
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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18 października, w dniu święta Poczty Polskiej, pocztowcy ze ZZ Pracowników 
Poczty Polskiej (OPZZ) pikietowali pod Ministerstwem Aktywów Państwowych
i Centralą Poczty Polskiej SA w Warszawie. Domagali się wyższych płac 
i szacunku dla swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy!

Związkowcy podkreślają, że płaca minimalna w Spółce tylko pozornie jest równa jest płacy 
minimalnej w Polsce (2800 zł). Ustawowe minimum jest osiągane przez kreatywną księgowość 
Zarządu Spółki. Polega to na doliczaniu do faktycznego minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego wynoszącego 2600 zł, kwoty premii 223 zł. Z perspektywy pracowników jest to 
rozwiązanie negatywne, wręcz demotywujące. Ostatnia podwyżka wynagrodzeń w Spółce 
miała miejsce w 2018 roku.

www.opzz.org.pl

Sprawy związkowe

Wzrost cen mocno przyspieszył. Paliwa na stacjach kosztują już 
ponad 6 zł za litr. Globalnie, ceny we wrześniu pobiły kolejny rekord 
i były średnio o 5,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. 

Gdy zsumujemy wszystkie wydatki, które 
ponosi przeciętna rodzina na energię 
elektryczną, paliwa, gaz i ciepło, to okaże 
się, że wynoszą one ponad 8 proc. budżetu 
gospodarstwa domowego w Polsce. To 
piąty wynik wśród krajów Unii Europejskiej, 
choć pod względem PKB per capita 
zajmujemy dopiero 20. miejsce w EU. Na 
samą benzynę i olej napędowy przeciętne 
gospodarstwo domowe wydaje ponad 
4000 zł rocznie. Oto skala problemów, 
przed którymi stoją pracownicy!



Senat RP rozpoczął prace na projektem ustawy zawierającym podatkowe 
rozwiązania Polskiego Ładu. 

W opinii OPZZ projekt zawiera propozycje korzystne dla podatników, jak wzrost kwoty wolnej 
i progu od którego płaci się 32% podatek do 120 tys. zł. Jednak niektóre przepisy wymagają 
korekty, jak np. regulacja ulgi dla klasy średniej. Korzyści z tego tytułu pozbawiono emerytów 
o dochodach powyżej 5 tys. zł i podatników, których dochód przekroczy w roku podatkowym 
choćby złotówkę np. za sprawą incydentalnych nagród jubileuszowych z tytułu zatrudnienia. 
OPZZ zgłosiło także potrzebę uproszczenia przepisów wprowadzających odliczenie od 
dochodu kwoty składek z tytułu członkostwa w związku zawodowym do 300 zł rocznie.

Kraj

Wielka Brytania: RMT - związek zawodowy pracowników transportu 
publicznego odrzucił propozycję podwyżki płac o 4,7 proc. dla pracowników 
szkockiego przewoźnika kolejowego ScotRail. Kolejarze zapowiedzieli strajk.

Pracownicy ScotRail będą strajkować od północy z 31 października na 1 listopada do północy 
z 12 na 13 listopada. Dwa dodatkowe 48-godzinne strajki - od południa 31 października do 
południa 2 listopada i od południa 11 do 13 listopada – przeprowadzą pracownicy Caledonian 
Sleeper, operatora pociągów sypialnych z Londynu do Szkocji. Daty strajków zbiegają się – 
w zamierzony sposób - ze szczytem klimatycznym COP26, który odbędzie się w Glasgow od 31 
października do 12 listopada. 

Świat
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”Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia brak w ,,Polskim 
Ładzie” rozwiązań podatkowych dla osób pobierających wyższe emerytury. W trakcie prac 
nad ustawą OPZZ proponował zastosowanie do emerytur wynoszących powyżej 5 tys. zł tzw. 
ulgi dla klasy średniej. Konsekwentnie podtrzymujemy ten postulat jako rozwiązanie 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom grupy świadczeniobiorców pobierających wyższe 
świadczenie emerytalne.

OPZZ wielokrotnie wysuwał argumenty, że objęcie ulgą podatkową pracowników, którzy 
w wyniku wieloletniej pracy zgromadzili wyższy kapitał emerytalny, będzie dla nich zarówno 
zachętą do dłuższej aktywności zawodowej, jak i dbałości o odprowadzanie składek na 
ubezpieczenia społeczne. Tymczasem zapisy przyjęte w ,,Polskim Ładzie” są zniechęcającym 
sygnałem, ostrzegającym przed wieloletnim zatrudnieniem jako nieopłacalnym, bowiem 
wypracowana przez długie lata wyższa emerytura podlega zwiększonemu opodatkowaniu.

Dodatkowo OPZZ od lat domaga się corocznego zwiększania wskaźnika waloryzacji emerytur 
poprawiającego sytuację materialną osób starszych. Powinien on uwzględniać średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów 
i rencistów, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 
za pracę, a nie jak przyjął rząd – 20 proc. Brak systemowego spojrzenia na sytuację 
materialną emerytów w perspektywie długofalowej – budzi oburzenie w kontekście zapewnień 
rządu, który twierdzi, że szczególnie dba o tę grupę społeczną.

OPZZ apeluje o kompleksowe rozwiązania skierowane do emerytów. Ulga podatkowa 
obejmująca emeryturę w wysokości powyżej 5 tys. zł, jak i waloryzacja emerytur według 
propozycji OPZZ, to gotowe rozwiązania zgodne z zasadą zdefiniowanej składki, na której 
opiera się polski system emerytalny. Warto z nich skorzystać!

Komunikat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie ulgi podatkowej dla osób pobierających wyższe emerytury


