
www.opzz.org.pl  |  e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl   |  tel.: (22) 551-55-05  |  00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 1 / 11

W NUMERZE:

#Polska potrzebuje wyższych płac Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Kronikę opracowało: Biuro Prasowe OPZZwww.opzz.org.pl Nr kroniki 3/2022 | 26 kwietnia 2022 r. 

Imieniny:  Marcelina, Marzeny

Kraj

Konkurs Warto być związkowcem 
- weź w nim udział!

OPZZ ogłasza rozpoczęcie konkursu Warto być związkowcem. W tej pożytecznej 
zabawie może wziąć udział każdy, ponieważ nie ma ograniczeń dotyczących wieku 
uczestników. Wystarczy chęć pokazania innym - na plakacie lub w klipie - na czym 
polega wartość działalności związkowej. Zapraszamy do udziału! 

Nieważne ile masz lat – czy jesteś 
dzieckiem czy osobą pełnoletnią, 
po prostu przygotuj pracę w jed-
nej z dwóch form – plakat lub klip 
– na temat wpływu OPZZ i działal-
ności związkowej na poprawę wa-
runków pracy, płacy oraz życia pol-
skich pracowników i prześlij do nas. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 

do 15.11.2022 r. Wyniki zostaną 
ogłoszone na stronie internetowej 
OPZZ, a laureaci powiadomieni in-
dywidualnie. Najlepsze prace za-
prezentujemy podczas X Kongresu 
OPZZ 15–16 grudnia 2022 r.

Na autorów najlepszych prac cze-
kają nagrody. Do wygrania rower 

górski MTB Indiana (w kategorii 
Najlepszy Plakat oraz w kategorii 
Najlepszy klip). 

Zapraszamy!

• Konkurs Warto być związkowcem - weź 
 w nim udział!

• Rada OPZZ: zdrowie, bezpieczeństwo,  
 praca

• Spełnione postulaty OPZZ: zmiany  
 przepisów o emeryturach pomostowych 
 i o Państwowej Inspekcji Pracy

• Co dalej z odliczeniem składki związkowej

• Apel OPZZ o pilne zajęcie się przez Sejm  
 projektami ustaw w sprawie emerytur  
 stażowych

• Rząd chce zmienić Polski Ład

• Rekomendacje Rady OPZZ na rzecz  
 poprawy dostępności pacjentów do  
 ochrony zdrowia

• Równość płac kobiet i mężczyzn 
 coraz bliżej

• Termin „związek zawodowy” może 
 być groźny

• Zatrzymania związkowców na Białorusi

• Dary OPZZ dla ukraińskich uchodźców
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Rada OPZZ: zdrowie, 
bezpieczeństwo, praca

Rada OPZZ na posiedzeniu 13 kwietnia br. 
zajęła się problemem dostępności do opie-
ki zdrowotnej. Przyjęła także apel z okazji 
zbliżającego się Światowego Dnia Bezpie-
czeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz 
apel dotyczący obchodów Święta 1 Maja.

Zdrowie między falami pandemii

Między falami pandemii – ocena dostępności 
do opieki zdrowotnej - to tytuł debaty, w której 
wzięli udział członkowie Rady OPZZ i zapro-
szeni goście: Piotr Bromber, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Zdrowia, Jakub Bydłoń, 
dyrektor Departamentu Dialogu Społeczne-
go w Ministerstwie Zdrowia oraz Maciej Ka-
raszewski, zastępca dyrektora Departamentu 
Świadczeń Opieki Zdrowotnej (NFZ).

Czas oczekiwania do lekarzy specjalistów, 
ograniczona dostępność opieki zdrowotnej, 
a czasem jej brak, osiągnęły w Polsce w ostat-
nich latach poziom społecznie nieakceptowa-
ny. Prawie 40 proc. Polaków negatywnie oce-
nia funkcjonowanie naszej służby zdrowia. 
Pandemia COVID-19 pokazała iluzoryczność 
dostępności do gwarantowanych świadczeń 
zdrowotnych, zwłaszcza dla pacjentów cho-
rujących na inne schorzenia niż COVID-o-
we. Niemal co trzecia wizyta do lekarza spe-
cjalisty wymaga ponad 3-miesięcznego ocze-
kiwania (34 proc.). Coraz częściej pacjenci nie 
korzystają z usług zdrowotnych, mimo istnie-
nia takiej potrzeby, podając jako główną przy-
czynę długi czas oczekiwania (28 proc.). Nie-
pokoi także fakt wzrastających bezpośrednich 
wydatków gospodarstw domowych na usługi 

ochrony zdrowia. Zwiększyły się one o 2,5 
mld zł w 2020 r. sięgając poziomu 44,2 mld 
zł. Wśród nich dominowały bezpośrednie wy-
datki gospodarstw domowych, wynoszące aż 
32,2 mld zł.

Problemy zdrowotne Polaków, w kolejnych 
falach pandemii, były w zdecydowanej czę-
ści efektem znaczących barier dostępności za-
równo w zakresie ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej, jak i leczenia szpitalnego. Dlate-
go odbudowywanie systemu ochrony zdrowia 
i poprawa dostępności do świadczeń zdrowot-
nych po pandemii to najważniejsze systemowe 
wyzwania w obszarze ochrony zdrowia na naj-
bliższe lata.

W ocenie Rady OPZZ, aby poprawić dostęp-
ność pacjentów do ochrony zdrowia, koniecz-
ne jest systematyczne wprowadzanie szere-
gu rozwiązań organizacyjnych, jak i finanso-
wych w ochronie zdrowia (rekomendacje Rady 
OPZZ).

