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Już po nowym roku nowelizacja  
ustawy o związkach zawodowych 

 

 
Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 
roku o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1608). Jakie wprowadzi zmiany? Poniżej przedsta-
wiamy najważniejsze z nich, dotyczące zasad funkcjonowania związków za-
wodowych. 
 
 

1. Rozszerzono prawo koalicji związkowej 
 

Zgodnie z ustawą prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje 
osobom wykonującym pracę zarobkową. Wolontariuszom, stażystom i innym osobom, 
które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, przysługiwać będzie prawo wstępo-

 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

SŁOWO		OD		PRZEWODNICZĄCEGO	

 

 

Szanowni Państwo, 

 

powoli dobiega końca trzeci rok tej kaden-

cji obecnych władz OZZZPRC, nie będziemy 

jednak podejmowali próby dokonywania 

podsumowań na tym etapie, bo przed nami 

sporo zadań i rozstrzygnięć, a co za tym 

idzie również wiele pracy. 

 

Ten rok wyróżnia się wieloma kluczowymi, 

z punku widzenia naszej działalności związ-

kowej, wydarzeniami.  Zacznę od tego,  

że w listopadzie 2018 r. kończy się termin 

obowiązywania wyroku sądu stwierdzają-

cego reprezentatywność Forum Związków 

Zawodowych. Obecnie jesteśmy na etapie 

liczenia członków naszych organizacji  

– bardzo dziękuję wszystkim, którzy zarea-

gowali na nasz apel i przesłali informację  

o liczebności swoich związków. Jest to 

szczególnie ważne zwłaszcza w sytuacji 

zmiany ustawy o związkach zawodowych  

– nowe regulacje wchodzą w życie od  

1 stycznia 2019 roku. Zatem z uwagą i znie-

cierpliwieniem oczekujemy kolejnego wyro-

ku stwierdzającego naszą reprezentatyw-

ność. 

 

Za nami natomiast początek nowej kaden-

cji władz FZZ - w liczebnym gronie jako 

OZZZPRC będziemy podejmować działania 

w Prezydium, Zarządzie i Komisji Rewizyjnej 

 

Za nami również wejście w życie Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

o ochronie danych osobowych – RODO ze 

wszystkimi konsekwencjami dla naszych 

organizacji związkowych – służymy wspar-

ciem dla tych organizacji, które jeszcze nie 

uporały się z procedurą wdrożenia nowych 

zasad. 

 

Za nami też przyjęcie ustawy o PPK, która 

wchodzi w życie w 2019 roku, w związku  

z tym wiele  zagadnień do przemyślenia, 

jeśli chodzi o konsekwencje dla naszych 

pracowników i zawartych u pracodawców 

porozumień (PPE). 

 

Ponadto w tym roku przejęliśmy przewod-

nictwo w Trójstronnym Zespole ds. branży 

energetycznej. To dla nas wielka odpowie-

dzialność i kolejna praca do wykonania 

głównie w tematach: wypracowania stan-

dardów pracy, wynegocjowania nowego 

PUZP, stworzenie jednolitych zasad BHP, 

współuczestnictwa w tworzeniu strategii 

dla polskiej energetyki do roku 2050 i wiele 

innych nie mniej ważnych spraw. Z wielką 

determinacją podjęliśmy się tego zadania  

i liczymy, że przynajmniej część z tych 

spraw uda się pozytywnie załatwić. 

 

Rozwinięcie tych wszystkich tematów, jak 

również inne zamieściliśmy na stronach 

tego wydania Zmian. Jesteśmy do Waszej 

dyspozycji.  

 

Miłej lektury! 
 

Krzysztof Kisielewski 

Przewodniczący OZZZPRC 

KALENDARIUM 

OZZZPRC 
 

• 14-15 maja 

Kongres Forum Związków Zawodo-

wych  

Więcej na ten temat w wywiadzie  

z K. Kisielewskim na str.  4-5 

 

• 18 maja  

10-lecie ZZPRC Zakładów Azotowych  

w Tarnowie      

 

• 28-30 maja 

Posiedzenie Sekcja Elektrowni na 

Węgiel Kamienny            

 

• 25 czerwca 

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego  

ds. branży energetycznej  

Z udziałem K. Kisielewskiego i P. Swo-

body 

 

• 28-29 czerwca   

Uroczyste pożegnanie odchodzącego 

na emeryturę przewodniczącego 

Sekcji Elektrociepłowni i Ciepłowni 

Jana Ciężkiego  

 

 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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wania do związków zawodowych w przypadkach  i na warunkach określonych statutami 
związku. 
 

2. Zwiększono procentowe progi reprezentatywności 
 

Zgodnie z ustawą reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest zakładowa or-
ganizacja związkowa: 
1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej or-

ganizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego, zrzeszająca co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobko-
wą zatrudnionych u pracodawcy lub 

2) zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych  
u pracodawcy. 

 
Zgodnie z przepisami przejściowymi, organizacje związkowe, których reprezentatywność 
została stwierdzona na podstawie orzeczenia sądowego, utrzymują tę reprezentatywność 
przez okres roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
 

3. Określono tryb kontroli spełniania przez organizację związkową kryteriów 
liczebności, w tym reprezentatywności związków  
 

Zgodnie z ustawą zakładowe organizacje związkowe zobowiązane są do przedstawiania 
pracodawcy co 6 miesięcy - według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia - w terminie do 
10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, informacji o liczbie członków. Informacja 
ta jest następnie udostępniana przez pracodawcę do wglądu innej działającej  
u niego organizacji związkowej na pisemny wniosek tej organizacji. 
 
Pracodawca lub działająca u niego organizacja związkowa może zgłosić pisemne  
zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej organizacji związkowej w terminie  
30 dni od dnia przedstawienia przez tę organizację informacji. W takim przypadku zakła-
dowa organizacja związkowa, wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do 
sądu rejonowego - sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy  
z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza. Zakładowa 
organizacja związkowa może również z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem o ustale-
nie liczby członków. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia złoże-
nia wniosku. 
 
