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załogi do kierowanej przez nich
organizacji, a także uznania dla
ich zaangażowania i osiągnięć
w pracy związkowej.

Załoga Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A.
wybrała swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej spółki.
Są nimi związkowcy Ogólnopolskiego ZZ Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – organizacji
członkowskiej OPZZ.
Tomasz Gabzdyl – przewodniczący
OZZ GNiG oraz Mariusz Gierczak

– wiceprzewodniczący OZZ
GNiG zostali wybrani w oparciu
o nowe regulacje prawne, dzięki
którym bierne i czynne prawo wyborcze uzyskali wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG
S.A. OZZ GNiG desygnował na
kandydatów w wyborach troje
swoich liderów. Wybór Kol. Tomasza Gabzdyla i Kol. Mariusza Gierczaka dowodzi wielkiego zaufania

Warto podkreślić,
daci OZZ GNiG
nii
wyborczej
li logotypy swojej
i OPZZ.

że kandyw kampaeksponowaorganizacji

Gratulujemy Kolegom! Jesteśmy
przekonani, że będziecie godnie
reprezentowali całą załogę PGNiG
S.A.
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Tydzień Bezpieczeństwa Pracy
,,Piątka OPZZ dla Bezpiecznej Pracy”

28 kwietnia br. przypadają obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, wspominanego także przez związki zawodowe jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych.
Mając na uwadze upamiętnienie tego Dnia, jak również odpowiadając
na wyzwania związane pandemią i
wciąż niezadowalającymi warunkami pracy w Polsce, Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych organizuje promocyjną kampanie związkową: ,,Piątka OPZZ dla
Bezpiecznej Pracy” w ramach obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa
Pracy w dniach 21- 28 kwietnia br.
Kampania jest kierowana w szczególności do organizacji członkowskich
OPZZ w celu upowszechnienia wiedzy o aktualnych zagrożeniach zawodowych i warunkach pracy, wspólnych dla wszystkich branż.
,,Piątka OPZZ dla Bezpiecznej
Pracy” to wybrane przez nas zagadnienia, które w ocenie OPZZ są
obecnie największymi wyzwaniami

współczesnego świata pracy w zakresie jej bezpieczeństwa. Chcemy o nich rozmawiać i wskazywać
organizacjom związkowym możliwości rozwiązań i upowszechniania
wiedzy o zagrożeniach zawodowych
w ich środowiskach pracy. Każdego
dnia będziemy promować jedno hasło z ,,Piątki”. Hasła te zostały przyjęte w Apelu Prezydium OPZZ z dnia
16 marca tego roku z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
,,Piątka OPZZ dla Bezpiecznej
Pracy”
1. Profilaktyka dolegliwości mięśniowo
– szkieletowych związanych z pracą
2. Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą w czasie pandemii
3. Ocena Ryzyka Zawodowego w eli-

minowaniu wirusa Sars – Cov - 2
4. Wzmocnienie roli związków zawodowych na rzecz bezpieczeństwa
pracy
5. Covid – 19 jako choroba zawodowa

Dlaczego chcemy poruszyć takie
problemy?
• Profilaktyka dolegliwości mięśniowo – szkieletowych związanych z pracy, ponieważ jest to
jedno z najpoważniejszych zagrożeń zawodowych wskazywanych
przez pracowników w Europie na
niechlubnym 1 miejscu, jak również przesłanie europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Dźwigaj
z głową” 2020-2022;
• Zagrożenia
psychospołeczne
związane z pracą w czasie pandemii, ponieważ zachowanie zdro-
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wia psychicznego w czasie pandemii stało się wyzwaniem, podobnie
jak uświadomienie skali złych psychospołecznych warunków pracy
dla zdrowia pracowników;
• Ocena Ryzyka Zawodowego
w eliminowaniu wirusa Sars –
Cov – 2, ponieważ znaczenie systematycznego monitorowania warunków pracy i przeprowadzanie
regularnej oceny ryzyka zawodowego w celu ograniczania zagrożeń i skutków z nich wynikających
stało się istotnym warunkiem zachowania zdrowego środowiska
pracy w czasie pandemii;
• Wzmocnienie roli związków zawodowych na rzecz bezpieczeństwa pracy, ponieważ rola organizacji związkowych i Społecznej
Inspekcji Pracy w kształtowaniu
kultury bezpieczeństwa i prewencji wypadkowej na wszystkich
szczeblach jest kluczem dobrego
przywództwa w zakresie bezpieczeństwa pracy.
• ,,Covid – 19 jako choroba zawodowa”, ponieważ chcemy pokazać
podejście do uznawania Covid - 19
za chorobę zawodową w Polsce na
tle krajów europejskich i wesprzeć
proces dochodzenia przez pracowników uznawania tej choroby jako jednostki chorobowej znajdującej się w rejestrze chorób zawodowych.
Tydzień Bezpieczeństwa Pracy to
także okazja do przypominania o stanie warunków pracy w Polsce i promowanie działań na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa.
Wypadki przy pracy w 2020 roku
W roku 2020, co 2 dni pracownik tracił życie z powodu niebezpiecznych
warunków pracy (189 ofiar śmiertelnych). Ponad 62,7 tys. poszkodowanych w wypadkach przy pracy