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy

Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Świa-
towy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia w Pracy. Ruch związkowy upamięt-
nia go jako Międzynarodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawo-
dowych. Organizacje związkowe zrzeszone 
w OPZZ obchodzą to święto, podejmują wie-
le przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych 
i związkowych i pamiętają o tych, którzy stra-
cili życie z powodu złych warunków w miej-
scu pracy. Statystyki są alarmujące, a liczba 

poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
w Polsce niestety wciąż rośnie: w ciągu 9 mie-
sięcy 2021 r. wypadkom w pracy uległo ponad 
44,3 tys. pracowników, tj. o 8,6 proc. więcej 
niż rok temu. W miejscu pracy zginęło także 
więcej osób (149), a ciężkich urazów doznało 
234 pracowników. Wzrostowe wskaźniki wy-
padkowości i ponad 1,5 mln dni niezdolności 
do pracy – to statystyki nieakceptowalne. Po-
jawiły się również nowe zagrożenia. Postęp 
technologiczny i cyfryzacja procesów pracy 
spowodowały nasilenie psychospołecznych 
czynników ryzyka w pracy. Wciąż aktualnymi 
wyzwaniami są stres w miejscu pracy, zabu-
rzenia mięśniowo-szkieletowe czy zagrożenia 
biologiczne. To nowe zadania także dla związ-
kowców i Społecznej Inspekcji Pracy.

Rada OPZZ przedstawiła swoje stanowisko 
w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w pracy w Apelu z okazji Światowego Dnia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Święto Pracy

OPZZ razem Lewicą organizują w tym ro-
ku obchody Święta Pracy. W związku z woj-
ną, która trwa w Ukrainie, hasło tegorocznych 
obchodów to: Pokój, praca, bezpieczeństwo! / 
Stop wojnie! / Bądźmy razem w święto pracy! 
Rada OPZZ wystosowała także apel dotyczą-
cy święta 1 Maja. 

W Warszawie obchody rozpoczną się już 
wcześnie rano. Najpierw delegacja OZZ złoży 
kwiaty na Cytadeli i przy Placu Grzybowskim. 
Następnie o godz. 11 pod siedzibą OPZZ zbio-
rą się uczestnicy manifestacji, która przejdzie 
pod pomnik Ignacego Daszyńskiego przy pla-
cu na Rozdrożu. Tam zostaną wygłoszą prze-
mówienia i odbędzie się w konferencja praso-
wa. Obchody 1 Maja zaplanowano także w po-
zostałych miastach wojewódzkich. 

Podczas posiedzenia Rady OPZZ Andrzej Ra-
dzikowski, Przewodniczący OPZZ, zreferował 
zebranym stan prac dotyczących wprowadze-
nia 21 postulatów OPZZ. Przedstawił również 
nową publikację OPZZ: Zmieniamy świat pra-
cy, raport z realizacji 21 postulatów.

Link do pobrania broszury: /TUTAJ/
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https://www.opzz.org.pl/media/download/de8eb7cb-b61a-4e83-b2cf-2f2ba2a780e1
https://www.opzz.org.pl/media/download/de8eb7cb-b61a-4e83-b2cf-2f2ba2a780e1
https://www.opzz.org.pl/media/download/c63adfbe-a289-495f-80fc-32a1f0c94231
https://www.opzz.org.pl/media/download/c63adfbe-a289-495f-80fc-32a1f0c94231
https://www.opzz.org.pl/media/download/d3657b88-9698-4478-8de4-5fe07eaf866c
https://www.opzz.org.pl/media/download/d3657b88-9698-4478-8de4-5fe07eaf866c
http://www.21postulatow.j.pl/
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Ustawa podpisana! To sukces Ogólnopol-
skiego Porozumienia Związków Zawodo-
wych. Trzy centrale związkowe, w tym 
OPZZ, 20 kwietnia 2021 r. skierowały do 
premiera Mateusza Morawieckiego wnio-
sek o zmianę przepisów dotyczących wa-
runków przyznawania emerytur pomo-
stowych oraz kompetencji Państwowej In-
spekcji Pracy. Z satysfakcją stwierdzamy, 
że premier przychylił się do naszych po-
stulatów, a Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej przygotowało stosowny 
projekt ustawy o zmianie ustawy o eme-
ryturach pomostowych oraz niektórych 
innych ustaw. Prezydent Andrzej Duda 
kwietnia 2022 r. podpisał ustawę.

Zmiany w zakresie warunków nabycia pra-
wa do emerytury pomostowej – zniesienie 
obowiązku rozwiązania stosunku pracy

Pierwszy istotny problem, jaki pojawił się 
w stosowaniu ustawy o emeryturach pomo-
stowych z dnia 19 grudnia 2008 r. był zwią-
zany z realizacją w praktyce warunku usta-
wowego nabycia prawa do emerytury po-
mostowej określonego w art. 4 pkt. 7 ustawy 
o emeryturach pomostowych, tj. niepozo-
stawania przez ubezpieczonego w stosunku 
pracy. Wymóg określony w pkt. 7 prowadził 
do sytuacji, w których osoby rozwiązywa-
ły stosunek pracy i ubiegały się o emery-
turę pomostową, po czym okazywało się, 
że nie spełniają wszystkich kryteriów do 
uzyskania świadczenia. W związku z tym 

emerytura pomostowa nie mogła im zostać 
przyznana, a jednocześnie osoby te pozo-
stawały bez zatrudnienia w związku z roz-
wiązaniem stosunku pracy. Dotychczasowe 
działania podjęte przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w celu rozwiązania tego pro-
blemu, takie jak wydanie „Informacji doty-
czącej realizacji przez ZUS emerytur pomo-
stowych” z dnia 24 lutego 2020, okazały się 
nieskuteczne.