Organizacji związkowej, która w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia  
nie wystąpiła do sądu, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do 
czasu wykonania tego obowiązku. 
 
Przedstawione zasady stosuje się odpowiednio w celu stwierdzenia reprezentatywności.  
 

4. Określono termin udzielenia przez pracodawcę informacji niezbędnych do 
prowadzenia działalności związkowej 
 

Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowa-
dzenia działalności związkowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.  
Nie przewidziano jednak w ustawie „sankcji” za naruszenie tego obowiązku.     
 

5. Określono termin na wyrażenie zgody lub odmowę wyrażenia zgody przez 
zarząd zakładowej organizacji związkowej na wypowiedzenie lub rozwiązanie 
stosunku pracy z działaczem związkowym  
 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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• 2-3 lipca        

Posiedzenie Zarządu OZZZPRC  

w Złotym Potoku          

Zarząd przeanalizował uchwały XXXI 

KZD i wyznaczył terminy ich realizacji. 

Wiele dyskusji dotyczyło nowej usta-

wie o ochronie danych osobowych  

tj. RODO i konieczności dostosowania 

się do nowych obowiązków przez 

organizacje zrzeszone w OZZZPRC 

– współpraca w tym zakresie z kance-

larią prawną z Poznania. Omówiono 

również wyborczy kongres FZZ.  

Zarząd wysłuchał także informacji  

W. Lutkowskiego na temat projektu 

ustawy o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych. Członkowie zarządu 

uznali za konieczne pozyskanie kolej-

nej opinii na temat dopuszczalnych 

prawem form protestu na instala-

cjach wrażliwych.  

 

1 sierpnia  

Spotkanie Zespołu ds. standardów  

w energetyce (PUZP) w ramach 

Zespołu Trójstronnego ds. branży 

energetycznej  

 

8-11 sierpnia  

Konferencja międzynarodowa  

Pre-Cop 24 w Katowicach (tzw. 

szczyt klimatyczny) 

OZZZPRC reprezentowali: K. Kisielew-

ski, W. Lutkowski, P. Serafin, Z. Dy-

kowski, A. Mazur 

 

21-22 sierpnia  

Spotkanie strony społecznej Trój-

stronnego Zespołu ds. branży ener-

getycznej we Wrocławiu  

Z udziałem K. Kisielewskiego, Z. Dy-

kowskiego, P. Serafina 

 

3-4 września  

Posiedzenie Zarządu OZZZPRC  

w Złotym Potoku 

Zarząd szeroko omówił bieżące dzia-

łania Zrzeszenia. Szczególną uwagę 

poświęcono energetyce. Wiceprze-

wodniczący FZZ W. Lutkowski zapre-

zentował działania centrali oraz naj-

ważniejsze tematy przed wrześnio-

wym posiedzeniem Zarządu Główne-

go. Przewodniczący sekcji branżo-

wych przedstawili problemy, z jakimi 

borykają się ich organizacje.  

 

4-5 września 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

OZZZPRC w Puławach 

 

24 września  

Posiedzenie Zarządu Głównego FZZ  

OZZZPRC reprezentowali: M. Zarzyc-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Zgodnie z ustawą, termin na wyrażenie zgody lub odmowę wyrażenia zgody przez zarząd 
zakładowej organizacji związkowej wynosi: 
1) 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiado-

mienia o zamiarze wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany stosunku prawnego,  
z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub jednostronną zmianę  
stosunku prawnego; 

2) 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiado-
mienia o zamiarze rozwiązania stosunku prawnego  z podaniem przyczyny uzasad-
niającej rozwiązanie stosunku prawnego. 

 
Bezskuteczny upływ tych terminów jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez zarząd 
zakładowej organizacji związkowej. 
 

6. Określono termin zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie statutu 
przez związek zawodowy 
 

Związek zawodowy zawiadamia właściwy sąd o zmianie statutu w terminie 30 dni od 
dnia podjęcia uchwały w tym zakresie. Jednocześnie wprowadzono przepis, zgodnie  
z którym ten, kto w związku z pełnioną funkcją związkową wbrew obowiązkowi nie za-
wiadamia w terminie właściwego sądu o zmianie statutu, podlega grzywnie.  
 

7. Wprowadzono obowiązek dostosowania statutów organizacji związko-
wych do nowych przepisów   
 

Zgodnie z ustawą, związki zawodowe istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, w termi-
nie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie dostosują swoje statuty do zmian wynikających 
z ustawy. 
 

ANNA ŁABUDŹ-NOWICKA 
radca prawny 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

 

 

Rozmowa z KRZYSZTOFEM KISIELEWSKIM, przewodniczącym OZZZPRC  
 

 

Po kongresie Forum Związków Zawodowych 
 

 
• W maju odbył się kolejny kongres Forum Związków Zawodowych. Wybrane zostały 

nowe władze centrali. OZZZPRC podobnie jak w poprzedniej kadencji władz ma swoją 

szeroką reprezentację we władzach Forum. Jak krótko podsumujesz ostatni kongres? 
 

– Z uwagi na fakt, że był to kongres wyborczy w kilku słowach nie da się go podsumować. 

Zacznę od tego, że jako OZZZPRC nie wystawiliśmy swojego kandydata na funkcję prze-

wodniczącego, uznaliśmy bowiem, że nie jesteśmy jeszcze gotowi do przejęcia przewod-

nictwa w Forum. Nie oznacza to jednak, że nie mieliśmy swoich oczekiwań odnośnie wybo-

rów. W mijającej kadencji mieliśmy dwóch przedstawicieli w prezydium – byli to: Walde-

mar Lutkowski i Roman Michalski oraz dwóch członków zarządu – mnie oraz Mariusza  

Zarzyckiego. Uważaliśmy, że utrzymanie takiej liczby przedstawicieli we władzach jest dla 

nas zadowalające, choć jednocześnie wydawało się to trudne do osiągnięcia.  

 

•  Dlaczego?  
 

