
W tych trudnych czasach dla Ukrainy 
i jej obywateli, Prezydium Ogólnopolskie-
go Porozumienia Związków Zawodowych 
apeluje o udzielanie im pomocy. Wszyscy 
chcemy pomagać, ale ważne, aby ta po-
moc była skuteczna i optymalnie dostoso-
wana do potrzeb. OPZZ informuje rów-
nież, że uruchomiony został punkt infor-
macyjny POMOC DLA UKRAINY, pod 
linkiem.

Apel Prezydium OPZZ o udzielanie pomocy 
obywatelom Ukrainy

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych, obradujące na nad-
zwyczajnym posiedzeniu 1 marca 2022 r., 
potępia bezpodstawny, terrorystyczny atak 
Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę. 
Prezydium OPZZ popiera również działania 
rządu, zapewniającego uchodźcom wojen-
nym z Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do 
Polski oraz kompleksową pomoc.

Wzywamy Rosję do zakończenia bezsen-
sownej wojny i wycofania swoich wojsk 
z wolnej Ukrainy!

W związku z niezwykle trudną sytuacją 
obywateli Ukrainy, przebywających zarów-
no w swoim kraju, jak i tych, którzy przekro-
czyli granicę z Polską, apelujemy o udziela-
nie im wszechstronnej pomocy.

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posie-
dzenie Prezydium Rady Dialogu Społeczne-
go, na którym omawiano m.in. temat wspar-
cia dla obywateli Ukrainy. Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej uznał, że dla jak najlepszej 
koordynacji wsparcia, optymalne są działa-
nia scentralizowane, stąd sugerujemy, aby 
w miarę możliwości nasze inicjatywy w tym 
zakresie odbywały się za pośrednictwem 
źródeł rządowych i były tam zgłaszane. Do-
stępna jest już strona internetowa pomaga-
mukrainie.gov.pl, na której można znaleźć 
wszystkie potrzebne informacje. Wszyscy 
chcemy pomagać, ale chcemy również, aby 
ta pomoc była skuteczna i optymalnie dosto-
sowana do potrzeb.

Informujemy również, że w OPZZ po-
wstał punkt informacyjny POMOC DLA 
UKRAINY (tel. +48 572426485, e-mail: 
pomoc.ukraina@opzz.org.pl).

Apelujemy o pomoc w ramach naszych 
możliwości.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych
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Apel RDS w sprawie 
agresji na Ukrainę

Komunikat Prezydium RDS 
w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

W związku z agresją militarną Federa-
cji Rosyjskiej wobec Ukrainy, partne-
rzy społeczni Rady Dialogu Społecznego 
wystosowali specjalny apel o deeskalację 
konfliktu i przywrócenie pokoju w rela-
cjach międzynarodowych. Wyrażają rów-
nież solidarność z narodem ukraińskim 
i wzywają do współpracy we wsparciu 
obywateli Ukrainy.

Apel strony pracowników i strony pra-
codawców Rady Dialogu Społecznego 
w sprawie agresji na Ukrainę

Partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecz-
nego z oburzeniem przyjmują nieupraw-
niony i skandaliczny akt rosyjskiej agre-
sji wobec Ukrainy. Militarna ingerencja 
w spójność terytorialną innego państwa 
i prowadzenie polityki podbojów to zacho-
wania wykraczające poza ramy współcze-
snego porządku międzynarodowego i zasłu-
gujące na potępienie. Działania Rosji wyma-
gają zdecydowanej i odważnej odpowiedzi 
społeczności międzynarodowej. Apeluje-
my o podjęcie działań niezbędnych do po-
wstrzymania agresji Rosji i szybkiego poko-
jowego zakończenia kryzysu.

Wyrażamy jednocześnie głęboką solidar-
ność z narodem ukraińskim. Wzywamy do 
współpracy we wsparciu Ukrainy i jej oby-
wateli, w tym poprzez zacieśnianie więzi 
handlowych i inwestycyjnych. 

W obliczu agresji militarnej wspólnym obo-
wiązkiem społeczności międzynarodowej 
jest podjęcie niezbędnych działań, które po-
mogą Ukrainie przetrwać ten trudny czas. 
Wzywamy do współpracy politycznej, go-
spodarczej, finansowej, której efektem bę-
dzie wsparcie naszego wschodniego sąsia-
da. Ukraina zasługuje na pomoc i tej pomo-
cy oczekuje.

RDS jako instytucja reprezentująca najważ-
niejsze organizacje społeczeństwa obywa-
telskiego - organizacje pracodawców i pra-
cowników wyrażając potępienie dla łama-
nia porządku międzynarodowego i agresji 
Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy apeluje 
o dialog i przywrócenie pokoju w relacjach 
międzynarodowych.

 
Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku

Prezydium Rady Dialogu Społecznego 
spotkało się na nadzwyczajnym posie-
dzeniu 28 lutego br. Partnerzy społecz-
ni i strona rządowa rozmawiali o bieżącej 
sytuacji w Ukrainie. Prezydium wezwało 
Rosję do zaprzestania ataków.

Prezydium RDS potępia militarną agre-
sję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to 
nieuzasadniony i bezwzględny atak terroru, 

łamiący wszelkie reguły prawa międzynaro-
dowego i cywilizowanych stosunków mię-
dzy państwami. Wzywamy Rosję do zaprze-
stania ataków!

Prezydium RDS popiera działania rządu RP 
zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwie-
nia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla 
uchodźców, obejmującą aktywizację zawo-
dową i możliwość podjęcia przez nich pracy 

na terenie RP. Partnerzy społeczni wskaza-
li jednocześnie, że efektywność komplek-
sowej pomocy uchodźcom wojennym wy-
maga koordynacji działań ze strony rządu, 
instytucji samorządowych, organizacji po-
zarządowych i partnerów społecznych.

Treść komunikatu Prezydium RDS
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Diamenty OPZZ - ruszyła 
kolejna edycja konkursu

Ruszyła kolejna – już czwarta – edy-
cja konkursu „Diamenty OPZZ”. Ser-
decznie zapraszamy do zgłaszania 
kandydatek i kandydatów do nagrody. 
Można zgłaszać ich w czterech katego-
riach: Najlepszy związkowiec, Najlep-
sza organizacja członkowska OPZZ, 
zrzeszająca do 500 członków, Najlep-
sza organizacja członkowska OPZZ, 
zrzeszająca powyżej 500 człon-
ków, Najlepszy pracodawca, u któ-
rego działa organizacja członkowska 
OPZZ. Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 15 września 2022 r. Zapraszamy 
i czekamy!

Przypomnijmy, że ideą Konkursu, or-
ganizowanego z myślą o najlepszych 
organizacjach związkowych, związ-
kowcach i pracodawcach, jest nagra-
dzanie tych, którzy mają szczególne za-
sługi we wcielaniu w życie najważniej-
szych postulatów związkowych, takich 
jak prawo do godnej pracy, płacy i eme-
rytury. Pragniemy uhonorować nie tyl-
ko związkowców i ich organizacje, ale 

także pracodawców, którzy dostrzega-
ją potrzebę budowania partnerskich re-
lacji w stosunkach pracy oraz koniecz-
ność wzmacniania dialogu społecznego.

Kolejna edycja konkursu „Diamenty 
OPZZ” rozpoczyna się w trudnym cza-
sie. W poprzednich latach musieliśmy 
walczyć z pandemią, teraz obok nas to-
czy się wojna. Inwazja Rosji na Ukra-
inę zmienia oblicze znanego nam świata. 
Rosnąca stale liczba uchodźców z tere-
nów objętych wojną będzie miała wpływ 
m.in. na rynek pracy. W pomoc Ukra-
ińcom zaangażowani są zarówno pra-
cownicy, jak i pracodawcy. Dlatego te-
raz właśnie tak ważne jest dostrzeżenie 
i wyróżnienie tych wszystkich, którzy 
realizują postulaty pracownicze oraz 
działają dla dobra wspólnego.

Jeżeli w Waszym miejscu pracy lub re-
gionie są osoby, które powinny otrzy-
mać „Diamenty OPZZ”, zgłoście je do 
Konkursu.

