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PO KONGRESIE FZZ
W dniach 13-15 maja br. w Falentach k. Warszawy odbył się
IV Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Forum Związków Zawodowych.
W trakcie obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z czteroletniej
działalności tej jednej z trzech reprezentatywnych central
związkowych w Polsce. Przyjęto też program działania na nową
kadencję oraz dokonano wyboru władz na lata 2014-2018.
Przewodniczącym po raz kolejny został Tadeusz Chwałka.
Jednym z wiceprzewodniczących będzie reprezentujący OZZZPRC Waldemar Lutkowski. Z ramienia Zrzeszenia w prezydium
Forum pracować będzie również przewodniczący Roman Michalski, a członkiem zarządu głównego został Mariusz Zarzyc-

OKIEM DEBIUTANTA,
czyli fakty i kilka słów własnego komentarza od osoby,
która po raz pierwszy uczestniczyła w Kongresie Forum
Związków Zawodowych
IV Kongres Forum Związków Zawodowych, który odbył się
w dniach 13-15 maja br. w Falentach, był kongresem wyborczym. Do udziału w nim zgłoszono 225 delegatów, będących
przedstawicielami centrali, która zrzesza ponad 400 000
członków. Przypomnę, że sygnatariuszami FZZ są organizacje
związkowe reprezentujące wszystkie gałęzie gospodarki:
od górników przez pielęgniarki, policjantów, kolejarzy, marynarzy, energetyków, urzędników, transportowców, portowców itd.
Zapewnia to naszej organizacji skuteczne działanie praktycznie we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego reprezentowało 14 delegatów, co stanowiło około 6,3 proc. ogółu uprawnionych do udziału w obradach, głosowaniu i dokonywaniu wyborów. Należy sobie zdać
sprawę, jakie miejsce pod względem liczebności zajmujemy
w Forum, skoro na dzisiaj OZZZPRC zrzesza około 14 200
członków.
Mimo takiej a nie innej pozycji naszej organizacji, za sukces
uznać należy wybór kandydatów reprezentujących Zrzeszenie
na wiceprzewodniczącego, członka prezydium oraz członka
zarządu głównego FZZ. Tak, apetyty mieliśmy zdecydowanie
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ki, szef Sekcji Koksowniczo-Chemicznej OZZZPRC.
W kongresie wzięło udział ponad 200 delegatów. Zaproszenie
przyjęli również m.in.: sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – Luca Visentini, minister pracy
i polityki społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, główny
inspektor pracy – Iwona Hickiewicz, a także przewodniczący
NSZZ Solidarność – Piotr Duda i szef OPZZ – Jan Guz.
Zwracając się do dziennikarzy, przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka powiedział, że kierowana
przez niego centrala związkowa aktywnie uczestniczy w życiu
publicznym. Zapewnił, że chce kontynuować tę strategię,
bo dzięki temu FZZ staje się ważnym ciałem społecznym, które
nie tylko patrzy na ręce rządu, ale coraz częściej wywiera realny wpływ na politykę rządu.
większe, mając nadzieję, że na przewodniczącego Forum
zostanie wybrany kandydat OZZZPRC. Niestety, nasze chęci,
plany, dążenia i zaangażowanie zostały zweryfikowane przez
większe organizacje. Na pewno jednak nie byliśmy anonimowi
podczas kongresu. Nasz delegat był zastępcą przewodniczącego prowadzącego obrady, mieliśmy również swoich przedstawicieli w każdej komisji pracującej w trakcie trwania kongresu.