– Powodem była przede wszystkim zwiększająca się liczba organizacji w FZZ oraz – co naji-

 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

 

Krzysztof Kisielewski  

współprzewodniczącym  

trójstronnego zespołu  

ds. branży energetycznej 

 

W dniach 21-22 sierpnia we 

Wrocławiu odbyło się posiedze-

nie strony związkowej trójstron-

nego zespołu ds. branży energe-

tycznej. Jego głównym celem 

było wskazanie nowego współ-

przewodniczącego ze strony 

związków zawodowych, jak rów-

nież zmian w składzie zespołu. 

Współprzewodniczącym wybra-

ny został Krzysztof Kisielewski – 

przewodniczący OZZZPRC. 

 

Podczas spotkania dyskutowano 

i w efekcie wypracowano wspól-

ne stanowiska w kluczowych 

zagadnieniach dotyczących 

branży energetycznej takich jak: 

polityka energetyczna Polski  

do 2050 roku, PUZP – standardy 

w energetyce, rozporządzenie 

Ministra Energii w sprawie BHP 

przy urządzeniach energetycz-

nych, nowelizacja ustawy Prawo 

energetyczne w obszarze doty-

czącym egzaminów kwalifikacyj-

nych. Dodatkowo w sprawach 

organizacyjnych członkowie  

zespołu rozmawiali o terminach 

cyklicznych posiedzeń plenar-

nych i posiedzeń strony społecz-

nej, przekazywania informacji  

z działań w zespole, jak również 

współpracy w zakresie spraw 

dotyczących branży. 
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WNIOSKI PRZYJĘTE  

PRZEZ V KONGRES FZZ 
 

1. Wniosek o nowelizację usta-

wy o Państwowej Inspekcji Pra-

cy w zakresie informowania 

pracodawców o planowanej 

kontroli i karach za naruszenie 

praw pracowniczych (zaostrze-

nie kar). 

 

2. Od wielu lat związkowcy re-

prezentujący polskich maryna-

rzy walczą o powrót polskiej 

bandery na statkach polskich 

armatorów. Szkolnictwo mor-

skie, 4 wyższe uczelnie łącznie 

38 morskich jednostek eduka-

cyjnych w zasadzie w większo-

ści kształci i przygotowuje  

do zawodu marynarzy, z któ-

rych kwalifikacji korzystają 

głównie obcy przedsiębiorcy 

armatorzy. Chodzi przede 

wszystkim o zajęcie się sprawą 

ich zabezpieczenia socjalnego, 

emerytalnego i rentowego, 

które obecnie jest niedoskona-

łe. 

 

3. Rozpoczęcie lobbingu na 

rzecz wpisania do aktów praw-

nych takich jak ustawa lub kon-

cesja pracowników zespołów 

pogotowia energetycznego  

w system bezpieczeństwa pu-

blicznego na terenie RP. 

 

4. Wniosek o zobligowanie Ko-

misji Energetycznej Forum 

Związków Zawodowych do 

stworzenia zespołu roboczego 

ds. związanych z reformą zakła-

dów energetycznych. 

 

5. Wniosek o powołanie pod 

auspicjami Forum ZZ zespołu, 

komitetu sterującego lub grupy 

problemowej dotyczącej sekto-

ra bankowo-ubezpieczeniowe-

go.  

stotniejsze – przyjęcie w poczet centrali Związku Zawodowego Policjantów, który jest teraz 

drugą co do wielkości organizacją związkową w Forum. Mimo tych pozornych trudności, 

podczas kongresu udało się nie tylko utrzymać nasz status quo, ale też w wyniku wyborów 

liczba przedstawicieli Zrzeszenia we władzach Forum zwiększyła się o członka komisji rewi-

zyjnej, którym został Tomasz Sus. Traktujemy zatem te wybory jako duży sukces. Na dziś 

jesteśmy jedyną organizacją związkową w Forum Związków Zawodowych (po Związku Za-

wodowym Pielęgniarek i Położnych, z którego to wywodzi się przewodnicząca), która po-

siada tak szeroką reprezentację we władzach. Nie obyło się oczywiście bez problemów 

technicznych (m.in. z elektronicznym liczeniem głosów), związaną z tym interpretacją wyni-

ków wyborów oraz niezadowoleniem niektórych organizacji z samych wyników. Wyborom 

jednak zawsze towarzyszą emocje.  
 

Warto jeszcze dodać, że przewodniczącym V Kongresu Wyborczego FZZ był nasz kolega 

Piotr Serafin i to jemu w dużej mierze zawdzięczamy panowanie nad emocjami delegatów. 

Wynik wyborów jest już powszechnie znany, nasi przedstawiciele z zapałem pracują  

w poszczególnych gremiach i zespołach, do których zostali powołani, ale podsumowując 

moją wypowiedź, jeszcze przypomnę naszych przedstawicieli we władzach Forum Związ-

ków Zawodowych na lata 2018-2022. Są to: Waldemar Lutkowski – wiceprzewodniczący 

Forum, Roman Michalski – członek prezydium, członkowie zarządu - Krzysztof Kisielewski  

i Mariusz Zarzycki oraz członek Komisji Rewizyjnej - Tomasz Sus. 

 

• Czy podczas kongresu odbyła się dyskusja programowa? W jakim kierunku zmierza  

Forum Związków Zawodowych?  
 

– Dyskusja programowa jest sztandarowym elementem każdego kongresu wyborczego.  

Ta, która odbyła się w maju, była bardzo merytoryczna i przeprowadzona z myślą o przy-

szłości. W jej efekcie wypracowany został dokument, który nosi nazwę: Deklaracja progra-

mowa. Jej trzon stanowią cele wpisujące się w działania programowe poszczególnych orga-

nizacji związkowych. Z naszego punktu widzenia szczególnie ważna jest oczywiście obrona 

praw pracowniczych, w tym ochrona miejsc pracy, wzrost wynagrodzeń, poprawa bezpie-

czeństwa i higieny pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.  

