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Święt Pracy 

 

Tegoroczne Święto Pracy przebiegało  

w dość nietypowych okolicznościach, bo 

podczas pandemii. 1 maja to dzień, w któ-

rym pracownicy na całym świecie przy-

pominają o prawie do godnego życia. 

Jeszcze kilka tygodni temu szykowaliśmy 

się do manifestacji pierwszomajowych  

w całym kraju.  

 

Chcieliśmy przypomnieć rządzącym, że 

powszechnie dostępna, dobrze zorganizo-

wana i opłacana praca jest gwarantem 

stabilizacji i zadowolenia obywateli. Tego 

poczucia bezpieczeństwa nie mieliśmy 

wówczas, nie mamy go tym bardziej teraz 

– w czasie pandemii COVID - 19. Tymi 

słowami zaczyna się tegoroczny 1-szo ma-

jowy apel Prezydium OPZZ. Pandemii 

koronawirusa zmusiła Ogólnopolskie Po-

rozumienie Związków Zawodowych do 

ograniczenia.  

Przedstawiciele OPZZ złożyli kwiaty pod 

Bramą Straceń na warszawskiej Cytadeli, 

pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego oraz 

na Placu Grzybowskim. W uroczystości 

udział wzięło kierownictwo OPZZ.  

 

W swoim wystąpieniu przewodniczący pod-

kreślił, że tegoroczne Święto Pra-

cy obchodzimy w szczególnych, nie spotyka-

nych od pokoleń warunkach zagrożenia 

zdrowia, życia, ale również i bytu ekono-

micznego polskich rodzin.  

Przewodniczący skomentował również dzia-

łania rządu w zakresie przeciwdziałania ne-

gatywnym skutkom epidemii: Kolejne usta-

wy antykryzysowe zamiast poprawiać, po-

garszają sytuację materialną pracowników. 

Dają podstawę do obniżania wynagrodzenia, 

pogarszają warunki pracy, odbierają prawa 

pracownicze, ułatwiają zwolnienia. Aktualnie 

przygotowywana nowelizacja likwiduje fun-

dusz socjalny. Takie działania trudno nazwać 

obroną miejsc pracy i wynagrodzeń. Na takie 

działania nie ma zgody OPZZ. 

Wystąpienie przewodniczącego jest dostępne na stro-

nie www.opzz.org.pl 

8 maja 2020 r. 
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Andrzej Radzikowski w imieniu członków 

OPZZ podziękował również wszystkim pra-

cownikom, którzy pomimo bardzo trudnych 

warunków, z narażeniem swojego życia  

i zdrowia narażają siebie, aby ratować nasze 

życie i zdrowie. 

Oprócz obchodów w Warszawie, symbo-

liczne uroczystości odbyły się również  

w innych miastach Polski.  

Pamiętając o zachowaniu obowiązujących 

środków ostrożności Rada OPZZ Woje-

wództwa Opolskiego uczciła 1 maja to wy-

jątkowe dla klasy robotniczej święto pań-

stwowe.  

 

[fot. Fb Rada OPZZ Województwa Opolskiego]  

Delegacja Rady OPZZ województwa lubu-

skiego uczciła pamięć walczących o godną 

pracę i płacę. 

 

[fot. Fb Rada OPZZ Województwa Lubuskiego]  

 

Symboliczne obchody 1 maja odbyły się 

również w Krakowie. Rada Opzz Woje-

wództwa Małopolskiego złożyła w hołdzie 

tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość 

Naszej Ojczyzny.  

 

[fot. Fb Rada OPZZ Województwa Małopolskiego]  

1 Maja 2020r. na Placu Wolności w Byd-

goszczy, jak co roku Rada OPZZ Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego wraz z działa-

czami partii lewicowych w skromnym gronie 

ze względu na panującą pandemię COVID-

19 uczciła Święto Pracy.  

 

[fot. Fb Rada OPZZ Województwa Kujawsko-

Pomorskiego] 

 

Turek: Obchody 1 Maja, święta ludzi pracy 

zorganizowano skromnie, ale tradycyjnie – 

podkreślił przewodniczący Rady Powiatowej 

OPZZ Mirosław Kubicki. Razem z działa-

czami SLD Turek świętował także leszczyń-

ski poseł SLD Wiesław Szczepański. W kon-



ferencji prasowej wziął udział także lokalny 

lider lewicy Mirosław Marczewski.  

