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Od redakcji,

B
yło chłodne, styczniowe popołudnie, 

gdy rozpoczynaliśmy pracę nad 

zmianami „Zmian”. Dziś, 12 miesięcy 

później, z ogromną radością 

odkrywamy ostatnią kartę - jest nią 

magazyn, który trzymacie w rękach. 

Mamy nadzieję, że okaże się asem!  

Po drodze mierzyliśmy się z kilkoma wyzwaniami. Pierwszym 

była zmiana formuły gazety. W dobie newsów ukazujących 

się co chwila w mediach społecznościowych i na portalach 

informacyjnych, wybór mógł być tylko jeden - zdecydowaliśmy 

się na publikowanie artykułów w sieci. Wersja papierowa 

- będąca kompilacją najciekawszych artykułów oraz 

podsumowaniem ostatnich kilkunastu miesięcy - będzie od 

teraz pokazywać się raz do roku - w styczniu.

„Zmiany” to nadal w głównej mierze czasopismo dla Was 

i o Was, ale postanowiliśmy je uzupełnić o newsy z zakresu 

psychologii pracy, HR czy managementu oraz wywiady 

z ekspertami. Wszystko w nowoczesnej, całkowicie nowej 

szacie graficznej.   

Co dalej? Zmierzamy do mety, ale przed nami jeszcze kawał 

drogi, bo proces zmian „Zmian” się jeszcze nie zakończył. 

O możliwych kierunkach chcemy porozmawiać z Wami - dlatego 

czekamy na Wasze komentarze, sugestie i uwagi - nawet te 

najbardziej krytyczne. 

Miłej lektury!

Redakcja Magazynu Zmiany
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Kartka z kalendarza 
wydarzenia 2019 roku

  STYCZEŃ: Nowelizacja ustawy  
o związkach zawodowych

  STYCZEŃ: Wzrost płacy minimalnej  
do 2250 zł brutto 

  LIPIEC: pierwsze firmy przystępują do 
Pracowniczych Planów Kapitałowych

 WRZESIEŃ: Nowelizacja kodeksu pracy

Mniej na obsługę prawną i podróże O TO, JAK MINĄŁ ROK 2019, ZAPY-
TALIŚMY SZEFÓW WSZYSTKICH 

SEKCJI – ICH PODSUMOWANIA ZNAJ-
DZIECIE NA STR. 14-17. 
Marek Osiecki, skarbnik Zrzeszenia, 
przyznaje, że pod względem finansów, 
to były udane miesiące. – W 2019 
roku, podobnie jak w latach ubie-
głych, odnotowaliśmy dodatni wynik 
finansowy – wprowadzenie składki 
progresywnej, która obowiązuje od 
1 lipca nie zachwiała w żaden sposób 
finansami Zrzeszenia. Dobra sytuacja 
wynika między innymi z mniejszych 
– w stosunku do przyjętego prelimina-
rza – wydatków na podróże służbo-
we i obsługę prawną. W 2019 roku 
zwiększyła się też rezerwa finansowa 
– wzrósł m.in. udział oszczędności 
ulokowanych w  funduszu Santander 
Obligacji Skarbowych – wyjaśnia 
Marek Osiecki. Tomasz Sus, Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, podkreśla, 
że wszystkie cztery kontrole przepro-
wadzone w 2019 roku wypadły po-
myślnie. – Dokumentacja Zrzeszenia 
prowadzona jest w sposób przejrzy-
sty, a wydatki zgodnie z prelimina-
rzem. W tej chwili OZZZPRC zrzesza 
82 organizacje związkowe – dodaje 
Tomasz Sus.

„ W 2019 roku przeprowadziliśmy cztery kontrole. Każda 
z nich wypadła pomyślnie. Dokumentacja Zrzeszenia 
prowadzona jest w sposób przejrzysty, a wydatki 
zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie Delegatów 
preliminarzem. W tej chwili OZZZPRC zrzesza 82 
organizacje związkowe. – Tomasz Sus, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

LICZBA  
Nowych 
Zmian 

 

12 391 
tyle osób zrzeszonych w 

82
 

organizacjach liczy OZZZPRC*

(*STAN NA LISTOPAD 2019 R.)

3  
 Wyzwania 
OZZZPRC na 2020 

1  30-lecie Zrzeszenia. Jubileuszowy 
Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się 
w kwietniu we Wrocławiu. W planie 
m.in. wręczenie odznaczeń resortowych 
oraz okolicznościowych medali najbar-
dziej zasłużonym działaczom

2  Wybory władz sekcji. Przed Zjazdem 
swoich szefów wybiorą organizacje 
zrzeszone w ośmiu sekcjach - Che-
mików, Elektrociepłowni i Ciepłowni, 
Koksowniczo-Chemicznej, Hutnictwa, 
Elektrowni na Węgiel Brunatny, Górni-
ctwa, Elektrowni na Węgiel Kamienny 
i Zakładów Energetycznych

3  Wybory władz Zrzeszenia. W tym roku 
kończy się czteroletnia kadencja. Przed 
nami wybór Zarządu, Prezydium oraz 
Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskie-
go Zrzeszenia Pracowników Ruchu 
Ciągłego
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Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego coś w tym 
temacie zmieni?
P. J.:  Rzeczywiście, 7 listopada 2019 roku weszła w życie 
nowelizacja k.p.c. zmieniająca brzmienie przepisu art.  477(2) 
§ 2 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu, sąd - na wniosek 
pracownika - jeszcze przed prawomocnym zakończeniem 
postępowania może zobowiązać pracodawcę do dalszego za-
trudniania bezprawnie zwolnionego pracownika. Jest to jednak 
tylko możliwość, a nie obowiązek sądu. Przepis działa od nie-
dawna - dopiero za jakiś czas okaże się, czy jest to rzeczywi-
ście przydatny instrument, po który można sięgać z dużą dozą 
pewności, że wnioski będą uwzględniane. Proszę pamiętać, że 
pełnomocnicy, reprezentujący pracodawcę, będą oponować – 
argumentując na przykład, że zatrudnianie pracownika będzie 
źle wpływać na dyscyplinę pracy i konieczność jego dalszego 
zatrudniania, przed prawomocnym rozstrzygnięciem, zadziała 
na niekorzyść całego zespołu.

Wspominał Pan o długim czasie oczekiwania na rozprawy. Ile 
on wynosi?
P. J.: W Poznaniu i innych miastach tej wielkości czeka się 
co najmniej kilka miesięcy, w Warszawie – nawet 1,5 roku. 
Fakt, że w stolicy i dużych ośrodkach dużo łatwiej o pracę 
niewiele tu zmienia. Trzeba powiedzieć jasno – reforma sądów 
nie przynosi w tym zakresie spodziewanego rezultatu. Nie- 
raz miałem do czynienia z dramatycznymi sytuacjami – na 
przykład zwolnionymi z dnia na dzień pracownikami, którzy są 
jedynymi żywicielami rodziny. W obliczu tak trudnej sytuacji 
moje zapewnienia, że są duże szanse na wygranie procesu, 

Od lat reprezentuje Pan pracowników 
w sądowych sporach z firmami. Czy 
w ostatnich latach nastąpiły jakieś 
zmiany mające wpływ na 
orzecznictwo w zakresie prawa 
pracy?
PAWEŁ JURAŁOWICZ: Nigdy nie było 
łatwo, natomiast niewątpliwie 
w ostatnich latach wydłużył się – i tak 
już długi – czas rozpoczęcia 
i zakończenia procesów.

Nieraz miałem do czynienia 
z dramatycznymi sytuacjami – 
na przykład zwolnionymi z dnia 
na dzień pracownikami, którzy 
są jedynymi żywicielami 
rodziny. W obliczu tak trudnej 
sytuacji moje zapewnienia, że 
są duże szanse na wygranie 
procesu, nic nie dają – bo 
ewentualne korzystne 
rozstrzygnięcie sądu może 
zapaść dopiero  
za 2-3 lata  – mówi mecenas 
Paweł Jurałowicz. 

PRACOWNIK?  
ZAWSZE BYŁ I BĘDZIE  
W GORSZYM POŁOŻENIU 
OD PRACODAWCY

„ Przez lata – i ta, i poprzednie ekipy 
rządzące doprowadziły do długiego 
oczekiwania na prawomocne 
rozstrzygnięcia spraw. Do tego dochodzi 
likwidacja małych sądów pracy oraz 
ograniczone możliwości lokalowe 
i – co jeszcze ważniejsze – kadrowe. 
Wykwalifikowanych ludzi ubywa, 
zaległości się nawarstwiają i mamy błędne 
koło
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nic nie dają – bo ewentualne korzyst-
ne rozstrzygnięcie sądu może zapaść 
dopiero za 2-3 lata, a do tego czasu za 
coś przecież trzeba żyć. Dlatego często 
zdarza się, że pracownik – gdy dowiaduje 
się, jaki jest czas oczekiwania – od razu 
rezygnuje. Wiele jest też osób, które – 
przyparte do muru przez pracodawcę 
– podpisują bez wahania podsunięte im 
pod nos dokumenty – nawet jeżeli są dla 
nich niekorzystne.

Skąd bierze się tak długi czas oczekiwa-
nia na rozprawy?
P. J.: Przez lata – i ta, i poprzednie ekipy 
rządzące doprowadziły do długiego 
oczekiwania na prawomocne rozstrzyg-
nięcia spraw, dodatkowo w zakresie 
spraw pracowniczych likwidowane są 
małe sądy pracy. To wszystko powo-
duje, że wydłuża się czas rozpoczęcia 
i zakończenia procesu. Do tego dochodzą 
ograniczone możliwości lokalowe i – co 
jeszcze ważniejsze – kadrowe; dość 
wspomnieć o niedawnych protestach 
pracowników wymiaru sprawiedliwości. 
Wykwalifikowanych ludzi ubywa, zale-
głości się nawarstwiają i mamy błędne 
koło. Trzeba też przyznać, że sprawy są 
coraz trudniejsze i bardziej skomplikowa-
ne, a więc – siłą rzeczy – ich rozpoznanie 
trwa dłużej.

Wynika to z większej świadomości 
pracowników i reprezentujących ich 
organizacji związkowych?
P. J.: Tak, bo mają w tej chwili lepszy do-
stęp do przepisów prawa pracy czy opinii 
prawnych. Niezależnie od tego jednak, 
zawsze byli i będą w gorszym położeniu 
od pracodawcy – i to raczej szybko się nie 
zmieni.

