
   

 
      Styczeń /2021   
 

Postulaty OPZZ 
• Nadzór partnerów społecznych nad Funduszami Pracy i Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych.  

 

• Sprawiedliwe i progresywne podatki 

 

• Prawo do odliczania od podatku składki związkowej 
 
- to jedne z wielu istotnych postulatów OPZZ skierowanych pod adresem rządzącej koalicji.  

 
Czy są to nadmierne oczekiwania, czy też 
wezwanie rządu do działań zgodnych z 

prawem oraz realizacji składanych 
społeczeństwu wcześniejszych deklaracji? 

Czy faktycznie czas pandemii jest 
odpowiednim momentem na formułowanie 
związkowych postulatów?   

Tego typu pytań i wątpliwości można wiele 
postawić, ale jedno wiadomo - strategia 

przyklaskiwania władzy i pomijania w 
dyskusji ważnych dla pracowników spraw nie 
poprawi ich sytuacji.  

 
 

-Wobec nadchodzącego 
kryzysu gospodarczego 
musimy przywołać rząd do 

zaprzestania uprawiania 
polityki propagandowych 

sukcesów i skupieniu się 
na rozwiązywaniu narastających problemów 
na rynku pracy – wyjaśnia przewodniczący 

ZZPPM, członek prezydium OPZZ, Ryszard 
Zbrzyzny-Fundusze Pracy oraz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
powstały z myślą o ochronie świadczeń 
pracowniczych oraz minimalizacji 

bezrobocia. Długotrwałe zamrożenie 
gospodarki z pewnością pogorszy sytuacje. 

Musimy, więc być na to przygotowani i mieć 
jasny plan działań ochronnych. Dlatego 
uważamy, iż sprawie np. Funduszu Pracy nie 

rząd, ale o organizacje pracodawców i 
centrale związkowe powinny mieć 

decydujący głos w określaniu celów i 
wysokości wydatków oraz świadczeń.  

Powiększające się z powodu kryzysu 
gospodarczego rozwarstwienie społeczne też 
wymaga efektywnej polityki podatkowej 

nakierowanej na ochronę najuboższych. 
Tymczasem wciąż mamy do czynienia z 

niesprawiedliwym i odbiegającym od 
europejskich standardów systemem 
fiskalnym. W większość państw Unii jest 

progresywny klin podatkowy powodujący, że 
osoby nisko zarabiające płacą mniejsze 

daniny od zarabiających wysoko. W Polsce 
mamy do czynienia z odwrotną sytuacją 
regresywny system bardziej obciąża osoby o 

niskich dochodach niż wysokich. To trzeba 
zmienić.  Również nasz postulat o 

wprowadzenie prawa do odliczania od 
podatku składki związkowej podyktowany 
jest myślą o konieczności wzmocnienia 

dialogu społecznego, którego rola zawsze 
rośnie w trudnych dla gospodarki czasach. 

Jeśli bowiem przyjdzie nam walczyć z 
kryzysem to dobrze funkcjonująca 
płaszczyzna porozumienia pomiędzy 

organizacjami pracodawców i pracobiorców 
będzie niezbędna. W przeciwnym razie czeka 

nas czas niepokojów społecznych i chaosu o 
skali, której władza nie będzie w stanie 
opanować.   



   

Czym jest Fundusz Pracy? 
Jest to swoiste ubezpieczenie ludzi na 
wypadek bezrobocia  

Zgodnie z ustawowymi regulacjami środki 
Funduszu pochodzą z odpisów od 

wynagrodzeń nas wszystkich i każdego roku 
zbiera się z tego ładna kwota. Tyl ko w 2019 
r. wpływy wyniosły prawie 13 mld zł. Czy 

faktycznie zostały one przeznaczone na 
świadczenia dla bezrobotnych oraz 

umożliwianie im zdobywanie nowych 
kompetencji?  Tyle teoria. W praktyce za 
nasze pieniądze rząd odgrywa rolę dobrego 

wujka i jeszcze każe społeczeństwu 
dziękować za swoją szczodrość.  

Tylko w 2019 roku ze środków 
zgromadzonych w Funduszu były 
finansowane rządowe pomysły legislacyjne 

m.in. w zakresie: 
 

• Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (wydatki na ten cel 

wyniosły 163. 414 tys. zł) 

• świadczenia integracyjnego (wydatki 
na ten cel wyniosły 54. 763 tys. zł) 

• udzielenia Funduszowi 
Solidarnościowemu pożyczki (4 mld. 

zł). 
 W 2020 roku rząd postanowił, iż z pieniędzy 

Funduszu Pracy w ramach Tarczy 
Antykryzysowej sfinansowane zostaną:  
 

• świadczenia postojowego dla osób 
zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych oraz 
samozatrudnionych. 