Kandydatów można zgłaszać w czte-
rech kategoriach:

1. Najlepszy związkowiec

2. Najlepsza organizacja członkowska 
OPZZ, zrzeszająca do 500 członków

3. Najlepsza organizacja członkow-
ska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 
członków

4. Najlepszy pracodawca, u które-
go działa organizacja członkowska 
OPZZ.

Laureatów wyłoni kapituła konkursowa. 
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie na-
gród odbędzie się w grudniu 2022 r. Ter-
min nadsyłania zgłoszeń mija 15 wrze-
śnia 2022 r.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adre-
sem e-mail: konkurs@opzz.org.pl
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Skala aktywności zawodowej kobiet w Polsce na 
tle innych państw europejskich jest niska, wyno-
si niewiele ponad 63 proc. w stosunku do 68 proc 
w UE. W Polsce 10 proc. kobiet i zaledwie 4 proc. 
mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze cza-
su pracy, który sprzyja godzeniu obowiązków 
zawodowych i rodzinnych, podczas gdy w UE 
w niepełnym wymiarze jest zatrudnionych ogó-
łem 32 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn. Wpływ 
pandemii na aktywność zawodową kobiet był ne-
gatywny. Obowiązki wobec rodziny uniemożli-
wiły większemu odsetkowi kobiet (24 proc.) niż 
mężczyzn (13 proc.) poświęcenie czasu na pracę. 

Aktywność zawodowa Polek jest niska w porów-
naniu do aktywności zawodowej kobiet w innych 
krajach Unii Europejskiej: niewiele ponad 63 proc. 
kobiet w wieku produkcyjnym jest aktywnych za-
wodowo, w stosunku do średnio 68 proc. w UE. 
Najrzadziej aktywne zawodowo są kobiety z grup 
słabiej wykształconych, mieszkających w mniej-
szych miejscowościach i na wsi oraz będących mat-
kami dwójki i większej liczby małych dzieci. Napo-
tykają one bariery w postaci nieelastycznego czasu 
pracy, nieatrakcyjnych finansowo miejsc pracy, ob-
ciążenia obowiązkami domowymi i opiekuńczymi 
i braku instytucji świadczących usługi opiekuńcze 
dla małych dzieci.

Skala zatrudnienia na część etatu

Praca w niepełnym wymiarze godzin sprzyja go-
dzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych, 
lecz jest ona nierównomiernie rozdzielona między 
kobietami i mężczyznami: w UE 32 proc. kobiet 
pracuje na część etatu wobec 9 proc. mężczyzn. Sy-
tuacja w poszczególnych państwach członkowskich 
jest także bardzo zróżnicowana — najwięcej ko-
biet pracuje w niepełnym wymiarze godzin w Ho-
landii (76 proc.), Austrii (47 proc.) i Niemczech (46 
proc.), a mężczyzn - w Holandii (27 proc.) i Danii 
(16 proc.). Najniższy odsetek odnotowano w Bułga-
rii (2 proc. dla obu płci). W Polsce 10 proc. kobiet 
pracuje w niepełnym wymiarze (wobec zaledwie 4 
proc. mężczyzn).

Stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn

W urzędach pracy zarejestrowanych jest 927,1 tys. 
osób bezrobotnych, w tym 495 959 kobiet i 431 153 
mężczyzn. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezro-
botnych wynosi 53 proc. Bezrobotne kobiety cha-
rakteryzują się odmienną strukturą wykształce-
nia niż mężczyźni, bowiem 58 proc. kobiet bezro-
botnych posiada wykształcenie średnie i wyższe, 
podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie 
wykształcenia wynosi 38 proc. Kobiety dominu-
ją wśród długotrwale bezrobotnych (58 proc.) mi-
mo, że są młodsze i lepiej wykształcone od bezro-
botnych mężczyzn.

Wpływ pandemii na aktywność zawodową 
kobiet

Negatywne skutki wynikające z pandemii są 
w znacznie większym stopniu odczuwane przez ko-
biety, które łącząc różne role społeczne, a w szcze-
gólności zawodowe z rodzinno-domowymi, do-
świadczają większego obciążenia. Nierówności 
między płciami się nasilają, oddziałując na aktyw-
ność zawodową kobiet, ich możliwości rozwoju 
i aspiracje zawodowe. Kryzys wywołany pandemią 
stwarza poważne ryzyko odwrócenia dotychcza-
sowych dziesięcioleci korzyści osiągniętych w za-
kresie równości płci, zwłaszcza jeśli działalność 
jest dodatkowo utrudniona w sektorach, w których 
dominują kobiety. Jednym z efektów nierówności 
płciowej na rynku pracy jest większe obciążenie, ja-
kie pandemia spowodowała w przypadku kobiet niż 
mężczyzn. W szczególności dla kobiet, w wyniku 
koncentracji aktywności w domu podczas pande-
mii, nastąpiło ogólne pogorszenie równowagi mię-
dzy życiem zawodowym, a prywatnym. Obowiązki 
wobec rodziny uniemożliwiły większemu odsetko-
wi kobiet (24 proc.) niż mężczyzn (13 proc.) poświę-
cenie czasu na pracę.

Pojawiające się zjawisko retradycjonalizacji (czy-
li odwrócenia korzyści osiągniętych w zakresie 
równości płci) to reset procesów równouprawnie-
nia: uczynienie kobiet na powrót gospodyniami 
domowymi, a mężczyzn tymi, którzy gromadzą 

zapasy, łowcami; obciążenie tych pierwszych od-
powiedzialnością za reprodukowanie codzienności 
wspólnoty rodzinnej, a tych drugich za trzymanie 
ręki na pulsie zmian w sferze publicznej; powiąza-
nie tych pierwszych z lękiem, bezradnością, nie-
pokojem o przyszłość, a tych drugich z wyważoną 
analizą możliwych zagrożeń, planowaniem, przy-
gotowywaniem strategii przetrwania. Koniecz-
ność przestawienia się na pracę zdalną przez kobie-
ty, które wcześniej realizowały ją poza domem mo-
że stać się czynnikiem prowadzącym do obniżania 
jej realnej wartości (jako mniej istotnej). W rezulta-
cie pandemia może prowadzić do zwiększonej dys-
kryminacji kobiet na rynku pracy. Pandemia szcze-
gólnie dotknęła pracujące matki, ujawniając jesz-
cze mocniej napięcia, przed którymi stają wobec 
oczekiwań społecznych. Można nawet się spotkać 
z określeniem Matka Polka Pandemiczna. To kobie-
ta, która pracuje dłużej niż do tej pory, jest ona jed-
nocześnie również nauczycielką, sprzątaczką, ku-
charką i organizatorką domowego życia. Czas pa-
nowania koronowirusa wymógł na wielu kobietach, 
by łączyły swoje nowoczesne życia z rolą tradycyj-
nej pani domu czy opiekunki ogniska domowego.

Uwarunkowania sytuacji i aktywności zawodo-
wej kobiet

Zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia ze wzglę-
du na płeć wzrasta wraz z liczbą dzieci w rodzinie. 
Współczynnik zatrudnienia kobiet bez dzieci wy-
nosi 66 proc., w porównaniu do 74 proc. dla męż-
czyzn. W rodzinach z jednym dzieckiem pracuje 
71 proc. kobiet i 86 proc. mężczyzn, a w rodzinach 
z dwojgiem dzieci odpowiednio 72 proc. i 90 proc.. 
W rodzinach z trojgiem i więcej dzieci współczyn-
nik zatrudnienia kobiet spada do 57 proc. dla kobiet, 
w porównaniu z 85 proc. dla mężczyzn. Taka sa-
ma prawidłowość występuje w zdecydowanej więk-
szości krajów UE. Czynnikami wpływającymi na 
sytuację i aktywność zawodową kobiet są ponad-
to wykształcenie (im wyższe, tym wyższa aktyw-
ność zawodowa kobiet), warunki pracy (im wyższa 
dyskryminacja płacowa lub/i opodatkowanie pracy, 
tym niższa aktywność zawodowa kobiet), warunki 
dla przedsiębiorczości (im bardziej sprzyjające, tym 
większa aktywność zawodowa kobiet).

Trzy główne obszary, w których polityka publiczna 
może zwiększyć aktywność zawodową kobiet, to:

• rynek pracy przyjazny rodzicom

• lepsza jakość usług opiekuńczych i eduka-
cyjnych dla małych dzieci

• większe zaangażowanie mężczyzn w opie-
kę i prace domowe.