„ Wiele jest też osób, 
które – przyparte 
do muru przez 
pracodawcę – 
podpisują bez 
wahania podsunięte 
im pod nos 
dokumenty – nawet 
jeżeli są dla nich 
niekorzystne.
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HISTORIA

NAWET 18 GODZIN NA DOBĘ. TYLE – 
W SZCZYTOWYM MOMENCIE TZW. 

DRUGIEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ 
– MUSIELI PRACOWAĆ ROBOTNICY 
W XIX-WIECZNEJ ANGLII. DOPIERO NA-
SILAJĄCE SIĘ POD KONIEC WIEKU PRO-
TESTY SKŁONIŁY WŁAŚCICIELI FABRYK 
DO SKRÓCENIA CZASU PRACY. POJAWIŁ 
SIĘ TEŻ POMYSŁ WPROWADZENIA 
WIELOZMIANOWOŚCI, KTÓRY STOP-
NIOWO WPROWADZANO W ŻYCIE. 
„Zatrudnianie kilku zespołów pracowni-
ków na tych samych stanowiskach wy-
nikało m.in. z negatywnych doświadczeń 
okresu I wojny światowej, wskazujących 
na nieopłacalność przedłużania pracy 
powyżej 8 godzin” – piszą autorzy eks-
pertyzy pt. „Celowość skrócenia czasu 
pracy pracownikom zatrudnionym w ru-
chu ciągłym”. Dokument powstał w 2003 
roku na zlecenie OZZZPRC. Opracowali 
go naukowcy z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy w Warszawie i Instytutu Medycyny 
Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. 
Autorzy wielostronicowej ekspertyzy 
podkreślają, że skrócenie czasu pracy 
zatrudnionym w ruchu ciągłym jest 
zasadne i potrzebne, pokazują też, jak na 
przestrzeni lat kształtowały się uregulo-
wania dotyczące godzin zatrudnienia.
1919 rok okazał się kluczowy – to 
właśnie wtedy, na mocy tzw. konwencji 
waszyngtońskiej, Międzynarodowa 
Konfederacja Pracy ustano-
wiła 8-godzinny dzień pracy 
przy 48-godzinnym wymiarze 
tygodniowym. „Po II wojnie 
światowej dalej skracany był 
czas pracy, przede wszyst-
kim poprzez wprowadzanie 
5-dniowego tygodnia pracy 
i zmniejszania tygodniowej nor-
my czasu pracy. Obecnie tylko 
w Wielkiej Brytanii czas ten wy-
nosi 48 godzin. W Niemczech 
tygodniowy wymiar czasu to 
35-41 godzin w zależności od 
układu zbiorowego, a Szwecji 
i Finlandii – 40 godzin, a Danii 
do 37 godzin” – czytamy w eks-
pertyzie.

Normę dla Polski wyznaczył w 1918 
roku dekret wprowadzający 8-godzinny 
dzień pracy. Rok później, na mocy ustawy, 
tydzień pracy stał się 46-godzinny. 
Od 1933 roku obowiązywały pracujące, 
8-godzinne soboty, ale po 13 latach, 
w 1946 r. z nich zrezygnowano. Od 1972 

roku stopniowo zwięk-
szano liczbę dni wolnych 
dla różnych grup pracow-
ników. 
Od 1 stycznia 2003 roku 
wszystkich zatrudnionych 
(przy 4-tygodniowym 
rozliczeniu) obowiązuje 
8-godzinny, 5-dniowy ty-
dzień pracy, obejmujący 40 
godzin w miesiącu. Krótszy 
dzienny i tygodniowy 
wymiar przysługuje pra-
cownikom zatrudnionym 
w szkodliwych warunkach, 
a także pracownikom do 
16. roku życia i niepełno-
sprawnym.

Czas pracy w ujęciu 
historycznym

Od 1 stycznia 2003 
roku wszystkich 
zatrudnionych 

obowiązuje 

8-
godzinny, 

5-dniowy tydzień 
pracy obejmujący 

40 
godzin 

w tygodniu.



O mobbingu mówi się w ostatnich latach coraz 
więcej, ale chyba wciąż niewielu pracowników 
wie, jak go rozpoznać.
KATARZYNA KOWALSKA:  Mobbing to nic 
innego jak terror psychiczny. Najważniejsza zatem 
jest prewencja, czyli troska o dobrą atmosferę 
w miejscu pracy, o wzajemny szacunek i życzliwość. Mobbing 
często zaczyna się zupełnie „niewinnie” – od nierozwiązanych 
konfliktów.
Warto z uwagą obserwować zmiany w relacjach, sposoby 
traktowania nas lub innych osób, zwracać uwagę na najmniejsze 
przejawy naruszania godności, ośmieszania, poniżania czy prób 
wykluczania z grupy. Mobber „pracuje” na emocjach i poczuciu 
wartości. Na każdym kroku będzie próbował udowodnić swojej 
ofierze, że jest beznadziejna i do niczego się nie nadaje. Jak to zro-
bi? Na przykład ośmieszając ją, rozpowiadając plotki, krytykując 
jej pracę, charakter, umiejętności, obarczając nadmierną ilością 
zadań lub przeciwnie – odbierając je, powierzając pracę poniżej 
kompetencji czy też izolując od grupy.

Czy specjaliści wiedzą, jaka jest skala problemu i ile osób w Pol-
sce jest dotkniętych mobbingiem w miejscu pracy?
K.K.: Różne ośrodki i instytucje zajmujące się zjawiskiem mobbin-
gu prowadzą własne badania. Nie jest jednak łatwo ustalić skalę 
problemu, który ma wymiar bardzo subiektywny. Są osoby, które 
czują się ofiarami mobbingu, co nie musi automatycznie oznaczać, 
że rzeczywiście nimi są. Nie przywiązuję uwagi do statystyk i nie 
przytaczam ich, ponieważ z psychologicznego punktu widzenia 
takie informacje są mało istotne. Jeśli my lub bliska nam oso-
ba staje się ofiarą mobbingu, to nieważne jest, ilu jeszcze osób 
dotyka to zjawisko. Ważne, by sobie z nim poradzić i wiedzieć, skąd 
czerpać siłę oraz do kogo zwrócić się po pomoc. Statystyki, które 
przemawiają do uczestników szkoleń, to takie, które wskazują, 
że w zaawansowanej fazie mobbingu co 10. pracownik ma myśli 
samobójcze, a co 100. podejmuje próbę samobójczą. To bardzo do-
sadnie pokazuje, że mobbing wykracza poza mury zakładu pracy.

Jak powinien zachować się pracownik, 
a jak pracodawca, gdy mobbing stanie 
się faktem?
K.K.: Najważniejsze, by reagować na 
wszelkie przejawy niewłaściwych 
zachowań. Pokazywać mobberowi, że 
nie ma przyzwolenia na krzywdzenie 
innych osób. Zakład pracy powinien 
posiadać własną politykę antymobbin-
gową, która wskazuje pracownikom 
ścieżkę postępowania w przypadku 
pojawienia się niepożądanych zacho-
wań. Na wczesnym etapie warto podjąć 
próbę mediacji, dążyć do wyjaśnienia 
niepokojących sytuacji. Pracownik, 
który czuje się mobbingowany, może 
zbierać dowody m.in. w postaci notatek, 
mejli, zeznań świadków, co później 
może stanowić dowód w sądzie. Prob-
lemy zdrowotne powinien konsultować 
z lekarzem, psychologiem lub psycho-
terapeutą. Wskazana jest praca nad 
poczuciem własnej wartości i nauka 
asertywności. Pracownik może udać się 
po pomoc do związków zawodowych, 
stowarzyszeń antymobbingowych 
czy do Państwowej Inspekcji Pracy. 
W pierwszej kolejności jednak o zaist-
niałej sytuacji powinien poinformować 
pracodawcę – bo to on odpowiada za 

Gdy mamy do czynienia z zaawansowaną fazą 
mobbingu, co 10. pracownik ma myśli 
samobójcze, a co 100. podejmuje próbę 
samobójczą. To bardzo dosadnie pokazuje, że 
zjawisko wykracza poza mury zakładu pracy  
– mówi Katarzyna Kowalska z Państwowej 
Inspekcji Pracy w Szczecinie. Jak się przed 
nimi uchronić? Gdzie szukać pomocy, jeżeli 
padniemy jego ofiarą? 

MOBBING  
ZACZYNA SIĘ NIEWINNIE  

Kodeks pracy  
mówi, że pracownik, 

u którego mobbing 
wywołał rozstrój 

zdrowia, może 
dochodzić od 

pracodawcy 
odpowiedniej sumy 

tytułem 
zadośćuczynienia 

pieniężnego za 
doznaną krzywdę. 
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to, co dzieje się w miejscu pracy. Jego 
rolą jest zapobiegać mobbingowi, a jeśli 
już się pojawi – to dążyć do przerwania 
nieetycznych zachowań. W ostatecz-
ności jego rola polega na wprowadzeniu 
działań naprawczych polegających 
na udzieleniu wsparcia ofierze. Dużą, 
choć często nieuświadamianą rolę 
w przeciwdziałaniu mobbingowi mają 
współpracownicy. Okazane przez nich 
zrozumienie i zaoferowanie wsparcia – 
choćby w postaci wysłuchania – może 
dać ofierze siłę do działania. Niestety, 
świadkowie bywają „motorem napę-
dowym” dla mobbera, przyzwalając na 
jego zachowania.

Czy z tytułu mobbingu pracownikowi 
należy się jakieś odszkodowanie?
K.K.: Pracownik chcący dochodzić swo-
ich praw musi udać się do Sądu Pracy 
i tam wykazać, że był ofiarą mobbin-
gu. Art. 94³ § 3. Kodeksu pracy mówi, 

że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, 
może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zaś według 
§ 4, pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu 
rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy 
odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Dane z najnowszego 
raportu 

„Bezpieczeństwo 
pracy w Polsce 

2019” pokazują, że 
skala występowania 

negatywnych zjawisk 
psychospołecznych 
na rynku pracy jest 

ogromna. 