Mając powyższe na uwadze, OPZZ do-
magało się uchylenia przesłanki nabycia 
prawa do emerytury pomostowej, o któ-
rej mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o emery-
turach pomostowych. Taka zmiana pozwo-
li uniknąć sytuacji, w których osoby roz-
wiązujące stosunek pracy i ubiegające się 
o świadczenie dowiadują się, że nie spełniają 
wszystkich kryteriów do uzyskania świad-
czenia, w związku z czym świadczenie nie 
może im zostać przyznane, a jednocześnie 
pozostają bez zatrudnienia w związku z roz-
wiązaniem stosunku pracy. W uchwalo-
nej ustawie przyjęto postulowane przez nas 
rozwiązanie.

Zmiany w zakresie rozszerzenia kompeten-
cji Państwowej Inspekcji Pracy

Uchwalona ustawa zawiera ponadto roz-
wiązania, które umożliwią Państwowej In-
spekcji Pracy merytoryczną ocenę proce-
su kwalifikowania przez pracodawcę wy-
konywanych u niego prac w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakte-
rze według kryteriów wskazanych w art. 3  
ust. 1-3 ustawy o emeryturach pomosto-
wych. Zmiany te pozwolą na efektywne 
rozwiązanie sporów dotyczących charak-
teru poszczególnych stanowisk, a także za-
pobiegną przypadkom formalnego zmienia-
nia nazw stanowisk tylko w celu uniknięcia 
przez pracodawcę opłacania składki na Fun-
dusz Emerytur Pomostowych.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach 
pomostowych oraz niektórych innych ustaw 
wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 i art. 4, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2023 r.

Potrzebne są kolejne zmiany – domaga-
my się likwidacji wygasającego charakteru 
emerytur pomostowych

OPZZ od wielu lat zwraca uwagę na potrze-
bę podjęcia prac legislacyjnych zmierzają-
cych do likwidacji wygasającego charakteru 
emerytur pomostowych. W aktualnym sta-
nie prawnym jednym z podstawowych wa-
runków uzyskania emerytury pomostowej 
jest wykonywanie pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakte-
rze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Warunek 
ten powoduje, że system emerytur pomosto-
wych ma charakter wygasający i osoby mło-
de, które wkroczyły na rynek pracy oraz 
podjęły pracę w warunkach szkodliwych 
po 1 stycznia 1999 r., nie spełniają jednej 
z przesłanek uzyskania możliwości przejścia 
na emeryturę pomostową. Jest to w ocenie 
OPZZ niesprawiedliwe różnicowanie osób 
świadczących pracę w warunkach szkodli-
wych w zależności od momentu podjęcia 
pracy. Osoby młode odprowadzają składki 
na Fundusz Emerytur Pomostowych, a więc 
powinny mieć możliwość skorzystania ze 
świadczeń wypłacanych z Funduszu.

KD
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Spełnione postulaty OPZZ: 
zmiany przepisów o emeryturach 
pomostowych i o Państwowej 
Inspekcji Pracy
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Minister finansów po kilku miesią-
cach od uchwalenia „Polskiego Ładu” 
przyznał rację OPZZ w sprawie odli-
czenia składki związkowej od docho-
du i proponuje zmianę krytykowa-
nych przez nas przepisów. W projek-
cie ustawy, który m.in. obniża stawkę 
podatku PIT do 12 proc., resort finan-
sów wycofuje się z kontrowersyjnych 
regulacji, wiedząc, że pozostaną one 
martwe.

Od wielu miesięcy przekonujemy rząd 
do zmiany prawa, które nałożyło na 
związki zawodowe obowiązek wysta-
wiania związkowcom, do celów podat-
kowych, oświadczeń o wysokości za-
płaconej składki członkowskiej. Dzię-
ki naszym działaniom w ramach Rady 
Dialogu Społecznego powstała, kiero-
wana przez OPZZ, Grupa ds. składki 
związkowej, której zadaniem było wy-
pracowanie rozwiązań legislacyjnych 
w tej sprawie.

Obowiązek wystawiania oświadczeń 
został zapisany w przepisach usta-
wy podatkowej wprowadzającej „Pol-
ski Ład”. Zgodnie z nimi odliczyć moż-
na składki w wysokości maksymal-
nie 300 zł (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy 
o PIT), pod warunkiem posiadania do-
wodu ich wpłaty. W przypadku składek 

potrącanych przez pracodawcę z wyna-
grodzenia pracownika, dowodem jest 
oświadczenie organizacji związkowej 
o wysokości pochodzących od podatni-
ka składek (art. 15 ust. 7 pkt 5 ustawy 
o PIT).

