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Sprawy związkowe

7 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ, które poprowadził 
przewodniczący Andrzej Radzikowski 

Prezydium przyjęło apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia, 
w którym ponawia postulat do władz publicznych o monitorowanie i likwidowanie nierówności 
zdrowotnych. OPZZ postuluje: ,,Najpierw Pacjent – potem zysk!” Prezydium przypomina 
o pracownikach ochrony zdrowia, którzy oddali życie z powodu złych warunków w pracy i na 
skutek zarażenia COVID-19 w miejscu pracy. Prezydium, na wniosek przewodniczącego 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego, w uznaniu 
szczególnych zasług na rzecz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
przyznało indywidualną odznakę honorową „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia Kol. Andrzejowi 
Szarkowi. 

Minister Zdrowia ogłosił wdrożenie w Polsce szerokiego programu rehabilitacji 
pocovidowej 

Tym samym zrealizowano postulat OPZZ, które od wielu miesięcy domagało się wdrożenia 
programu kompleksowej rehabilitacji pocovidowej w polskich uzdrowiskach. To szansa na 
szybszy powrót do zdrowia dla ponad 2 mln ozdrowieńców po COVID-19. Zgodnie 
z informacją Ministerstwa Zdrowia, rehabilitacja pocovidowa, w zależności od stanu pacjenta, 
będzie prowadzona w uzdrowiskach, ale i w domu pacjenta oraz ambulatoryjnie, w oddziałach 
rehabilitacji i zakładach rehabilitacji leczniczej. OPZZ będzie monitorować sposób wdrażania 
programu rehabilitacji pocovidowej, dostępność tych usług i czytelne zasady kierowania 
pacjentów, zwłaszcza w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Ocena systemu ochrony zdrowia i jego poszczególnych obszarów po roku 
trwania pandemii 

To zakres prac doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu 
Społecznego z udziałem przedstawicieli OPZZ. Omówiono na nim problematykę ratownictwa 
medycznego, inspekcji sanitarnej, przemysłu farmaceutycznego i polityki lekowej państwa, 
pomocy społecznej i lecznictwa uzdrowiskowego. Każdy z tych obszarów ma swoją specyfikę 
wymagającą odrębnego potraktowania i zróżnicowanej interwencji państwa. Zespół  
zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o rozszerzenie zakresu podmiotowego grup zawodowych 
pominiętych w przyznawaniu tzw. ,,dodatków covidowych”, wypłacanych zgodnie 
z poleceniem Ministra Zdrowia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19. Analiza 
nieprawidłowości i niesprawiedliwości w ich wypłacaniu wymaga takiej interwencji.

www.opzz.org.pl



”7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby 
Zdrowia 

Tegoroczne obchody przebiegały w szczególnej atmosferze. Na świat spadła niespotykana od 
wieku zaraza. Kiedy my otrząsaliśmy się z szoku i bezradności, pracownicy służby zdrowia 
organizowali się do walki z pandemią. To ich profesjonalizm i zimna krew spowodowały, 
że władze zaczęły z wolna odzyskiwać inicjatywę, naukowcy podjęli badania, 
wyprodukowano pierwsze szczepionki, a my dostrzegliśmy światełko w tunelu. Chylimy czoła 
przed Waszym heroizmem. Składamy wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń 
służbę na rzecz drugiego człowieka, za to, że codziennie narażacie życie i zdrowie – Wasze 
i Waszych najbliższych.

Komentarz tygodnia

Główny Urząd Statystyczny przedstawił nową tablicę średniego dalszego 
trwania życia kobiet i mężczyzn 

Będzie ona stanowić podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 
2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Według nowej tabeli GUS, kobieta przechodząca na 
emeryturę w wieku 60 lat przeżyje około 20 i pół roku, czyli o 13,8 miesięcy krócej niż 
wskazywała poprzednia tablica. Z kolei mężczyzna przechodzący na emeryturę w wieku 65 lat 
przeżyje około 17 lat, czyli o 13,3 miesięcy krócej. Wysokość emerytury oblicza się dzieląc 
podstawę obliczenia emerytury (kapitał emerytalny) przez średnie dalsze trwanie życia. 

Kraj

W jednym z centrów dystrybucyjnych Amazona w Alabamie (USA) pod koniec 
marca zakończyło się głosowanie wśród ok. 6 tys. pracowników w sprawie 
powołania związku zawodowego

Jeśli w magazynie uda się założyć komórkę ogólnokrajowego związku zawodowego 
pracowników handlu detalicznego, hurtowego i domów towarowych (RWDSU), będzie to 
pierwsza organizacja związkowa w zakładach Amazona. Podczas kampanii poprzedzającej 
głosowanie firma namawiała pracowników do opowiedzenia się przeciwko powstaniu 
organizacji, otwarcie krytykowała też polityków i inne osoby wspierające wysiłki związkowców. 
Jeden z członków zarządu firmy skomentował  wypowiedzi demokratycznego senatora 
Bernie'ego Sandersa popierającego pracowników, pisząc m.in., że w przeciwieństwie do 
polityka, Amazon "rzeczywiście zapewnia postępowe miejsce pracy".

Świat
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