To tyle o tym, co za nami. Przed nami kongres „statutowy”,
który ma się odbyć do 15 maja 2015 r. (władze FZZ zostały
zobowiązane uchwałą do zwołania takiego kongresu w roku
przyszłym). Warto się teraz zastanowić, co jeszcze możemy
zrobić, by poprawić wizerunek Ogólnokrajowego Zrzeszenia
Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego na tle
Forum Związków Zawodowych? Moim zdaniem powinniśmy
wykazać większe zaangażowanie w pracę na rzecz NASZEGO
Zrzeszenia. Powinniśmy pozyskiwać nowych członków i to nie
tylko wśród związków zawodowych, które nie są zrzeszone
w żadnych strukturach ponadzakładowych, ale przede wszystkim szukając ich wśród pracowników naszych zakładów, którzy
nie należą jeszcze do żadnej organizacji związkowej. Uważam,
że należy uświadamiać pracownikom niezrzeszonym, że swoją bierną postawą nie tylko działają przeciwko koleżankom
i kolegom związkowcom, ale przede wszystkim szkodzą sami
sobie.
TOMASZ SUS
Delegat na IV Kongres Forum Związków Zawodowych
– mandat numer 193
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ZMIANY 3
Rozmowa z ROMANEM MICHALSKIM,
przewodniczącym OZZZPRC, nowo wybranym członkiem
prezydium Forum Związków Zawodowych

MAMY DUŻO DO ZROBIENIA
• Jak widzisz swoją rolę w najwyższych władzach Forum Związków Zawodowych? Jakie są Twoje priorytety jako członka prezydium tej centrali związkowej?
– Zważywszy na moją dotychczasową działalność w strukturach Forum Związków Zawodowych, chciałbym kontynuować
obrany kierunek, czyli zajmować się współpracą międzynarodową. Należy zauważyć, że przepisy prawa, w tym również prawa pracy są tworzone m.in. w Brukseli, dlatego uważam,
że funkcjonowanie w tym obszarze jest niezwykle istotne.
Oczywiście mam świadomość, że decyzje w sprawie szczegółów mojego funkcjonowania w prezydium zapadną podczas
najbliższego posiedzenia tego organu, które zaplanowane jest
na 9 czerwca.
• Jak już wspomniałeś, do tej pory z ramienia FZZ zajmowałeś
się m.in. sprawami międzynarodowymi i chciałbyś to robić
nadal. Czy są jednak inne obszary, którymi również chciałbyś
się zająć?
– Myślę, że dziś bardzo ważne dla związków zawodowych jest
nieustanne lobbowanie na rzecz naszych związkowych priorytetów, jak również „neutralizowanie” niebezpiecznych przepisów prawnych już na etapie tworzenia ustaw. Jeśli będziemy
w stanie wpływać na powstawanie prawa, to niewątpliwie
będzie to korzystne dla naszych członków. Ostatnio wprowadzone w życie niekorzystne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące czasu pracy, pokazały, jak bardzo szkodliwe mogą być pewne mechanizmy w rękach nieodpowiedzialnych pracodawców.
Niestety, teraz czy nam się to podoba czy nie, stanowią one
przepisy prawa i musimy je respektować. Możemy jednak starać się za wszelką cenę im przeciwdziałać, zanim staną się
obowiązujące.
• Jakich zmiany (i czy w ogóle) – Twoim zdaniem – są potrzebne w FZZ? W jakim kierunku powinna zmierzać ta centrala
związkowa?

Rozmowa z MARIUSZEM ZARZYCKIM,
przewodniczącym Sekcji Koksowniczo-Chemicznej OZZZPRC, nowo wybranym członkiem zarządu głównego FZZ

SZUKAJMY WSPARCIA DLA NASZYCH DZIAŁAŃ
• Jak widzisz swoją rolę w zarządzie głównym FZZ? Jakie są
Twoje priorytety dotyczące pracy w tym organie?
– Jako reprezentantowi OZZZPRC bardzo zależy mi na wspieraniu inicjatyw Zrzeszenia – naszej branżowej centrali. Mam tu
na myśli przede wszystkim lobbowanie na rzecz zabezpieczenia interesów oraz wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla

– Dyskusja na temat zmiany kierunku rozwoju Forum Związków Zawodowych przetoczyła się podczas ostatniego kongresu. Władze tej centrali zostały zobowiązane stosownymi
uchwałami do podjęcia konkretnych działań . Myślę, że podczas najbliższego posiedzenia prezydium omówione zostaną
przedstawione propozycje, tak aby Forum podążało w kierunku
satysfakcjonującym dla organizacji członkowskich.
• OZZZPRC po ostatnim kongresie FZZ ma dosyć silną reprezentację we władzach Forum. Czy Twoim zdaniem – jako przewodniczącego naszej centrali - przełoży się to na jakieś konkretne korzyści dla Zrzeszenia? W jaki sposób można umocnić
naszą pozycję, zaznaczyć obecność na arenie ogólnopolskiej
i nie tylko, wzmocnić nas w dążeniu do realizacji swoich celów
(m.in. skarga do KE i zmiana niekorzystnych zapisów w kodeksie pracy)?
– Tak, rzeczywiście OZZZPRC utrzymało we władzach Forum
Związków Zawodowych swoją silną reprezentację. Bez wątpienia poprzez naszą obecność w strukturach Forum będziemy
działać na rzecz rozwiązań korzystnych dla naszej organizacji
branżowej. Mówię tu m.in. o zapisach w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy. Biorąc pod uwagę liczbę członków Zrzeszenia, wydaje się, że nasza pozycja na arenie ogólnopolskiej
jest stosunkowo silna. Ostatni Kongres FZZ pokazał, że jesteśmy postrzegani jako merytoryczni, dobrze przygotowani do
pracy związkowej i świetnie zorganizowani. Niewiele central
skupionych w Forum byłoby w stanie zorganizować akcję protestacyjną taką jak OZZZPRC (mam tu na myśli manifestację
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i przed Pałacem
Prezydenckim) – mimo że są one bardziej liczne i w lepszej
sytuacji finansowej. Nie znam też przypadku, żeby organizacja
należąca do FZZ zaskarżyła niekorzystne przepisy Kodeksu
pracy do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
W związku z tym uważam, że w pełni realizujemy zarówno nasze zapisy statutowe, jak i oczekiwania organizacji członkowskich. Nie zmienia to oczywiście faktu istnienia potrzeby bieżącego monitorowania działań w sferze legislacyjnej realizowanych przez rząd i lobbowanych przez organizacje pracodawców.
• Dziękuję za rozmowę.
MAGDALENA POKORA

wszystkich zatrudnionych w ruchu ciągłym. Powinniśmy też
zająć się budowaniem koalicji pod kątem jesiennych wyborów
do zarządów wojewódzkich FZZ, jak również tych za 4 lata na
przewodniczącego Forum – dzięki temu możemy zyskać dodatkowe głosy i wsparcie dla naszych działań.
• Czy jest jakaś dziedzina/obszar którym chciałbyś się zająć
z ramienia Forum Związków Zawodowych?
– Zależy mi na promowaniu tej centrali, także wśród pracodawców. Chciałbym pokazać, że członkowie Forum są poważnymi partnerami społecznymi. Moją rolą jest również wspieranie przedstawicieli OZZZPRC w ich pracy w prezydium FZZ.
• Dziękuję za rozmowę. (MP)
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O obsłudze prawnej Zrzeszenia

NIŻSZE KOSZTY, WYŻSZA JAKOŚĆ
W zawiązku z trudną sytuacją finansową OZZZPRC zarząd Zrzeszenia zaproponował podczas ostatniego Walnego Zjazdu
Delegatów m.in. zmianę funkcjonowania obsługi prawnej dla
organizacji członkowskich.
Działania dotyczące weryfikacji aktualnych potrzeb w tym zakresie rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Polegały one na
wystąpieniu do kancelarii świadczącej do tej pory obsługę
prawną w ramach obowiązującej jeszcze umowy o przesłanie
wykazu spraw zleconych do realizacji w poszczególnych okresach. Skierowane zostało też zapytanie do organizacji członkowskich, czy niezależnie o pomocy prawnej Zrzeszenia mają
one dodatkowo podpisane umowy o świadczenie taki usług
z innymi kancelariami.
Wnioski z przeprowadzonych działań uzasadniły potrzebę przeformułowania zasad współpracy z kancelarią prawną. W związku z tym z dniem 1 kwietnia br. wypowiedziana została obecnie obowiązująca umowa o świadczenie obsługi prawnej.
Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi trzy miesiące, zatem
do końca czerwca można z niej korzystać na starych zasadach.