• jednorazowe pożyczki w wysokości 
do 5 000 zł na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcom 
oraz organizacjom pozarządowym. 

 

Czym jest Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych? 
 
Są to to kolejne pieniądze pochodzące z 
odpisów od wynagrodzeń. I mają stanowić 

zabezpieczenie pracownika przed utratą 
wynagrodzenia spowodowaną 

niewypłacalnością jego pracodawcy. 

Wypłacone ludziom świadczenia podlegają 
zwrotowi na rzecz FGŚP z majątku masy 
upadłościowej przedsiębiorstwa. 

Dysponentem środków FGŚP jest minister 
pracy i powinien on stać na staży 

prawidłowego zarządzania zgromadzonym 
majątkiem.  
Tyle teoria. Praktyka jednak w znacznym 

stopniu odbiega od ustawowych regulacji, 
bowiem pieniądze Funduszu często 

przeznaczane są na cele niezwiązane z jego 
podstawowymi zadaniami.   
Przykładowo w 2019 roku z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
rząd pokrył m.in.: 

 

• koszty związane ze specjalizacją oraz 
realizacją staży podyplomowych 
lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarek i położnych w kwocie 

ponad 1 942 864 zł 

• refundacja wynagrodzeń 
młodocianych pracowników w tym 
składek na ubezpieczenia społeczne w 
kwocie 230 932 zł.  

 
Niech każdy sam sobie odpowie na pytanie- 

czy szkolenie lekarzy, lub składki na ZUS ma 
coś wspólnego z gwarancją wypłaty 
wynagrodzenia pracownika, którego firma 

zbankrutowała?  
 

Jakich zmian podatkowych 
oczekujemy? 
 

Polski system podatkowy promuje niskie 
opodatkowanie dochodów korporacyjnych 

oraz bardziej obciąża osoby o niskich 
dochodach niż wysokich. 

W przypadku umów cywilnoprawnych 
praktycznie nie ma różnicy w efektywnym 
obciążeniu podatkiem niskich i wysokich 

dochodów, dodatkowo ich opodatkowanie jest  
wyraźnie niższe niż umów o pracę. Taki stan 

rzeczy zachęca do zastępowania umów o 
pracę umowami cywilnoprawnymi. W 
przypadku własnej działalności gospodarczej 

wysokie dochody są znacząco niżej 
opodatkowane niż umowa o pracę. Skłania to 

pracodawców i pracowników do fikcyjnego 
samozatrudnienia. 
 



   

OPZZ postuluje: 
 

• wprowadzenie dodatkowych niższych 
stawek podatku dla najniżej 

zarabiających, 

• podniesienie kwoty wolnej od podatku 

• zwiększenie kosztów uzyskania 
przychodów 

• umożliwienie odliczenia w zeznaniu  

• podatkowym składki opłaconej na 
rzecz związku zawodowego  

 
 

 

 

Nie mamy wątpliwości, iż przyjęcie przez 
rząd proponowanych przez OPZZ rozwiązań 
pomoże ograniczyć lawinowo narastającego 

rozwarstwienia społeczne, poprawi sytuację 
materialną wielu pracowników oraz wzmocni 

pozycję związków zawodowych w zakładach 
pracy. Zyskają wiec wszystkie strony dialogu 
społecznego  

 
 

 
Miedziowe Centrum Zdrowia  
 

Prezes docenił  
 

Kolejnym pozytywnym przykładem 
świadczącym o tym, iż możliwa jest 
konstruktywna postawa pracodawcy wobec 

załogi jest Miedziowe Centrum Zdrowia.   
Zgodnie z zapisami Protokołu ze spotkania 

władz spółki ze związkami zawodowymi, 
które miało miejsce 28 grudnia, zarząd podjął 
decyzję o wypłacie w styczniu jednorazowej 

premii uznaniowej o charakterze nagrody w 
wysokości 1650 złotych brutto.  
- Cieszę się bardzo, że cała załoga może 
rozpocząć nowy rok z dodatkowymi 
pieniędzmi na koncie- mówi Katarzyna 

Kobylińska, PO przewodniczącej ZZPPM 
MCZ - W mojej ocenie jest to istotny zastrzyk 

gotówki dla wielu z nas. Zwłaszcza stałego 
wzrostu cen w sklepach. Mam też nadzieję, że 
wypłata nagrody to nie jest ostatnie słowo 

naszych prezesów i podczas najbliższych 
negocjacji płacowych uda się nam dojść do 

podobnie korzystnego dla załogi 
porozumienia.  