OPZZ wielokrotnie zwracało uwagę mi-
nistra finansów na to, że związki zawo-
dowe nie będą mogły wystawić prze-
widzianego przepisami prawa oświad-
czenia, ponieważ nie dysponują danymi 
pozwalającymi określić wysokość za-
płaconej składki przez poszczególnych 
członków związku zawodowego. Choć 
może wydawać się to dziwne, w prakty-
ce organizacja związkowa posiada jedy-
nie informację o globalnej kwocie skła-
dek, która wpłynęła na konto związ-
ku zawodowego z konta pracodawcy, 
ale bez informacji, kto i w jakiej wy-
sokości zapłacił składkę. Sprawa jesz-
cze bardziej się komplikuje, jeżeli wyso-
kość składki jest określona procentowo 
od wysokości wypłacanego pracowni-
kowi wynagrodzenia. Wówczas przeka-
zanie informacji o wysokości zapłaco-
nej przez pracownika składki prowadzi-
łoby pośrednio do ujawnienia informacji 
o wysokości jego wynagrodzenia, a te-
go pracodawca nie może zrobić. Wyso-
kość wynagrodzenia pracownika na-
leży bowiem do sfery dóbr osobistych, 

podlegających ochronie na mocy art. 23 
i 24 Kodeksu cywilnego. Dlatego praco-
dawcy nie przekazują związkom zawo-
dowym takich informacji. Tym samym 
związek nie może wystawić oświad-
czenia o wysokości pochodzących od 
podatnika składek, zgodnie z intencją 
ustawodawcy.

Założyliśmy, że jest to bezsporne i zro-
zumiałe, ale minister finansów, z niewia-
domych nam powodów, nie zgodził się 
z argumentacją OPZZ podczas prac nad 
„Polskim Ładem”. Teraz zmienił zdanie. 

W projekcie ustawy, który niedawno 
skierowano do konsultacji społecznych, 
znalazła się propozycja OPZZ, złożona 
stronie rządowej jeszcze podczas prac 
nad projektem „Polskiego Ładu”, aby in-
formację o wysokości składek wpłaco-
nych przez pracownika na rzecz związ-
ku zawodowego, w przypadku składek 
pobieranych z wynagrodzenia przez pra-
codawcę, przekazywał pracownikowi 
w formie rocznej deklaracji PIT-11 pra-
codawca. Jest to technicznie możliwe, 
ponieważ dysponuje on wiedzą o wyso-
kości pobranej składki i narzędziami in-
formatycznymi pozwalającymi na wy-
generowanie niezbędnych danych. To 
proste i najmniej biurokratyczne roz-
wiązanie. Zgodziło się na nie Minister-
stwo Finansów w trakcie prac Grupy ds. 
składki związkowej, choć nie wszystkie 
związki zawodowe poparły tę koncep-
cję. Już niedługo do Sejmu trafi projekt 
ustawy w tej sprawie. Będziemy zabie-
gać o to, aby nowe przepisy były racjo-
nalne, przejrzyste i nie komplikowały 
pracy związkowej.

 
Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału  

Polityki Gospodarczej i Funduszy 
Strukturalnych OPZZ

Co dalej z odliczeniem 
składki związkowej
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OPZZ zaapelowało do marszałek Elż-
biety Witek o niezwłoczne skiero-
wanie pod obrady Sejmu projektów 
ustaw w sprawie emerytur stażowych. 
Niedopuszczalne jest dalsze wstrzy-
mywanie prac nad tak istotnym postu-
latem związków zawodowych.

OPZZ domaga się od marszałek Elżbiety 
Witek rozpoczęcia prac nad projektami 
ustaw o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, które złożyły w Sejmie, w po-
rozumieniu z OPZZ, Klub Parlamen-
tarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 
r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny 
Lewicy (3 marca 2020 r.). Prezydencki 
projekt ustawy złożony 14 grudnia 2021 
r. również nie został dotychczas skie-
rowany pod obrady. Jedynie obywatel-
ski projekt ustawy w sprawie emerytur 

stażowych z dnia 30 września 2021 r. zo-
stał skierowany do I czytania i poddany 
pod głosowanie. Wniosek o odrzucenie 
projektu w pierwszym czytaniu został 
odrzucony, lecz dalsze prace parlamen-
tarne nad nim ustały. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych od 2010 r. nieprze-
rwanie zabiega o wprowadzenie eme-
rytur stażowych. Idea emerytur sta-
żowych cieszy się wysokim poparciem 
społecznym. Pod projektem obywatel-
skim OPZZ w tej sprawie podpisało się 
ponad 700 tysięcy pracowników. Pro-
jekt OPZZ był już dwukrotnie prezen-
towany w Sejmie (22 lipca 2010 r. i 29 
lutego 2012 r.), nie uzyskując jednak 
poparcia większości parlamentarnej. 
W porozumieniu z OPZZ projekty 
ustaw w sprawie emerytur stażowych 

złożyły w 2020 r. Klub Parlamentarny 
PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub 
Parlamentarny Lewicy.

Domagamy się stworzenia pracownikom 
o bardzo długim stażu pracy możliwości 
przejścia na emeryturę przed osiągnię-
ciem ustawowego wieku emerytalnego 
(dla kobiet, które mają okres składkowy 
i nieskładkowy wynoszący co najmniej 
35 lat oraz dla mężczyzn mających okres 
składkowy i nieskładkowy wynoszący 
co najmniej 40 lat).

Pracownice i pracownicy starzeją się 
w sposób indywidualny. Zależy to m.in. 
od stanu zdrowia oraz rodzaju wykony-
wanej pracy. Czynniki te wpływają na 
wydolność organizmu i utrudniają im 
aktywność zawodową. Długoletni staż 
pracy i opłacanie składek na ubezpiecze-
nia społeczne powoduje, że osoby te wy-
pracowują odpowiedni kapitał emery-
talny, który pozwoli na uzyskanie eme-
rytury bez dopłat z budżetu państwa. 
Praktyka pokazuje, że tylko 50% osób 
uzyskujących uprawnienia emerytalne 
korzysta z nich od razu.

