.A.,

• Kolegium Związków Zawodo-
wych Orlen- Energa,

• Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Pracowników Arcelor-
Mittal S.A.

•  
 

W kategorii „Najlepszy Pracodawca”:

• Robert Gałązkowski – Dyrektor 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego,

• Jacek Rutkowski - Prezes Zarządu 
Amica Wronki S.A.,

• Wacław Słaby – Prezes Zarządu 
PSS „Społem” w Katowicach.

Nagrodziliśmy wyróżniających się 
postawą i zaangażowaniem w dzia-
łaniach związkowych, jak rów-
nież pracodawców wspierających 
związki zawodowe oraz szanują-
cych dialog społeczny.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom i dziękujemy 
uczestnikom za liczny udział!

Kierownictwo OPZZ
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OPZZ żąda wzrostu płac 
w ochronie zdrowia

Trwają prace nad nowelizacją wzro-
stu najniższych wynagrodzeń zasad-
niczych w sektorze ochrony zdrowia. 
Posiedzenie Prezydium Trójstronne-
go Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 
udziałem Ministra Zdrowia Adama 
Niedzielskiego omówiło dalszy tryb 
prac i zaplanowało termin plenarne-
go posiedzenia zespołu na 17 marca 
br. Będą to rozmowy rozstrzygające, 
co do dalszych kroków z nowelizacją 
przepisów płacowych. 

Na obecnym etapie prac na stole nego-
cjacyjnym znajduje się propozycja Mini-
stra Zdrowia. Przypomnijmy ją:
1. przyspieszenie o pół roku wymogu 

osiągnięcia przez wszystkie podmio-
ty lecznicze ustawowo gwarantowa-
nych poziomów wynagrodzeń zasad-
niczych pracowników medycznych 
oraz innych pracowników działalno-
ści podstawowej,

2. gwarancja, że od dnia 1 lipca 2021 
r. żaden pracownik medyczny oraz 
działalności podstawowej podmio-
tu leczniczego nie będzie mógł mieć 
ustalonego wynagrodzenia zasadni-
czego na poziomie niższym niż wy-
nikający z ustawy,

3. dodatkowo od 1 lipca 2021 r. obowią-
zywać będzie ustawowy mechanizm 
gwarancyjny zakazujący pogarsza-
nia warunków wynagradzania pra-

cowników objętych do połowy 2021 
r. regulacjami opartymi o odrębne 
strumienie finansowania (pielęgniar-
ki, położne, ratownicy medyczni, le-
karze posiadający specjalizację),

4. mechanizm gwarancyjny obejmie 
wszystkich pracowników, których 
wynagrodzenia regulowane były w 
oparciu o odrębne strumienie finan-
sowania niezależnie od wysokości 
ich wynagrodzeń (a więc również 
tych, których wynagrodzenie prze-
kracza znacząco najniższe poziomy 
wynagrodzeń określonych w ustawie 
z 8 czerwca 2017 r.),

5. podwyższenie współczynników pra-
cy dla wszystkich grup zawodowych 
wyszczególnionych w załączniku do 
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., z 
uwzględnieniem postulatu redukcji 
nadmiernej dysproporcji pomiędzy 
współczynnikiem 1,05 a współczyn-
nikami w niższej wysokości,

6. podwyższenie współczynników pra-
cy skorelowane będzie z poziomami 
wynagrodzeń osiągniętymi w związ-
ku z regulacjami opartymi o odręb-
ne strumienie środków finansowych 
(lekarze posiadający specjalizację, 
pielęgniarki, położne, ratownicy me-
dyczni)

7. podwyższone współczynniki będą 
obowiązywać już od lipca 2021 r.

Koszt powyższej propozycji w 2021 r. 
to 3,6 mld zł (jeśli powyższe rozwią-
zania wejdą w lipcu br.). Minister-
stwo Zdrowia przedstawiło także pro-
jekcję współczynników pracy w kolej-
nych latach przy założeniu nakładów 
na zdrowie w wysokości wynikającej z 
ustawy 6 proc. PKB.