 

[fot. https://turek24.com.pl]  

W Częstochowie symboliczne Święto Pracy 

również się odbyło. Jak czytamy na profilu 

w mediach społecznościowych OPZZ Czę-

stochowa: Nie możemy spotkać się tradycyj-

nie na obchodach Święta Pracy, ponieważ 

mamy trudny okres i wszyscy walczymy  

w swoich domach z niewidzialnym przeciw-

nikiem, ale mimo wszystko pamiętamy o tym 

dniu i pomimo, że nie możemy wspólnie go 

świętować, to jednak każdy z Nas godnie 

powinien obchodzić ten czas. Chcemy przy-

pomnieć rządzącym w naszym kraju, że po-

wszechnie dostępna, dobrze zorganizowana  

i godziwie opłacana praca jest gwarantem 

stabilizacji życiowej i zadowolenia obywate-

li. Tego poczucia bezpieczeństwa dotychczas 

nie mieliśmy, nie mamy go tym bardziej teraz 

– w czasie pandemii COVID -19. 

 

[fot. Fb OPZZ Częstochowa] 

Święto Pracy odbyło się również w Szczeci-

nie. Jak poinformował Jacek Dubiński: 

Punktualnie  w samo południe  zgodnie   

z tradycją, złożyliśmy  kwiaty pod pomni-

kiem  Czynu Polaków  na Jasnych   Bło-

niach  w Szczecinie.  

W uroczystości udział wzięli również Da-

riusz Wieczorek - poseł  z ramienia SLD 

oraz w imieniu prof. B. Liberadzkiego - 

Wojciech Dlugoborski asystent.  

 

NIE dla zawieszenia 

stosunku pracy 
Komunikat OPZZ 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-

wodowych stanowczo sprzeciwia się rządo-

wym planom wprowadzenia instytucji za-

wieszenia stosunku pracy z pracownikiem na 

okres 3 miesięcy.  

Ten niezwykle szkodliwy pomysł zakłada, że 

pracodawca miałby prawo czasowego zwol-

nienia pracownika z pracy i pozbawienia go 

tym samym wynagrodzenia, jak i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  

Z dnia na dzień pracownik w wyniku jedno-

stronnej decyzji pracodawcy straciłby swoją 

pracę powiększając de facto szeregi bezro-

botnych, licząc jedynie na miesięczną zapo-

mogę od rządu w postaci 1200 zł zasiłku 

solidarnościowego, za który musiałby prze-

żyć wraz ze swoja rodziną.  

Oczywistym jest, że gwałtowna utrata wyna-

grodzenia skutkowałaby w wielu przypad-

kach poważnymi problemami pracownika,  

w szczególności z terminowym regulowa-

niem zobowiązań finansowych, a także 

utrzymaniem właściwego poziomu życia. 

Taka sytuacja z pewnością odbiłaby się ne-

gatywnie na zdrowiu, jak i życiu pracownika 

oraz jego rodziny.  

Plany rządu po raz kolejny dowodzą, że wie-

lokrotnie powtarzane przez premiera hasła  



o zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników 

i właściwej ochronie miejsc pracy są pustymi 

sloganami, a największe koszty związane  

z pandemią Covid-19 ponoszą pracownicy.  

Zdecydowanie odrzucamy zatem ten pomysł, 

rażąco naruszający podstawowe zasady pra-

wa pracy i będący kolejnym działaniem 

przerzucającym koszty kryzysu głównie na 

pracowników.  

Emerytury stażowe  

powinny stać się faktem 

jeszcze w tej kadencji! 

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-

wodowych od wielu lat buduje opinię pu-

bliczną wokół potrzeby wprowadzenia eme-

rytur stażowych, czyli dodatkowej możliwo-

ści przejścia na emeryturę ze względu na 

liczbę przepracowanych lat.  

Z zadowoleniem więc przyjęliśmy dzisiejsze 

doniesienia prasowe, że nasz postulat zysku-

je co raz szersze poparcie wśród innych 

związków zawodowych i polityków.  

Podkreślamy jeszcze raz: nasz projekt jest  

w Sejmie! Czas na jego jak najszybsze pro-

cedowanie i wprowadzenie emerytur stażo-

wych w życie!  

O wieloletniej batalii OPZZ w sprawie eme-

rytur stażowych przeczytasz na stronie 

www.opzz.org.pl. 

Przypomnijmy, emerytury stażowe dawałyby 

możliwość przejścia na emeryturę po prze-

pracowaniu przez kobiety 35 lat i 40 lat 

przez mężczyzn bez względu na wiek. 

Obecnie Polki i Polacy mogą przejść na eme-

ryturę w wieku 60 lat kobieta i 65 lat męż-

czyzna.  

Kierownictwo OPZZ  

Minister Zdrowia  

odpowiada OPZZ  

ws. testów 
,,Testy, testy, testy” – to jedna z pierwszych 

inicjatyw OPZZ, którą podjęliśmy jeszcze 

przed ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce. 