Wprowadzenie emerytur stażowych 
stworzy silny bodziec do podejmowa-
nia rejestrowanej aktywności zawodo-
wej, przyniesie zwiększenie wpływów 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne, a także zwiększenie wpły-
wów do Narodowego Funduszu Zdro-
wia z tytułu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Apel OPZZ o pilne zajęcie się przez 
Sejm projektami ustaw  
w sprawie emerytur stażowych
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Rada Dialogu Społecznego otrzymała do zaopi-
niowania projekt ustawy o podatku PIT, o któ-
rym mówił premier Mateusz Morawiecki na 
konferencji prasowej zapowiadającej kolejną no-
welizację tzw. Polskiego Ładu. Etap konsultacji 
społecznych trwał do 2 kwietnia 2022 r., a plano-
wane wejście w życie nowych rozwiązań to 1 lip-
ca 2022 r. Poniżej przedstawiamy wybrane pro-
pozycje, które znalazły się w projekcie ustawy.

Obniżenie stawki PIT do 12%

Najważniejszą zmianą jest obniżenie stawki pierw-
szego progu podatkowego PIT z 17% do 12%. No-
wa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie każ-
dego podatnika (uzyskującego dochody na skali), 
bez względu na źródło osiąganych przychodów, wy-
sokość przysługujących kosztów uzyskania przy-
chodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy 
też równoczesnego pobierania emerytury.

Nowe zasady odliczania składki zdrowotnej

Projekt wprowadza możliwość uwzględnienia 
składki zdrowotnej w podstawie opodatkowania, 
ale tylko przedsiębiorców, których dochód opodat-
kowany jest podatkiem liniowym, zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym lub na podstawie karty 
podatkowej.

Przewiduje się roczne limity w zależności od for-
my opodatkowania:

• w przypadku opodatkowania podatkiem li-
niowym – 4,9% (maksymalnie 8,7 tys. zł - po-
mniejszenie dochodu);

• w przypadku opodatkowania zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym – 50% zapłaconych 
składek zdrowotnych (pomniejszenie przy-
chodu);

• w przypadku opodatkowania na podstawie 
karty podatkowej – 19 % zapłaconej składki 
(pomniejszenie podatku).

Pracownicy nadal będą płacić 9-procentową skład-
kę zdrowotną bez możliwości jej odliczenia.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Nowe rozwiązania przewidują likwidację tzw. 
ulgi dla klasy średniej, która zaczęła obowiązy-
wać z początkiem 2022 roku. Przewiduje się jed-
nak opcjonalną możliwość rozliczenia podatnika 

z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej, gdy-
by taki podatnik miał stracić na proponowanych 
zmianach. Projekt ustawy zakłada także uchyle-
nie od 1 lipca 2022 r. obowiązku nałożonego na 
płatników wyliczania w trakcie 2022 r. zaliczek 
również według zasad obowiązujących do końca 
2021 r., czyli uchylenie tzw. mechanizmu rolowa-
nia zaliczek wdrożonego rozporządzeniem, a na-
stępnie ustawą.

Nowe zasady stosowania kwoty wolnej przy 
zaliczkach

Zmienione zostały zasady, na jakich płatnicy będą 
uwzględniać kwotę zmniejszającą zaliczkę na po-
datek PIT. Płatnicy przy poborze zaliczek na poda-
tek stosują kwotę wolną od podatku. Czynią to, po-
mniejszając obliczoną zaliczkę na podatek o 1/12 
kwoty zmniejszającej podatek (obecnie o 425 zł, po 
zmianie o 300 zł). W projekcie proponuje się, aby 
podatnik, gdy ma na uwadze wybór najlepszego 
dla siebie rozwiązania, mógł „dzielić” 1/12 kwoty 
zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwo-
ty i upoważnić w związku z tym do jej stosowania 
maksymalnie trzech płatników.

Ponadto pracodawcy zostaną zobowiązani do wy-
stąpienia do swoich pracowników (do 15 czerwca 
2022 r.) o aktualizację wcześniej złożonego oświad-
czenia PIT-2. Pracodawcy zostaną zatem zobowią-
zani do zapytania, czy pracownicy chcą skorzystać 
z nowych rozwiązań dotyczących stosowania 1/12 
kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek. Brak re-
akcji pracownika (do 30 czerwca 2022 r.) oznaczać 
będzie jego decyzję o pozostaniu na dotychczaso-
wych zasadach. Natomiast nowe oświadczenie pra-
cownika w sprawie stosowania 1/12 kwoty zmniej-
szającej zaliczkę na podatek będzie miało zastoso-
wanie od dnia 1 lipca 2022 r.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów 
i dzieci

Zostaną przywrócone obowiązujące w 2021 r. zasa-
dy regulujące preferencyjne opodatkowanie docho-
dów osób samotnie wychowujących dzieci. Znik-
nie kwota tzw. ulgi 1500 zł. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu kwota wolna od podatku będzie realizowana 
przez osoby samotnie wychowujące dzieci dwu-
krotnie, analogicznie jak przy wspólnym opodatko-
waniu małżonków.

Zwiększona zostanie kwota zarobków, ja-
ką może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji  
podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 
16061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doli-
czane do dochodów rodziców. Tym samym dziec-
ko jako odrębny podatnik również będzie korzystać 
z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Projekt przewiduje poszerzenie zwolnień dotyczą-
cych tzw. PIT-0 o nowy rodzaj przychodów, tj. o za-
siłki macierzyńskie.

W przypadku PIT-0 dla seniora od 1 stycznia  
2023 r. zwolnienie będzie obejmowało wyłącznie te 
osoby, które mimo nabycia uprawnienia do świad-
czenia nigdy nie pobierały świadczenia emerytalne-
go. Zatem po zmianie z omawianego zwolnienia nie 
skorzystają osoby, które powróciły na rynek pracy 
z emerytury (renty), również korzystające ze zwol-
nienia w 2022 r.