Forum Związków Zawodowych zwraca też uwagę na negatywne relacje w środowisku pracy 

związane z dyskryminacją czy mobbingiem, jak również związane z bezpieczeństwem pracy 

i zabezpieczeniem społecznym. Generalnie istota dyskusji, jak również faktyczne oczekiwa-

nia członków Forum zawarte zostały we wnioskach przyjętych przez kongres (publikujemy 

je obok – przyp. red.)   

 

•  Zatem jakie aspekty działania czy też zadania do realizacji dla działaczy Forum Związ-

ków Zawodowych są dziś dla nas ważne? Jakie są nasze - jako OZZZPRC - oczekiwania 

względem FZZ? 
 

– Z wniosków złożonych przez delegatów dla nas istotne są dwa, dotyczące głównie branży 

energetycznej, mające bezpośredni związek z poziomem zatrudnienia i bezpieczeństwem. 

Chodzi to o rozpoczęcie lobbingu na rzecz ujęcia w aktach prawnych, takich jak ustawa lub 

koncesja, pracowników, zespołów pogotowia energetycznego jako integralnych elemen-

tów systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie RP. Drugi wniosek dotyczy zobligowa-

nia Komisji Energetycznej Forum Związków Zawodowych do stworzenia zespołu roboczego  

ds. związanych z reformą zakładów energetycznych. Mam nadzieję, że te dwa wnioski wy-

pracowane przez kongres, a realizowane przez FZZ, będą przedmiotem dyskusji na forum 

Rady Dialogu Społecznego.  
 

Ponadto dla nas jako dla OZZZPRC, jak wspomniałem wcześniej, niezmiernie ważne są kwe-

sQe związane z warunkami pracy i zatrudnieniem. Naszą ambicją jest również ożywienie 

działań w ramach istniejących zespołów branżowych Forum oraz powołanie nowych. Spra-

wami kluczowymi niezmiennie pozostają: czas pracy i szerzej – prawo pracy oraz strategie 

dla poszczególnych gałęzi przemysłu. W tych kwesQach liczymy na większe zaangażowanie 

ze strony Forum. 
 

•  Dziękuję za rozmowę. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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ZABEZPIECZENIE	EMERYTALNE	RODO W  ORGANIZACJACH 

ZWIĄZKOWYCH 

 

Z uwagi na brak jasnych kryteriów 

w RODO dotyczących powoływania 

inspektora ochrony danych przez 

związki zawodowe, które jako ad-

ministrator danych przetwarzają 

dane swoich członków (w tym prze-

de wszystkim dane o przynależno-

ści do związku zawodowego), 

OZZZPRC rekomenduje powołanie 

w związkach inspektora ochrony 

danych. 

 

Inspektorem może być każda oso-

ba. Nie są wymagane tutaj żadne 

uprawnienia zawodowe czy certyfi-

katy, przy czym osoba ta powinna 

posiadać wiedzę w przedmiocie 

podstawowych przepisów RODO, 

aby doradzać administratorowi 

danych. W przypadku powołania 

inspektora ochrony danych istnieje 

obowiązek zawiadomienia Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych o jego wyznaczeniu. 

 

Zgodnie z nową ustawą o ochronie 

danych osobowych administratorzy 

danych powinni powiadomić Preze-

sa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych o wyznaczeniu inspektora. 

Jedynym prawidłowym i skutecz-

nym sposobem zawiadomienia  

o wyznaczeniu jest zawiadomienie 

w postaci elektronicznej, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym albo podpisem potwier-

dzonym profilem zaufanym ePUAP 

na stronie: www.biznes.gov.pl.  

W zawiadomieniu podaje się imię  

i nazwisko inspektora, adres poczty 

elektronicznej oraz numer telefonu 

inspektora. Dodatkowo w przypad-

ku związku zawodowego, który nie 

prowadzi działalności gospodar-

czej, czyli jest wpisany tylko do 

rejestru stowarzyszeń w KRS, poda-

je się w zawiadomieniu pełną na-

zwę, adres siedziby oraz numer 

REGON – jeśli został nadany. 

 

Administrator danych, który wy-

znaczył inspektora ochrony da-

nych ,powinien zawiadomić Preze-

sa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych, o każdej zmianie danych 

podanych w zawiadomieniu oraz o 

odwołaniu inspektora ochrony 

danych w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zmiany lub odwołania. 

 

 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Pracownicze Plany Kapitałowe już po nowym roku 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe są uregulowane w ustawie, która wejdzie w życie z dniem  
1 stycznia 2019 r. Celem PPK jest systematyczne gromadzenie przez uczestników programu 
oszczędności z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Co ważne, środki 
zgromadzone w ramach programu będą stanowiły prywatną własność uczestnika PPK. Poniżej 
prezentujemy kilka najważniejszych założeń Pracowniczych Plany Kapitałowych. 
 
Pracowniczy Plany Kapitałowy jest rozwiązaniem obligatoryjnym dla podmiotów zatrudniają-
cych. Są one zobligowane do założenia ich w określonym terminie (w zależności od liczby za-
trudnionych). 
Ustawę stosuje się do: 

 podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r., 

 podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według 
stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r., 

 podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według 
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r., 

 pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r. 
 
Z obowiązku utworzenia PPK zwalnia prowadzenie Pracowniczych Planów Emerytalnych  
u tych pracodawców, u których składka podstawowa na PPE jest poziomie nie mniejszej niż  
3,5% oraz PPE obejmuje co najmniej 25% osób zatrudnionych u pracodawcy. 
 
Uczestnikami PPK będą osoby zatrudnione, otrzymujące wynagrodzenie stanowiące podstawę 
do naliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a więc: pracowni-
cy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spół-
dzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia lub innej o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych. 
 

 OBLIGATORYJNIE do PPK przystępują osoby zatrudnione w wieku poniżej 55 lat. 

 DOBROWOLNIE do PPK przystępują osoby zatrudnione w wieku 55-70 lat, o ile złożą sto-
sowany wniosek.  

 Osoby powyżej 70. roku życia nie będą mogły uczestniczyć w PPK. 
 