46%
 

pracowników 
biurowych i fizyczno-

-umysłowych 
przyznało, że padło 

ofiarą mobbingu. 
Ponad połowa 
doświadczyła 

przemocy słownej, 
a 14 proc. przemocy 
fizycznej w miejscu 

pracy

Panie doktorze, mam dość! 
Wypalenie zawodowe nową 
chorobą cywilizacyjną

SPECJALIŚCI ZE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA NIE MAJĄ 
WĄTPLIWOŚCI – WYPALENIE ZAWODOWE DOTYKA CORAZ 

WIĘKSZEJ LICZBY PRACOWNIKÓW I NIESIE ZA SOBĄ POWAŻ-
NIE KONSEKWENCJE – NA TYLE POWAŻNE, ŻE ORGANIZACJA 
POSTANOWIŁA WPISAĆ JE DO NOWEJ MIĘDZYNARODOWEJ KLA-
SYFIKACJI CHORÓB, KTÓRA ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ W 2022 
ROKU.
Nie oznacza to jednak – wbrew wielu medialnym doniesieniom – 
że lekarze będą mogli od 2022, z tytułu wypalenia zawodowego, 
wysyłać pracowników na zwolnienie lekarskie. WHO sklasyfikował 
syndrom nie jako jednostkę chorobową, ale jako czynnik, który 
może mieć wpływ na nasz stan zdrowia. Jak podkreślają eksperci, 
to jednak wstęp do tego, by w przyszłości wypalenie mogło być 
podstawą do wystawienia zwolnienia.

Czym jest wypalenie zawodowe
Wypalenie nie jest chwilowym rozleniwieniem czy rozczarowaniem 
pracą i nie mija po kilkudniowym urlopie. To stan, w którym organizm 
odmawia posłuszeństwa. Wielu pracowników dotkniętych syndro-
mem opisuje, że pewnego dnia po prostu porzucili miejsce pracy – bo 
wydawało im się, że nie wytrzymają tam ani minuty dłużej. Wypa-
lenie może dotknąć zarówno kadrę menedżerską, jak i szeregowych 
pracowników, i to niezależnie od stażu. Zdaniem ekspertów, najczęś-
ciej borykają się z nim osoby na co dzień pracujące z ludźmi, a więc 
m.in. lekarze i nauczyciele.
Specjaliści mówią o trzech fazach wypalenia zawodowego. Kla-
syfikację zaproponowała Christina Maslach, która przez wiele lat 
badała problem.
1.  Stadium wyczerpania emocjonalnego. Pracownik nie potrafi się 

zregenerować, jest wiecznie zmęczony i zniechęcony
2.  Stadium depersonalizacji i cynizmu. Pracownik odsuwa się od 

współpracowników i klientów, staje się obojętny emocjonalnie
3.   Stadium braku poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji 

w związku z wykonywaniem pracy. Pracownik źle ocenia swoje 
kompetencje i dokonania, traci kontrolę nad sprawami zawo-
dowymi.

?><!
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N
a konferencji prasowej 
Borys podkreślał, że je-
żeli do liczby uczestni-
ków PPK dodać zapisa-
nych do Pracowniczych 
Programów Emerytal-
nych (PPE), partycypacja 

wyniesie 44 proc. Dodawał też, że szacunki 
mogą się nieznacznie - o 2-3 proc. różnić od 
rzeczywistych danych. Podając przykład pla-
nów emerytalnych w USA, Nowej Zelandii czy 
Wielkiej Brytanii, sugerował, że z czasem liczba 
osób objętych dobrowolnym oszczędzaniem 
się zwiększy.
Przypomnijmy - ustawa o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych weszła w życie 1 
stycznia 2019 roku.  Założenie PPK jest 
proste – pracownicy objęci programem 
co miesiąc odkładają ze swojej pen-
sji od 4 do 2 proc. zarobków brutto 
(w przypadku niskich pensji wystar-
czy 0,5 proc.). Kolejne 1,5-4 proc. 
dorzuca pracodawca, a państwo 
na start daje 250 zł „opłaty powi-
talnej” i później – co roku – 240 
zł. To, ile ostatecznie uda się za-
oszczędzić, będzie więc zależa-
ło od zarobków, wysokości od-
prowadzanych składek i wieku, 
w którym przystąpiliśmy do 
PPK. Pomocny w szacowaniu 
kwot jest kalkulator, który można 
znaleźć na oficjalnej stronie programu.
Jak podkreślają twórcy PPK, środki są prywat-
ne (więc nie podzielą losów OFE) i dziedziczo-
ne. Po 60. roku życia będzie je można wybrać 
w całości, choć korzystniejszą opcją będzie 
wypłacenie 75% zgromadzonych oszczędno-
ści w minimum 120 comiesięcznych ratach 
(10 lat) – taki ruch sprawi, że nie będzie 
obowiązku zapłaty podatku od zysków 
kapitałowych.
Za nami pierwszy etap wdrażania pro-
jektu, który objął przedsiębiorstwa za-
trudniające co najmniej 250 pracowników. 
W 2021 roku programem mają być objęte 
wszystkie firmy oraz jednostki sektora fi-
nansów publicznych. 

PPK pierwsze podsumowanie
Są już oficjalne dane dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szef 
Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował w połowie grudnia 
2019 roku, że z programu korzysta 39 proc. pracowników. To znacznie mniej, niż 
spodziewali się pomysłodawcy projektu.

HARMONOGRAM

1 LIPCA 2019
PODMIOTY ZATRUDNIAJĄCE  

CO NAJMNIEJ  

250 OSÓB

1 STYCZNIA 2020 
PODMIOTY ZATRUDNIAJĄCE  

CO NAJMNIEJ  

50 OSÓB

1 LIPCA 2020 
PODMIOTY ZATRUDNIAJĄCE  

CO NAJMNIEJ  

20 OSÓB

1 STYCZNIA 2021 
POZOSTAŁE PODMIOTY  

ZATRUDNIAJĄCE JEDNOSTKI  
SEKTORA FINANSÓW  

PUBLICZNYCH 

KTO ILE?

2%
PRACOWNIK 
(2% WYNAGRO-
DZENIA BRUTTO 
+DOBROWOLNIE 
DODATKOWO DO 

2% WYNAGRODZE-
NIA BRUTTO)

1,5%
PRACODAWCA 
(1,5% WYNAGRO-
DZENIA BRUTTO 
+DOBROWOLNIE 
DODATKOWO DO 
2,5% WYNAGRO-
DZENIA BRUTTO)

250 ZŁ
PAŃSTWO  

(250 ZŁ WPŁATA 
POWITALNA  

+ 240 ZŁ DOPŁATY 
ROCZNEJ) 
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KOMENTARZ 
WALDEMAR LUTKOWSKI, 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
OGÓLNOKRAJOWEGO ZRZESZENIA 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO 
I CZŁONEK PREZYDIUM FORUM 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Twórc y programu pr zekonują ,  że 
pierwsze wyniki świadczą o wielkim 
sukcesie PPK, ale trzeba jasno po-
wiedzieć, że to wynik grubo poniżej 
oczekiwań. Większość pracowników 
skalkulowała, że lepiej będzie wyjść 
z programu. Dlaczego? Ciężko dziś 
jednoznacznie stwierdzić. Słyszałem 
głosy, że gdyby była zachowana pro-
porcja – po 2 proc. od pracodawcy i 2 
od pracowników, to program cieszyłby 
się większą popularnością. Wiele osób 
krytykowało możliwość cząstkowe-
go wykorzystania środków z PPK. 
Nie wykluczam, choć nie można tego 
w żaden sposób zweryf ikować, że 
część pracodawców zaproponowała 
podwyżki, odwodząc pracowników 
od przystąpienia do programu.  Kiep-
ski wynik może wynikać też z braku 
zaufania – Polacy boją się, że środ-
ki z PPK podzielą los OFE. W ustawie 

o Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych 

j e s t  c o  p r a w d a 
jasno napisane, 
że te środki sta-
nowią war tość 
p r y w a t n ą ,  a l e 
n a j w i d o c z n i e j 
p r z e k o n a ł o  t o 
tylko część pra-

cowników.

OD STYCZNIA 2019 ROKU OBOWIĄ-
ZUJĄ PRZEPISY ZNOWELIZOWANEJ 

USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODO-
WYCH. CO SIĘ ZMIENIŁO?

1 Rozszerzenie prawa koalicji związko-
wej. Prawo wstępowania do związków 

zawodowych mają nie tylko zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę, ale również 
samozatrudnieni i pracujący na podstawie 
umów-zlecenia i o dzieło oraz wolontariu-
sze czy stażyści, czyli osoby świadczące 
pracę bez wynagrodzenia – o ile są zwią-
zane z pracodawcą dłużej niż 6 miesięcy. 
Zmiana ta powoduje rozszerzenie kata-
logu osób, które mogą przystępować do 
związków

2 Wskazanie przykładowego kata-
logu informacji udzielanych przez 

pracodawcę na wniosek zakładowej or-
ganizacji związkowej. W myśl nowych 
przepisów pracodawca jest zobowiąza-
ny – na wniosek zakładowej organizacji 
związkowej – do udzielenia w terminie 
30 dni informacji dotyczących m.in. 
sytuacji ekonomicznej firmy, warun-
ków pracy czy struktury zatrudnienia 
oraz zasad wynagrodzenia. - Dobrze, 
że ten katalog został sprecyzowany. 
W mojej ocenie odpowiada to prakty-
ce – właśnie o podanie tych informacji 
najczęściej proszą związki. Teraz mogą 
powołać się na odpowiednią podsta-

wę prawną – mówi radca prawny Anna 
Łabudź-Nowicka

3Podwyższenie progu reprezentatyw-
ności. Z 7 do 8% dla organizacji przy-

należących do reprezentatywnych central 
związkowych oraz z 10 do 15 proc. dla po-
zostałych organizacji związkowych. W przy-
padku braku reprezentatywności zz tracą 
swoje dotychczasowe uprawnienia decy-
zyjne – nie mogą np. skutecznie sprzeciwić 
się podpisaniu układu zbiorowego pracy 
czy porozumienia dotyczącego warunków 
zatrudnienia, które może być zawarte przy 
przejściu do nowego pracodawcy

4Obowiązek zawiadamiania sądu 
o zmianach w statucie w terminie 30 

dni. Za niedopełnienie obowiązku grozi 
grzywna

5Postanowienia dotyczące zwalnia-
nych pracowników podlegających 

ochronie. Pracodawca, chcąc zwolnić 
działacza związkowego, nadal musi się 
zwrócić do związku o wyrażenie na to 
zgody. Ale po nowelizacji obowiązują ter-
miny. Jeżeli zarząd związku nie odpowie 
w określonym czasie (tj. 7 dni roboczych 
w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego 
i 14 dni roboczych w przypadku zwykłego 
zwolnienia), ustawa zakłada domniema-
nie, że zarząd wyraził zgodę na rozwiąza-
nie umowy o pracę lub jej wypowiedzenie

NOWELIZACJA USTAWY  
O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH. 
5 najważniejszych zmian
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średnia wieku elektromonterów i dyspozytorów to 50 plus! Mamy 
do czynienia z postępującą luką pokoleniową – młodzi pracownicy 
się niemal nie pojawiają, a starzy odchodzą na emeryturę; między 
innymi stąd wynika też wiek przeciętnego związkowca, który prze-
kroczył 45. rok życia. A do tego dochodzą też zmiany obyczajowe. 
Kiedyś były inne czasy i pracownicy nie mieli tyle strachu w sobie. 
Dzisiaj nikt nie chce zadzierać z pracodawcą – w końcu kredyt sam 
się nie spłaci. Dlatego ludzie wolą milczeć albo – w ostateczności – 
zmienić pracę – niż postawić się szefowi.