Matka Polka Pandemiczna 
na rynku pracy
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Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych apeluje do premie-
ra Mateusza Morawieckiego o wspar-
cie dla uciekających przed wojną oby-
wateli Ukrainy. Wnioskuje także 
o wstrzymanie decyzji o zobowiąza-
niu cudzoziemca do powrotu na Ukra-
inę wraz z zakazem ponownego wjaz-
du na terytorium RP. 

Szanowny Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów

Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych wyraża solidarność z na-
rodem ukraińskim, który stanął w obli-
czu rosyjskiej agresji militarnej i potępia 
rozpoczęcie przez Federację Rosyjską 
inwazji na terenie Ukrainy. Stoimy na 
stanowisku, że Polska powinna udzielić 
wsparcia obywatelom Ukrainy, również 
tym, którzy żyją i pracują razem z nami.

W związku z powyższym, Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Zawo-
dowych wnioskuje do Pana Premie-
ra, aby zobowiązał podległe służby, aby 
do czasu zakończenia stanu wojenne-
go w Ukrainie wstrzymać wydawanie 
w stosunku do obywateli Ukrainy decy-
zji o zobowiązaniu cudzoziemca do po-
wrotu na Ukrainę wraz z zakazem po-
nownego wjazdu na terytorium RP oraz 
aby wstrzymać egzekucję decyzji wyda-
nych w następstwie kontroli legalności 
zatrudnienia i wykonywania pracy.

Postulujemy wprowadzenie przepisów 
prawnych, które podobnie jak te zawarte 
w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 
t.j.), umożliwią obywatelom Ukrainy 

przedłużenie ważności z mocy prawa ni-
żej wymienionych dokumentów:

• zezwoleń na pracę oraz zezwoleń 
na pracę sezonową, o których mowa 
w art. 88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy,

• oświadczeń o powierzeniu wykony-
wania pracy cudzoziemcowi, wpi-
sanym do ewidencji oświadczeń 
na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy,

• wiz krajowych, - celem wykonywa-
nia pracy na terytorium RP do upły-
wu 30. dnia następującego po odwo-
łaniu na Ukrainie stanu wojennego.

OPZZ apeluje do Premiera 
o pomoc dla obywateli Ukrainy

5/ 15
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Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Walki z Dyskryminacją Raso-
wą 19 marca br. pod siedzibą Ko-
mendy Głównej Straży Granicz-
nej w Warszawie odbyła się poko-
jowa demonstracja. Jak co roku, 
w tym wydarzeniu nie mogło za-
braknąć przedstawicieli Ogólno-
polskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych. W demonstra-
cji wziął udział Piotr Ostrowski, 
Wiceprzewodniczący OPZZ.

- Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem 
z jaką gościnnością i życzliwością 

odnoszą się Polki i Polacy do uchodź-
ców z ogarniętej wojną Ukrainy. 
Nie do zaakceptowania jest jednak 
sytuacja, że dokonujemy selekcji 
uchodźców na lepszych i gorszych. 
Nie ma naszej zgody na dyskrymi-
nację, segregację, inne traktowanie 
uchodźców ze względu na kolor ich 
skóry, religię czy narodowość - pod-
kreślił w swoim wystąpieniu pod-
czas demonstracji Piotr Ostrowski, 
nawiązując do sytuacji na polsko-
-białoruskiej granicy.

- Najlepszą formą integracji uchodź-
ców jest włączenie ich w rynek pra-
cy. Musimy zrobić wszystko, aby 
uchodźcy nie byli dyskryminowa-
ni na rynku pracy. Bez względu na 
to skąd pochodzą, w takim samym 
stopniu zasługują na godną pracę 
i godziwe wynagrodzenie - zazna-
czył Wiceprzewodniczący OPZZ.

Uczestnicy demonstracji przeszli 
spod siedziby KG Straży Granicz-
nej pod Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów.

OPZZ w Międzynarodowym Dniu 
Walki z Dyskryminacją Rasową

6 / 14
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Komisja Kobiet OPZZ, która obradowała 
4 marca 2022 r. przyjęła dwa ważne doku-
menty: Oświadczenie w sprawie aktual-
nej sytuacji na Ukrainie oraz Stanowisko 
w sprawie zmian prawnych wzmacniają-
cych sytuację kobiet w środowisku pracy 
i życiu społecznym.

Domagamy się respektowania praw czło-
wieka uchodźczyń z Ukrainy

W swoim Oświadczeniu Komisja Kobiet 
OPZZ potępia militarną agresję i inwa-
zję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wzy-
wa do zakończenia ataków, podjęcia dialo-
gu i przywrócenia pokoju. Solidaryzujemy 
się z kobietami i dziećmi uciekającymi z oj-
czyzny, szukającymi schronienia w krajach 
sąsiednich! Solidaryzujemy się ze wszystki-
mi obrońcami Ukrainy, którzy walczą z bru-
talnym i agresywnym atakiem ze strony Ro-
sji, w tym również z kobietami walczącymi 
na froncie wojennym, będącymi pracowni-
cami ochrony zdrowia, służb mundurowych 
- piszą członkinie Komisji Kobiet OPZZ.  
- Wiele z nich nie może opuścić swojego kra-
ju z powodu charakteru wykonywanej pra-
cy. Podkreślamy, że bezprawność działań 
wojennych skierowanych przeciwko spo-
łeczeństwu ukraińskiemu jest nie do zaak-
ceptowania w demokratycznym świecie. 
Konflikty zbrojne i kryzysy humanitarne 
mają szczególnie negatywny wpływ na sy-
tuację kobiet. Przemoc seksualna wobec ko-
biet i dziewcząt jest wykorzystywana ja-
ko narzędzie i broń wojenna. Podobnie jest 

z przemocą domową czy handlem ludźmi 
– zjawiskami szczególnie nasilającymi się 
podczas wojen. To kobiety i dziewczęta, tak-
że te będące uchodźczyniami, często są ofia-
rami tych zjawisk, a ich podstawowe prawa 
człowieka do zdrowia i bezpieczeństwa – są 
bezwzględnie naruszane. Nie możemy ak-
ceptować życia w takim świecie! - dodają 
członkinie Komisji.

Komisja Kobiet OPZZ domaga się zapew-
nienia podstawowych praw człowieka ukra-
ińskim kobietom i dziewczętom! Apeluje-
my o wsparcie finansowe i logistyczne dla 
uchodźców, m.in. zapewnienie odpowied-
niego zakwaterowania, dostępu do opie-
ki zdrowotnej i psychologicznej, wsparcia 
w opiece nad dziećmi, otwarcia przyjaznego 
dla kobiet rynku pracy, a w sytuacjach kry-
zysowych – pomocy społecznej.

Żadnej osobie uciekającej z Ukrainy nie 
wolno odmówić bezpiecznego przejścia 
i wjazdu przez granicę, bez względu na płeć 
czy pochodzenie.

Domagamy się zmian przepisów i walki ze 
stereotypami

W Stanowisku w sprawie zmian prawnych 
wzmacniających sytuację kobiet w środo-
wisku pracy i życiu społecznym, członkinie  
Komisji przypominają, że od lat domaga-
ją się zmian przepisów prawnych eliminują-
cych bariery w życiu zawodowym i społecz-
nym kobiet oraz utrwalających nierówności 

i stereotypy. Państwo polskie ma wiele do 
zrobienia w sferze zwiększania i pogłębiania 
świadomości społecznej, o czym przypomi-
namy rządzącym i stanowiącym prawo.