Zwolnienia podatkowe

Obecnie wolne od podatku dochodowego są świad-
czenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów 
w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem 
pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pra-
cy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od 
związków zawodowych, do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Zwol-
nieniem objęte zostaną świadczenia otrzymywa-
ne również przez osoby uzyskujące nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne.

Zniknie oświadczenie związku zawodowego o wy-
sokości zapłaconej składki związkowej w przypad-
ku składek potrącanych przez pracodawcę z wy-
nagrodzenia. Informacja o wysokości zapłaconej 
składki zostanie zamieszczona w PIT-11, zgodnie 
z postulatem OPZZ.

Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki 
na podatek

Podatnik będzie mógł złożyć wniosek o niepobie-
ranie zaliczki na podatek PIT jeżeli będzie przewi-
dywał, że uzyskane przez niego dochody podlega-
jące opodatkowaniu na skali podatkowej nie prze-
kroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł (czyli 
kwoty wolnej od podatku). Przy czym podatnik bę-
dzie obowiązany niezwłocznie wycofać ten wnio-
sek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów 
przekroczy tę kwotę.

Zmiana w zakresie obniżenia podstawy wymia-
ru składki zdrowotnej dla osób współpracujących 
z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą

Przedmiotowa zmiana zakłada obniżenie podstawy 
wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracu-
jących z osobami prowadzącymi działalność poza-
rolniczą do 75% kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 
 

Norbert Kusiak,  
Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Rząd chce zmienić Polski Ład
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Rada OPZZ na posiedzeniu 13 kwiet-
nia br. zajęła się problemem dostępno-
ści pacjentów do ochrony zdrowia. Temat 
,,Między falami pandemii – ocena dostęp-
ności do opieki zdrowotnej” omówiono 
wspólnie z gośćmi: Piotrem Bromberem, 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, Jakubem Bydłoniem, dyrekto-
rem Departamentu Dialogu Społecznego 
w Ministerstwie Zdrowia oraz Maciejem 
Karaszewskim, zastępcą dyrektora De-
partamentu Świadczeń Opieki Zdrowot-
nej Narodowego Funduszu Zdrowia.

OPZZ wielokrotnie w swoich postulatach 
programowych wskazywało na konieczność 
poprawy dostępności do ochrony zdrowia. 
Zwłaszcza w czasie pandemii przekazywa-
liśmy na bieżąco stronie rządowej szereg 
propozycji na rzecz wsparcia systemu opie-
ki zdrowotnej w zakresie finansowym i or-
ganizacyjnym, uwzględniających zwiększe-
nie dostępności do ochrony zdrowia. Zawsze 
podkreślaliśmy, że publiczny system ochro-
ny zdrowia powinien gwarantować dostęp-
ność świadczeń zdrowotnych w liczbie i cza-
sie adekwatnym do potrzeb zdrowotnych 
obywateli oraz na zasadach równego do-
stępu, zależnego jedynie od stanu zdrowia 
pacjenta, a nie ograniczanego względami 

geograficznymi, statusem materialnym czy 
barierami architektonicznymi. Ostatnie dwa 
lata pandemii COVID-19 pokazały iluzo-
ryczność dostępności do gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza dla pa-
cjentów chorujących na inne schorzenia niż 
Covid-owe.

Bariery, które trzeba pokonać

Problemy zdrowotne Polaków, w kolejnych 
falach pandemii są w zdecydowanej części 
efektem znaczących barier w dostępności 
zarówno w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, jak i leczenia szpitalnego. 
Dlatego odbudowywanie systemu ochrony 
zdrowia i poprawa dostępności do świad-
czeń zdrowotnych po pandemii to systemo-
we wyzwanie na najbliższe lata. 

W dyskusji z udziałem członków Rady OPZZ 
zarówno wiceminister zdrowia, jak i przed-
stawiciele NFZ przedstawili szereg działań 
podejmowanych przez obie instytucje na 
rzecz wzmacniania dostępności pacjentów 
do świadczeń zdrowotnych. Są nimi m.in. 
działania podejmowane w wielu obszarach: 
od kształcenia kadr medycznych, po popra-
wę infrastruktury placówek zdrowotnych po 

zasoby kadrowe i wynagrodzenia w ochro-
nie zdrowia. Podkreślano, że w każdym 
z zakresów świadczeń następuje stopniowe 
znoszenie limitów. 

Na przykład od marca 2020 r. limity są zno-
szone w specjalnościach: neurologia, orto-
pedia, endokrynologia i kardiologia, a od 
stycznia 2021 r. nastąpiło bezlimitowe fi-
nansowanie wszystkich świadczeń z zakre-
su ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
udzielanej dzieciom do 18 r. ż.

Rada rekomenduje

Wiele działań eliminujących deficyty kadro-
we w ochronie zdrowia dotyczą także obec-
nej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. 
Funkcjonuje m.in. uproszczona procedu-
ra administracyjna dotycząca zatrudniania 
w polskich placówkach medycznych perso-
nelu medycznego z krajów spoza UE. Du-
żym powodzeniem cieszą się bezpłatne 
kursy języka polskiego prowadzone przez 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplo-
mowego. Wiceminister podkreślił także wa-
gę dialogu społecznego w obszarze ochrony 
zdrowia i rolę OPZZ w tym dialogu.