Pracodawcy są po prostu silniejsi i więcej mogą. Zawsze tak 
było.
K.K.: Dlatego zależy im, żeby osłabiać rolę organizacji związko-
wych. Paradoksem jest fakt, że sami zrzeszają się w związkach 
pracodawców, a piętnują pracowników, którzy chcą się zrzeszyć 
w związkach pracowników; Mało osób zdaje sobie z tego spra-
wę, podobnie jak z tego, że pracodawcy finansują swoje związki 
ze środków zakładowych, a pracownicy muszą sami płacić na 
rzecz zz.

Jest Pan zaskoczony wynikami badań?
K.K.: Zaskoczony nie, raczej nieco zaniepokojony. Wyniki 
pokazują kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim 
to, o czym bardzo często - jako Zrzeszenie - mówimy – że 
umocowania prawne związków zawodowych są w Polsce słabe 
i tak naprawdę nikomu – poza działaczami związkowymi – nie 
zależy na tym, by organizacje te funkcjonowały. A przecież to 
oczywisty paradoks; prawo dotyczące pracowników mogą kre-
ować jedynie związki zawodowe. I robią to, będąc mniejszością, 
w imieniu większości – bo beneficjentem wynegocjowanych 
z pracodawcą udogodnień jest przecież ogół zatrudnionych. To 
jeden z powodów, dla których ludzie nie angażują się w działal-
ność związkową – wiedzą bowiem, że działacz załatwi sprawę 
za nich. Pracownicy z natury mają postawę roszczeniową. Tak 
zawsze było i jest to zrozumiałe. Problem polega na tym, że 
najwięcej oczekiwań mają ci, którzy nigdy nie angażowali się 
w poprawę sytuacji. Jeśli ktoś aktywnie działa na rzecz zmiany, 
ma prawo żądać, ale oczekiwać kosztem innych?! W przyrodzie 
znamy organizmy, które tak funkcjonują.

Z najnowszych badań CBOS 
dotyczących związków zawodowych 
wynika, że Polacy nie do końca 
wiedzą, co one właściwie robią. 41 
proc. ankietowanych nie potrafiło 
odpowiedzieć, czy pozytywnie, czy 
negatywnie ocenia ich działalność.
KRZYSZTOF KISIELEWSKI: Wynika 
to z małej świadomości pracowni-
ków, którzy nie zdają sobie sprawy, że 
związki zawodowe są jedynym orężem 
w walce o ochronę miejsc pracy, nego-
cjowanie warunków i bezpieczeństwa 
pracy, regulaminów, układów zbioro-
wych itd. Im silniejszy związek zawodo-
wy, tym więcej załatwi zatrudnionym. 
Walka o przetrwanie zz to walka przede 
wszystkim o przetrwanie wpływu pra-
cowników na kształtowanie warunków 
pracy. Nie ma innej drogi.
Niestety, jesteśmy wciąż postrzegani 
poprzez pryzmat konfliktów – mam 
wrażenie, że to jedyny obowiązujący 
wizerunek działacza związkowego 
w Polsce. A przecież w ostatnich latach 
pokazaliśmy niejednokrotnie, że zależy 
nam na dialogu.

Gdy zestawimy najnowsze badania 
z tymi, które były robione w latach 
90., widać jeszcze jeden trend – czyli 
znaczący 
spadek uzwiązkowienia. W 1991 roku 
do związków należało 19 proc. 
Polaków, dzisiaj ten odsetek jest 
mniejszy o połowę.
K.K.: Trudno, żeby było inaczej, skoro 
w firmach, w których ludzie najchętniej 
przyłączają się do zz – a więc dzia-
łających w przemyśle, oświacie czy 
administracji publicznej – systematycz-
nie przeprowadza się restrukturyzację 
i tnie koszty, nie zatrudniając nowych 
pracowników. W branży energetycznej 

Bez silnych związków 
zawodowych tracimy 
wszyscy
Niestety, wciąż jesteśmy postrzegani 
poprzez pryzmat konfliktów – mam 
wrażenie, że to jedyny obowiązujący 
wizerunek działacza związkowego  
w Polsce – mówi Krzysztof 
Kisielewski, przewodniczący OZZZPRC.

„
Im silniejszy 
związek 
zawodowy, tym 
więcej załatwi 
zatrudnionym. 
Walka  
o przetrwanie 
zz to walka 
przede 
wszystkim  
o przetrwanie 
wpływu 
pracowników 
na kształtowanie 
warunków 
pracy. Nie ma 
innej drogi
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O znowelizowanym kodeksie pracy

Od 7 września 2019 obowiązują znoweli-
zowane przepisy Kodeksu pracy. Zmiany, 
jak mówi ustawodawca, są propracowni-
cze. Zgodzi się Pani z tym stwierdzeniem?
Tak, w takim zakresie, w jakim wprowa-
dzono zmiany, przepisy mają na celu uła-
twienie pracownikom realizacji uprawnień 
pracowniczych.

Po nowelizacji łatwiej zgłosić naruszenie 
regulacji antymobbingowych i antydys-
kryminacyjnych. Na czym w tym obszarze 
polegają zmiany?
Zmiana przepisów art. 11(3) i 18(3a) kp 
polega na wykreśleniu z treści przepisu 
zwrotu „a także bez względu na”, poprzez 
co usuwa się wątpliwość, która powstała 
na tle brzmienia tych przepisów – czy 
katalog wymienionych w tym przepisie 
przyczyn niedyskryminacji ma charak-
ter zamknięty, czy otwarty; stworzono 
tym samym otwarty katalog przesłanek 
uzasadniających dyskryminację; w kon-
sekwencji wprowadzonych zmian każde 
nieuzasadnione obiektywnymi przyczy-
nami nierówne traktowanie pracowników 
będzie uznawane za dyskryminację. Nie 
zmieniono tutaj jednak nic w zakresie 
zgłaszania roszczeń z tytułu dyskryminacji. 
Zmieniono treść przepisu art. 94(3) par. 4 
kp dotyczącego mobbingu poprzez dodanie 
możliwości dochodzenia od pracodawcy 
odszkodowania nie tylko w sytuacji, gdy 
wskutek mobbingu pracownik rozwiązał 
umowę o pracę (jak było dotychczas), ale 
także wówczas, gdy pracownik „doznał 
mobbingu”. Oznacza to, że pracownik 
może dochodzić od pracodawcy roszczeń 
odszkodowawczych (tj. gdy poniósł szkodę) 
z tytułu działań mobbingowych, niezależ-
nie do tego, czy stosunek pracy nadal trwa, 
czy też został on rozwiązany.

Jest też zapis dotyczący wydawania świa-
dectw pracy i ewentualnych sankcji, które 
mogą spotkać pracodawcę, gdy się z tego 
obowiązku nie wywiąże.
Zmiany w zakresie świadectw pracy są 
dość istotne: 1) pracodawca ma obecnie 

obowiązek wydania świadectwa pracy 
w dniu ustania stosunku pracy (a nie 
jak dotychczas niezwłocznie), a tylko 
jeśli z przyczyn obiektywnych nie może 
świadectwa pracy w tym dniu wydać, 
istnieje możliwość doręczenia go pracow-
nikowi w terminie 7 dni; naruszenie tego 
obowiązku nadal pozostaje wykrocze-
niem przeciwko prawom pracownika, 2) 
wydłużono termin do wystąpienia przez 
pracowników do pracodawcy z wnioskiem 
o sprostowanie świadectwa pracy oraz 
z żądaniem do sądu pracy sprostowania 
świadectwa pracy z 7 do 14 dni, 3) wpro-
wadzono dwa dodatkowe roszczenia, 
z którymi pracownik może wystąpić do 
sądu: – z żądaniem zobowiązania praco-
dawcy do wydania świadectwa pracy 
– w przypadku gdyby pracodawca nie zre-
alizował swojego obowiązku – z żądaniem 
ustalenia uprawnienia do otrzymania 
świadectwa pracy – w przypadku gdy pra-
codawca nie istnieje (nastąpiła likwidacja 
podmiotu będącego pracodawcą bądź 
brak organów lub osób umocowanych do 
działania w jego imieniu).

Zmiany dotyczą również urlopu ma-
cierzyńskiego i rodzicielskiego. Co się 
zmieniło?
Zmiany, które weszły w życie z dniem 
7.09.2019 r., nie dotyczą wprost tych kwe-
stii; chodzi wyłącznie o to, że w niektórych 
przepisach kp, przyznających szczególne 
uprawnienia pewnej grupie pracowników 
(np. wynagrodzenie za cały okres pozo-
stawania bez pracy w przypadku przy-
wrócenia do pracy), rozszerzono krąg pra-
cowników korzystających z tych upraw-
nień o tzw. pracownika – innego członka 
najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 
175(1) pkt 3 kp. d

CBOS PYTA, 
POLACY 
ODPOWIADAJĄ
CBOS po raz kolejny przyjrzał się 
związkom zawodowym. Zapytał też 
Polaków, co wiedzą o ich działalności.
Z opublikowanych w listopadzie 2019 
roku badań wynika, że przynależność 
do organizacji związkowych deklaruje 
5,9 proc. Polaków. 74 proc. związkow-
ców zatrudnionych jest w instytucjach, 
urzędach i zakładach państwowych, 
samorządowych lub publicznych, a 18 
proc. pracuje w firmach prywatnych. 
Co dwudziesty jest już emerytowa-
nym działaczem. I ten trend widać 
też w innym miejscu opracowania – 
o przynależności związkowej znacznie 
częściej bowiem mówią starsi niż 
młodsi pracownicy; 60 proc. badanych 
działaczy ma więcej niż 45 lat.

