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1

Konfederacja Polska 2050 

Koalicja Obywatelska 
PO .N iPL Zieloni 



1. Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu  
o negocjacje ze związkami zawodowymi.

8. Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50 % ostatniego 
wynagrodzenia.☑

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

2. Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych  
w instytucjach publicznych.

9. Poprawa dostępności ochrony zdrowia poprzez preferowanie  
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w sposób  
ciągły i kompleksowy.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

3. Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50 % przeciętnej  
i 60 % mediany, bez wliczania do niej dodatków.

10. Wzrost dostępności mieszkań poprzez stworzenie programu  
budowy mieszkań na wynajem, programu budowy mieszkań  
socjalnych i rozwój spółdzielczości mieszkaniowej.☑

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

4. Likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej. 11. Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

5. Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpie-
czeniowym (kobiety po 35 latach, a mężczyźni po 40 latach) 
wcześniejszego przejścia przejścia na emeryturę oraz likwida-
cja wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

12. 35 -godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących  
w niedziele.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

6. Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia.  
Zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy.

13. Wzmocnienie negocjacji zbiorowych  i układów zbiorowych pracy.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

7. Sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą od podatku 
i wyższymi pracowniczymi  kosztami uzyskania przychodu.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne
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14. Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, 
prawo związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego 
i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i wa-
runki pracy w danym przedsiębiorstwie.

19. Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
poprzez rozszerzanie udziału ich przedstawicieli w zarządach i ra-
dach nadzorczych.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

15. Zapewnienie prawa do wstępu na teren zakładu pracy przedsta-
wicieli związków zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego 
pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań pracowników oraz do 
prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy .

20. Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy poprzez przywró-
cenie wydziałów pracy w sądach rejonowych.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne  Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

16. Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej In-
spekcji Pracy poprzez nadanie inspektorom dodatkowych upraw-
nień, w  tym możliwość przekształcenia w  drodze decyzji admini-
stracyjnej umowy cywilnoprawnej na umowę o  pracę w  sytuacji, 
gdy praca na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczona jest 
w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

21. Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytu-
cjach publicznych na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności 
partyjnej.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

17. Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy 
i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poprzez 
nadanie organizacjom pracodawców i centralom związkowym 
decydującego głosu w określaniu celów funduszu i wysokości 
wydatków i świadczeń.

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

18. Prawo do odliczania od podatku składki związkowej .

 Za  Przeciw  Brak stanowiska  Inne

Pytania opisowe

22.  OPZZ opowiada się za sprawiedliwym i progresywnym systemem 

podatkowym, z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi pracow-

niczymi kosztami uzyskania przychodu. Jakie są podstawowe założe-

nia systemu podatkowego proponowanego przez państwa klub? 

23.  OPZZ opowiada się za poprawą dostępności do ochrony zdrowia 

poprzez preferowanie podmiotów leczniczych udzielających świad-

czeń w w sposób ciągły i kompleksowy. Jakie są założenia systemu 

ochrony zdrowia proponowane przez Państwa klub?

24.  OPZZ opowiada się za likwidacją wszelkich form dyskryminacji pła-

cowej. Jakie rozwiązania zmierzające do realizacji tego celu propo-

nuje Państwa klub?

21 postulatów OPZZ



Analiza pytań ankietowych



 Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje  
ze związkami zawodowymi.

1.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach 
publicznych.

1

2.

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



  Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50 % przeciętnej i 60 % mediany, 
bez wliczania do niej dodatków.

3.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



  Likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej.

4.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



  Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 latach, 
a mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz likwidacja wygasającego 
charakteru emerytur pomostowych.

1

5.

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia.  
Zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy.

Tak, likwidacja śmieciówek 
i fałszywego 

samozatrudnienia. 
Nie, sposób zatrudnienia 
powinien być elastyczny. 

Popieramy całkowite 
ozusowanie umów zaleceń, 

jesteśmy przeciwko 
fałszywemu samozatrudnieniu.

6.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą od podatku 
i wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu.