OPZZ uważa propozycję resortu zdro-
wia jako punkt wyjścia do dalszych roz-
mów, choć wzrost nowych współczynni-
ków wynagrodzeń odbiega od naszych, 
jak i oczekiwań pracowników. Jest to 
jednak początek prac i propozycja tylko 
na 2021 rok. Jeśli finał negocjacji zakoń-
czy się sukcesem tj. zgodą stron, będzie-
my dalej pracować nad wskaźnikami 
wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdro-
wia na kolejne lata. Należy także jedno-
znacznie wskazać, że obecna propozycja 
MZ w niektórych grupach zawodowych 
zakłada znaczący wzrost najniższych 
wynagrodzeń zasadniczych. Przykłado-
wo, pracownik działalności podstawo-
wej, inny niż pracownik wykonujący za-
wód medyczny (najniżej w tabeli) zara-
białby średnio o 618 zł więcej, a wzrosty 
w pozostałych grupach wynosiłyby na-
wet do 1786 zł.

Na obecnym etapie prac propozycji rzą-
dowej nie przyjmują środowiska lekar-
skie i pielęgniarskie. Jeśli nie dojdzie 
do porozumienia, obowiązywać będzie 
obecna ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. Istnienie obawa, że jeże-
li strona społeczna tj. organizacje pra-
cowników i pracodawców nie uzgod-
nią wspólnego bądź jednolitego stano-
wiska – strona rządowa wycofa się z 
dalszych negocjacji. Zdaniem OPZZ by-
łaby to strata dla wszystkich pracowni-
ków ochrony zdrowia, w największym 
stopniu dla tych najmniej zarabiających. 

(rg)
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PEP 2040 opublikowany!

Energetycy o PEP 2040

10 marca 2021 w Monitorze Polskim 
zostało finalnie opublikowane Ob-
wieszczenie Ministra Klimatu i Śro-
dowiska z dnia 2 marca 2021 r. w spra-
wie polityki energetycznej państwa do 
2040 r. Obwieszczenie znajduje się 
pod pozycją 264.

Co interesujące, Rada Ministrów przy-
jęła Uchwałę w sprawie „Polityki ener-
getycznej Polski do 2040 r.”, przedłożo-
ną przez ministra klimatu i środowiska 2 
lutego 2021 r. Oznacza to, że ponad mie-
siąc zajęło opublikowanie - a zarazem 
upublicznienie - Strategii kluczowej dla 

transformacji klimatycznej kraju a tym 
samym funkcjonowania przemysłu wy-
dobywczego i energetycznego w następ-
nych latach.

Stanowisko Zrzeszenia Związków Za-
wodowych Energetyków w sprawie 
Polityki Energetycznej Państwa do 
2040 r.

Zmiany w energetyce powoli stają się 
faktem. Przez pięć lat dawano nabierać 
się propagandzie, że w polskiej energe-
tyce jest cudownie a władza wyłącznie 
dba o to, by energetykom rosły pensje. 
Rzeczywistość jest odmienna - podwyż-
ki zjada inflacja i związany z nią wzrost 
cen towarów i usług, gdyż dzięki poli-
tyce NBP polski złoty powoli wraca do 
stanu z 1989 r.

Wrowadzane przez Rząd zmiany „wy-
wracają” energetykę do góry nogami. 
Jest to pokłosie „zawiązywania klubu 
wzajemnej adoracji” przez część bra-
ci związkowej układającej się z poli-
tykami, roztaczając nad nimi parasol 
ochronny – dosłownie i w przenośni, za-
miast twardego pilnowania interesów 
pracowników.