Związkowców najczęściej można 
spotkać w administracji państwowej, 
samorządowej, organizacjach społecz-
no-politycznych, oświacie i nauce oraz 
przemyśle przetwórczym i usługach 
przemysłowych. Autorzy analizy 
zaznaczają, od 2006 roku tzw. uzwiąz-
kowienie pracowników utrzymuje się 
na podobnym poziomie; jeżeli jednak 
przyjąć szerszą optykę i porównać je 
z latami 90., widać olbrzymi spadek 
zainteresowania Polaków taką formą 
działalności. „Warto przypomnieć, iż 
w roku 1991 członkostwo w związku 
zawodowym deklarował niemal co 
piąty dorosły (19 proc.). W ciągu kilku 
kolejnych lat liczba ta zmniejszyła 
się prawie o połowę, a w XXI wieku 
odsetek osób należących do tego typu 
organizacji nie przekraczał 9 proc.” – 
analizują autorzy sondażu.

38% 
POZYTYWNIE

21% 
NEGATYWNIE 

41% 
 TRUDNO 

POWIEDZIEĆ 

BADANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE WE WRZEŚNIU TEGO 
ROKU NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE LOSOWEJ 936 DORO-
SŁYCH MIESZKAŃCÓW POLSKI.

OCENA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW

Na pytania odpowiada 
Anna Łabudź-Nowicka  
z kancelarii Radców 
Prawnych Jurałowicz, 
Hermann i Wspólnicy Sp.k.
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WYWIAD
ANNA ŁABUDŹ-NOWICKA



32. KRAJOWY 
ZJAZD 
DELEGATÓW  
W OBIEKTYWIE
W kwietniu 2019 r. 
w Bukowinie Tatrzańskiej 
odbyły się obrady 32. 
Krajowego Zjazdu 
Delegatów OZZZPRC.

U
czestnicy zjazdu, po 
przedstawieniu spra-
wozdań, udzielili abso-
lutorium prezydium 
OZZZPRC. Zostały też 
zatwierdzone zmiany 
w statucie, dzięki któ-

rym poszerzyła się liczba osób uprawnionych 
do udziału w krajowym zjeździe.
Delegaci przyjęli też kilka uchwał. – Dwie naj-
ważniejsze to poparcie działań pracowników 
oświaty oraz zdecydowany sprzeciw wobec 
działań zmierzających do likwidacji zaświad-
czeń kwalifikacyjnych – tłumaczy Krzysztof 
Kisielewski, przewodniczący OZZZPRC.
Krajowy zjazd był też okazją do powitania 
nowo przystępującej do OZZZPRC organizacji 
–  Międzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników Ruchu Ciągłego Tauron Gliwice.
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NIE TYLKO RODO I ZNOWELIZOWA-
NA USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWO-

DOWYCH, ALE TEŻ SKUTECZNA…ZMIA-
NA NAWYKÓW CZY NAUKA RELAKSU. 
- W 2019 ROKU ROZPOCZĘLIŚMY 
SZKOLENIA, KTÓRE CHCEMY POWTA-
RZAĆ TAKŻE W TYM ROKU – PODKRE-
ŚLA ROMAN MICHALSKI Z ZARZĄDU 
OZZZPRC, KTÓRY ODPOWIADAŁ ZA 
PROGRAM PIERWSZEGO SPOTKANIA.
A w nim, oprócz rozmowy z prawnikiem, 
który wziął pod lupę obowiązującą od 
stycznia 2019 roku znowelizowaną 
ustawę o zz oraz obowiązki związane 
z ochroną danych osobowych, znalazły 
się też szkolenia doskonalące tzw. mięk-
kie kompetencje.

– Chcemy pokazać działaczom związko-
wym, jak skutecznie przeciwdziałać stre-
sowi w pracy – stąd zajęcia z Katarzyną 
Kowalską z PIP w Szczecinie, która opo-
wiedziała o radzeniu sobie z nadmierną 
presją i mobbingiem. Zaprosiliśmy też 
trenera personalnego z Uniwersytetu 
SWPS w Poznaniu, który w kilku prostych 
krokach pokazał, jak skutecznie zmieniać 
swoje nawyki – dodaje Roman Michalski.
Podczas spotkania uczestnicy przyj-
rzeli się też uwarunkowaniom Dialogu 
Społecznego w Polsce.  Uczestni-
cy rozmawiali m.in. o trójstronnych 
dialogach branżowych i wojewódzkich 
radach dialogu, w których zasiada wielu 
przedstawicieli Zrzeszenia. 

Regulacje prawne,  
stres i zmiana nawyków  
– szkolimy nowoczesną kadrę

ROK 2019 KALENDARIUM
Posiedzenia Zarządu:

  11-12 marca, Rewal
  11-12 kwietnia, Bukowina Tatrzańska
  17-18 czerwca, Gogolin
  28-30 sierpnia, Wrocław
  28-29 października, Karpacz

Posiedzenia Prezydium:
  22 stycznia, Wrocław
  2 kwietnia, Bełchatów
  17 czerwca, Gogolin
  28 sierpnia, Wrocław
  28 października, Karpacz

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
  15 lutego, Puławy
  7 czerwca, Wrocław
  10 września, Puławy
  2 grudnia, Wrocław

Krajowy Zjazd Delegatów OZZZPRC
  10-12 kwietnia, Bukowina Tatrzańska

Posiedzenia Sekcji Chemików:
  8-9 kwietnia, Bukowina Tatrzańska
  7-9 października,  
Bukowina Tatrzańska

Posiedzenia Sekcji Elektrociepłowni 
i Ciepłowni:

  9-11 kwietnia, Bukowina Tatrzańska
  27-29 maja, Jastrzębia Góra

  2-4 października, Bystrzyca Kłodzka
  26-18 grudnia, Nieszawka Wielka

Posiedzenia Sekcji Górnictwa:
  21-22 lutego, Bełchatów

Posiedzenia Sekcji Hutnictwa:
  19-21 listopada, Złoty Potok

Posiedzenia Sekcji  
Koksowniczo-Chemicznej:

  9-11 października,  
Kroczyce k. Zawiercia

Posiedzenia Sekcji Elektrowni na 
Węgiel Kamienny:

  4-7 marca, Gilowice
  3-5 czerwca, Czechów
  7-9 października, Leśna

Posiedzenia Sekcji Elektrowni na 
Węgiel Brunatny:

  25-27 listopada,  
Bukowina Tatrzańska

Posiedzenia Sekcji Zakładów Energe-
tycznych:

  5-7 marca Krosno Odrzańskie
  10-12 kwietnia, Bukowina Tatrzańska
  11-13 czerwca, Leśna
  9-11 września, Niedzica
  2-4 grudnia, Wieliczka
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PREZYDIUM

ZMIENNE OTOCZENIE, NIEZMIENNE 
ZAANGAŻOWANIE

Krzysztof Kisielewski, 
PRZEWODNICZĄCY OZZZPRC

 Po lekturze podsumowań 
przygotowanych przez sze-
fów sekcji (str. 14-16) mam 

jedną, bardzo wyrazistą refleksję – dla 
związkowca nie ma złych ani dobrych 
czasów – pracę trzeba wykonać zawsze. 
Zmieniają się rządy, zmienia polityka i koniunktura gospodar-
cza, ale w tym zmiennym otoczeniu niezmienne powinno być 
nasze zaangażowanie – nawet jeżeli cel nie zawsze jest łatwy 
czy możliwy do osiągnięcia.
Dla wielu pracowników rok 2019 był rokiem trudnym i pełnym 
napięć. Ale pojawiały się też sukcesy, o których warto mówić 
– jak choćby porozumienia płacowe, które w wielu spółkach 
miały najwyższą od lat wartość. Z pewnością wpływ na to 
miały wybory – wtedy łatwiej o satysfakcjonujący kompromis 
– ale podwyżek nie byłoby, gdyby nie ciężka pracy organizacji 
związkowych.
Wiele działo się w energetyce – tu sytuacja była trudna ze 
względu na zamrożone ceny energii i brak regulacji taryfowych, 
ale miniony rok zapamiętamy także jako czas, w którym po la-
tach bezskutecznych prób wreszcie udało się nakłonić praco-
dawców do zawiązania Związku Pracodawców. Po stronie suk-
cesów zapiszemy też Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 
28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych – tej regulacji potrzebowa-
liśmy od lat.
Ogrom pracy zaowocował też w Częstochowie – dzięki związ-
kowcom tamtejsza huta wciąż istnieje i zatrudnia ludzi. Ten 
przykład świetnie pokazuje, że nawet w skrajnie złej sytuacji 
nie warto się poddawać.
Od jakiegoś czasu obserwuję obniżenie nastojów – sytuacja 
jest nieciekawa, w dodatku coraz więcej działaczy odchodzi 
na emeryturę, a ich następców brak. Wiem, że trudno działać 
w takich warunkach, ale nie mamy wyjścia i nie możemy spusz-
czać głów. Nie zawsze można od razu osiągnąć cel, ale to nie 
oznacza, że nie warto próbować – każde działanie to groma-
dzenie kapitału na przyszłość.
Obserwując działalność związkową od przeszło 20 lat, zauwa-
żyłem, że każdy sukces powstawał w skrajnie niekorzystnych 
warunkach. W kontekście naszej działalności słychać głównie 
narzekanie i krytykę. Ja chciałbym z całego serca pogratulo-
wać – 2019 rok stał pod znakiem ciężkiej, wytężonej pracy Was 
wszystkich, za co należą się wielkie podziękowania.

