
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

  KKrroonniikkaa  

  zzwwiiąązzkkoowwaa  
2 sierpnia 2016 

 

OPZZ: NIE DLA EUROPEJSKICH CEN LEKÓW 
 

OPZZ: Nie ma naszej zgody na europejskie ceny 

leków ! 

 

OPZZ z niepokojem odnosi się do artykułu opublikowanego w 

dzisiejszym wydaniu ,,Gazety Prawnej” (1 sierpnia br., Dzien-

nik GP) o planach europarlamentarzystów związanych ze 

zrównaniem – ujednoliceniem cen leków w całej Unii Europej-

skiej. 

 

 
 

Choć to na razie dyskusje, wzbudzają one szczególnie wielki nie-

pokój wśród pacjentów, głównych odbiorców tej informacji. Za-

powiedzi są o tyle bulwersujące, że wzrost cen miałby być niemal 

dwukrotny, po nawet kilkaset procent w przypadku niektórych 

medykamentów.  

Pytamy więc: czy sam argument, że dostęp do wszystkich leków w 

UE ,,powinien być równy i solidarny” uzasadnia ,,rewolucję leko-

wą”, która w naszej ocenie będzie skutkować brakiem dostępności 

do leków, zwłaszcza dla najbardziej ubogich grup społecznych?  

Absolutnie nie ! 

OPZZ zawsze krytycznie odnosiło się do tworzenia barier dostęp-

ności do leków dla pacjentów. Polityka lekowa nie może być jed-

nolita dla wszystkich państw europejskich. 

Musi uwzględniać inną specyfikę finansowania ochrony zdrowia, 

różnorodne polityki refundacyjne, ale przede wszystkim różny 

stopień zamożności społeczeństw europejskich, poziom ubóstwa i 

wykluczenia oraz wsparcia najsłabszych grup społecznych.  

Nie można dopuścić, aby pomysły unijnych polityków pogłębiały 

bariery dostępności ! 

Intencją europejskiego myślenia powinna być pomoc ,,lekowej 

dostępności” grupom najbardziej narażonym na niedostatek i rezy-

gnowanie z wykupionych leków.  

OPZZ wielokrotnie wskazywało takie grupy – renciści i emeryci, 

przewlekle chore dzieci czy różne grupy osób z niepełnosprawno-

ścią. Przypominamy, że w wielu krajach z opłat za leki są zwolnio-

ne osoby o niskich dochodach czy korzystające z pomocy społecz-

nej. 

Promujmy takie rozwiązania ! 

Dziś polscy pacjenci rezygnują z realizacji recept w aptece, głów-

nie ze względu na wciąż wysoki poziom dopłat do leków refundo-

wanych. Pomimo, że mamy jedne z najtańszych leków w Unii 

Europejskiej (które w dużym zakresie eksportujemy), dopłaty 

polskich pacjentów są jedne z największych w Europie (od 2011r. 

średnio 34 % dopłaty do leku refundowanego do ponad 40 % 

obecnie).  

 Europejskie pomysły mogą skutkować brakiem dostępności do 

jakościowo dobrych leków, co jest bardzo groźne i dla systemów 

ochrony zdrowia i dla pacjentów.  

Będziemy leczyć się sami i spożywać więcej leków bez konsultacji 

z lekarzem, których spożycie i tak stale rośnie. Pogłębi się także 

nowe i już groźne zjawisko nazywane przez pacjentów ,,turystyką 

dostępności" (odwiedzanie kliku aptek w celu realizacji recepty). 

OPZZ apeluje do polskiego rządu  o veto dla takich pomysłów ! 

Może zamiast ujednolicania cen leków, pomyślmy o jednolitych 

wynagrodzeniach dla wszystkich pracowników UE ! 

 Dopiero pod warunkiem porównywalnego poziomu dochodów 

mieszkańców UE można byłoby rozpocząć jakąkolwiek dyskusję o 

ujednoliceniu cen leków dla wszystkich unijnych pacjentów. 

 

Warszawa, 1 sierpnia 2016r. 

Renata Górna  

Radca OPZZ  

Zespół ds. zdrowia, warunków pracy i osób niepełnosprawnych 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  

 

RDS zajmie się bezpieczeństwem ruchu lotniczego  
 
W czerwcu br. OPZZ zwrócił się do minister rodziny i pracy z 

prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie niepożądanych praktyk 

stosowanych w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A.  
 

 
 

Polegają one na wymuszaniu tzw. samozatrudniania się pilotów i 

personelu pokładowego za pośrednictwem spółki Lotnik 1 sp. z 

o.o.  W opinii Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i 

Lotniczego, samozatrudnienie jest najgorszym z możliwych sposo-

bów współpracy linii lotniczej z załogami, który nie jest praktyko-
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wany nawet w liniach nisko kosztowych. Bezpiecznie latający 

piloci wraz ze znakomicie wyszkolonym i profesjonalnym persone-

lem pokładowym to wartość PLL LOT S.A. których nie można 

zaprzepaścić. OPZZ podziela ten punkt widzenia. 