Podmiot zatrudniający wybiera – w porozumieniu z reprezentacją pracowników – ofertę PPK 
instytucji finansowej (oprócz towarzystw funduszy inwestycyjnych, mogą to być powszechne 
oraz pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń na życie), umieszczonej w tzw. 
ewidencji PPK opublikowanej na portalu PPK. Następnie podmiot zatrudniający zawiera umowę 
o zarządzanie PPK oraz umowy na prowadzenie PPK. 
 
Obowiązek automatycznego zapisania do PPK każdego pracownika, który nie ukończył 55. roku 
życia, realizowany jest przez podmiot zatrudniający w ciągu 10 dni po upływie trzymiesięcznego 
okresu zatrudnienia w danym podmiocie, chyba że osoba zatrudniona złoży pisemną deklarację 
niedokonywania wpłat. 
 
Istnieje oczywiście możliwość rezygnacji przez uczestnika z dokonywania wpłat do PPK na pod-
stawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Od 2023 roku co cztery lata 
będzie następowało automatyczne podjęcie dokonywania wpłat i za każdym razem uczestnik 
będzie mógł ponownie złożyć rezygnację z dokonywania wpłat. 
 
Jakie będą źródła zasilania PPK? 
 

 Obligatoryjna podstawowa wpłata uczestnika wyniesie 2% wynagrodzenia. Uczestnicy 
osiągający w danym miesiącu z różnych źródeł wynagrodzenie niższe niż 120% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, mogą dokonywać wpłaty obligatoryjnej w wysokości między 0,5% 
a 2% wynagrodzenia. Ponadto dobrowolna wpłata dodatkowa może wynieść do 2% wyna-

 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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KALENDARIUM  

DIALOGU SPOŁECZNEGO 

 

27 czerwca  

Posiedzenie Zespołu ds. prawa pracy 

Głównym tematem dyskusji była 

możliwość implementacji dorobku 

Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, 

która za zadanie miała dokonać dia-

gnozy problemów kwesKi wymagają-

cych zmiany oraz zaproponować ich 

konkretne rozwiązania.  

 

6 lipca  
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu 
Społecznego ds. ubezpieczeń spo-
łecznych 
Przyjęto stanowisko, w którym oce-

niono pozytywnie projekt wprowa-

dzenia w Polsce systemu pracowni-

czych programów kapitałowych, 

który może przyczynić się do osią-

gnięcia efektów ogólnogospodar-

czych przekładających się na sytuację 

pracodawców i pracowników.  

Wyznacznikiem sukcesu bądź niepo-

wodzenia projektowanej reformy 

będzie wskaźnik uczestnictwa  

w pracowniczych planach kapitało-

wych. 

 
19 lipca  
Prezydent podpisał nowelizację 
ustawy o Radzie Dialogu Społeczne-
go 
Nowelizacja została wypracowana 

przy całkowitej zgodzie partnerów 

społecznych i strony rządowej.  

Ma poprawić dialog zarówno na 

szczeblu centralnym, jak i wojewódz-

kim. Zakłada zwiększenie kompeten-

cji RDS, która zyskała uprawnienia do 

opiniowania Wieloletniego Planu 

Finansowego Państwa, projektów 

strategii, programów oraz projektów 

innych dokumentów rządowych dot. 

planowanych działań Rady Mini-

strów, przygotowywanych przez 

Radę Ministrów oraz jej członków. 

Nowością jest także prawo do wystę-

powania przez Radę Dialogu Społecz-

nego do Sejmu i Senatu o umożliwie-

nie przedstawienia informacji doty-

czącej spraw o istotnym znaczeniu. 

Zmiany dotyczą również kompetencji 

dotyczących informowania o działal-

ności Rady.  

 
12 września 2018 r.  

Posiedzenie Zespołu Problemowego 

RDS ds. ubezpieczeń społecznych 

Zaprezentowane zostały najważniej-

sze skutki wynikające z uchwalonej 

16 listopada 2016 r. ustawy o zmia-

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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grodzenia. 

 Z kolei ze strony podmiotu zatrudniającego obligatoryjna wpłata podstawowa wyniesie 
1,5% wynagrodzenia uczestnika, natomiast dobrowolna dodatkowa – do 2,5% wynagrodze-
nia uczestnika.  

 PPK będą również zasilane ze środków publicznych poprzez jednorazową wpłatę powital-
ną w wysokości 250 zł oraz jedną coroczną dopłatę wynoszącą 240 zł.   

 
Warto pamiętać, że w PPK istnieje możliwość różnicowania wysokości wpłat dodatkowych  
finansowanych przez pracodawcę ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie za-
trudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego 
pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym. Łączna suma składek (uczestnika i podmio-
tu zatrudniającego) może wynieść 8% wynagrodzenia. 
 
Wybór instytucji finansowej zostaje dokonany przez podmiot zatrudniający w porozumieniu  
z działającą u niego zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku – w porozumieniu  
z reprezentacją osób zatrudnionych. W razie braku porozumienia w określonym czasie decyzję 
o wyborze podejmuje samodzielnie podmiot zatrudniający. Związek zawodowy lub reprezenta-
cja osób zatrudnionych nie są stroną żadnej umowy w ramach PPK. 
 
Polityka inwestycyjna w ramach PPK będzie oparta na modelu funduszy zdefiniowanej daty,  
co oznacza, że powinna być ona tak skonstruowana, by uwzględniać konieczność ograniczania 
poziomu ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytal-
nego. W związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK środki zgromadzone przez uczestnika 
mogą być lokowane w jednym z co najmniej pięciu funduszy lub subfunduszy stosujących od-
mienne zasady polityki inwestycyjnej zdefiniowanej daty, właściwej dla daty urodzenia uczestni-
ka. Na wniosek uczestnika możliwa jest zmiana funduszu lub subfunduszu. 
 
W PPK istnieją trzy rodzaje wypłat:  

 wypłata 25% zgromadzonych środków w razie poważnego zachorowania,  

 wypłata 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkanio-
wej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat,  

 wypłata transferowa – przekazanie środków z jednego rachunku PPK m.in. na inny rachu-
nek PPK, na IKE byłego współmałżonka uczestnika lub osoby uprawnionej, na PPE osoby 
uprawnionej. 