i 2,3 mln dni niezdolności do pracy
– to statystyki dla nas nieakceptowalne. Podobnie na świecie, co 5 minut z
powodu złych warunków pracy ginie
1 osoba, a rocznie jest to ponad 2,78
mln zgonów. W Polsce liczba osób
poszkodowanych w wypadkach przy
pracy (o 24,6 proc. mniej niż w 2019
r.) oraz wskaźnik wypadkowości (z
6,15 do 4,62) zmniejszyły się w stosunku do ub. roku.
Najwyższy udział poszkodowanych
w wypadkach przy pracy odnotowano wśród osób w wieku 30-34 lata
(16,6%). Poszkodowanymi byli główne mężczyźni (72,9%). Najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy
pracy pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe (34,7%). Biorąc
pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy najwięcej poszkodowanych pracowało jako robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy (30,2%).
Czynniki w miejscu pracy mające niekorzystny wpływ na zdrowie
fizyczne
Spośród 16,3 mln pracujących w II
kwartale 2020 r., 10,7 mln osób wskazało na występowanie w miejscu
pracy czynników mających niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne,
w tym 66,9% wskazało więcej niż jeden czynnik wpływający negatywnie na zdrowie. 65,7% pracujących
w II kwartale 2020 r. potwierdziło
występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ
na zdrowie fizyczne.
Co trzeci pracujący w II kwartale
2020 r. narażony był na niekorzystne dla zdrowia czynniki związane
z męczącą (wymuszoną, niewygodną) pozycją ciała lub pozycją sprawiającą ból. Nieznacznie częściej na
co najmniej jeden czynnik w miejscu
pracy mający niekorzystny wpływ
na zdrowie fizyczne narażeni byli

mężczyźni (70,0% mężczyzn pracujących w II kwartale 2020 r.), natomiast wśród kobiet udział ten wyniósł
60,2%. Wyższy udział odnotowano również wśród osób mieszkających na terenach wiejskich (71,0%
wszystkich mieszkańców wsi). Natomiast wśród osób zamieszkałych
w miastach 62,1% narażonych było
na co najmniej jeden czynnik mający
niekorzystny wpływ na ich zdrowie.
Najczęściej wskazywanym czynnikiem w miejscu pracy mającym niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne była męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała lub pozycja
sprawiająca ból – 32,4%.
Czynniki w miejscu pracy mające
niekorzystny wpływ na dobrostan
psychiczny
45,0% pracujących w II kwartale 2020 r. potwierdziło występowanie czynników w miejscu pracy mających niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny. Wśród 16,3 mln
pracujących w II kwartale 2020 r., 7,3
mln osób wskazało na występowanie czynników w miejscu pracy mających niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny, w tym 66,5% osób
wskazało tylko jeden czynnik. Najwięcej pracujących (24,2%) wskazało na dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy.

Wg informacji GUS z grudnia 2020 r.
,,Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale
2020 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)”;
Wypadki przy pracy GUS, 2020 dane
wstępne, oprac. własne.
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Interwencja ZNP: Wniosek do MZ
nt. bezpieczeństwa w przedszkolach
np. przedszkola, które pracują stacjonarnie
bez żadnych ograniczeń związanych np.
z liczbą dzieci? Wszyscy zdajemy sobie
przecież sprawę, że zachowanie reżimu sanitarnego przez 10 godzin pracy z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu jest prawie
niemożliwe.

ZNP ponawia wniosek do MZ dot. bezpieczeństwa w przedszkolach.
Ponawiamy nasz wniosek do MZ o wprowadzenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach i bezpieczeństwo pracowników przedszkoli. To już trzeci nasz
wniosek w tej sprawie (wcześniejsze zostały złożone w listopadzie 2020 r. i marcu bieżącego roku).
Wystąpiliśmy o przywrócenie zapisów
zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli, proponując m.in.:
• wprowadzenie limitów powierzchni sal
w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.,
• zmiany zapisu umożliwiającego łączenie
grup,
• wprowadzenie zakazu przyprowadzania
do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą
na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie),
• wprowadzenie bezwzględnej zasady
pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących
na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza
domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.