Niezależnie od tego skierowaliśmy zapytanie do naszych organizacji, czy doradzające im kancelarie są zainteresowane rozpoczęciem współpracy ze OZZZPRC. Do biura Zrzeszenia zgłoszono w sumie osiem kancelarii, które wyraziły zainteresowanie współpracą. Wysłaliśmy do nich zaproszenie z zapytaniem
ofertowym. Proponowana nowa formuła obejmuje doradztwo
w zakresie konsultacji drogą telefoniczną lub mailową dla
Zrzeszenia i organizacji członkowskich oraz reprezentowanie
interesów poszczególnych członków organizacji zrzeszonych
w ramach odrębnych zleceń opłacanych niezależnie, ustalając
każdorazowo cenę takiej usługi. Taka formuła współpracy
pozwoli, mamy nadzieję, na obniżenie kosztów przynajmniej
o 30 proc. raz zapewni możliwość monitorowania na bieżąco
zleceń kierowanych do realizacji.
Na dzisiaj do biura głównego wpłynęły dwie oferty. Termin
ich składania upływa 30 maja. Po tej dacie dokonamy wyboru
odpowiedniej kancelarii i podpiszemy nową umowę. Rozważamy również możliwość opracowania zasad korzystania z obsługi prawnej, przygotowany jest właśnie projekt takiego dokumentu. Podsumowując, mamy nadzieję na osiągnięcie dwóch
efektów: obniżenia kosztów i podniesienia jakości obsługi.
KRZYSZTOF KISIELEWSKI
Wiceprzewodniczący OZZZPRC

NOWE STARE WŁADZE W MZZZPRC GRUPY LOTOS
9 maja w Ośrodku Wypoczynkowym „Szarlota” na Kaszubach
odbyło się Sprawozdawczo-Wyborze Walne Zebranie Delegatów
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego Grupy LOTOS.
Delegaci po raz kolejny wybrali na przewodniczącego Kazimierza Trębacza. Wiceprzewodniczącym będzie Andrzej Kiel. Swoje
funkcje będą oni sprawować w latach 2014-2018.
W walnym zebraniu MZZPRC Grupy LOTOS uczestniczyli zaproszeni goście: Andrzej Musialik – przewodniczący Sekcji Chemików OZZZPRC, Mieczysław Żabiński – wiceprzewodniczący
sekcji oraz Krzysztof Szczerbowski – przewodniczący komisji
rewizyjnej sekcji. Rozmawiano m.in. o sytuacji w poszczególnych zakładach, jak również o problemach Sekcji Chemików
i innych.

Konferencja
ZWIĄZKI ZAWODOWE - STAN OBECNY
I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Centrum
Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego zapraszają na pierwszą, bezpłatną międzynarodową konferencję poświęconą w całości zbiorowemu prawu

pracy w ujęciu lokalnym i europejskim pt.: „Związki zawodowe
– stan obecny i perspektywy na przyszłość”.
Konferencja poświęcona jest problematyce działania związków
zawodowych w Polsce oraz w Europie. Rozważane będą różne
aspekty działania związków zawodowych, współpracy praco(Ciąg dalszy na stronie 5)
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

dawców z nimi oraz ich roli w realiach gospodarki rynkowej.
Najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji to:
□ Dokąd zmierzają związki zawodowe w Europie?
□ Jak pracodawcy powinni współpracować ze związkami zawodowymi?
□ Jakie wyzwania stoją przed związkami zawodowymi obecnie i w przyszłości?
□ Jaką role powinny odgrywać przy tworzeniu prawa wobec
spadającego uzwiązkowienia, niskich płac, „umów śmieciowych", sytuacji młodych na rynku pracy, a także podwyższonego wieku emerytalnego?
□ Dlaczego związki zawodowe muszą ciągle się uczyć, jak
odpowiadać na wyzwania zmieniającej się gospodarki rynkowej?
□ Jak działają związki zawodowe w innych krajach Europy?
□ Jak znaleźć nowoczesne formy komunikowania się z obecnymi i potencjalnymi członkami organizacji związkowej?
□ Jak na związki wpływa struktura rynku pracy?
Konferencja jest okazją do spotkania i wymiany wzajemnych
doświadczeń na szczeblu ogólnopolskim oraz ogólnoeuropejskim. Udział w niej wezmą m.in.: premier Donald Tusk, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,
prof. Wojciech Baran (UJ), prof. Zbigniew Hajn (SN, UŁ),