PREZYDIUM

Trampolina przygotowana,  
czas na pracę

Roman Michalski, 
WICEPRZEWODNICZĄCY OZZZPRC, 
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU FZZ, 
SEKRETARZ RADY DIALOGU  
SPOŁECZNEGO

 W minionych kilkunastu 
miesiącach jedną z ważniej-
szych rzeczy były prace nad 

nowelizacją ustawy o RDS. Została po-
wołana grupa robocza, w której reprezentowałem FZZ. W trak-
cie prac nad zmianami udało się nam wywalczyć m.in. zwrot 
kosztów delegacji na Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, 
w których zasiada wielu naszych przedstawicieli. Skutecznie 
lobbowaliśmy też za składkami afiliacyjnymi. Strona rządowa 
mocno oponowała, ale ostatecznie udało się i zapis o zwrotach 
się pojawił – co prawda nie w ustawie o RDS, ale w ustawie o zz. 
Było o co walczyć, bo dla Forum jest to 100-120 tys. zł rocznie.
Od października 2018, przez rok, Radzie Dialogu Społecznego 
przewodziła Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias, której udało 
się skutecznie „rozreklamować” nie tylko RDS, ale także FZZ.
Dużym sukcesem było też odblokowanie listy mediatorów przy 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki inicja-
tywie Forum doszło do podpisania rozporządzenia partnerów 
społecznych i mogliśmy wskazać naszego przedstawiciela. Jest 
nim Dariusz Salamon, szef Sekcji Koksowniczo-Chemicznej 
w OZZZPRC.
Od 2019 roku Forum przewodniczy zespołowi RDS ds. ubezpie-
czeń społecznych. Człowiekiem, który kieruje pracami zespo-
łu, jest Waldemar Lutkowski, wiceprzewodniczący OZZZPRC. 
To ważne, bo zespół jest idealnym miejscem, by walczyć cho-
ciażby o emerytury pomostowe. Z naszej inicjatywy w zespole 
prawa pracy jako stały przedstawiciel zasiadł mecenas Paweł 
Jurałowicz od lat współpracujący z OZZZPRC. Mamy też przed-
stawicieli w innych zespołach – Ania Wesołowska jest w pod-
zespole ds. reformy rynku pracy, Krzysztof Kisielewski jest 
stałym członkiem w zespole ds. polityki gospodarczej i rynku 
pracy, ja jestem w zespole ds. międzynarodowych i w grupie 
roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego. Oprócz dzia-
łaczy do zespołów i grup udało się też wprowadzić przedsta-
wicieli świata nauki – m.in. prof. Juliana Auleytnera , który był 
doradcą prezydenta Kwaśniewskiego ds. polityki społecznej 
i który – jako reprezentant Forum – pracuje w zespole ds. bu-
dżetu i wynagrodzeń.
Wszystkie te przyczółki mamy zajęte, „trampolina” zosta-
ła przygotowana – teraz musimy położyć na niej swoje racje 
i próbować – za pośrednictwem naszych przedstawicieli – za-
łatwiać ważne dla naszych członków i organizacji sprawy.

PODSUMOWANIE ROKU



styczeń 2020   15

OZZZPRC W 2019 ROKU

SEKCJA HUTNICTWA

Walka  
o ratowanie huty

Włodzimierz Seifryd, 
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI  
HUTNICTWA

 Za nami ciężki rok i li-
che perspektywy; jeżeli 
nic się nie zmieni, hutnictwo w Europie prze-

stanie istnieć. Ostatnie miesiące to przede wszystkim 
walka o ratowanie Huty Częstochowa. Od maja alarmo-
waliśmy opinię publiczną o widmie upadłości i fatalnej 
kondycji firmy. Spotykaliśmy się z dziennikarzami, orga-
nizowaliśmy pikiety. W maju ogłoszono upadłość i za-
kład przestał działać. Przerwa trwała niemal pół roku. 
Ostatecznie w październiku produkcja ruszyła, ale to nie 
koniec problemów – po tak długim przestoju i przy tak 
małej liczbie zamówień, powrót do dawnego poziomu 
jest niezwykle trudny.
Druga z naszych sekcyjnych organizacji działa w Krako-
wie, gdzie, po wygaszeniu wielkiego pieca, sytuacja też 
wygląda bardzo poważnie. Zwolnienia, przeniesienia, 
odprawy – tym w tej chwili żyje załoga krakowskiej huty 
ArcelorMittal. W 2019 roku sekcja spotkała się raz – w li-
stopadzie. Narada połączona była ze szkoleniem z za-
kresu prawa pracy.

SEKCJA KOKSOWNICZO-CHEMICZNA

Czujemy  
spowolnienie  
w przemyśle

Dariusz Salamon, 
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI  
KOKSOWNICZO-CHEMICZNEJ

 W Sekcji Koksowniczo-
-Chemicznej skupio-
nych jest 7 organizacji związkowych. Pro-

file działalności są różne. Cztery organizacje działają 
w branży koksowniczej, jedna w Grupie Ożarów i jedna 
w grupie kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa S.A. Jest też zz działający w Fabryce Ło-
żysk Tocznych.
Koksownie mają różną strukturę właścicielską, ale 
wszystkim daje się we znaki spowolnienie w przemyśle 
hutniczym oraz zmniejszona produkcja stali i wyrobów 
hutniczych pociągająca za sobą zmniejszenie zapotrze-
bowania na koks. Branży z pewnością nie pomagają 

coraz większe naciski na „odchodzenie od węgla”. Oprócz 
tego każda z koksowni ma własne problemy. Niepokój 
pracowników JSW KOKS S.A. budzi na przykład niepew-
ność, co do planowanej inwestycji, czyli odbudowy bate-
rii koksowniczej. W Koksowni Zdzieszowice, w związku 
z planowanym wyłączeniem baterii, załoga przez dłuż-
szy okres pracowała w okrojonych obsadach.
Dla gazowników mijający rok nie należał do łatwych, 
podobnie jak dla pracowników z Kraśnika, którzy od 
miesięcy obserwują pogarszającą się sytuację w firmie 
i z niepokojem czekają na planowaną redukcję zatrudnie-
nia. Przeciwwagą jest Ożarów. Firma – jako producent 
cementu współpracujący z branżą budowlaną – ma się 
bardzo dobrze.

SEKCJA CHEMIKÓW

Przyjdźcie na nasze 
miejsce

Mieczysław Żabiński, 
PRZEWODNICZĄCY 
SEKCJI CHEMIKÓW

 Nasza sekcja liczy 9 or-
ganizacji – w 2019 roku 
w nasze szeregi po-

wrócił związek zawodowy ze stołecznego MPWiK. Naj-
większy problem? Młodzi ludzie, a właściwie ich brak. Ale 
staramy się odwrócić ten trend i od dwóch lat szkolimy 
nowych kolegów. Jesteśmy przekonani, że mogą oni wy-
pracować zupełnie inny, o wiele bardziej przyjazny wize-
runek działacza i mocno trzymamy za nich kciuki. Młody 
związkowiec powinien być charyzmatycznym ekonomi-
stą, psychologiem, biznesmenem – by zjednywać ludzi 
i stawać, jak równy z równym, przed prezesem swojej 
organizacji.
W tej chwili jesteśmy postrzegani jako kłócący się i rosz-
czeniowi pracownicy, ale to bardzo krzywdząca opinia; 
świetnie widać to na przykładzie naszej sekcji – mimo że 
reprezentujemy różne branże i często mamy inny punkt 
widzenia, bardzo się szanujemy, wspieramy i pomagamy 
nawzajem. Widać to po frekwencji – nie tylko podczas 
służbowych, ale też prywatnych spotkań.
Obserwujemy z żalem, że coraz więcej pracowników za 
nic ma ruch związkowy; nie dość, że nie przyłączają się 
do nas, to jeszcze krytykują niemal wszystko, co uda nam 
się wypracować. Sami dają od siebie niewiele albo nic. Od 
lat mówimy do nich – proszę, przyjdźcie na nasze miejsce 
i zróbcie to lepiej, a wynegocjowanych przez nas pienię-
dzy nie bierzcie. Odpowiada nam cisza. A pracodawcy po-
trafią sprytnie wykorzystać takie nastroje i skłócać zało-
gę – mają na to środki, możliwości i ludzi.

PODSUMOWANIE ROKU
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SEKCJA ELEKTROCIEPŁOWNI I CIEPŁOWNI

Pod znakiem walki o PUZP

Paweł Swoboda, 
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI  
ELEKTROCIEPŁOWNI I CIEPŁOWNI 

 W 2019 roku spotykaliśmy 
się cztery razy – jedno po-
siedzenie połączone było ze 

szkoleniem z prawa pracy i rozwiązywa-
nia sporów zbiorowych. Podstawowym 
problemem, który widzimy we wszystkich organizacjach na-
leżących do Sekcji, jest problem z uzwiązkowieniem. Mamy 
sygnały, że część organizacji się łączy, część – zamyka. Młode 
pokolenie nie widzi potrzeby, by się do nas przyłączać, stare 
ma momentami problemy z solidaryzmem; widujemy czasa-
mi, jak największe organizacje „podbierają” sobie nawzajem 
działaczy.
Problemy generują też nowe regulacje prawne – trudności 
wynikają m.in. z zapisów RODO. 2019 rok minął pod znakiem 
walki o odtworzenie PUZP dla branży energetycznej; cieszy 
nas, że zawiązał się związek pracodawców, który będzie jed-
ną ze stron przy pracy nad dokumentem. Na minus jest za to 
likwidacja Ministerstwa Energii. Wciąż nie wiemy, kto dokład-
nie przejmie jakie kompetencje po zlikwidowanym resorcie 
i nie mamy partnera do rozmów. Z niepokojem wsłuchujemy 
się w głosy sugerujące, że dojdzie do łączenia podmiotów go-
spodarczych i grup energetycznych. Historia nieraz pokazała, 
że zdarzały się takie ruchy po zmianach w kluczowych mini-
sterstwach.
Sen z powiek spędza nam też kwestia przywrócenia egzami-
nów kwalifikacyjnych. Nie ma na to naszej zgody, nie podoba 
nam się też sposób, w jaki próbuje się to przeforsować. Do 
tego dochodzą problemy życia codziennego – w wielu organi-
zacjach pracodawcy traktują związkowców jako zło koniecz-
ne. Czasami mam wrażenie, że w tej kwestii cofamy się do 
minionej epoki.
Obserwujemy też, że pracownicy, którzy mogą poszczycić się 
długim stażem pracy, nie dostają godziwych podwyżek, a ich 
pensje nie ewoluują tak, jak by oczekiwał tego rynek. W rezul-
tacie młodzi ludzie, którzy przychodzą do firmy, szybko do-
ganiają ich ze stawkami i okazuje się, że wieloletni, doświad-
czony pracownik jest w takiej samej sytuacji finansowej, jak 
ktoś, kto dopiero zaczyna. To bardzo niepokojąca praktyka, 
tym bardziej że młodzi ludzie często nie mają pojęcia o branży, 
w której się zatrudniają. A u nas nierzadko jest tak, że zdrowie 
i życie pracownika zależy od kogoś, kto wykonuje prace w in-
nym miejscu – dlatego kompetencje powinny być odpowied-
nio wysokie już na samym początku.