 
Po osiągnięciu 60. roku życia PPK przewiduje następujące formy wypłat: 

 25% jednorazowo, a pozostałe 75% ratalnie w co najmniej 120 miesięcznych ratach, 

 100% w formie świadczenia małżeńskiego w co najmniej 120 miesięcznych ratach, 

 wypłata transferowa na lokatę terminową, 

 wypłata terminowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie. 
 
W przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK po 
osiągnięciu przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie 
są przekazywane 
 
Nadzór nad PPK w zakresie zgodności z prawem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Insty-
tucje finansowe zarządzające programami mają obowiązek składania informacji kwartalnych 
oraz informacji rocznej o prowadzonych PPK do organu nadzoru w terminie do ostatniego dnia 
lutego za rok poprzedni.Inne instytucje zaangażowane w funkcjonowanie PPK to operator porta-
lu PPK oraz Państwowa Inspekcja Pracy nadzorująca pracodawców. 
 
Składka podstawowa, finansowana przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem do 
opodatkowania. Przy wypłacie z PPK nie będzie zryczałtowanego 19% podatku od zysków 
kapitałowych. Składki stanowić będą koszt uzyskania przychodu, dodatkowo te podstawowe 
będą zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodaw-
cy.  
 
Wpłaty podstawowe oraz dodatkowe (finansowane przez pracodawcę) będą dla pracownika 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 
KJH KOKOCIŃSKA, JURAŁOWICZ, HERMANN       
 

 

Niezależność związku zawodowego 
 
W związku z pytaniem organizacji związkowej dotyczącym działalności związku zawodowe-
go wskazano na następujące:  
 
Stosownie do treści przepisu art. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych - każdy związek 
zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, admini-
stracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. 
 
Niezależność związków przejawia się m.in. w tym, że są one w swojej działalności niezależ-
ne od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych 
organizacji. Zgodnie z art. 3 ust. 2 konwencji nr 87 MOP władze publiczne powinny po-
wstrzymać się od wszelkiej interwencji, która by ograniczała to prawo lub przeszkadzała  
w jego wykonywaniu zgodnie z prawem. Zasada niezależności związków zawodowych sta-
nowi naturalne dopełnienie samorządności tych organizacji. Najogólniej rzecz ujmując, 
zasada niezależności oznacza, że związek zawodowy w swojej działalności nie podlega in-
nym podmiotom, a w tym pracodawcom, organom administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego oraz innych organizacji (takich jak np. parQe polityczne czy stowarzyszenia). 
 
Niezależność związków zawodowych – w konkretnym ujęciu – to po prostu brak upraw-
nień podmiotów zewnętrznych wobec związku do ingerowania w swobodę działań tych 

 

 

nie ustawy o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz niektórych innych ustaw. Naj-

ważniejszą zmianą, którą wprowadzi-

ła rzeczona nowelizacja jest obniże-

nie powszechnego wieku emerytalne-

go. Od 1 października 2017 r. 

(podobnie jak to było przed 2013 r.) 

ponownie wynosi on 60 lat dla kobiet 

i 65 lat dla mężczyzn. W drugiej czę-

ści spotkania omówiono projekt usta-

wy o zmianie ustawy o emeryturach 

pomostowych oraz ustawy o Pań-

stwowej Inspekcji Pracy przygotowa-

ny przez OPZZ. Zaproponowano  

w nim m.in. zmiany mające na celu 

zniesienie czasowego charakteru 

świadczenia, jakim jest emerytura 

pomostowa oraz umożliwienie Pań-

stwowej Inspekcji Pracy właściwe 

realizowanie kompetencji nadzor-

czych w zakresie umieszczania pra-

cowników w ewidencji pracowników 

zatrudnionych w szczególnych wa-

runkach i w szczególnym charakterze.  

 

19 września  

Posiedzenie Zespołu Problemowego 

RDS ds. prawa pracy 

Odbyła się dyskusja na temat projek-

tów wypracowanych przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Wśród 

zagadnień zgłoszonych przez stronę 

społeczną do dalszych prac znalazły 

się m.in.: zatrudnianie pracowników 

w formie telepracy, praca na odle-

głość, pozasądowe formy rozwiązy-

wania sporów ze stosunku pracy, 

rozwiązywanie sporów zbiorowych, 

uregulowanie problematyki dotyczą-

cej uznaniowych składników wyna-

grodzenia, kwesKe gwarancji  

i ochrony zatrudniania osób star-

szych, wysokość wynagradzania 

młodocianych pracowników i refun-

dacji pracodawcom wypłaconych im 

wynagrodzeń. 
 
27 września  
Posiedzenie Zespołu Problemowego 
RDS ds. ubezpieczeń społecznych 
Kontynuowano dyskusję dotyczącą 

przeglądu systemu emerytalnego. 

Ustalono listę zagadnień, którymi 

zajmie się zespół: 1) zakres podmio-

towy ubezpieczenia emerytalnego;  

2) zasady ustalania i opłacania skła-

dek na ubezpieczenia społeczne;  

3) warunki nabycia prawa do emery-

tury; 4) zasady ustalania wysokości 

emerytury; 5) szczególne warunki 

nabywania prawa do emerytury;  

6) zabezpieczenia na wypadek staro-

ści. 

 

 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

 

przychodem do opodatkowania i stanowić będą koszt uzyskania przychodu dla podmiotu zatrud-
niającego. Wpłata powitalna i dopłata roczna będą zwolnione z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. 
 
Wypłaty i wypłaty transferowe również będą zwolnione z podatku dochodowego od osób  
fizycznych jednak z zastrzeżeniem, że wypłata 75% w ratach nie będzie opodatkowana, jeśli bę-
dzie trwała co najmniej 10 lat.  Ponadto wpłaty  wnoszone do PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości 
obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
 
Zgromadzone przez uczestnika PPK środki nie przepadają w przypadku śmierci tej osoby. W zależ-
ności od decyzji uczestnika programu będą one podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub 
też trafią do osoby wskazanej imiennie. 
 
Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. 
Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń  
alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych  
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 
 
W przypadku gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK albo ustało zatrudnienie 
uczestnika PPK w podmiocie zatrudniającym, który w jego imieniu i na jego rzecz zawarł umowę 
o prowadzenie PPK, środki pozostają na rachunku PPK uczestnika PPK do czasu wypłaty, wypłaty 
transferowej lub zwrotu. 
 

Waldemar Lutkowski 
oraz Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe już po nowym roku 

 

ZABEZPIECZENIE	EMERYTALNE	
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PRAWO	NA	CO	DZIEN� 	
Bezpieczeństwo prac  

na urządzeniach  
energetycznych 

 
Sekcja Zakładów Energetycznych 
OZZZPRC wystąpiła z inicjatywą 
ujednolicenia przepisów dla firm 
zewnętrznych wykonujących pra-
ce zlecone na urządzeniach,  
instalacjach i sieciach energetycz-
nych na terenie poszczególnych 
grup energetycznych. 
 

- Regulacje te są dziś bardzo zróżni-

cowane, a w dobie dość swobodne-

go przemieszczania się firm świad-

czących specjalistyczne usługi dla 

energetyki widzimy konieczność ich 

standaryzacji. Często bowiem poja-

wia się konieczność udzielania do-

datkowych wyjaśnień lub instrukta-

żu dla usługodawców tylko dlatego, 

że zmienili oni obszar wykonywania 

prac z jednej grupy energetycznej na 

drugą – mówi Piotr Serafin, prze-
wodniczący Sekcji Zakładów Energe-
tycznych. 
 
Wewnętrzne regulacje poszczegól-
nych grup energetycznych uwzględ-
niają ich specyfikę oraz ewentualne 
indywidualne uwarunkowania. 
 

- To jednak powoduje duży dyskom-

fort dla służb eksploatacyjnych  

i ruchowych w zetknięciu z usługo-

dawca przemieszczającym się po-

między spółkami. Ponadto ma 

wpływ na występowania wypadków 

i awarii, bowiem prace na infra-

strukturze energetycznej wiążą się  

z bezwzględną koniecznością zapew-

nienia bezpieczeństwa osobom wy-

konującym prace, jak również odpo-

wiedzialnością za powierzony mają-

tek. Ważna jest też jakość wykona-

nej pracy oraz ewentualne błędy 

wykonawcze skutkujące uszkodze-

niami urządzeń u odbiorców energii 

elektrycznej – dodaje przewodniczą-
cy. 
 
Inicjatywa Sekcji Zakładów Energe-
tycznych skierowana jest do Polskie-
go Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej. 
 

- Liczymy, że pod auspicjami towa-

rzystwa uda się ujednolicić przepisy 

u wszystkich operatorów sieci ener-

getycznych i doprowadzić do unifi-

kacji instrukcji w zakresie obsługi 

sieci – mówi P. Serafin. 

organizacji oraz sprawowania nad nimi nadzoru lub kontroli. I tak np. pracodawca nie ma 
wobec organizacji związkowych żadnych uprawnień władczych czy kontrolnych, i to na-
wet w odniesieniu do tych, które w toku swojej działalności naruszają np. postanowienia 
własnych statutów. Wszelkie próby naruszenia tej niezależności spotykają się z bardzo 
zasadniczą i jednoznacznie negatywną oceną w judykaturze Sądu Najwyższego. Przykła-
dem może być pogląd wyrażony w tezie i uzasadnieniu uchwały z 12 września1990 r.,  
III PZP 1/90 (OSNC 1991, Nr 5–6, poz. 55), zgodnie z którymi pracodawca nie może wyko-
nywać w odniesieniu do działających u niego organizacji związkowych żadnych funkcji 
kontrolnych pod kątem przestrzegania przez nie w prowadzonej działalności postanowień 
statutu związkowego.  
 
W ocenie kancelarii, odpowiadając na pytanie organizacji związkowej, pracodawca nie 
może w stosunku do związku zawodowego kierować żadnych nakazów oraz żądania zo-
bowiązania się do określonych działań. Związek zawodowy działa w granicach powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa oraz zakładowych przepisów prawa (np. ZUZP), jeśli 
jest ich pełnoprawną stroną i wyraził dobrowolnie zgodę na ich treść i obowiązywanie. 
Pracodawca ma prawo swobodnie i władczo określać zakres swoich wewnętrznych regu-
lacji i żądać od podmiotów im podlegających ich stosowania, niemniej nie może takich 
wymagań stawiać wobec podmiotów będących ustawowo od nich niezależnymi. 
 
W zakresie kodeksu etyki czy też polityki antykorupcyjnej pracodawca może jedynie  
informować (i ewentualnie wnosić o potwierdzenie zapoznania się z treścią) związki za-
wodowe o podjęciu decyzji o obowiązywaniu w Spółce treści przyjętych dokumentów, nie 
może jednak nakazywać poddanie się ich obowiązywaniu. 

 

Paweł Jurałowicz 
radca prawny 

 

Kontrola stanu trzeźwości pracowników 
 
W związku z przedstawionym Kancelarii zagadnieniem, które pojawiło się na tle prowa-
dzonych w zakładzie pracy wielokrotnych, wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowni-
ków, Kancelaria wskazała na następujące.  
 
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016.487) kierownik zakładu pracy lub osoba 
przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoho-
lu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji po-
winny być podane pracownikowi do wiadomości. Na żądanie kierownika zakładu pracy, 
osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika badanie stanu trzeźwo-
ści pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicz-
nego.  
  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawar-

tość alkoholu w organizmie (Dz.U. 2015.2153) określa szczegółowe warunki dokonywania 
badań stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego do pracy z powodu uzasadnione-
go podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alko-
hol w czasie pracy. Jak wynika z § 7 ww. Rozporządzenia z badania przeprowadzonego 
analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej 
sporządza się protokół, który zawiera ściśle określone elementy wskazane  
w Rozporządzeniu. Dodatkowo protokół z przebiegu badania przeprowadzonego analiza-
torem wydechu, w którym uzyskano wynik równy 0,00 mg/l, sporządza się na żądanie 
osoby badanej - o czym należy ją pouczyć. Protokół z przebiegu badania przeprowadzo-
nego analizatorem wydechu, sporządzony na żądanie osoby badanej, przekazuje się tej 
osobie. 