Komisja Kobiet OPZZ nieustannie walczy 
o prawa polskich kobiet i postuluje o:

• wprowadzenie monitoringu wynagro-
dzeń w przedsiębiorstwach, co pozwo-
li przeciwdziałać luce płacowej po-
między zarobkami kobiet i mężczyzn 
oraz wyrównać różnice w awansie za-
wodowym,

• tworzenie przez państwo nowych, ta-
nich żłobków i przedszkoli, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, uła-
twiających kobietom godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego oraz sprzy-
jających ich decyzjom o macierzyń-
stwie, jak i rozwoju zawodowym,

• likwidację tzw. umów śmieciowych 
i fałszywego samozatrudnienia – form 
zatrudnienia pozbawiających pra-
cownice należnych im praw kodekso-
wym (urlopy, ochrona stosunku pra-
cy, świadczenia z ubezpieczeń spo-
łecznych);

• przeciwdziałanie zjawiskom segrega-
cji płci w edukacji i feminizacji bran-
żowej, w tym zachęcanie kobiet do po-
dejmowania kształcenia w zawodach 
technicznych,

• stworzenie i upowszechnienie proce-
dur zgłaszania molestowania, dyskry-
minacji czy mobbingu w miejscach 
pracy, szczególnie tych, gdzie proce-
dury te nie istnieją;

• systematyczne zwiększanie i pogłę-
bianie świadomości w powyższych za-
kresach, także poprzez gromadzenie 
unijnych danych na temat występowa-
nia tych zjawisk oraz przełamywanie 
stereotypów płci w społeczeństwie.

Tylko dzięki przepisom zwalczającym ste-
reotypy i nierówności Polska stanie się spra-
wiedliwym i przyjaznym miejscem do życia 
dla wszystkich, obywatelek i obywateli.

Oświadczenie i stanowisko 
Komisji Kobiet OPZZ



www.opzz.org.pl  |  e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl   |  tel.: (22) 551-55-05  |  00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 8 / 14

Kraj

Rozmowa z Barbarą Popielarz, Wiceprze-
wodniczącą OPZZ

Rozmawiamy w szczególnym czasie. Trwa 
agresja Rosji na Ukrainę. Cierpią niewin-
ni ludzie, kobiety, dzieci, starcy. Niszczone 
są miasta.

Barbara Popielarz: Z bólem serca obserwuję 
wydarzenia na Ukrainie. Włączyłam się w po-
moc, jeszcze wczoraj zawiozłam najpotrzeb-
niejsze produkty do Centrum Aktywności Lo-
kalnej na Maślicach we Wrocławiu. Jestem 
w stałym kontakcie z moimi przyjaciółmi, 
którzy wspierają uchodźców. Mam poczucie, 
że każda para rąk jest teraz potrzebna, że zda-
jemy egzamin z przyzwoitości.

Wszyscy mocno przeżywamy te trudne 
chwile. Ale chciałabym teraz porozmawiać 
o innych problemach. Jak Pani ocenia, czy 
Polska jest krajem przyjaznym kobietom?

B.P.: Nie oszukujmy się, w ostatnich latach 
Polska jest coraz mniej przyjazna kobietom: 
proponuje się im niższe zarobki, pracę w mniej 
płatnych sektorach, mają mniejsze możliwo-
ści awansu zawodowego, są narażone na mob-
bing i molestowanie. Wystarczy przypomnieć, 
że wprowadzono zakaz aborcji, że utrudnio-
ny jest dostęp do środków antykoncepcyjnych, 
że ogranicza się edukację seksualną. Nie-
stety, tę złą sytuację pogorszyła jeszcze bar-
dziej pandemia COVID-19. Kobiety częściej 
niż mężczyźni musiały rezygnować z pracy, 
by opiekować się dziećmi lub ciężko chorymi 
członkami rodziny. Tak nie może być! OPZZ 
przygotował przed Międzynarodowym Dniem 
Kobiet kampanię pod hasłem: OPZZ też jest 
kobietą! W kolejnych dniach będziemy mówić 
o najważniejszych problemach, którym muszą 
stawiać czoła Polki w środowisku pracy. 

Jak wyglądają działania OPZZ na rzecz 
kobiet?

B.P.: OPZZ od wielu lat zwraca uwagę na 
niedoskonałości polskiego prawa i problemy, 

które dotykają kobiety. Apelujemy np. o wpro-
wadzenie monitoringu wynagrodzeń w przed-
siębiorstwach. Wspieramy złożony w Sej-
mie projekt, który zakłada, że wszyscy praco-
dawcy zatrudniający ponad 20 osób musieliby 
monitorować i informować rząd o różnicach 
w płacach kobiet i mężczyzn. OPZZ od same-
go początku wspiera tę inicjatywę.

Który z problemów, Pani zdaniem, jest naj-
ważniejszy do rozwiązania?

B.P.: Musimy skończyć ze śmieciówkami 
i fałszywym samozatrudnieniem. Pracownicy 
i pracownice na śmieciówkach nie mają pra-
wa do urlopu, a kobiety w ciąży nie są objęte 
ochroną przed zwolnieniem. Dlatego kobiety, 
które chcą mieć dzieci, odkładają w czasie de-
cyzję o macierzyństwie. Należałoby też uela-
stycznić czas pracy, uczynić go przyjaznym 
rodzicom.

Najczęściej to na kobiety spada obowią-
zek opieki na dziećmi. Często po urodze-
niu dziecka poświęcają się jego wychowaniu 
i rezygnują z pracy.

B.P.: Oczywiście! Dlatego trzeba wspierać 
tworzenie nowych, tanich żłobków i przed-
szkoli, zarówno publicznych, jak i prywat-
nych. Jest ich za mało. Kobiety albo nie decy-
dują się na ciążę, albo po urodzeniu rezygnu-
ją z pracy, bo brakuje instytucji świadczących 
usługi opiekuńcze.

Mam wątpliwości czy działania systemo-
we pomogą. Jest tyle stereotypów dotyczą-
cych płci, które wdrukowuje się nam w dzie-
ciństwie do głów. Ma Pani pomysł jak to 
zmienić?

B.P.: Myślę, że młodzież nie postrzega stereo-
typowo roli kobiet i mężczyzn. Są jednak mło-
dzi i jeszcze nie weszli na rynek pracy. Co do 
starszych, wierzę, że uda się zmienić ich po-
strzeganie świata, ale trzeba prowadzić kam-
panie informacyjne, przełamywać stereotypy 
płci w społeczeństwie, pogłębiać świadomość 

społeczną. Musimy także przeciwdziałać se-
gregacji płci w edukacji i feminizacji branżo-
wej, zachęcać kobiety do nauki w zawodach 
technicznych. OPZZ robi różne akcje, które 
mają na celu zmiany w wymienionych obsza-
rach. To ogrom pracy. Na wyniki trzeba będzie 
trochę poczekać.

Wiele kobiet narażonych jest na mobbing 
i dyskryminację w miejscu pracy. Jak moż-
na ograniczyć te zjawiska?

B.P.: Nie wiem, czy tak od razu uda się zro-
bić porządek z mobbingiem i dyskryminacją. 
Musimy jednak próbować i dlatego proponu-
jemy, by w każdym miejscu pracy stworzona 
była procedura zgłaszania molestowania, dys-
kryminacji czy mobbingu. Może być opraco-
wana i wdrożona przy udziale związku zawo-
dowego, we współpracy z HR-em czy działem 
kadr. Ważne, żeby pracownicy i pracownice 
wiedziały, gdzie i do kogo się zgłaszać w ta-
kich przypadkach. Taki system powinien po-
móc w eliminacji tych zjawisk.

Kilkanaście dni temu obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet. Czego życzyła 
Pani kobietom z tej okazji?

B.P.: Przede wszystkim spokoju i bezpieczne-
go jutra, a także odwagi i realizacji wszystkich 
zamierzeń. Mam też apel do mężczyzn, aby 
zamiast w tym miesiącu kupować nam kwiaty, 
przekazali pieniądze na pomoc Ukrainie.

Dziękuję za rozmowę.

 
 
Małgorzata Pawłowska, Biuro Prasowe OPZZ

Zapraszamy do obejrzenia klipu promującego 
kampanię: OPZZ też jest kobietą! 

Polska nie jest przyjazna kobietom

https://www.youtube.com/watch?v=wnHcQrRIX3o
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Deklaracje i zapewnienia rządu o potrzebie 
zmniejszenia luki płacowej są niewystarczające. 
Luka płacowa wciąż stanowi problem, z którym 
państwo sobie nie radzi. Dlatego dużą nadzie-
ję wiążemy z projektem dyrektywy w sprawie 
równości wynagrodzeń. Wprowadzając nowe 
rozwiązania możemy poprawić sytuację kobiet 
na rynku pracy i uczynić rynek pracy bardziej 
sprawiedliwym. Odpowiedzią na dyskryminację 
płacową jest monitoring wynagrodzeń w przed-
siębiorstwach i większa transparentność przy ich 
ustalaniu. To duże wyzwanie, przed którym sto-
ją związki zawodowe. Musimy się do niego odpo-
wiednio przygotować.