SEKCJA ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH

Rok nowych doświadczeń i wyzwań 

Piotr Serafin, 
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI  
ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH

 To był trudny rok. Organi-
zacje skupione w szeregach 
Sekcji ZE OZZZPRC boryka-

ły się z wieloma problemami – głównie 
dotyczącymi regulacji płacowych; Sy-
tuację zafundował nam rząd, bo ustawa 
zamrażająca ceny energii sprawiła, że obniżyły się przychody 
grup energetycznych i na podwyżki dla pracowników już nie 
wystarczyło.
W Enei i Tauronie doszło do ostrej wymiany poglądów, czego kon-
sekwencją były spory zbiorowe, a nawet referenda strajkowe, 
których w energetyce nie było od lat. Ostatecznie w obu grupach 
doszło do podpisania porozumienia płacowego, ale ten kompro-
mis z pewnością nie dał pełnej satysfakcji żadnej ze stron.
To był rok nowych doświadczeń i wyzwań – przez politykę wkra-
czającą mocno w ekonomię i gospodarkę musieliśmy z jednej 
strony sprostać oczekiwaniom pracowników, z drugiej – zrozu-
mieć sytuację, w której mimowolnie znalazły się zarządy firm. 
W okresie przedwyborczym wiele decyzji politycznych było 
zwykłą propagandą. W obliczu tych trudności siłę i determinację 
pokazali pracownicy, którzy nie bali się walczyć o swoje prawa 
i tłumnie stawiali się na pikiety oraz gremialnie wzięli udział w re-
ferendach strajkowych. Mam nadzieję, że ten rodzaj aktywności 
zawodowej wskazał również tzw. malkontentom związkowym 
i bezzwiązkowcom kierunek, w jakim należy się organizować.
Działania te pokazały nade wszystko SIŁĘ pracowników jako 
spójnej grupy. 
2019 rok to także wiele wysiłku, by ustanowić PUZP – do-
kument o fundamentalnym znaczeniu dla całej branży ener-
getycznej, ujednolicający zasady współpracy pracodawców 
z pracownikami we wszystkich grupach energetycznych. 
Robiliśmy wszystko, wraz z władzami Zrzeszenia, by dopro-
wadzić do powstania związku zawodowego pracodawców i to 
się udało. To powód do dużej satysfakcji. Teraz czas na nego-
cjowanie reguł stanowiących branżowe źródło prawa pracy. 
Kolejnym ważkim wydarzeniem w 2019 r. było przywrócenie 
godnego miejsca w branżowym dialogu społecznym takiemu 
organowi jak Trójstronny Zespół ds. Branży Energetycznej. 
Rozpoczął się prawdziwy dialog oraz konsultacje procesów 
legislacyjnych dotyczących całego sektora. Główną rolę w po-
wrocie do normalności odegrała nasza centrala związkowa!
Środowisko pracowników zdało egzamin – pokazaliśmy, że 
potrafimy się jednoczyć w ważnych momentach i prowadzić – 
ramię w ramię – trudne negocjacje z pracodawcami. To waż-
ne, bo dopóki trwa dialog, jest możliwość porozumienia.

PODSUMOWANIE ROKU
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SEKCJA GÓRNICTWA

Wciąż jesteśmy trzymani  
w niepewności

Andrzej Mazur, 
PRZEWODNICZĄCY  
SEKCJI GÓRNICTWA

 Za nami ciężki rok – głów-
nie ze względu na politykę 
państwa dotyczącą wę-

gla brunatnego. W poprzednich la-
tach czynnie braliśmy udział w tworzeniu projektów, nasi 
przedstawiciele z Konina i Bełchatowa wielokrotnie brali 
udział w spotkaniach i rozmowach – nie tylko na szczeblu 
krajowym, ale też w Brukseli. Wszystko zostało opracowa-
nie i… utknęło w martwym punkcie. Niekończące się po-
prawki, konsultacje i lobby ze strony ekologów sprawiły, że 
nadal nic nie jest jasne. Niestety, w starciu z zielonymi nie 
mamy szans – są to prężnie działające i świetnie finanso-
wane organizacje, które od kilku lat dyktują tempo i kieru-
nek zmian w szeroko pojętej polityce energetycznej kraju.
W lutym został powołany Komitet Sterujący do spraw gór-
nictwa węgla brunatnego. Ale to działanie pozorne – tylko 
po to, by nieco uspokoić nastroje strony społecznej. Wciąż 
jesteśmy trzymani w niepewności, a polityka energetycz-
no-klimatyczna UE węgiel skazuje na wielki niebyt – takie 
są smutne fakty.
W grudniu Komisja Europejska powiedziała, że do państw 
członkowskich trafi 100 mld euro w ciągu najbliższych 7 lat 
– aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa. Ale 
gdzie te pieniądze trafią, jak będą dzielone i co z tego wy-
niknie – na te pytania odpowiedzi nie znamy. Dopóki przed-
stawiciele właściciela, strony rządowej i komisji europej-
skiej nie usiądą i nie ustalą, co dalej, to nic się nie zmieni – 
choćbyśmy spotykali się z najwyższymi rangą urzędnikami.
Od miesięcy czekamy na decyzje ws. odkrywek w Ości-
słowie i Złoczewie. Wciąż dominuje ta sama narracja – że 
sprawa jest skomplikowana, dlatego potrzebne są kolejne 
konsultacje i ekspertyzy. Kiedy to się skończy? Ciężko prze-
widzieć, ale myślę, że nie przed wyborami prezydenckimi.
Tymczasem o ile Bełchatów ma jeszcze jakiś mały zapas 
czasu i może chwilę poczekać, w Koninie kończą się dwie 
koncesje; 500 osób może stracić pracę. W naszej sekcji 
mamy też przedstawicieli firmy Siarkopol. Tam też nastroje 
są bardzo złe – trwa sytuacja kryzysowa, ostatnie komu-
nikaty mówią o zwolnieniu nawet 250 osób. To wszystko 
sprawia, że stary rok kończymy w kiepskich nastrojach, 
a nowy nie napawa optymizmem. Trzeba nam klarownych 
deklaracji, a nie dyplomatycznych odpowiedzi, które w ża-
den sposób nie przekładają się na realia naszych przedsię-
biorstw.

SEKCJA ELEKTROWNI NA WĘGIEL BRUNATNY

Pod znakiem protestów zielonych

Bogdan Tokarski, 
PRZEWODNICZĄCY  
SEKCJI ELEKTROWNI  
NA WĘGIEL BRUNATNY

 Sekcja Elektrowni na Węgiel 
Brunatny jest jedną z mniej-
szych w naszym Zrzeszeniu, 

w obecnej chwili w jej skład wchodzą trzy 
organizacje. W tym roku, z różnych przyczyn, odbyło się tylko 
jedno posiedzenie Sekcji – w listopadzie spotkaliśmy się w Bu-
kowinie Tatrzańskiej, aby pozałatwiać wszystkie formalności 
i podsumować ostatnie miesiące.
Miniony czas był bardzo pracowity – zarówno dla kolegów 
z PAK-u, jak i Turowa. Koledzy z PAK-u od roku „pracują” ze swo-
im pracodawcą nad nowym układem zbiorowym (stary układ 
został wypowiedziany w 2018 roku). Natomiast my w Turowie 
z racji budowy nowego bloku energetycznego borykamy się 
z ciągłymi atakami ekologów, jak również z nieprzychylną opinią 
władz lokalnych. Z tego powodu, w celu obrony naszych miejsc 
pracy oraz dobrego imienia firmy, powołaliśmy do życia Między-
zakładowy Komitet Konsultacyjny, gdzie po raz pierwszy ramię 
w ramię stanęły związki zawodowe z Elektrowni i kopalni Turów.

SEKCJA ELEKTROWNI NA WĘGIEL KAMIENNY

W cieniu konkluzji BAT

Zbigniew Dykowski, 
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI ELEKTRO-
WNI NA WĘGIEL KAMIENNY

 Rok 2019 był dla wytwór-
ców energii elektrycznej 
trudny i upłynął pod zna-

kiem dostosowywania się do restrykcyj-
nych wymogów środowiskowych. Zgodnie z tzw. konkluzjami BAT, 
ruszyły modernizacje bloków starej generacji. Aby sprostać wy-
mogom unijnym, potrzeba ogromnych pieniędzy i czasu – w tym 
czasie bloki będą w postoju, co wygeneruje kolejne straty. To jed-
no z największych wyzwań na rok 2020 i kolejne lata. Podczas 
spotkań sekcyjnych często wracaliśmy do kwestii negocjacji 
płacowych. Wiele organizacji zwracało uwagę na niepokojący 
trend – ludzi ubywa, a ci, którzy zostają, mają dużo większy 
zakres obowiązków – często za takie same pieniądze. Budzi 
to zrozumiały sprzeciw.
W 2020 roku czekają nas wybory w sekcji oraz jubileuszowy 
zjazd delegatów. Za cel stawiamy sobie dalszą obronę praw 
pracowniczych i promowanie bezpieczeństwa w energetyce.

PODSUMOWANIE ROKU



Czas na powrót ustawowych negocjacji ws. wzrostu  wynagrodzeń

Tłumy na pikiecie przed siedzibą Taurona
PODWYŻKA PŁACY ZASADNICZEJ ORAZ 

ZMIANA POLITYKI KADROWEJ – TAK 
BRZMIAŁY GŁÓWNE POSTULATY PRA-
COWNIKÓW SPÓŁEK: TAURON DYSTRYBU-
CJA SA I TAURON DYSTRYBUCJA POMIARY, 
KTÓRZY W CZERWCU TŁUMNIE PIKIETO-
WALI PRZED SIEDZIBĄ FIRMY W KATO-
WICACH. NA SPOTKANIU BYŁO PONAD 
TYSIĄC OSÓB Z RÓŻNYCH CZĘŚCI POLSKI.
– Osobom postronnym mogło się wydawać, 
że walczyliśmy jedynie w swoim imieniu. Nic 
bardziej mylnego! W rzeczywistości chodzi 
o bezpieczeństwo energetyczne tysięcy 
odbiorców, którzy mogą ucierpieć lub już 

ucierpieli z powodu ciągłego zmniejszenia za-
trudnienia w naszych firmach i nadmiernego 
eksploatowania zatrudnionych pracowników 
– tłumaczy Piotr Serafin, członek zarządu 
OZZZPRC, przewodniczący sekcji Zakładów 
Energetycznych i jednocześnie rzecznik pra-
sowy komitetu protestacyjno-strajkowego, 
który zawiązał się kilka tygodni przed pikietą.
Związkowcy są zgodni: polityka prowadzo-
na przez zarząd TAURON Polska Energia 
SA, zmierza do ograniczania zatrudnienia, 
co skutkuje pogorszeniem jakości pracy 
i standardów świadczonych usług. – Zarządy 
wymagają od pracowników stale rosnącej 

efektywności i dyspozycyjności, ale zapomi-
nają, że w ślad za takimi oczekiwaniami po-
winny iść także podwyżki płac zasadniczych. 
Nie chcemy jednorazowych premii, chcemy 
podniesienia pensji. Dlatego w czerwcu 
zebraliśmy się, zjednoczeni, mimo różnych 
przynależności związkowych. W przypadku 
braku reakcji władz spółek byliśmy nawet go-
towi zaostrzyć nasz protest – podkreśla Piotr 
Serafin. Ostatecznie we wrześniu doszło 
do podpisania porozumienia. Nastąpił 
wzrost płacy zasadniczej, pracownikom 
wypłacono też premię, która w 2020 roku 
ma zostać włączona do wynagrodzeń. d

5 ZŁ

ZŁ

50 ZŁ

Gdy uchylano tę ustawę, 
gospodarka – przez 
globalny kryzys  
– miała się kiepsko.  
Dziś po kryzysie ani 
śladu – mówi się wręcz 
o wyjątkowej 
koniunkturze – a ustawy 
o negocjacyjnym 
systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń jak nie 
było, tak nie ma. Chcemy 
to zmienić!