 

 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Powrót do przeszłości  
– egzaminy kwalifikacyjne 

 

Sekcja Zakładów Energetycznych 
OZZZPRC wyraża głębokie zanie-
pokojenie faktem podjęcia przez 
Ministerstwo Energii prac nad 
zmianą regulacji ustawowych 
dotyczących świadectw kwalifi-
kacyjnych.  
 

- Zapis art. 54 ustawy Prawo ener-

getyczne to efekt wielu lat pracy, 

licznych konsultacji i dyskusji.  

Opiera się o kompromisowe roz-

strzygnięcia wypracowane przez 

wszystkich uczestników dialogu 

społecznego. Inicjatywa podjęta 

przez Ministerstwo Energii doty-

cząca jego zmiany jest natomiast 

ewidentnym złamaniem tego 

konsensusu. Nie akceptujemy 

jakichkolwiek działań zmierzają-

cych do zburzenia wywalczonego 

przez pokolenia energetyków 

spokoju wśród załóg firm energe-

tycznych – mówi Piotr Serafin, 
przewodniczący Sekcji Zakładów 
Energetycznych. 
 
Egzaminy kwalifikacyjne dla pra-
cowników energetyki zawsze sta-
nowiły źródło niepewności pracy  
i budziły głębokie wątpliwości.  
 

- W dobie coraz szerszego stoso-

wania w polskim prawie przepi-

sów deregulacyjnych w odniesie-

niu do niektórych zawodów wo-

bec próby zaostrzania kryteriów 

zdobywania uprawnień na niektó-

rych stanowiskach w energetyce 

nosi – według nas – znamiona 

dyskryminacji. Jest to działanie 

tym bardziej bulwersujące, że  

w grupach energetycznych egza-

miny konieczne do zdobywania 

przez pracowników odpowiednich 

upoważnień przeprowadzane są 

w cyklach pięcioletnich. Ponadto 

rozważane przez ministerstwo 

umocowanie tej materii w Urzę-

dzie Dozoru Technicznego 

(zamiast w Urzędzie Regulacji 

Energetyki) jest niczym innym jak 

zmianą poborcy opłat i ma na celu 

jedynie drenowanie finansów firm 

energetycznych. Takiemu działa-

niu się sprzeciwiamy, nie służy to 

bowiem w żaden sposób utrzyma-

niu spokoju wśród rzeszy pracow-

ników sektora – podkreśla P. Sera-
fin. 

 
Z powyższych przepisów można zatem wyprowadzić niebudzący żadnych wątpliwości wnio-
sek, iż badanie trzeźwości pracownika może nastąpić tylko w przypadku, gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że stawił się on  do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spo-
żywał alkohol w czasie pracy.  
 
Jak wynika z ugruntowanego w tej materii stanowiska literatury przedmiotu „podejrzenie 
musi być uzasadnione, to znaczy zachowanie pracownika musi nasuwać wątpliwości co 
do jego trzeźwości (…) podejrzenie to musi wynikać z takiego zachowania pracownika, 
które powszechnie wskazuje na zawartość alkoholu w organizmie człowieka.” (Skrzydło-

Niżnik Iwona, Zalas Grażyna, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi. Komentarz. Zakamycze 2000).  

 
Mając na uwadze powyższe, postępowanie pracodawcy polegające na wykonywaniu wy-
rywkowych kontroli pracowników wchodzących na teren zakładu pracy i to kontroli tych 
samych pracowników w przeciągu kilku dni pod rząd bez żadnych uzasadnionych przesła-
nek, nie znajduje podstawy prawnej, a wręcz jest niezgodne z art. 17 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowo pracodawca 
narusza procedurę dokonywania badania trzeźwości opisaną w Rozporządzeniu. Pracowni-
ków badanych nie poucza się bowiem o możliwości żądania przekazania protokołu z bada-
nia, a sporządzane protokołu nie zawierają elementów koniecznych, o których mowa w § 7 
Rozporządzenia.    
 
Co więcej, nie bez znaczenia jest tutaj również okoliczność, że w ww. sytuacji może docho-
dzić do naruszenia przez pracodawcę art. 11¹ Kodeksu pracy. Zgodnie z brzmieniem przed-
miotowego przepisu pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste 
pracowników.  Poddanie pracownika jakiejkolwiek kontroli w miejscu pracy może być trak-
towane przez pracownika jako ingerencja w jego prawo do poszanowania godności,  
w związku z czym kontrole te powinny być prowadzone z należytą starannością i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Niezachowanie przez pracodawcę tych reguł może stanowić  
o naruszeniu wobec pracownika podstawowych zasad prawa pracy określonych w Kodeksie 
pracy.    

Anna Łabudź-Nowicka 
radca prawny 

 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

 

PRAWO	NA	CO	DZIEN� 	

ki, W. Lutkowski, R. Michalski 

 

1-3 października  

Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych z udziałem K. Kisielewskiego i W. Lutkowskiego 

 

4 października  

Spotkanie Zespołu ds. standardów w energetyce (PUZP) w ramach Zespołu Trójstronnego ds. branży 

energetycznej z udziałem K. Kisielewskiego 

 

8-9 października  

Posiedzenie Sekcji Chemików w Bukowinie Tatrzańskiej z udziałem K. Kisielewskiego 

 

15 października  

Spotkanie strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. branży energetycznej w Warszawie 

OZZZPRC reprezentowali K. Kisielewski oraz Z. Dykowski 

 

16 października  

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. branży energetycznej z udziałem K. Kisielewskiego, Z. Dykow-

skiego, P. Swobody 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

KALENDARIUM OZZZPRC 
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