Na zakończenie Rada przyjęła dokument: 
,,Rekomendacje Rady Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków Zawodowych z dnia 
13 kwietnia 2022 roku na rzecz poprawy do-
stępności pacjentów do ochrony zdrowia”, 
który będzie skierowany do ministra zdro-
wia i prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Rekomendacje to szereg propozycji 
zarówno rozwiązań organizacyjnych, jak 
i finansowych w ochronie zdrowia, a ich 
wprowadzenie w ocenie Rady OPZZ pomo-
że nadrobić zdrowotne i społeczne nierów-
ności w zdrowiu oraz ,,spłacić dług zdrowot-
ny” pandemii poprawiający dostępność pa-
cjentów do ochrony zdrowia.

Renata Górna,  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ 

Rekomendacje Rady OPZZ 
na rzecz poprawy dostępności 
pacjentów do ochrony zdrowia
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Likwidacja 13-procentowej różni-
cy w wynagrodzeniach kobiet i męż-
czyzn w Europie coraz bardziej re-
alna! 5 marca 2022 r. Parlament Eu-
ropejski utorował drogę do podjęcia 
działań do tego niezbędnych. Posło-
wie PE zagłosowali za przyjęciem 
sprawozdania dotyczącego dyrekty-
wy w sprawie przejrzystości wynagro-
dzeń ze względu na płeć. 

- Przyjęcie sprawozdania to bardzo do-
bry krok w walce o równe płace kobiet 
i mężczyzn. OPZZ dąży do tej równo-
ści od dawna, dlatego cieszy nas, że pra-
ca związków zawodowych przynosi ta-
kie efekty. To jednak nie koniec. Musimy 
pamiętać, że przed nami jeszcze wie-
le do zrobienia, by osiągnąć pełne zwy-
cięstwo. Kropla drąży skałę, więc wie-
rzę, że jeszcze kilka kropel i osiągniemy 
równość wynagrodzeń za tę samą pracę 
kobiet i mężczyzn - skomentowała wyni-
ki głosowania Barbara Popielarz, wice-
przewodnicząca OPZZ.

W sprawozdaniu znalazły się bardzo 
ważne poprawki do projektu Komisji 
Europejskiej, czyli:

• ochrona praw związkowych pra-
cownic i pracowników, zapewnie-
nie im możliwości prowadzenia 
negocjacji zbiorowych w celu uzy-
skania równej płacy

• środki służące realizacji zasady 
równej płacy za pracę o takiej sa-
mej wartości

• zakaz stosowania klauzul dotyczą-
cych tajemnicy płacowej.

Jednym z głosujących za przyjęciem 
sprawozdania był Leszek Miller, poseł 
do PE. - Poparłem tę dyrektywę i bę-
dę dalej działał dla przyspieszenia dal-
szych prac prowadzących do ukończenia 
i przyjęcia dyrektywy. Zdaję sobie spra-
wę z tego jak ważne kwestie są w niej 

poruszane i jak bardzo jest ona niezbęd-
na, by lepiej chronić przede wszystkim 
pracownice i zapobiegać dyskrymina-
cji ze względu na płeć – napisał w e-ma-
ilu skierowanym do Barbary Popielarz, 
wiceprzewodniczącej OPZZ. - Przyję-
cie dyrektywy i jej implementacja w po-
rządku prawnym we wszystkich krajach 
UE, a więc także w Polsce, przyczyni się 
do lepszej ochrony przed dyskrymina-
cją pracownic i pracowników oraz uła-
twi działania związków zawodowych na 
rzecz ludzi pracy - podsumował.

Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych podziękowała sprawoz-
dawcom za to ważne sprawozdanie 
i wezwała do szybkiego przyjęcia po-
prawionej dyrektywy przez Komisję 
i Radę.

Esther Lynch, zastępca Sekretarza Ge-
neralnego ETUC powiedziała, że gło-
sowanie, które się odbyło, jest ważnym 
krokiem w kierunku urzeczywistnienia 
zasady równej płacy za pracę o takiej 
samej wartości. - Równość wynagro-
dzeń jest zapisana w traktatach europej-
skich od 1957 r., ale kobiety nadal otrzy-
mują wynagrodzenie o 800 euro mie-
sięcznie niższe niż mężczyźni za pracę 
tej samej wartości, a bez podjęcia odpo-
wiednich działań różnica w wynagro-
dzeniach kobiet i mężczyzn nie zmniej-
szy się aż do następnego stulecia - wyja-
śniła. - Najwyższy czas spełnić obietnicę 
równych płac, a to będzie wymaga-
ło więcej niż półśrodków, dlatego waż-
ne jest, aby ulepszenia wprowadzone 
przez PE zostały włączone do dyrekty-
wy. Położą one kres tajemnicy płacowej, 
która pozwala na niepodważalne utrzy-
mywanie się uprzedzeń, i dadzą kobie-
tom możliwość zlikwidowania różnicy 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 
poprzez zrzeszanie się w związkach za-
wodowych w celu wspólnego negocjo-
wania równych płac – skomentowała Es-
ther Lynch.

Równość płac kobiet 
i mężczyzn coraz bliżej

Wydział Międzynarodowy OPZZ
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Amerykański Amazon próbował 
zabronić pracownikom używania 
na swojej aplikacji do czatowania 
takich słów jak związek zawodo-
wy czy pensja.

Według dokumentów, ujawnionych 
4 kwietnia br., aplikacja propono-
wana do obsługi wiadomości pra-
cowników firmy Amazon bloko-
wałaby słowa i wyrażenia takie jak: 
związek zawodowy, molestowanie, 
podwyżka.