Interweniowaliśmy trzykrotnie, zarówno do 

premiera jak i resortu zdrowia (18 marca,  

2 i 18 kwietnia br.) o dwa rodzaje działań: 

wdrożenie powszechności przesiewowych 

testów diagnozujących zakażenie koronawi-

rusem wywołującym chorobę COVID – 19 

oraz o obligatoryjne i cykliczne badanie per-

sonelu, który jest narażony na bezpośredni 

kontakt z wirusem, a który coraz częściej  

i coraz liczniej jest zakażony bądź podlega 

kwarantannie z uwagi na podejrzenie zaka-

żenia. Upominaliśmy się także o obowiąz-

kowe testowanie personelu zatrudnionego  

w całodobowych placówkach pomocy spo-

łecznej, w szczególności w Domach Pomocy 

Społecznej. Przypominaliśmy o tym opiniu-

jąc kolejne wersje projektów Tarcz Antykry-

zysowych. Od naszego pierwszego pisma 

minęło prawie 1,5 miesiąca.  

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia jaką 

otrzymaliśmy kilka dni temu – jest ogólna, 

mało konkretna i zaledwie dwuzdaniowa. 

Resort zdrowia zapewnia, że ,,(..) Personel 

medyczny ma i będzie miał zagwarantowany 

dostęp do testów na obecność wirusa SARS- 

Cov-2. Koszty testów pokryje Narodowy 

Fundusz Zdrowia”. W dalszej części pismo 

ministra odwołuje nas do strony Narodowego 

Funduszu Zdrowia wyjaśniającej, że Fundusz 

zaktualizował katalog produktów rozlicze-

niowych rozszerzając dostęp do wykonywa-

nia i rozliczania badań diagnostycznych na 

obecność wirusa SARS – CoV -2 w podmio-

tach leczniczych posiadających własne labo-

ratoria diagnostyczne. Poprawa dostępu 

obejmie również pacjentów i pracowników 



pozostałych podmiotów leczniczych, w tym 

diagnozowanych na SOR lub izbach przyjęć 

tych podmiotów.  

Interwencje OPZZ, choć z opóźnieniem 

wymuszają na stronie rządowej reakcje.  

Świadczą o tym także dzisiejsze poranne 

słowa Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szu-

mowskiego: ,,Apelujemy o testowanie per-

sonelu medycznego (…). Testujmy więcej, 

są ku temu możliwości diagnostyczne. Jeste-

śmy na stabilnej krzywej, ale to nie oznacza, 

że epidemia wygasa (…)”. To odbicie  

w lustrze naszych postulatów. Minister 

wskazał także, że coraz liczniej uruchamiane 

są punkty mobilnego pobierania wymazów,  

a obecnie około 10 tys. testów jest wykony-

wanych dobowo.  

Choć jest coraz lepiej z testowaniem pra-

cowników, nadal stan jest nadal daleki od 

oczekiwanego – nadal problemem pozostaje 

system pobierania próbek i brak powszech-

ności testowania, jak też jakość pobieranego 

materiału. Będziemy nadal dbać o poprawę 

w tym zakresie i przypominać ministrowi  

o jego słowach.  

Wyższy zasiłek dla osób 

bezrobotnych jest  

konieczny 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-

wodowych domaga się zwiększenia zasiłku 

dla bezrobotnych do poziomu przewidziane-

go Konwencją nr 168 Międzynarodowej Or-

ganizacji Pracy, czyli do poziomu co naj-

mniej 50 proc. ostatnio pobieranego wyna-

grodzenia.  

Musimy pamiętać, że zasiłek dla bezrobot-

nych jest wypłacany z Funduszu Pracy, na 

który wpłacane jest prawie 2,5 procent  

z funduszu wynagrodzeń pracowników. Ten 

Fundusz to swoista forma ubezpieczenia na 

wypadek utraty pracy.  

W sprawie ustawowej możliwości wzrostu 

zasiłku dla bezrobotnych przewodniczący 

OPZZ Andrzej Radzikowski i wiceprzewod-

niczący OPZZ Piotr Ostrowski spotkali się  

z Adrianem Zandbergiem, przedstawicielem 

klubu Lewica w Sejmie. Lewica złożyła  

w Sejmie projekt, który jest zgodny z postu-

latami OPZZ w tej sprawie.  

 

Złożenie projektu z naszymi postulatami  

w Sejmie jest istotne w kontekście niedaw-

nych wypowiedzi medialnych wicepremier  

i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, która 

poinformowała, że w rządzie trwają rozmo-

wy na temat zwiększenia zasiłku dla bezro-

botnych.  