 

 

 

Zakład Hydrotechniczny  
 

Dyrektor docenił  
 
Zakład Hydrotechniczny to w Polskiej Miedzi 

strategiczne ogniwo całego procesu 
technologicznego. Bez jego sprawnego 
funkcjonowania urobek dostarczany z kopalń 

do ZWR nie mógłby być w sposób planowy i 
rytmiczny przetwarzany na koncentrat i 

dostarczany do hut.  W ostatnich miesiącach 
wzmożonej absencji chorobowej oraz 
nakładanych na pracowników kwarantann czy 

też obowiązku samoizolacji nieliczna załoga, 
która od dawna ma problemy obsadą wielu 

stanowisk, pracowała pod wyjątkową presją. 
Ludzie godzili się na utrudnienia wynikające 
z awaryjnej zmiany organizacji ich czasu 

pracy.  Pracowano z pełnym poświęceniem i 
wyjątkowo wydajnie.  

- Nasza zakładowa organizacja podczas 
spotkań z dyrekcją wielokrotnie o tym 
mówiła i apelowała do dyrektora o 

wynagrodzenie ludziom tej ich postawy 
stosowną nagrodą.- mówi Waldemar 

Dziarmaga, p/o przewodniczącego ZZPPM 
ZH - Prośby te zostały wysłuchane i w 
styczniu uruchomiona została specjalna pula 

środków na ten cel.  
 

 



   

 Warto wiedzieć  
 

Minimalne wynagrodzenie za pracę  

W 2021 r. będzie wynosić 2 800 zł brutto (w 
2020 r. - 2 600 zł), natomiast minimalna 
stawka godzinowa będzie wynosić 18, 30 zł 

(w 2020 r. - 17 zł). Płaca minimalna wzrośnie, 
zatem o 7, 7% w stosunku do płacy 
minimalnej obowiązującej w tym roku i - jeśli 

sprawdzą się rządowe szacunki - będzie 
stanowić 53, 2% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej na 2021 r.  

W praktyce oznacza to, że pracownicy 
zarabiający płacę minimalną będą w 2021 r. 

otrzymywać netto o 141 zł więcej niż w 2020 
roku a ich wynagrodzenie za pracę będzie 
wynosić 2062 zł netto. Biorąc pod uwagę 

rosnące koszty utrzymania i potrzebę 
stymulowania odbudowy wzrostu 

gospodarczego w kolejnym roku po 
spowolnieniu wynikającym, między innymi, z 
wystąpienia pandemii COVID-19 ten poziom 

płacy minimalnej jest niewystarczający, co 
OPZZ sygnalizowało już w lipcu br.  

Przypomnijmy, że rząd wycofał się ze swojej 
obietnicy podwyższenia płacy minimalnej 

obowiązującej w 2021 r. do poziomu 3000 zł i 
ustalił ją na poziomie 2800 zł. OPZZ 

postulowało o podwyższenie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na 2021 rok o 19, 2% 
do poziomu 3100 zł, co zapewniłoby 

pracownikom wzrost płacy netto o 353 zł, a 
ich wynagrodzenie wynosiłoby 2273 zł netto.  

 

Coraz więcej zwolnień grupowych  

Od marca do końca listopada br. urzędy pracy 
przekazały informacje o zamiarze 
przeprowadzenia zwolnień grupowych 60, 

9 tys. osób wobec 24, 1 tys. osób w okresie  

 

 

 

marzec-listopad 2019 r. Liczba zgłaszanych 
zwolnień grupowych jest miernikiem 
niepewności w gospodarce, nie obrazuje 

natomiast skali rzeczywiście 
przeprowadzonych zwolnień. 
W rzeczywistości od marca do końca 

listopada, br. zwolniono grupowo 20, 7 tys. 
osób wobec 17, 1 tys. w okresie od marca do 

listopada 2019 r.  

Od marca do czerwca mieliśmy do czynienia 
z tendencją wzrostową liczby osób 
zwolnionych w zwolnieniach grupowych. W 

czerwcu zwolniono w ramach zwolnień 
grupowych 4 014 osób – najwięcej w okresie 
od marca do października 2020 r. W lipcu w 

ramach zwolnień grupowych zwolniono 
niemal połowę mniej osób niż w czerwcu, z 

kolei w sierpniu i we wrześniu liczba osób 
tracących zatrudnienie w ramach zwolnień 
grupowych zaczęła rosnąć. W październiku ta 

liczba była niższa, niż we wrześniu, lecz w 
listopadzie znów wzrosła. W listopadzie w 

ramach zwolnień grupowych zwolniono 2 142 
osób.  

 

Wzrost emerytur i rent poniżej 
oczekiwań 

15 grudnia 2020 r. rząd przyjął projekt 
nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw. Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, 

opiniując projekt ustawy, nie kwestionowało 
zaproponowanej zasady waloryzacji 
kwotowo-procentowej rent i emerytur. 

Stanęło jednak na stanowisku, że wskaźnik 
waloryzacji na poziomie 3,84 proc. jest 

niewystarczający, a gwarancja podniesienia 
świadczeń o nie mniej niż 50 zł jest za niska. 

 