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

PODWYŻSZENIE WIEKU EMERYTALNEGO
ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest zgodne z konstytucją
i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. Sześcioro sędziów złożyło
zdania odrębne do różnych punktów wyroku.
Polski ustawodawca miał prawo do podwyższenia wieku emerytalnego – powiedziała uzasadniając wyrok TK sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Jak mówiła, świadczenie emerytalne zależy od określonego wieku, którego konstytucja nie określa, pozostawiając to ustawodawcy. Ustalając górną granicę tego wieku, ustawodawca musi uwzględniać zdolność do pracy w „typowych sytuacjach” i w tej sprawie dopełnił
on tego wymogu.
Państwo zobowiązane do świadczeń emerytalnych, które ma
zarazem świadomość złej kondycji systemu emerytalnego, ma
nie tylko prawo, ale i powinność podjęcia działań naprawczych
– podkreśliła w uzasadnieniu. Dodała, że działania naprawcze
mogą obejmować różne dziedziny życia i wzajemnie się uzupełniać . (…)
Za niezgodne z konstytucją Trybunał uznał zróżnicowanie praw
kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o emerytury częściowe. Ustawa

prof. Juliusz Gardawski (SGH), dr hab. Leszek Mitrus (prof. UJ),
dr Anna Reda-Ciszewska (UKSW, NSSZ „Solidarność”),
prof. Jakub Stelina (UG), sędzia Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego), prof. Łukasz Pisarczyk (UW) i dr hab. Monika Tomaszewska (prof. UG). Uczestniczyć będą również: prof. Jo Carby
Hall (Wielka Brytania), prof. Manfred Weiss (Niemcy), prof.
Roger Blanpain (Belgia), prof. Patricia Conlan (Irlandia), prof.
Fiorella Lunardon (Włochy), dr Steffen Lehndorff (Niemcy).
Ponadto zaproszeni zostali działacze związkowi, pracownicy
naukowi, prawnicy oraz pracodawcy, u których działają związki
zawodowe.
Z ramienia OZZZPRC przewodniczący Roman Michalski weźmie udział w panelu dyskusyjnym: „Związki zawodowe a pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze”, zaś wiceprzewodniczący Sławomir Wręga będzie uczestnikiem dyskusji na
temat: „Związki zawodowe jako strona zakładowego dialogu
społecznego”.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 1313-14 czerwca 2014 r. na Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43) oraz
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego (ul. Limanowskiego 23).
Szczegółowy program dostępny jest na stronie:
www.lazarski.pl/kpp/konferencja oraz www.ozzzprc.pl.

