
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Sprawy związkowe

Minęło ponad 2 tygodnie od podpisania przez prezydenta kolejnej ustawy 
,,covidowej”, nazywanej ,,Tarczą Zdrowotną”. 

Ustawa miała być ,,krokiem milowym” usprawniającym funkcjonowanie systemu opieki 
zdrowotnej w czasie pandemii. Wiodącym tematem, wokół którego koncentrowała się dyskusja 
były dodatki do wynagrodzeń (100 proc.) dla pracowników ochrony zdrowia, mających 
bezpośredni kontakt z pacjentami covidowymi. Zgodnie z postulatem OPZZ,  podwyższonym 
wynagrodzeniem objęto nie tylko osoby skierowane do pracy przez wojewodę, ale wszystkich 
pracowników ochrony zdrowia ryzykujących infekcję koronawirusem, którzy pracują 
z pacjentami zakażonymi. Wbrew zapewnieniom rządzących, ustawa do tej pory nie została 
opublikowana w Dzienniku Ustaw wbrew prawu, w myśl którego „akty normatywne ogłasza się 
niezwłocznie”. 

Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor 
Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ spotkali się 
z misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). 

Przewodniczy jej Alfreado Cuevas, dyrektor w Departamencie Europejskim MFW 
w Waszyngtonie. W trakcie wideokonferencji OPZZ oceniło między innymi skuteczność tarcz 
antykryzysowych, założenia makroekonomiczne projektu budżetu państwa na rok 2021 oraz 
sytuację na rynku pracy. Przedstawiciele OPZZ argumentowali, że kolejne tarcze antykryzysowe 
nie ochronią wystarczająco pracowników i miejsc pracy. Pomimo wprowadzania coraz to 
nowych instrumentów pomocowych gospodarstwa domowe wciąż narażone są na utratę 
dochodów. Potrzebna jest pomoc oparta na działaniach kreujących popyt konsumpcyjny 
i wysokiej jakości miejsca pracy.

Odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. 

Podczas spotkania omówiono sytuację seniorów w okresie pandemii. Poruszono temat 
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Wskazywano na trudności w dostępie do 
opieki zdrowotnej, problemach z testami na obecność koronawirusa i świadczeniach 
pieniężnych na rzecz osób starszych. Dyskutowano o projekcie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oceniono, że propozycja waloryzacji świadczenia na 
poziomie 50 zł jest zdecydowanie niewystarczająca. Przypomniano, że w toku negocjacji 
wskaźników budżetowych OPZZ wskazywało, że optymalnym rozwiązaniem będzie - oprócz 
waloryzacji procentowej - także waloryzacja kwotowa, ale na poziomie co najmniej 80 zł. 
Rozmawiano o emeryturach stażowych i aktywności OPZZ w tym zakresie.

www.opzz.org.pl



”Niepublikowanie ustawy zwanej ,,Tarczą Zdrowotną” w Dzienniku Ustaw dowodzi, 
że „Tarcza” okazała się fikcyjnym prawem i kpiną z pracowników ochrony zdrowia, którym 
odbiera się ustawowo uchwalone dodatki do wynagrodzeń. Trudno nawet komentować 
argumentację posłów, że podczas uchwalania ustawy nastąpiła ,,konwalidacja błędów” 
i wskazywanie, że ,,(…) nie można tak samo traktować wszystkich, bo to dodatkowe 40 mld 
i zniszczenie wydatków ochrony zdrowia”. Sytuacja z niepublikowaniem ustawy pokazała 
wiele niepokojących kwestii: pogłębiający się chaos w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
i ich uznaniowość, przyzwolenie na łamanie prawa, ale przede wszystkim lekceważenie 
pracowników ochrony zdrowia, którym w ostatnich miesiącach organizowano akcje ,,Brawa 
dla medyków”.

Komentarz tygodnia

Ruszyły rozmowy mające na celu przywrócenie niedziel handlowych.

Zakaz handlu jest dosyć problematyczny w trakcie pandemii, gdyż w soboty sklepy i galerie 
handlowe zaliczają bardziej wzmożony ruch niż w tygodniach, w których funkcjonują niedziele 
handlowe. Zbliżają się święta, a to oznacza większą ilość klientów w sklepach. Strona rządowa 
prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi oraz pracodawcami w celu zawieszenia zakazu 
handlu.  Aktualnie rozważane są dwa warianty.  Pierwszy zakłada możliwość wprowadzenia 
jednej dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu, natomiast drugi - rozszerzony – mówi 
o niedzielach handlowych do końca pandemii. Przedstawiciele rządu przyznają, że jest 
za wcześnie, aby stwierdzić, który z rozważanych wariantów zostanie przyjęty. 

Kraj

Odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych (EKZZ).

Polskie centrale związkowe reprezentowali wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i dyrektor 
Wydziału międzynarodowego OPZZ Adam Rogalewski. Komitet zajął się sprawą zmian 
w statucie organizacji i przygotowaniami do konferencji podsumowującej połowę kadencji, która 
odbędzie się w przyszłym roku w Portugalii. Komitet Sterujący przyjął stanowisko dotyczące 
drugiej fali pandemii oraz przyszłego budżetu europejskiego. Stanowisko podkreśla potrzebę 
zwiększenia wydatków na sprawiedliwą transformację oraz ochronę miejsc pracy. Stanowisko to 
zostało uzupełnione o przestrzeganie zasady praworządności w przyszłym planie finansowym 
Unii Europejskiej. EKZZ apeluje do Państw Członkowskich o uzależnienie przyznawania środków 
od przestrzegania zasad państwa prawa.

Świat
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