Jak donosi portal The Intercept, kie-
rownictwo Amazona wymyśliło fir-
mową sieć mediów społecznościo-
wych jako sposób na zwiększenie 
zadowolenia pracowników poprzez 

wiadomości i wirtualne nagrody 
zwane Shout-Outs.

Urzędnicy Amazona chcieli, aby 
aplikacja posiadała filtr treści, by za-
pobiec korzystaniu z ciemnej stro-
nie internetu w mediach społeczno-
ściowych. Filtr miał usuwać obraź-
liwy język, w tym również słowa 
związane z pracą zorganizowaną, 
takie jak: zażalenie, niesprawiedli-
wość, płaca wystarczająca na utrzy-
manie i sprawiedliwość.

Po rewelacjach portalu The Inter-
cept, firma Amazon wydała oświad-
czenie, w którym poinformowała, 
że proponowana aplikacja do prze-
syłania wiadomości nie została ani 

zatwierdzona, ani uruchomiona.

W zeszłym tygodniu pracownicy 
magazynu Amazona na Staten Is-
land w Nowym Jorku zagłosowali 
za utworzeniem związku zawodo-
wego, co jest pierwszym tego typu 
wydarzeniem wśród amerykańskich 
pracowników firmy. Głosowanie 
w sprawie związków zawodowych 
odbyło się po tym, jak Amazon 
ujawnił, że w zeszłym roku wydał 
około 4,2 mln dolarów (3,8 mln eu-
ro) na konsultantów ds. pracy, któ-
rych zadaniem było przekonanie 
pracowników, aby nie przystępowa-
li do związków zawodowych.

Źródło: Euronews

Termin „związek zawodowy” 
może być groźny
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Kraj

Co najmniej czternastu liderów 
i działaczy niezależnego ruchu 
związkowego na Białorusi zosta-
ło zatrzymanych przez służby 
bezpieczeństwa KGB. Wśród za-
trzymanych są Aleksandr Jara-
szuk, przewodniczący Białoru-
skiego Kongresu Demokratycz-
nych Związków Zawodowych 
(BKDP), zrzeszonego w Między-
narodowej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych (ITUC), Sier-
giej Antusewicz, wiceprze-
wodniczący BKDP, Aleksandr 
Buchwostow, przewodniczący 
Wolnego Związku Zawodowego 
Metalowców SPM i Mikołaj Sza-
rach, przewodniczący Wolnego 
Związku Zawodowego Białoru-
si SPB. W mieszkaniach liderów 
związkowych, a także w biurach 

związkowych przeprowadzono 
rewizje, przeszukano komputery 
i inne urządzenia elektroniczne. 
OPZZ popiera apel MKZZ o ich 
uwolnienie.

Atak na BKDP i związki członkow-
skie to ostatni z długiej serii repre-
sji. Wśród zatrzymanych jest wie-
lu przedstawicieli związków zawo-
dowych, którzy w ostatnich latach 
składali przed Międzynarodową 
Organizacją Pracy (MOP) zeznania 
w sprawie Białorusi. 

Sharan Burrow, Sekretarz General-
na Międzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych (MKZZ), 
przyznała, że są to kolejne przy-
kłady nieustannej kampanii an-
tyzwiązkowej prowadzonej przez 
reżim Łukaszenki. Wydaje się, że 

jest to również reakcja na kryty-
kę Łukaszenki i jego rządu za ak-
tywne wspieranie inwazji Rosji na 
Ukrainę. 

- Wzywamy do ich natychmiastowe-
go uwolnienia oraz zakończenia za-
straszania i prześladowania BKDP, 
jej kierownictwa i członków stowa-
rzyszonych - zaapelowała Burrow.

Piotr Ostrowski, Wiceprzewodni-
czący OPZZ, poparł apel szefowej 
ITUC. - Nigdy nie będzie naszej 
zgody na inwigilację związkowców, 
zastraszanie czy inne działania, któ-
re uniemożliwiają prowadzenie nie-
zależnej działalności związkowej 
- powiedział. 

;

Zatrzymania związkowców 
na Białorusi
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Wydział Międzynarodowy OPZZ, 
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Kraj

Tuż po Świętach Wielkanocnych ruszył kolejny transport z pomocą 
OPZZ dla ukraińskich uchodźców wojennych.

Tym razem przesłaliśmy konserwy 
mięsne, przeznaczone dla uchodź-
ców ze wschodniej Ukrainy, którzy 
znaleźli schronienie w ośrodkach 
wypoczynkowych Federacji Związ-
ków Zawodowych Ukrainy (FZZU) 
przy granicy polskiej. Konserwy 
dotarły do magazynu w Przemy-
ślu. Tam zostały przekazane przed-
stawicielom FZZU, która zapewniła 
transport do Ukrainy. Konserwy za-
kupiono w Zakładach Mięsnych So-
kołów z funduszy pochodzących ze 
zbiórki na pomoc uchodźcom, zor-
ganizowanej przez OPZZ. 

Warto podkreślić, że Sokołów zre-
zygnował z marży ze sprzedaży 
konserw. Zapewnił także bezpłatny 
transport produktów z zakładu do 
Przemyśla.

Przypomnijmy: OPZZ podpisało 
umowę z FZZU w sprawie udzie-
lania pomocy humanitarnej. Isto-
tą porozumienia jest to, że przyj-
mujący pomoc zgłaszają konkret-
ne potrzeby, które następnie są 
realizowane przez OPZZ. Unika-
my w ten sposób przekazywania 
uchodźcom niepotrzebnych rzeczy.

Dary OPZZ dla ukraińskich 
uchodźców
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