Chociaż zasada równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę została wprowadzona już w traktacie 
rzymskim z 1957 r., stanowiącym podstawę prawną 
istnienia i funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej, 
wciąż niezbędne są działania na rzecz jej pełnego 
urzeczywistnienia. W Polsce prawo do jednakowe-
go wynagrodzenia gwarantuje kobietom i mężczy-
znom Konstytucja RP (art. 33 ust. 2) oraz przepisy 
Kodeksu pracy (art. 112 i 183c).

Mogłoby się wydawać, że prawo chroni każdego 
przed dyskryminacją płacową w sposób wystarcza-
jący. W rzeczywistości jednak polskie ustawodaw-
stwo nie zapewnia skutecznej ochrony w tym zakre-
sie, a podejmowane przez rząd działania, ogranicza-
jące różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 
(tzw. lukę płacową), okazują się nieskuteczne.

Luka płacowa - co to takiego?

Luka płacowa to procentowa różnica w średnich za-
robkach kobiet i mężczyzn.

W Polsce, w zależności od przyjętej metodologii ba-
dań, kobiety zarabiały w 2020 r. średnio od 4,5% do 
14,7% mniej niż mężczyźni.

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycz-
nego (Eurostat) kobiety w Unii Europejskiej zara-
biały w 2020 r. średnio 13% mniej od mężczyzn. 
Sytuacja w państwach członkowskich jest bardzo 
zróżnicowana. Największą lukę płacową między 
kobietami a mężczyznami odnotowano w Łotwie 
(22,3%), Estonii (21,1%), Austrii (18,9%) i Niem-
czech (18,3%), a kraje UE o najniższej różnicy 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to Luksem-
burg (0,7%), Rumunia (2,4%) i Słowenia (3,1%).

W Polsce luka płacowa według najnowszych da-
nych Eurostat wyniosła w 2020 r. 4,5%. Mimo niż-
szego wyniku na tle innych państw UE, luka płaco-
wa w Polsce – po okresie spadku w latach 2014-2017 
– wzrosła w 2018 r. do 8,5%. Dopiero od roku 2019 
można zauważyć powolny trend spadkowy. Trze-
ba przy tym pamiętać, że dane Eurostatu nie biorą 
pod uwagę wszystkich branż, a dotyczą tylko przed-
siębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób oraz 
uwzględniają jedynie niektóre sektory gospodarki, 
w których nie występują duże różnice w wynagro-
dzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami.

W rzeczywistości luka płacowa jest większa, co do-
brze obrazują dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS). Z danych tych wynika, że przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w październiku 2020 
r. wyniosło 5748,24 zł, a różnica pomiędzy wyna-
grodzeniami kobiet i mężczyzn wynosiła 783,08 
zł. Oznacza to, że luka płacowa wyniosła de facto 
14,7%.

Z kolei przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogó-
łem brutto wyniosło 33,24 zł. Mężczyźni osiągnęli 
przeciętne godzinowe wynagrodzenie o 4,0% wyż-
sze od średniego dla gospodarki narodowej (tj. wyż-
sze o 1,33 zł), a kobiety – niższe o 4,5% (czyli niż-
sze o 1,50 zł). Przeciętne godzinowe wynagrodze-
nie brutto mężczyzn było o 8,9% (o 2,83 zł) wyższe 
od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brut-
to kobiet.

Najwyższa luka płacowa (30,4%) wystąpiła w sek-
cji PKD Działalność finansowa i ubezpieczenio-
wa, w której wśród zatrudnionych było blisko 2 ra-
zy więcej kobiet niż mężczyzn. Luka powyżej 20% 
występuje także w przypadku czterech sekcji: Dzia-
łalność finansowa i ubezpieczeniowa; Informacja 
i komunikacja; Pozostała działalność usługowa; 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów sa-
mochodowych, włączając motocykle.

W 2020 r. były tylko trzy sekcje PKD, w których 
zanotowano ujemne wartości wskaźnika luki pła-
cowej wskazujące na wyższe wynagrodzenia ko-
biet niż mężczyzn. Były to: Budownictwo; Trans-
port i gospodarka magazynowa; Dostawa wody, 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działal-
ność związana z rekultywacją. W sekcjach tych lu-
ka płacowa wahała się od minus 9,6% w sekcji Bu-
downictwo do minus 1,2% w sekcji Dostawa wody, 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działal-
ność związana z rekultywacją.

Analiza luki płacowej według stażu pracy wykaza-
ła, że była ona najmniejsza wśród zatrudnionych do 
2 lat, gdzie wyniosła 5,5%. Tylko w przypadku za-
trudnionych powyżej 20 lat przeciętne godzinowe 
wynagrodzenie kobiet było większe niż mężczyzn 
(minus 2,0%).

Rozkład luki płacowej według wykształcenia wska-
zuje, że na każdym poziomie wykształcenia prze-
ciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn w paź-
dzierniku 2020 r. było wyższe od przeciętnego go-
dzinowego wynagrodzenia kobiet – od niespełna 
13% w przypadku wykształcenia gimnazjalnego do 
ponad 24% w przypadku wykształcenia wyższe-
go z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego 
ekonomisty lub równorzędnym.

Wprowadzić obowiązek monitorowania i informo-
wania o luce płacowej

Lukę płacową powoduje wiele czynników ekono-
micznych, ale też kulturowych. Statystyki wska-
zują, że kobiety awansują wolniej i rzadziej niż 
mężczyźni. Nie pełnią tak często najwyższych 

stanowisk w organizacjach (tzw. szklany sufit). Czę-
ściej pracują w nisko opłacanych sektorach gospo-
darki, są bardziej skłonne pracować w niepełnym 
wymiarze czasu pracy i nie pracują tak często jak 
mężczyźni w godzinach nadliczbowych, co wynika 
z ich większego, z różnych powodów, zaangażowa-
nia w prowadzenie domu oraz sprawowania opieki 
nad dziećmi i chorymi lub niesprawnymi członka-
mi rodziny. Powoduje to zmniejszenie szans na roz-
wój zawodowy i pomijanie w awansach.

Nie bez znaczenia jest także przerwa w pracy zwią-
zana z macierzyństwem i przyjęty podział ról spo-
łecznych. W rezultacie niższych zarobków, mniej-
szej liczby przepracowanych godzin i lat oraz 
dłuższego trwania życia, kobiety mają niższe 
świadczenia emerytalne i są bardziej narażone na 
ubóstwo niż mężczyźni. Niepokojące jest, że różni-
ca w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn może się 
pogorszyć z powodu sytuacji pandemicznej. Wiele 
kobiet pracuje bowiem w sektorach najbardziej do-
tkniętych obostrzeniami, np. sektorze usług, w tym 
w restauracjach i hotelach.

Pomimo obowiązywania w Polsce wielu przepisów 
chroniących przed dyskryminacją płacową, realiza-
cja praw pracowników, w tym kobiet, jest w prakty-
ce utrudniona.

Trzeba pamiętać, że uzyskanie odszkodowania za 
dyskryminację ma charakter indywidualny. Tym-
czasem osoba, która czuje się dyskryminowana, 
występuje o odszkodowanie nie mając żadnych in-
formacji o poziomie płac i luce płacowej w swojej 
firmie czy instytucji.

Dlatego OPZZ uważa, że konieczny jest monito-
ring wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i większa 
transparentność przy ich ustalaniu. Należy wpro-
wadzić instrument prawny, który służyłby rów-
ności wobec płci w polityce płacowej stosowanej 
przez pracodawców. W tym celu powinien istnieć 
obowiązek monitoringu płac kobiet i mężczyzn 
u danego pracodawcy. Rozwiązanie to zachęciło-
by firmy do głębszej analizy różnic płacowych we-
dług płci w danej jednostce i prezentacji wyników. 
W przypadku identyfikacji u danego pracodawcy 
różnic płacowych, instrument zobowiązywałby go 
do podjęcia działań naprawczych.