z 2012 r. pozwala przejść wcześniej na częściową,
50-procentową, emeryturę dla kobiet w wieku 62 lat, dla mężczyzn – 65 lat.
Emerytury częściowe mogą pozostać w systemie prawnym, ale
muszą być przez ustawodawcę poprawione. Powinny być rozwiązaniem przejściowym, a nie stałym – tłumaczyła w uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Sławomira WronkowskaJaśkiewicz. Przypomniała też, że sama instytucja tej emerytury,
jako instytucji o charakterze osłonowym, nie została zakwestionowana przez wnioskodawców. Zakwestionowano przede
wszystkim sposób jej ukształtowania.
Trybunał zauważył, że wprowadzając warunki uzyskania emerytury częściowej (tj. zróżnicowanie wieku uprawniającego do
skorzystania z niej w zależności od płci – przyp. red.), ustawodawca wyszedł z założenia, że sytuacja prawna kobiet i mężczyzn w zakresie praw do emerytury jest odmienna i że w tej
chwili istnieją jeszcze okoliczności usprawiedliwiające uprzywilejowanie wyrównawcze kobiet – mówiła sędzia. Wyjaśniła, że
ustawodawca powinien potraktować wieloletni okres wyrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do poziomu 67 lat
(mężczyźni osiągną go w 2020 r., a kobiety w 2040 r.) „jako
swoisty okres przejściowy”. Mógłby – zdaniem Trybunału – na
ten czas pozwolić zainteresowanym na wybór emerytury częściowej ze zróżnicowaniem wieku emerytalnego. Ustawodawca
jednak tak nie postąpił – zaznaczyła Wronkowska-Jaśkiewicz.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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JUBILEUSZ XX-LECIA ZZPRC
ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SA
Z tej okazji zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zorganizował uroczyste spotkanie Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny.
Przewodniczący Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego Roman Michalski, przewodniczący Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny Zbigniew
Dykowski, prezes zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Mirosław Skowron, przewodniczący Rady Pracowników
w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Krzysztof Majkowski,
przewodnicząca Związku Zawodowego Energetyków ENERGA
Elektrownie Ostrołęka SA Barbara Osińska oraz starosta Związku Zawodowego Inżynierów i Techników ENERGA Elektrownie
Ostrołęka SA Tomasz Janaszek, jak również pracownicy, osoby
związane i zaprzyjaźnione z organizacją związkową przyjęli
zaproszenie i uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych.
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego w ostrołęckiej Elektrowni Wojciech Prusik przypomniał historię powstania organizacji, następnie przeczytał
pierwsze, jakże wymowne w swojej treści, odnoszące się bezpośrednio do roli i celu powstania związku, pismo, jakie skierował dwadzieścia lat temu Komitet Założycielski związku do
dyrekcji firmy. Oto jego treść:
Informujemy Dyrekcję ZEO, że w dniu 16.02.1994 r. zawiązał
się Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników
Ruchu Ciągłego w ZEO. Komitet Założycielski Uchwałą
nr 1/94 powołał w ZEO Związek Zawodowy Pracowników
Ruchu Ciągłego (uchwała i skład Komitetu Założycielskiego
w załączeniu). W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o traktowanie naszego związku na podobnych za-

sadach, jak działające dotychczas związki w zakładzie. Jednocześnie wyrażamy wolę partnerskiej współpracy z dyrekcją
w rozwiązywaniu wszelkich spraw tyczących załogi.
Za Komitet Założycielski
ANDRZEJ ZAWADZKI
KRZYSZTOF CZAPLICKI
Obaj panowie uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych.
Jako bezpośrednio zaangażowani w założenie związku przedstawili gościom okoliczności, motywy, potrzebę założenia ZZPRC w tamtym czasie. Przypomnieli, jak rodziła się organizacja. Podziękowali za to, że z perspektywy upływających właśnie
20 lat funkcjonowania organizacji czują się spełnieni
i dumni, że ich praca, zaangażowanie i determinacja nie poszły
na marne, jak również że organizacja trwa i jest godnie reprezentowana przez kolejne zarządy.
W części oficjalnej głos zabrali: Prezes EEO SA Mirosław Skowron, przewodniczący OZZPRC Roman Michalski, przewodniczący Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny Zbigniew Dykowski,
przewodniczący Rady Pracowników EEO SA Krzysztof Majkowski, Barbara Osińska – przewodnicząca Związku Zawodowego
Energetyków.
Po tych wystąpieniach przewodniczący Wojciech Prusik
podziękował w imieniu związku za życzenia i miłe słowa, jakie
usłyszał i zaprosił wszystkich do skosztowania tortu specjalnie
przygotowanego na okoliczność jubileuszu XX-lecia powstania
związku.
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w elektrowni
zawiązał się 16 lutego 1994roku. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Andrzej Zawadzki, Wiesław Idzikowski, Krzysztof
Czaplicki. Funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: Krzysztof
Czaplicki, Antoni Kubeł i obecnie – Wojciech Prusik.
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Powołanie społecznego inspektora pracy – kolejne zagadnienie