Szanowny Panie Ministrze!
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z wnioskiem o objęcie „rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników oświaty pracujących stacjonarnie, którzy nie zostali uwzględnieni w
grupie placówek przechodzących na zdalne
nauczanie od 20 marca w związku z III falą
koronawirusa w Polsce.
Szanowny Panie Ministrze!
Wczoraj, 17 marca ogłosił Pan wprowadzenie „rozszerzonych zasad bezpieczeństwa
w całej Polsce” i rekomendował Pan „pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe” ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce i znaczącym
wzrostem zakażeń COVID-19, za który już
w większości odpowiada brytyjska mutacja
koronawirusa.
Jak wynika z rządowego komunikatu: „Ze
względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 –
będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam,
gdzie jest to możliwe”. Te zasady nie dotyczą jednak nauczycieli i pracowników pracujących stacjonarnie i mających codziennie kontakt z dziećmi, uczniami i rodzicami.

Szanowny Pan Adam Niedzielski

Decyzja o wykluczeniu z tych zasad – m.in.
nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne oraz
pracowników administracji i obsługi pracujących stacjonarnie – jest dla nas niezrozumiała i w naszym odczuciu głęboko
krzywdząca.

Minister Zdrowia

Czy brytyjska mutacja koronawirusa omija

Nasza poprzednia interwencja dotycząca wszystkich placówek pracujących
stacjonarnie:

Przypominamy, że w listopadzie 2020 roku
wystąpiliśmy do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli. Zaproponowaliśmy
wówczas m.in.:
• wprowadzenie limitów powierzchni sal
w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym 2020 r.,
• zmiany zapisu umożliwiającego łączenie
grup,
• wprowadzenie zakazu przyprowadzania
do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą
na kwarantannie (w większości przypadków dzieci bezobjawowo przechodzą zakażenie),
• wprowadzenie bezwzględnej zasady
pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących
na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza
domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.
Niestety, choć minęło od tego czasu kilka
miesięcy, żadne zasady zwiększające bezpieczeństwo w przedszkolach nie zostały
wprowadzone na poziomie centralnym.
Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy o przedstawienie danych, na podstawie których została podjęta decyzja
o wykluczeniu z „rozszerzonych zasad bezpieczeństwa” nauczycieli i pracowników
oświaty pracujących stacjonarnie m.in.
w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych, szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, wprowadzanych od 20 marca br. w związku z III falą koronawirusa
w Polsce.
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OPZZ i DG EMPL zgodnie o KPO
umocnią funkcjonowanie na krajowym rynku pracy niestabilnych form
zatrudnienia.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zorganizowała wirtualne spotkanie krajowych
związków zawodowych z Departamentem Zatrudnienia Komisji Europejskiej (DG EMPL) w sprawie
Krajowych Planów na rzecz Odbudowy i Odporności.
Krajowe Plany są dokumentami, których przyjęcie warunkuje otrzymanie
przez poszczególne państwa środków
finansowych z Europejskiego Planu na rzecz Odbudowy i Odporności
- instrumentu Unii Europejskiej mającego przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19. Celem spotkania
był dialog związków zawodowych
i Komisji Europejskiej w sprawie treści projektów Krajowych Programów
Odbudowy oraz ocena jakości konsultacji społecznych.
Komisję Europejską reprezentował
Nicolas Schmidt, Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans oraz
eksperci Komisji Europejskiej, również z polskiego Przedstawicielstwa

KE. Opinię dotyczącą prac nad Planami przedstawił Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ. Sekretarz Generalny EKZZ podkreślił, że
z punktu widzenia zarządzania gospodarczego w UE ważne jest, aby
polityka unijna nie prowadziła do
cięć wydatków publicznych i pogorszenia warunków życia pracowników. Mocno zaakcentował także potrzebę wywierania nacisku na rządy państw, aby prowadziły dialog ze
związkami zawodowymi.
W imieniu OPZZ, głos w sprawie
prac nad projektem Krajowego Planu Odbudowy zabrał Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ.
Podkreślił, że przedstawiony do konsultacji projekt KPO nie jest właściwą odpowiedzią na wyzwania stojące przed Polską w kontekście wyjścia
z pandemii COVID-19 i budowania trwałych zabezpieczeń instytucjonalnych na przyszłość. Przede
wszystkim nie kreuje warunków do
tworzenia wysokiej jakości miejsc
pracy. Przeciwnie, zawiera deklarację działań, które w ocenie OPZZ,