Właśnie wszedł w życie dokument wy-
tyczający Politykę Energetyczną Pań-
stwa do roku 2040 (PEP 2040). Zakła-
da ona, m.in.:

1. Odejście od węgla w miastach do 2030 
r., a na wsiach do 2040 r. Udział węgla w 
energetyce ma do 2030 r. spaść do 56% 
i ma spadać dalej. Jeden z załączników 
zakłada że w latach 2015-2030 wydo-
bycie węgla w Polsce spadnie o połowę. 
Skutki są oczywiste i w PEP 2040 tak-
że przewidziane. Po 2030 r. ma dojść 
do zamykania elektrowni węglowych. 
Oznacza to, że cała branża polskiej ener-
getyki podlegać będzie znacznym ogra-
niczeniom, a nawet wygaszaniu. Co sta-
nie się zatem z tysiącami miejsc pracy? 
Co stanie się ze społecznością lokalną?

2. Oszacowano, że zaprojektowana w 
PEP 2040 transformacja energetycz-
na Polski, wymagać będzie ogromnych 
nakładów inwestycyjnych, których skala 
może osiągnąć w latach 2021–2040 ok. 1 
600 mld PLN. W całym sektorze pali-
wowo-energetycznym koszty mogą wy-
nieść ok. 867–890 mld PLN, zaś w sek-
torach pozaenergetycznych (przemysł, 
gospodarstwa domowe, usługi, transport 
i rolnictwo) kwota może sięgnąć ok. 745 
mld PLN. Kto poniesie te koszty?

Z pewnością od przemysłu energetycz-
nego będzie oczekiwany wkład własny 
(zwłaszcza w przypadku projektów unij-
nych), na który środki będą musiały po-
chodzić z działalności spółek. Natural-
na będzie zatem presja na wyniki finan-
sowe naszych pracodawców. Oznacza to 
najczęściej koniczność „poprawy pro-
duktywności” co wiąże się zazwyczaj z 
ograniczeniem wzrostu płac. Obniżanie 
wynagrodzenia odbywać się będzie po-
przez obniżanie wartości polskiej walu-
ty. Problem w tym, że wzrost cen i in-
flacja uczyni wynagrodzenia bezwarto-
ściowymi. Wynegocjowanie świetnych, 
rekordowych środków w Unii Europej-
skiej „odtrąbiono” w TVP jako sukces 
Polski. W rzeczywistości czeka nas in-
flacja bez waloryzacji (wzrost cen to-
warów i usług) oraz spadek realnych 
zarobków.

3. Przejście na OZE w zestawieniu z ro-
snącą produkcją rozproszoną sprawi za-
pewne, że zmaleje produkcja energii i jej 
przesył w dużych, centralnych elektrow-
niach. Docelowo energia ma pochodzić 
ze źródeł odnawialnych, zaś inne źródła 
mają pełnić funkcję stabilizującą tzn. bę-
dą włączane w okresach istotnego wzro-
stu poboru mocy lub spadku podaży mo-
cy z OZE. W efekcie mogą powstawać 

specyficzne miejsca pracy w elektrow-
niach, które będą uruchamiane tylko 
okresowo, albo wręcz sezonowo - na zi-
mę. Już teraz Rząd przygotował odpo-
wiednio kodeks pracy do takich rozwią-
zań – równoważny system czasu pracy 
w 12 miesięcznym okresie rozliczenio-
wym. W takim systemie polski energe-
tyk pracować będzie przez pół roku po 
12 godzin dzienne (podnoszenie efek-
tywności pracy – spełnione) i przez ko-
lejne pół roku będzie „odpoczywał” na 
postojowym.

Właśnie do wprowadzenia takich zmian 
Rząd potrzebował 16 miesięcy zawie-
szenia dialogu społecznego. Przysłowio-
we „mleko już się rozlało”. Obawiamy 
się, nie bezpodstawnie, że obecne prze-
budzenie się niektórych central związ-
kowych, wspólne pisma i stanowiska nie 
cofną już straconego czasu, a odpowie-
dzialni za ten stan rzeczy oprócz „części 
węgla kamiennego”, pozostałych traktu-
ją jak powietrze.

Zrzeszenie Związków Zawodowych 
Energetyków

(nq) 