20 lipca nadeszła odpowiedź sygnowana przez sekretarza stanu w 

MRPiPS, Stanisława Szweda. W piśmie czytamy między innymi, 

że: - Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu 

Społecznego na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 lipca br. przyjęły 

Uchwałę nr 16 zawierającą wniosek w sprawie powołania zespołu 

dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotni-

czego i obsługi lotniskowej. W uzasadnieniu wniosku zwrócono 

uwagę na konieczność wypracowania rozwiązań korzystnych dla 

branży lotniczej, uwzględniających zapewnienie rozwoju branży 

usług i transportu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

pasażerów i ruchu lotniczego.  

Minister Szwed informuje ponadto, że podjęto już działania zmie-

rzające do jak najszybszego ukonstytuowania się Zespołu i rozpo-

częcia przez niego prac merytorycznych. 

  

BP OPZZ 

 

MRPiPS: Nie będzie wcześniejszej emerytury dla 

osób pracujących w warunkach szkodliwych  
 
             W związku z toczącą się dyskusją o konieczności re-

formy emerytalnej Federacja Hutniczych Związków Zawodo-

wych w Polsce, wystosowała list do Pani Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, inicjujący pod-

jęcie działań mających na celu uwzględnienie szczególnych 

uregulowań dla pracowników branży hutniczej, zatrudnionych 

w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze w no-

wym projekcie ustawy emerytalnej. 
            Związkowcy podkreślają, że trwające wygasanie uprawnień 

do emerytur pomostowych powoduje utratę tzw. praw nabytych 

oraz ograniczenia praw do emerytur zawężając prawo do ich uzy-

skania dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.  a przed 

1 stycznia 1969 r.. 

 

 
 

            W liście czytamy: „Nie ujmując nic poglądom o równości 

wobec prawa nie da się racjonalnie uzasadnić pracy górników w 

wieku 67 lat w warunkach pracy dołowej czy pracy hutników w tym 

wieku na wydziałach gorących." 

            Pracownicy z niepokojem obserwują dyskusję o zmianach 

w systemie emerytalnym. Niestety jest ona bardzo ogólna i nie 

uwzględnia szczególnej sytuacji branż wywodzących się z tzw. 

przemysłu ciężkiego, czy też tych gałęzi przemysłu, które charak-

teryzują się szczególnie ciężkimi i szkodliwymi warunkami pracy. 

Nie uwzględnia także nadumieralności oraz przypadków utraty 

zdrowia. 

FHZZ w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowni-

ków branży hutniczej, nalega aby nowe przepisy uwzględniały 

szczególne uregulowania wcześniejszego przechodzenia na emery-

tury pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i o 

szczególnym charakterze. Jednocześnie postuluje, aby z podobny-

mi działaniami wystąpiły struktury ponadzakładowe branż, w 

których również występują szczególnie ciężkie warunki pracy. 

            Mimo chęci zainicjowania dyskusji i racjonalnych argu-

mentów pracowników branży hutniczej, przedstawiciele Minister-

stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planują uwzględnie-

nia ich postulatów. Przepisy dot. „emerytur pomostowych" mają 

charakter wygasający i w związku z tym resort nie widzi koniecz-

ności ich zmiany. 

            W odpowiedzi ministerstwa czytamy: „Emerytura pomo-

stowa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddzia-

ływaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm, 

gdyż w odniesieniu do czynników szkodliwych działania podjęte na 

kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są ewidentnie 

spóźnione.  W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez przepisy 

ustawy o emeryturach pomostowych praw gwarantowanych Kon-

stytucją wymaga podkreślenia, ze ustawa ta była trzykrotnie bada-

na przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł o zgodności tej 

ustawy z Konstytucją.  (…) Zawarta w tym przepisie reguła o wy-

gaszaniu emerytur pomostowych nie narusza zasady zaufania 

obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. (…) Każda 

osoba, która podejmowała pracę po rozpoczęciu reform emerytal-

nych, powinna mieć świadomość, że przechodzenie na emeryturę 

ma się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym, 

a ustawodawca będzie zmierzał do stopniowego ograniczania 

wszystkich wyjątków od tej zasady.". 

 

AS 

AS 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci naszego Kolegi 

 

Andrzeja Kurpety 
 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ 

Członka Prezydium Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczy-

cielstwa Polskiego 

Prezesa Oddziału ZNP w Bliżynie 

 

Łączymy się w żalu z Najbliższą Rodziną. 

 

Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

 

 
 

Z głębokim smutkiem zawiadamia-

my, że dnia 26 lipca 2016 roku ode-

szła od nas nasza Koleżanka i Przyja-

ciółka 

 

Helena Jurczyk 
 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu 

Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, członek 

Komisji Rewizyjnej OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, czło-

nek Rady Powiatowej SLD w Końskich - wieloletni działacz 

związkowy. 

Koleżanka Helena Jurczyk była oddaną, wspaniałą Koleżanką i 

Przyjacielem – zawsze otwarta na ludzkie problemy, uśmiechnięta, 

lojalna, bardzo uczciwa                         i zaangażowana we wszyst-

ko co robiła.  Żegnamy Koleżankę, która w sposób szczególny 

zapisała się w naszych sercach jako wzór prawdziwego działacza 

związkowego godnego do naśladowania. 

 

Cześć Jej Pamięci! 

 
Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego 

Komisja Rewizyjna OPZZ Województwa Świętokrzyskiego 

 