Ponadto, Plan Odbudowy musi być
ściśle powiązany z europejskim semestrem, a w szczególności z rocznymi zaleceniami Rady UE dla poszczególnych państw członkowskich.
Jednym z zaleceń Rady, skierowanym do Polski po raz drugi, jest zapewnienie zaangażowania partnerów
społecznych w kształtowanie polityki państwa. Niestety w projekcie Planu nie ma działań zwiększających rolę partnerów społecznych w kształtowaniu tej polityki oraz poprawiające
jakość konsultacji społecznych. Przeciwnie, sugeruje, że obecna sytuacja
w tej dziedzinie nie wymaga interwencji. OPZZ ponowiło postulat uzupełnienia KPO o efektywne działania w tym zakresie oraz przedstawienie rozwiązań budujących potencjał
związków zawodowych. Partnerzy
społeczni powinni również być zaangażowani we wdrażanie KPO oraz
monitorować jego postępy.
Przedstawiciel KE w Polsce potwierdził, że Komisja Europejska ocenia
projekt KPO podobnie jak OPZZ.
Zaniepokojenie KE budzi zarówno
jakość dialogu społecznego w kraju,
jak i brak działań mających na celu jego poprawę. KE otrzymała od OPZZ
czytelną informację o realizacji konsultacji społecznych w ramach projektu KPO oraz argumenty do nacisku na stronę rządową w sprawie poprawy kondycji dialogu społecznego
w kraju (w tym jakości konsultacji
społecznych) który, nota bene, stanowi jej konstytucyjny obowiązek.
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OPZZ o szczepieniach w zakładach pracy
mentacji medycznej;
3. doprecyzowania grupy pracowników
w zakładach pracy o pracowników
cudzoziemców mających legalne zatrudnienie w Polsce;
4. wprowadzenia możliwości organizowania wspólnych punktów szczepień
przez kilku pracodawców (w przypadku mniejszych pracodawców będzie to miało istotne znaczenie);
5. doprecyzowania, za jaki rodzaj dodatkowych kosztów będzie odpowiadał zakład pracy, przy organizacji
szczepień na terenie zakładu pracy;

Włączenie zakładów pracy w akcję
szczepień przeciw wirusowi Sars –
Cov - 2 na zasadzie dobrowolności jest
przedsięwzięciem oczekiwanym w środowiskach pracowniczych. Jednak dla
sprawności jego przeprowadzenia powinno być oparte na prostych wytycznych oraz być powszechnie dostępne
dla zainteresowanych zakładów pracy
– to jeden z fragmentów opinii, jaką
OPZZ przesłało do dokumentu: ,,Materiał wyjściowy do dyskusji - szczepienia pracowników zakładów pracy,
założenia organizacyjne”.
Przekazując projekt, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego wskazał
partnerom społecznym jeden dzień na
zgłaszanie uwag.
Jednym z zasadniczych zastrzeżeń zgłoszonych przez OPZZ jest nieuzasadnione założenie zbyt wysokiego progu liczby zatrudnionych powyżej 500 pracowników czyli włączanie do akcji szczepień
jedynie zakłady pracy spełniających ten
warunek. Jest to niezrozumiałe, tym bardziej, że jak stanowią wytyczne programu, organizacja przeprowadzenia szczepień może się odbywać zarówno na
terenie zakładu pracy, jak i za pośrednictwem podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wydaje się, że zwłaszcza
ta druga możliwość jest komfortowa dla
mniejszych pracodawców. Obniżenie

progu liczbowego zatrudnienia jest zdaniem OPZZ istotne dla powodzenia powszechności przystępowania zakładów pracy do szczepień. Podobne głosy płyną ze stron pozostałych partnerów
społecznych.

OPZZ zaproponowało propozycje korekty programu. Dotyczą one m.in.
1. poszerzenia grupy uprawnionych do
przeprowadzania szczepień o osoby, które kształcą się na piątym lub
szóstym roku studiów na kierunku
lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - grupa ta została wskazana jako uprawniona do kwalifikowania do szczepień, ale dla sprawnej
akcji przeprowadzenia szczepień
istotne jest, by była także włączona
do przeprowadzania szczepień;
2. wskazania, że do obowiązków podmiotu wykonującego działalność
leczniczą / punktu szczepień organizującego szczepienie dla zakładu
pracy, należy także przekazanie informacji o terminie kolejnego szczepienia - materiał odnosi się wyłącznie do obowiązku wystawiania kart
szczepień bądź sporządzenia doku-

6. określenia czy szczepienia organizowane przez zakład pracy będą się
odbywały w czasie pracy pracownika, czy poza godzinami pracy (ma to
istotne znaczenie dla ewentualnej konieczności odpracowania czasu pracy poświęconego przez pracownika
na szczepienie);
7. doprecyzowania, kto i na jakim poziomie będzie koordynował proces
szczepień oraz jak będzie zorganizowana dystrybucja preparatów (szczepionek);
8. rozważenia włączenia w proces
szczepień niepracujących członków
rodzin pracowników.
Zgodnie z założeniem programu, szczepienia w zakładach pracy mają się rozpocząć od połowy maja br., stąd zapewne niedługo poznamy szczegóły ostatecznych decyzji rządu w tej sprawie.
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