7.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50 % ostatniego 
wynagrodzenia.☑ 

Pod warunkiem 
wprowadzenia 

ubezpieczenia od utraty 
pracy.

8.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Poprawa dostępności ochrony zdrowia poprzez preferowanie podmiotów 
leczniczych udzielających świadczeń w sposób ciągły i kompleksowy.

9.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Wzrost dostępności mieszkań poprzez stworzenie programu budowy mieszkań na wynajem, 
programu budowy mieszkań socjalnych i rozwój spółdzielczości mieszkaniowej.

10.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.

Odpowiednie zapisy 
powinny znaleźć się  

w układach zbiorowych 
pracy.

11.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele.

2 wolne niedziele dla 
pracujących w niedziele; 

35-godzinny tydzień pracy  
w układach zbiorowych 

pracy.

12.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy.

13.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, prawo związków 
zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z podmiotem odpowiedzialnym  
za politykę płacową i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie.

1

Spór zbiorowy tylko  
z pracodawcą.

14.

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Zapewnienie prawa do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków 
zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań 
pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy.

1

15.

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy poprzez nadanie 
inspektorom dodatkowych uprawnień, w tym możliwość przekształcenia w drodze decyzji 
administracyjnej umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w sytuacji, gdy praca na podstawie 
umowy cywilnoprawnej świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

1

16.

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych poprzez nadanie organizacjom pracodawców i centralom związkowym 
decydującego głosu w określaniu celów funduszu i wysokości wydatków i świadczeń.

1

17.

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



  Prawo do odliczania od podatku składki związkowej.

18.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



  Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzenie 
udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych.

Uzgodnienie powinno zostać 
wypracowane w ramach 

Rady Dialogu Społecznego.

19.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



  Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy poprzez przywrócenie  
wydziałów pracy w sądach rejonowych.

20.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



  Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach publicznych 
na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.

21.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 OPZZ opowiada się za sprawiedliwym i progresywnym systemem podatkowym, z wyższą 
kwotą wolną od podatku i wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu. Jakie są 
podstawowe założenia systemu podatkowego proponowanego przez państwa klub?

1

System podatkowy powinien 
być progresywny, oparty 

na zasadzie, że osoby mniej 
zarabiające płacą niższe 

podatki, które rosną wraz ze 
wzrostem zarobków. System 

powinien być także jasny i 
przejrzysty oraz uwzględniać 

indywidualną sytuację po-
datnika. Konieczne jest także 
wprowadzenie podatku dla 
cyfrowych gigantów o rocz-
nym przychodzie przekra-

czającym 750 mln euro (klub 
Lewicy złożył w tej sprawie 

projekt ustawy).

Wyższa kwota wolna oraz 
zmniejszenie kosztów pracy.

System podatkowy musi być: 
prosty, sprawiedliwy, przej-

rzysty, stabilny. Musi wspierać 
przede wszystkim aktywnych 

zawodowo. Powinien być 
również progresywny. Osoby 

mniej zarabiające powinny 
płacić niższe podatki. Wyższe 
koszty uzyskania przychodu 

należy traktować jako promo-
cje aktywności zawodowej. 

Administracja skarbowa 
musi być przyjazna wobec 

uczciwych podatników 
a jednocześnie skuteczna 

w egzekwowaniu należności 
podatkowych.

22.

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 OPZZ opowiada się za poprawą dostępności do ochrony zdrowia poprzez preferowanie 
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w sposób ciągły i kompleksowy. Jakie są 
założenia systemu ochrony zdrowia proponowane przez państwa klub?

Pilne zwiększenie nakładów 
na ochronę zdrowia przy-
najmniej do poziomu 7,2% 
PKB. Ogniwem systemu 

ochrony zdrowia wymaga-
jącym pilnego wzmocnienia 

są szpitale powiatowe, 
które należy przywrócić 

tam, gdzie zostały zlikwido-
wane (np. powiat górowski), 
a w funkcjonujące zainwe-
stować celem ich moderni-

zacji i oddłużenia.