D
omagamy się, by prze-
pisy znów jasno mówi-
ły o tym, że pracodaw-
cy mają obowiązek 
prowadzenia negocja-
cji dotyczących wzro-
s t u w y na g r o dze ń . 

Uruchomienie tej inicjatywy i przywrócenie 
ustawy jest jednym z naszych programo-
wych działań – wyjaśnia Krzysztof Kisie-
lewski, przewodniczący OZZZPRC.

Dlaczego ustawa zniknęła
Ustawa z grudnia 1994 r. precyzowała 
mechanizm negocjacji w sprawie kształ-

towania przyrostu przeciętnych wyna-
grodzeń u przedsiębiorców na poziomie 
Komisji Trójstronnej, a także na płasz-
czyźnie przedsiębiorstw. Gdy jednak nad-
szedł kryzys, uchylono ją – w ramach re-
alizacji Pakietu Działań Antykryzysowych 
mających łagodzić negatywne skutki 
dekoniunktury.
Założenie było proste – po uchyleniu 
ustawy wysokość przyrostu wynagro-
dzeń miały ustalać strony uprawnione 

do zawarcia zakładowego układu zbioro-
wego pracy, czyli organizacje związkowe 
oraz pracodawca. Tak się jednak często 
nie dzieje.

Spada zdolność nabywcza
– Pracodawcy wykorzystują sytuację i zwo-
dzą pracowników, czasem w nieskończo-
ność przeciągają rozmowy, albo mówią, że 
skoro nie istnieją żadne zapisy zmuszające 
ich do zawarcia porozumienia w terminie, 
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to tego porozumienia być nie musi. Ma to 
realne przełożenie na wzrost wynagrodzeń 
pracowniczych u przedsiębiorców, a właści-
wie często – ich brak. Tymczasem ceny idą 
w górę, ciągnąc w dół zdolność nabywczą 
pieniądza. Bez wzrostu płac realnie zara-
biamy więc coraz mniej, dlatego konieczne 
jest ustawowe zobowiązanie pracodaw-
ców do podjęcia i prowadzenia negocjacji na 
szczeblu danego przedsiębiorstwa – dodaje 
Krzysztof Kisielewski.  d

Czas na powrót ustawowych negocjacji ws. wzrostu  wynagrodzeń

Ustawę uchylono 
w ramach 
realizacji Pakietu 
Działań 
Antykryzyso-
wych mających 
łagodzić 
negatywne 
skutki deko- 
niunktury. Jej 
przywrócenie 
jest jednym 
z programowych 
działań OZZZPRC

Utrudnianie działalności 
związkowej tylko przy jej 
zakładaniu?  
„To oburzające”

LAKONICZNE UZASADNIENIE 
I WSKAZANIE ZWYCZAJU, KTÓRY… 

NIE ISTNIEJE. PRAWNICY REPREZEN-
TUJĄCY OZZZPRC NIE MAJĄ WĄT-
PLIWOŚCI – ORZECZENIE TARNOW-
SKIEGO SĄDU NIE PRZYSTAJE ANI DO 
PRZEPISÓW, ANI DO POWSZECHNEGO 
ROZUMIENIA USTAWY O ZWIĄZKACH 
ZAWODOWYCH.
Przypomnijmy – chodzi o spór z 2019 
roku między zarządem spółki KOLTAR 
a reprezentatywnym Związkiem Zawo-
dowym Pracowników Ruchu Ciągłego 
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moś-
cicach. Zarząd pominął organizację przy 
negocjacjach płacowych, nie zapraszając 
jej do rozmów. Przewodniczący związ-
ku Adam Odolski złożył zawiadomienie 
o możliwości popełnienia przestępstwa 
polegającego na utrudnianiu prowadze-
nia działalności związkowej. – Praco-
dawca nie może arbitralnie, bez jakiego-
kolwiek uzasadnienia i potajemnie decy-
dować o tym, z kim zawiera umowy i inne 
porozumienia w sferze prawa pracy – 
tłumaczył wtedy Odolski. Śledczy odmó-
wili jednak wszczęcia dochodzenia, a sąd 
utrzymał w mocy decyzję prokuratora.
W postanowieniu sądu można przeczy-
tać m.in., że istnieje niepisana zasada, 
zgodnie z którą organizacja pozostająca 
w sporze zbiorowym nie bierze udzia-
łu w negocjacjach płacowych. Mecenas 
Paweł Jurałowicz przyznaje, że nigdy nie 
słyszał o podobnej zasadzie. Podkreśla 
też, że zaskakujące jest i postanowie-
nie sądu, i działanie pracodawcy, który 
w oczywisty i bezprawny sposób po-
minął reprezentatywną organizację, co 
jest sprzeczne z kanonem zasad prowa-
dzenia dialogu społecznego. Nie wspo-
minając o tym, że spór zbiorowy był już 
zakończony, gdy prowadzone były nego-
cjacje płacowe.
– Oburzające jest także stwierdzenie, 
które pada w uzasadnieniu, że utrud-
nienie prowadzenia działalności dotyczy 

tylko zakładania organizacji związkowej, 
a nie późniejszego jej działania – mówią 
związkowcy z Tarnowa. 
Podobnie ocenia to mecenas Jurałowicz 
– jego zdaniem, orzeczenie nie przystaje 
ani do przepisów, ani do powszechnego 
rozumienia zapisów ustawy o zz.
– Trudno jest komentować tę sytuację. 
Dla nas, związkowców, oczywisty jest 
fakt naruszenia prawa przez pracodaw-
cę. Zaskakujące jest też działanie proku-
ratury, choć, jak pokazuje praktyka, tego 
można by się było spodziewać – mówi 
Krzysztof Kisielewski, przewodniczą-
cy OZZZPRC, dodając, że uzasadnienie 
sądu jest bardzo niepokojące. – Upraw-
nienia związków zawodowych są w na-
szym kraju osadzone na słabych filarach 
prawnych, jednak nauczyliśmy się w tych 
realiach jakoś poruszać. Powyższy przy-
kład daje nam sygnał, że nawet umiarko-
wany optymizm w naszej działalności to 
zbyt wiele. W tej chwili niewiele możemy 
zrobić i powinniśmy zdawać sobie z tego 
sprawę. Jak widać – pilnie potrzebujemy 
działań, które wzmocnią pozycję orga-
nizacji związkowych w obowiązującym 
systemie prawnym. d

Grudzień 1994 roku
Wtedy uchwalona 
została ustawa 
o negocjacyjnym 
systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń. 
Uchylono ją 
w listopadzie 2009 roku
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Najświeższe 
informacje 
zawsze  
na stronach

REDAKCJA  
W CIĄGŁYM 
RUCHU

 www.ozzzprc.pl 
 /OZZZPRC/

10  powodów,  
dla których  
warto dołączyć 
do OZZZPRC

OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU 

CIĄGŁEGO JEST NOWOCZESNĄ CENTRALĄ ZWIĄZ-
KOWĄ SKUPIAJĄCĄ PONAD 80 ORGANIZACJI 
ZWIĄZKOWYCH Z NAJWIĘKSZYCH FIRM W POLSCE. 
FUNKCJONUJEMY W TAKICH BRANŻACH JAK: ENER-
GETYKA, CHEMIA, KOKSOWNICTWO, HUTNICTWO, 
GÓRNICTWO I INNYCH. NA CO DZIEŃ WSPÓŁPRA-
CUJEMY M.IN. Z PRAWNIKAMI, NAUKOWCAMI 
I SPECJALISTAMI WIELU DZIEDZIN ZWIĄZANYCH ZE 
ŚRODOWISKIEM PRACY.

1. Stoimy na straży praw i godności pracowników

2. Mamy niemal 30-letnie doświadczenie w dziedzi-
nie obrony pracowników

3. Działamy w oparciu o zasady wyrażone w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, korzystamy 
z uprawnień zagwarantowanych w Ustawie 
o Związkach Zawodowych, konwencjach Między-
narodowej Organizacji Pracy ratyfikowanych przez 
państwo polskie oraz Ustawie o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. Zrzeszenie jest niezależne 
w swojej działalności statutowej od pracodawców, 
organów administracji państwowej i organizacji 
politycznych

4. Działamy wspólnie w obronie praw pracowni-
czych przed wszechobecnym „rachunkiem ekono-
micznym”

5. Współtworzymy podstawowe regulaminy 
i programy dotyczące pracowników; jesteśmy 
stroną Układów Zbiorowych Pracy, uczestniczymy 
w negocjacjach płacowych i procesach restruktury-
zacyjnych

6. Zapewniamy skuteczne pełnomocnictwa pro-
cesowe przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych z zakresu ochrony praw pracowniczych, 
uprawnień do wynagrodzeń za godziny nadlicz-
bowe, dodatków zmianowych oraz postanowień 
z Pakietów Gwarancji Socjalnych

7. Zależy nam, aby nikt nie był poszkodowany 
w swoim środowisku pracy. Chcemy, aby każdy pra-
cownik był godziwie wynagradzany za swoją pracę

8. Na pierwszym miejscu stawiamy na warunki 
pracy i płacy

9. Jesteśmy przekonani, że pracownik to nie tylko 
– jak twierdzą pracodawcy – koszt, ale przede 
wszystkim największy kapitał i fundament działania 
firmy

10. Nie dbamy o własne sprawy – dbamy o sprawy 
wspólne, dotyczące wszystkich pracowników. 
W wielu przypadkach pracodawca jest zobowiązany 
prawem do negocjacji ze związkowcami przed pod-
jęciem decyzji, dlatego będąc członkiem związków, 
masz wpływ na te decyzje. Jeżeli w Twojej firmie 
nie działa organizacja związkowa, to pomożemy ją 
założyć!