Cieszymy się, że zgłoszony przez OPZZ po-

stulat podwyższenia rażąco niskich świad-

czeń dla bezrobotnych jest tematem dyskusji 

wielu sił politycznych. Liczymy na to, że 

podniesienie zasiłku, do poziomu co naj-

mniej 50 proc. ostatnio pobieranego wyna-

grodzenia jak najszybciej stanie się faktem.  

OPZZ apeluje  

o wynagrodzenia dla 

pracowników DPS 
OPZZ domaga się równego traktowania pła-

cowego pracowników zatrudnionych w Do-

mach Pomocy Społecznej, pracujących i ma-

jących bezpośredni kontakt z pacjentami  

z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 poprzez przyznanie im dodat-

kowego świadczenia pieniężnego na analo-

gicznych zasadach, jak pracownikom me-

dycznym uczestniczącym w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych w podmiotach lecz-

niczych.  



W dniu dzisiejszym skierowaliśmy w tej 

sprawie pismo do Minister Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg  

(w załączeniu).  

Wejście w życie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie standardów w zakresie 

ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrze-

niem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

przez osoby wykonujące zawód medyczny 

mające bezpośredni kontakt z pacjentami  

z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem 

(Dz. U., poz. 775) – niestety podzieliło pra-

cowników, nie tylko ze względu na czynno-

ści jakie wykonują, jak i miejsce pracy.  

Z ubolewaniem przyjęliśmy, że opublikowa-

na regulacja pominęła pracowników DPS – 

ów, choć właśnie w tak trudnym czasie pan-

demii należy doceniać heroiczną pracę 

wszystkich pracowników, a nie konfliktować 

ich ze względu na miejsce zatrudnienia. 

OPZZ na etapie konsultacji społecznych 

wnosiło uwagi, by objąć zakresem rozporzą-

dzenia nie tylko pracowników medycznych, 

ale wszystkich pracowników podmiotów 

leczniczych, stacji sanitarno - epidemiolo-

gicznych i Domów Pomocy Społecznej ma-

jących styczność z pacjentami z podejrze-

niem lub zakażeniem.   

OPZZ oczekuje  

obniżenia marż na  

maseczki 
Z uwagi ogłoszony stan epidemii COVID-19 

od dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono 

obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu 

np. maseczek ochronnych. Mając powyższe 

na uwadze minister rozwoju zaproponowała 

w projekcie rozporządzenia określenie mak-

symalnych marż hurtowych i detalicznych 

maseczek w celu ochrony konsumentów 

przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, 

polegającymi na zawyżaniu ceny sprzedaży 

tych produktów w stosunku do cen sprzed 

okresu epidemii. Oznacza to, że przedsię-

biorstwa (dystrybutorzy, pośrednicy sprze-

dawcy) w swojej działalności będą musieli 

uwzględnić ograniczenie cenowe wynikające 

z maksymalnej marży na te wyroby. Celem 

tego działania jest ochrona obywateli przed 

nieproporcjonalnym wzrostem cen na wyrób 

wykorzystywany w okresie obowiązywania 

przepisów nakładających obowiązek zakry-

wania ust i nosa i zapewnienie stabilności 

cen tych wyrobów na rynku polskim 

w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2.  

 

W ocenie OPZZ podejmowane przez rząd 

działania mające na celu ochronę konsumen-

tów przed wzrostem cen są celowe. Uważa-

my jednak, że zaproponowane marże są zbyt 

wysokie; powinny one ulec znacznemu obni-

żeniu, co najmniej o połowę. Marża handlo-

wa w wysokości 8% jest zbyt wysoka. Nale-

ży wziąć pod uwagę, że w okresie pandemii 

podjęto radykalne działania na rynku pracy, 

w wyniku których cześć pracujących straciła 

pracę, a tysiącom pracowników obniżono 

wynagrodzenie do wysokości płacy mini-

malnej, co znacząco zmniejszyło siłę nabyw-

czą ich wynagrodzeń. Państwu powinno za-

leżeć na tym, aby jak największa liczba kon-

sumentów mogła zaopatrzyć się w maseczkę 

ochroną w jak najniższej cenie. Marża deta-

liczna w wysokości 1,50 zł przy cenie hur-

towej maseczki 3 zł, to z pewnością zbyt 

dużo, aby zapewnić powszechny dostęp do 

tanich maseczek ochronnych.  

OPZZ proponuje także, aby państwo, w ra-

mach przysługujących mu uprawnień, zwal-

czało nieuczciwe praktyki rynkowe produ-

centów i dystrybutorów innych środków 

ochrony indywidualnej, takich jak np. prepa-

raty do odkażania, wprowadzane na rynek po 

zawyżonych cenach.  