Przeniesienie dochodów 
państwa z akcyzy na papie-

rosy i alkohol na ochronę 
zdrowia, oraz przeniesienie 

2% składki rentowej na 
ochronę zdrowia, oraz 

sprzeciw wobec centraliza-
cji szpitali, odłużenie szpitali 

samorządowych, urucho-
mienie prywatnej ochrony 
zdrowia za środki NFZet 

w czasie pandemii w celu 
leczenia chorób innych niz 
covid, stworzenie fuduszu 

chorób rzadkich

Pacjent w centrum uwagi 
poprzez: 

1. Zintegrowany system 
ochrony zdrowia: profilaktyka, 
diagnostyka, leczenie, nacisk 

na leczenie 

2. Kadry – planowanie i kształ-
cenie, zapewnienie ścieżki 

rozwoju zawodowego.przed-
szpitalne (POZ i Specjalistyka). 

3. Zniesienie biurokracji.

4. Rozwój systemu informa-
tycznego jako wsparcie dia-

gnostyki leczenia oraz w części 
administracyjnej

23.

1

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA



 OPZZ opowiada się za likwidacją wszelkich form dyskryminacji płacowej. Jakie rozwiązania 
zmierzające do realizacji tego celu proponuje państwa klub?

ZA PRZECIW INNEBRAK STANOWISKA

Klub Lewicy złożył ustawę 
mającą na celu likwidację luki 
płacowej, zniesienie nierów-

ności płacowych między 
kobietami i mężczyznami. 

Projekt zakłada m.in. wzmoc-
nienie narzędzi kontrolnych 

PIP, nałożenie obowiązku 
informowania o średnich wy-
nagrodzeniach kobiet i męż-
czyzn w firmie zarówno PIP, 

jak i potencjalne pracownice 
i pracowników. W sytuacji, gdy 
dojdzie do wykrycia nierówno-
ści płacowych, to wg. projektu 
ustawy, PIP będzie mogła je 
wyeliminować na podstawie 

nakazu inspektorskiego, który 
zobowiąże pracodawcę do 
usunięcia tych nierówności.

Nie doliczanie do podstawy 
wynagrodzenia dodatków, 
które w efekcie powodują 
dysproporcje w wynagro-
dzeniu kobiet i mężczyzn , 

wzmocnienie kobiet w proce-
sie negocjacji wynagrodzenia

1. Właściwe wartościowanie 
stanowisk pracy, a nie kon-

kretnych osób. Badanie relacji 
płac w sferze budżetowej 

i w sektorze prywatnym co 
najmniej co 5 lat. 

2. Przejrzyste zasady kształ-
towania wynagrodzeń (tabela 
płac, taryfikator, sposób nali-
czania płac, zasady awansu). 

3. Badanie satysfakcji wy-
nagrodzenia jako narzędzie 
określające funkcjonowanie 

systemu.

24.

1



Wyniki ankiety



1
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zgodność 95% 71% 76% — — —

Przy wyliczeniu zgodności za odpowiedź „za” przyznawano 1 pkt. Za odpowiedzi „przeciw” i „brak stanowiska” 0 pkt. Za odpowiedź „inne” 0,5 pkt



1

ZA
20 15 14

PRZECIW
0 0 3

BRAK 
STANOWISKA

1 6 4

INNE
0 0 3

ZGODNOŚĆ 95% 71% 76%



 Kluby i koła parlamentarne

 odmówiły odpowiedzi na ankietę OPZZ

 Koło                w przesłanym liście nie odniosło się do konkretnych

  postulatów OPZZ



Porównanie z wynikami 2019



1

ZA PRZECIW INNE

Wyniki z 2019 r.

Autorami pierwszej edycji badania Reflektor OPZZ byli dr Karolina Zioło-Pużuk i dr Bartosz Rydliński



2019 2021 zmiana

1

90,0% 95,2% +5,2%

76,7% 71,4% -5,2%

50,0% 76,2% +26,2%



Analizy na zlecenie OPZZ dokonał:
dr Bartosz Machalica 

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
e-mail: bmachalica@cid.org.pl 

Opracowanie graficzne: DoLasu