Odpowiedzią na postulat OPZZ jest projekt dyrek-
tywy dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze 
względu na płeć i likwidacji różnic w równym 
traktowaniu kobiet i mężczyzn. Propozycja dy-
rektywy jest realną szansą na znaczący postęp 
w walce o równe płace. OPZZ aktywnie uczestni-
czy w pracach nad projektem dyrektywy, zgłasza-
jąc rządowi i Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych swoje wnioski i postulaty. 

Precz z luką płacową! Równe 
wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn
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Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ 
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Prezydium OPZZ oceniło efek-
tywność mechanizmu waloryza-
cji świadczeń emerytalno-rento-
wych. 15 marca przyjęło Stano-
wisko, w którym rekomenduje 
konieczne reformy.

Waloryzacja dwa razy w roku

W ocenie Prezydium OPZZ naj-
większym zagrożeniem dla gospo-
darstw domowych emerytów i ren-
cistów jest bardzo wysoka inflacja, 
która według Głównego Urzędu 
Statystycznego wzrosła w styczniu 
2022 roku o 9,2 proc. w porówna-
niu z analogicznym miesiącem po-
przedniego roku. Niedługo może 
zbliżyć się do 10 proc. Tak wyso-
kiego tempa wzrostu cen nie odno-
towano od 22 lat. Prezydium OPZZ 
zauważa, że inflacja stanowi poważ-
ne zagrożenie dla sytuacji material-
nej emerytów i rencistów. Tzw. 14 
emerytura, chociaż podejmuje pró-
bę złagodzenia problemów finan-
sowych osób otrzymujących niskie 

świadczenia emerytalne i rentowe, 
ma charakter incydentalny i w per-
spektywie długofalowej nie przy-
niesie oczekiwanych rezultatów.

Prezydium OPZZ uznaje za ko-
nieczną reformę ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, by świad-
czenia emerytalno-rentowe były 
waloryzowane zgodnie z mecha-
nizmem uwzględniającym realny 
wzrost przeciętnego wynagrodze-
nia w stopniu wyższym niż aktu-
alnie. Prezydium OPZZ proponu-
je wprowadzenie przepisu obligują-
cego rząd do tego, by świadczenia 
emerytalno-rentowe były waloryzo-
wane nie raz w roku, a dwukrotnie 
– w marcu i we wrześniu w przy-
padku, jeśli inflacja w pierwszym 
półroczu przekroczy 5 proc. Me-
chanizm dwukrotnej, warunkowej 
waloryzacji będzie stanowić dodat-
kową ochronę i zagwarantuje go-
spodarstwom emerytów i rencistów 

utrzymanie realnej wartości świad-
czeń w przypadku wysokiej inflacji.

Zahamować spadającą stopę 
zastąpienia

Z roku na rok spada stopa zastąpie-
nia, a więc stosunek między śred-
nim wynagrodzeniem, a przecięt-
ną nowo przyznawaną emeryturą. 
Obecnie wynosi ona 42 proc. i może 
spaść poniżej 40 proc., przez co pol-
skie świadczenia emerytalne nie bę-
dą spełniać minimalnych standar-
dów Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy. Przypomnijmy, że w 2014 
r. roku stopa zastąpienia stanowi-
ła 52 proc. Biorąc pod uwagę po-
trzebę stałego zwiększania udziału 
emerytów i rencistów we wzroście 
gospodarczym i potrzebę zagwa-
rantowania im odczuwalnej popra-
wy sytuacji finansowej Prezydium 
OPZZ postuluje m.in. by podejmo-
wać działania na rzecz zachowania 
adekwatności wysokości świadczeń 
poprzez zahamowanie spadającej 
stopy zastąpienia, przede wszyst-
kim poprzez: zmianę mechanizmu 
obliczania świadczeń w zakresie 
ustalania zasad waloryzacji emery-
tur i rent opierając go na wskaźniku 
inflacji zwiększonym o co najmniej 
50 proc. realnego wzrostu przecięt-
nego wynagrodzenia w poprzednim 
roku kalendarzowym. Zwiększenie 
wskaźnika waloryzacji emerytur 
i rent, w części dotyczącej realne-
go wzrostu płac, nadal powinno być 
przedmiotem negocjacji w ramach 
Rady Dialogu Społecznego.

;

Prezydium OPZZ: NIE dla 
ubóstwa emerytów i rencistów!
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Prezydium OPZZ, obradujące 15 mar-
ca w warszawskiej siedzibie Konfederacji, 
zajęło się miejscem teleporad w systemie 
ochrony zdrowia. Przyjęto stanowisko w tej 
sprawie.

Prezydium zajęło się zmianami w organiza-
cji sytemu ochrony zdrowia, wymuszonymi 
przez trwającą już trzeci rok pandemię.

Czy to dobre zmiany?

Prezydium skupiło się na teleporadach. Pod-
stawą do dyskusji była analiza Wydziału Po-
lityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpie-
czeń i Zdrowia Biura OPZZ – opracowana 
przez Renatę Górną. W obszernym materia-
le wskazuje się, że pandemia Covid - 19 roz-
powszechniła teleporady oraz zmieniła orga-
nizację wizyt osobistych pacjentów, zarówno 
w podstawowej, jak i specjalistycznej opiece 
zdrowotnej. Dyskusja publiczna o tym, czy te-
leporady nie są nadużywane jako forma uzu-
pełniająca, a nie zastępująca leczenie pacjen-
tów jest wciąż aktualna, zwłaszcza w kon-
tekście nowego zjawiska będącego skutkiem 
pandemii - tzw. ,,długu zdrowotnego”. Polacy 
przestali się leczyć, ale też przestali być lecze-
ni (często z przyczyn obiektywnych), co by-
ło szczególnie widoczne w pierwszym etapie 
pandemii, przez zamknięcie na dłuższy czas 
przychodni i gabinetów lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej. Stąd porady zdalne sta-
ły się na pewien czas jedynym rozwiązaniem 
chroniącym zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Rekomendacje Rady Dialogu Społecznego

Problematyką świadczenia wizyt w formie te-
leporad, na wniosek strony społecznej, dwu-
krotnie (w marcu 2020 r. i we wrześniu 2021 r.) 

zajmował się doraźny Zespół problemowy ds. 
ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. 
W swoich rekomendacjach Rada wskazywała 
na konieczność bieżącego doskonalenia insty-
tucji teleporady jako dodatkowego elementu 
wspomagającego dostęp pacjentów do lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej. Podkreślano jed-
nak, że ta forma kontaktu z lekarzem nie mo-
że zastępować wizyty stacjonarnej. Rada zale-
cała systematyczną analizę wykorzystywania 
e – porad w systemie ochrony zdrowia wraz 
z określeniem długości kolejek pacjentów do 
świadczeń zdrowotnych.

Co wynika z analizy OPZZ?

Autorzy materiału przypominają, że czas pan-
demii upowszechnił teleporadę jako jedną 
z form leczenia. Na różnych etapach pande-
mii zmieniało się podejście do teleporad, w za-
leżności od konieczności zachowania dystan-
su społecznego i wprowadzanych obostrzeń. 
W opinii ekspertów OPZZ, teleporady powin-
ny mieć należne miejsce w systemie ochrony 
zdrowia jako forma uzupełniająca, a nie zastę-
pująca leczenie pacjentów. Natomiast zmiany 
prawne regulujące funkcjonowanie teleporad 
w systemie ochrony zdrowia powinny być mo-
dyfikowane w taki sposób, by nadrzędnym ce-
lem było respektowanie prawa pacjenta do je-
go decyzji o formie udzielanej mu porady – 
bezpośredniej lub zdalnej.

Prezydium podziela opinię ekspertów

W przyjętym Stanowisku Prezydium OPZZ 
podkreśla, że mimo stopniowego ,,odmraża-
nia” systemu ochrony zdrowia w pandemii, te-
leporady są wciąż nadużywane i traktowane na 
równi z osobistą wizytą pacjenta w gabinecie. 

- Stąd negatywnie oceniamy tę formę leczenia 
w sytuacjach, gdy jest ona zastępującą, a nie 
wspomagającą formą dostępności pacjentów 
do lekarzy. Z niepokojem odnosimy się także 
do zapowiadanego w przyszłości rozszerza-
nia stosowania teleporad w nocnej i świątecz-
nej opiece zdrowotnej – alarmuje Prezydium 
i zwraca się do Ministra Zdrowia o:

• ograniczenie udzielania teleporad i stoso-
wanie tej formy leczenia w uzasadnionych 
sytuacjach oraz respektowanie praw pa-
cjenta i jego woli do osobistego kontaktu 
z lekarzem;

• zróżnicowanie finansowania podmiotów 
leczniczych udzielających wizyt bezpo-
średnich i zdalnych;

• systematyczne monitorowanie stosowania 
teleporad w systemie ochrony zdrowia ce-
lem przeciwdziałania ich nadużywaniu;

• modyfikowanie zmian prawnych, regulu-
jących funkcjonowanie teleporad w sys-
temie ochrony zdrowia, w taki sposób, 
by nadrzędnym celem było przestrzega-
nie prawa pacjenta do jego decyzji o for-
mie udzielanej mu porady – bezpośredniej 
lub zdalnej.

Prezydium OPZZ zaapelowało do Ministra 
Zdrowia o pełne otwarcie systemu ochrony 
zdrowia i likwidowanie barier dostępności.

Prezydium OPZZ: teleporada 
jest dla pacjenta!
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Drugie w tym roku posiedzenie Rady OPZZ 
poświęcono głównie sytuacji kobiet na ryn-
ku pracy. Debata przeprowadzona 9 marca 
na forum naczelnego organu stanowiącego 
Konfederacji, wpisała się w kampanię pod 
hasłem: OPZZ też jest kobietą.

Tak nie może być!

Dyskusję otworzyła wiceprzewodnicząca Bar-
bara Popielarz. W jej opinii w ostatnich latach 
Polska jest coraz mniej przyjazna kobietom: 
proponuje im się niższe zarobki, pracę w mniej 
płatnych sektorach, mają mniejsze możliwości 
awansu zawodowego, są narażone na mobbing 
i molestowanie. - Niestety, złą sytuację, pogor-
szyła jeszcze bardziej pandemia COVID-19. 
Kobiety częściej niż mężczyźni musiały rezy-
gnować z pracy, by opiekować się dziećmi lub 
ciężko chorymi członkami rodziny. Tak nie 
może być!  - punktowała Barbara Popielarz. 
Wiceszefowa OPZZ podkreśliła, że Centrala 

od wielu lat zwraca uwagę na niedoskonałości 
polskiego prawa i problemy, które dotykają ko-
biety. - Apelujemy np. o wprowadzenie moni-
toringu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. 
Wspieramy złożony w sejmie projekt, który 
zakłada, że wszyscy pracodawcy zatrudniają-
cy ponad 20 osób musieliby monitorować i in-
formować rząd o różnicach w płacach kobiet 
i mężczyzn. OPZZ od samego początku wspie-
ra tę inicjatywę – mówiła Popielarz.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła wstęp-
ne wyniki badań ankietowych pn. „Kobiety 
i Mężczyźni w OPZZ: sytuacja, opinie i po-
trzeby członkiń i członków OPZZ”. 

14% - zróżnicowanie wynagrodzenia ze 
względu na płeć w UE

Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski przy-
bliżył założenia „Dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia 

stosowania zasady równości wynagrodzeń dla 
kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pra-
cę o takiej samej wartości za pośrednictwem 
mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń 
oraz mechanizmów egzekwowania”. Autorzy 
dokumentu, wskazując powody przedstawie-
nia wniosku podkreślają, że prawo do równe-
go wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za taką 
samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, 
jest jedną z podstawowych zasad Unii Euro-
pejskiej zapisaną w traktacie rzymskim. Wy-
móg zapewnienia równości wynagrodzeń zo-
stał określony we wcześniejszej dyrektywie 
(z 2006 r.) i zaleceniu Komisji Europejskiej 
w sprawie przejrzystości wynagrodzeń z 2014 
r. Jednak pomimo tych ram prawnych sku-
teczne wdrożenie w Unii Europejskiej wspo-
mnianej zasady i jej egzekwowanie w prak-
tyce jest nadal wyzwaniem. Za jedną z głów-
nych przeszkód uznano brak przejrzystości 
wynagrodzeń. Zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć utrzymuje się w UE na po-
ziomie około 14 %, a zróżnicowanie emerytur 

Rada OPZZ: czy Polska jest 
krajem przyjaznym kobietom?
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w UE wynosi 33 %. Komisja Europejska, po-
dobnie jak OPZZ, podkreśla, że pandemia CO-
VID-19 oraz jej skutki gospodarcze i społecz-
ne sprawiają, że rozwiązanie tego problemu 
jest jeszcze pilniejsze, biorąc pod uwagę, że 
kryzys szczególnie poważnie dotknął pracow-
ników płci żeńskiej.

Monitoring i transparentność wynagrodzeń

Wiceprzewodniczący Ostrowski stwierdził, 
że deklaracje i zapewnienia polskiego rzą-
du o potrzebie zmniejszenia luki płacowej są 
niewystarczające. Luka płacowa wciąż stano-
wi problem, z którym państwo sobie nie ra-
dzi. - Dlatego dużą nadzieję wiążemy z pro-
jektem dyrektywy w sprawie równości wy-
nagrodzeń. Wprowadzając nowe rozwiązania 
możemy poprawić sytuację kobiet na rynku 
pracy i uczynić rynek pracy bardziej sprawie-
dliwym – wskazywał Ostrowski. OPZZ uwa-
ża, że konieczny jest monitoring wynagrodzeń 
w przedsiębiorstwach i większa transparent-
ność przy ich ustalaniu. Należy wprowadzić 
instrument prawny, który służyłby równo-
ści wobec płci w polityce płacowej stosowa-
nej przez pracodawców. W tym celu powinien 
istnieć obowiązek monitoringu płac kobiet 
i mężczyzn u danego pracodawcy. Rozwią-
zanie to zachęciłoby firmy do głębszej anali-
zy różnic płacowych według płci w danej jed-
nostce i prezentacji wyników. W przypadku 
identyfikacji u danego pracodawcy różnic pła-
cowych, instrument zobowiązywałby go do 
podjęcia działań naprawczych. Odpowiedzią 
na ten postulat jest projekt dyrektywy dotyczą-
cej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na 
płeć i likwidacji różnic w równym traktowa-
niu kobiet i mężczyzn. Propozycja dyrektywy 
jest realną szansą na znaczący postęp w wal-
ce o równe płace. - OPZZ aktywnie uczestni-
czy w pracach nad projektem dyrektywy, zgła-
szając rządowi i Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych swoje wnioski i po-
stulaty – zapewnił Piotr Ostrowski. Uzupeł-
nieniem wypowiedzi wiceprzewodniczącego 
OPZZ była prezentacja Anety Trojanowskiej 
(ZNP) ilustrująca stan zaawansowania prac 
nad projektem dyrektywy PE i Rady.

Work – life balance

Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin omó-
wił sytuację kobiet na rynku pracy, a w tym 
kontekście Dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym, a prywatnym rodziców 
i opiekunów.

Dyrektywa Work – life balance ustanawia mi-
nimalne wymagania mające na celu osiągnię-
cie równości kobiet i mężczyzn pod względem 
szans na rynku pracy i traktowania w miej-
scu pracy, ułatwienie pracownikom będą-
cym rodzicami lub opiekunom godzenie życia 

zawodowego z rodzinnym.

W związku z tym Dyrektywa przewiduje sze-
reg indywidualnych praw związanych z urlo-
pem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlo-
pem opiekuńczym oraz elastyczną organizacją 
pracy dla pracowników będących rodzicami 
lub opiekunami.

Wśród najważniejszych kwestii wymagają-
cych przeniesienia do krajowego prawa pra-
cy, znajdują się następujące rozwiązania:

• reguła nieprzenoszalnego co najmniej 
dwumiesięcznego urlopu rodziciel-
skiego dla każdego z rodziców, możli-
wego do wykorzystania do 8 roku ży-
cia dziecka;

• wprowadzenie urlopu opiekuńczego 
do 5 dni roboczych w roku, umożli-
wiającego zapewnienie osobistej opie-
ki lub wsparcia krewnemu lub oso-
bie zamieszkującej z pracownikiem 
w tym samym gospodarstwie do-
mowym, którzy wymagają znacznej 
opieki lub znacznego wsparcia z po-
ważnych względów medycznych;

• prawo do czasu wolnego od pracy 
z powodu działania siły wyższej w pil-
nych sprawach rodzinnych spowodo-
wanych chorobą lub wypadkiem, je-
żeli niezbędna jest natychmiastowa 
obecność pracownika;

• zapewnienie, aby pracownicy posiada-
jący dzieci do określonego wieku - co 
najmniej do 8 lat - mieli prawo do wy-
stępowania z wnioskiem o elastyczną 
organizację pracy w celu sprawowa-
nia opieki.

Inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Praw 
Kobiet

Gościnią Rady OPZZ była Wanda Nowicka, 
posłanka Koalicyjnego Klubu Poselskiego Le-
wicy, przewodnicząca Parlamentarnego Ze-
społu Praw Kobiet (PZPK). Posłanka Nowic-
ka przypomniała, że misją Zespołu jest dzia-
łanie na rzecz zagwarantowania kobietom 
pełnej realizacji konstytucyjnej zasady rów-
ności. Zespół podejmuje inicjatywy eduka-
cyjne i legislacyjne na rzecz równego statu-
su kobiet i mężczyzn. Jednocześnie propaguje 
równouprawnienie w sferze publicznej, zawo-
dowej i prywatnej w zgodzie z zasadami rów-
nouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązują-
cymi w Unii Europejskiej i innymi zobowią-
zaniami międzynarodowymi w tym zakresie. 

Parlamentarzystka omówiła ważniejsze inicja-
tywy poselskie na rzecz kobiet. Odwołała się 
przy tym do omawianych wcześniej dyrektyw 
unijnych. Wyprzedzając implementację dyrek-
tywy Work – life balance, PZPK wniósł pro-
jekt ustawy o wydłużeniu urlopu ojcowskie-
go z 2 do 6 tygodni. Rozszerzenie możliwo-
ści opieki mężczyzn nad dziećmi, w pewnym 
stopniu zredukowałby zjawisko dyskrymina-
cji kobiet na rynku pracy. Zespół wniósł także 
projekt ustawy, której celem jest zmniejszenie 
luki płacowej między kobietami a mężczyzna-
mi poprzez zwiększenie kontroli nad kształto-
waniem płac przez pracodawców. To jest bez-
pośrednie odwołanie do zaleceń unijnej dyrek-
tywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń 
ze względu na płeć i likwidacji różnic w rów-
nym traktowaniu kobiet i mężczyzn. PZPK po-
stuluje wzmocnienie instrumentarium praw-
nego Państwowej Inspekcji Pracy aby mogła 
skuteczniej kontrolować pracodawców w tym 
zakresie.

Podjąć dialog i przywrócić pokój! Nie dla 
nierówności i stereotypów!

Wiesława Taranowska, przewodnicząca Ko-
misji Kobiet OPZZ, przedstawiła dokumen-
ty przyjęte przez Komisję na posiedzeniu 
4 marca br. W Oświadczeniu w sprawie ak-
tualnej sytuacji na Ukrainie, Komisja potępia 
militarną agresję i inwazję Federacji Rosyj-
skiej na Ukrainę. Wzywa do zakończenia ata-
ków, podjęcia dialogu i przywrócenia poko-
ju. - Solidaryzujemy się z kobietami i dziećmi 
uciekającymi z ojczyzny, szukającymi schro-
nienia w krajach sąsiednich! Solidaryzujemy 
się ze wszystkimi obrońcami Ukrainy, którzy 
walczą z brutalnym i agresywnym atakiem ze 
strony Rosji, w tym również z kobietami wal-
czącymi na froncie wojennym, będącymi pra-
cownicami ochrony zdrowia, służb munduro-
wych - piszą członkinie Komisji Kobiet OPZZ. 

W Stanowisku w sprawie zmian prawnych 
wzmacniających sytuację kobiet w środowi-
sku pracy i życiu społecznym, członkinie  Ko-
misji przypominają, że od lat domagają się 
zmian przepisów prawnych eliminujących ba-
riery w życiu zawodowym i społecznym ko-
biet oraz utrwalających nierówności i stereoty-
py. - Państwo polskie ma wiele do zrobienia 
w sferze zwiększania i pogłębiania świadomo-
ści społecznej, o czym przypominamy rządzą-
cym i stanowiącym prawo – czytamy w Sta-
nowisku. Członkinie Komisji uważają, że tyl-
ko dzięki przepisom zwalczającym stereotypy 
i nierówności Polska stanie się sprawiedliwym 
i przyjaznym miejscem do życia dla wszyst-
kich, obywatelek i obywateli.



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

Kraj

Stanowisko Rady OPZZ z dnia 9 mar-
ca 2022 r. w sprawie zmian prawnych 
wzmacniających sytuację kobiet w śro-
dowisku pracy i życiu społecznym

Rada OPZZ od lat domaga się zmian 
przepisów prawnych eliminujących ba-
riery w życiu zawodowym i społecz-
nym kobiet oraz utrwalających nierów-
ności i stereotypy. Państwo polskie ma 
wiele do zrobienia w sferze zwiększa-
nia i pogłębiania świadomości społecz-
nej, o czym przypominamy rządzącym 
i stanowiącym prawo.

Rada OPZZ nieustannie walczy o pra-
wa polskich kobiet i postuluje o:

1. wprowadzenie monitoringu wyna-
grodzeń w przedsiębiorstwach, co 
pozwoli przeciwdziałać luce pła-
cowej pomiędzy zarobkami kobiet 
i mężczyzn oraz wyrównać różnice 
w awansie zawodowym;

2. tworzenie przez państwo nowych, 
tanich żłobków i przedszkoli (oraz 
wsparcie powstawania prywatnych), 
ułatwiających kobietom godzenie ży-
cia zawodowego z rodzinnym oraz 
sprzyjających zarówno ich decyzjom 
o macierzyństwie, jak i rozwoju za-
wodowym;

3. likwidację tzw. umów śmieciowych 
i fałszywego samozatrudnienia – 
form zatrudnienia eliminujących pra-
cownice z należnych im praw ko-
deksowych (urlopy, ochrona stosun-
ku pracy, świadczenia z ubezpieczeń 
społecznych);

4. przeciwdziałanie zjawiskom segrega-
cji płci w edukacji i feminizacji bran-
żowej, w tym zachęcanie kobiet do 
podejmowania kształcenia w zawo-
dach technicznych;

5. stworzenie i upowszechnienie pro-
cedur zgłaszania molestowania, dys-
kryminacji czy mobbingu w miejscu 
pracy, szczególnie tych, gdzie proce-
dury te nie istnieją;

6. systematyczne zwiększanie i pogłę-
bianie świadomości w powyższych 
zakresach, także poprzez groma-
dzenie ogólnounijnych danych na te-
mat występowania tych zjawisk oraz 
przełamywanie stereotypów płci 
w społeczeństwie.

Tylko dzięki przepisom zwalczającym 
stereotypy i nierówności - Polska stanie 
się sprawiedliwym i przyjaznym miej-
scem do życia dla wszystkich - obywa-
telek i obywateli.

 
Rada OPZZ

Rada OPZZ: przepisy eliminujące 
dyskryminacje kobiet są koniecznością!
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Termin CIT-8 wydłużony
Minister finansów wydłużył czas na rozli-
czenie rocznego podatku dochodowego od 
osób prawnych za 2021 r. Stanowi to reali-
zację postulatu Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych (OPZZ).

17 marca 2022 r. zostało podpisane rozporzą-
dzenie ministra finansów w sprawie przedłu-
żenia terminów wykonania niektórych obo-
wiązków w zakresie podatku dochodowego od 
osób prawnych.

Wydłużenie terminów przypadających w 2022 
r. dotyczy wszystkich podatników podatku do-
chodowego od osób prawnych, w tym związ-
ków zawodowych.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 
2022 r., zostały przedłużone terminy na:

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

• złożenie deklaracji o wysokości osiągnię-
tego dochodu i należnego ryczałtu od do-
chodów spółek kapitałowych (CIT-8E),

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

Norbert Kusiak,  
Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Funduszy Strukturalnych OPZZ
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