ANNA ŁABUDŹ-NOWICKA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Jednym z zagadnień poruszanych już przez kancelarię na łamach miesięcznika Zmiany była kwestia powołania społecznego inspektora pracy. Zagadnienie to w ostatnim czasie ponownie było przedmiotem zapytania skierowanego do kancelarii
– w jednym z zakładów okazało się, że kandydatem na społecznego inspektora pracy jest osoba, która nie należy do żadnego ze związków zawodowych działających u pracodawcy.
Kancelaria wskazała, że zgodnie z ustawą z 24 czerwca
1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 1983 Nr 35,
poz. 163 ze zm.), zwaną dalej ustawą, społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który
jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska
kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu niebędący
członkiem związku zawodowego (art. 5 ust 1 i 2 ustawy). Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez
siebie regulaminów wyborów (art. 6 ust. 6 ustawy). Jak wynika
zatem z przepisów ustawy, zasadą jest, że społecznym inspektorem pracy jest pracownik, członek zakładowej organizacji
związkowej, chyba że organizacje związkowe w uchwalonych
przez siebie regulaminach postanowią inaczej. „O sposobie
organizacji społecznej inspekcji pracy decydują zakładowe

organizacje związkowe i to w ich gestii leży zorganizowanie
i przeprowadzenie wyborów społecznych inspektorów pracy,
zaś wyniki tych wyborów nie mogą być skutecznie zakwestionowane przez pracodawcę. Jednocześnie z mocy art. 3 ust. 2
ustawy [z 1983 r. o społecznej inspekcji pracy] na organizacjach związkowych ciąży obowiązek dostosowania organizacji
społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy.” (Pietruszyńska Katarzyna, wyjaśnienia
PiZS.2011.1.40, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Teza
nr 2).
Zgodnie z obowiązującym we wspomnianej spółce regulaminem wyborów zakładowego społecznego inspektora pracy,
zwanym dalej regulaminem, kandydat na zakładowego społecznego inspektora pracy musiał posiadać odpowiedni staż
pracy w branży i zakładzie pracy oraz w dniu ogłoszenia regulaminu być członkiem zakładowej organizacji związkowej działającej w spółce. Skoro zatem organizacje związkowe w uchwalonym przez siebie regulaminie postanowiły, że jednym z warunków, które spełniać musi kandydat na społecznego inspektora
pracy jest posiadanie statusu członka zakładowej organizacji
związkowej działającej w spółce na dzień ogłoszenia regulaminu, kandydaci niespełniający tych warunków mogli w sposób
zgodny z postanowienia regulaminu (ale też obowiązującej
ustawy) nie zostać dopuszczeni do wyborów.

Miesięcznik ZMIANY wydawany od maja 1999 roku przez Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników
Ruchu Ciągłego ukazuje się w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Co miesiąc trafia do ponad 80 największych zakładów
w Polsce. Czytają nas załogi przedsiębiorstw branży energetycznej, chemicznej, koksowniczej, hutniczej i górniczej.
Po nasze pismo chętnie sięgają również pracodawcy. Poruszamy wiele istotnych dla pracobiorców tematów. Współpracujemy m.in. z prawnikami, naukowcami i specjalistami z wielu dziedzin.

Dlaczego warto reklamować się w ZMIANACH?
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
ma rozpoznawalne logo, wieloletnią tradycję i uznane formy działania w całej Polsce.
Miesięcznik ZMIANY jest kolportowany i czytany w każdym regionie naszego kraju.
Zapraszamy Państwa do zamieszczania reklam i płatnych ogłoszeń w naszym miesięczniku, jak również
na stronie internetowej Zrzeszenia. Szczegółowe informacje na temat warunków można uzyskać pod numerami telefonów: 500 234 664 lub 502 071 043. Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny reklamy.
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Przyjęte rozwiązanie, ze względu na brak czasowego ograniczenia jego funkcjonowania, stało się niekonstytucyjne i owa niekonstytucyjność jest założona w treści założonego przepisu
– podkreśliła.
Sędzia wyjaśniła też, że nie jest niezgodny z konstytucją wieloletni proces zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, bo wynika to m.in. z konstytucyjnej zasady równości.
Wskazała ponadto na rozłożenie tego procesu w czasie.
Na koniec sędzia podkreśliła, że podwyższenie wieku emerytalnego powinno być tylko jednym z elementów reformy. Potrzebne
są też i inne działania – dodała.
Tymczasem sześcioro sędziów złożyło zdania odrębne do różnych punktów wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Znam ludzi, dla których praca jest katorgą – mówiła sędzia
Teresa Liszcz. Jej zdaniem podwyższenie wieku emerytalnego
było niezgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy,
bo starsi ludzie często są schorowani i nie nadają się już do
pracy. Była też ona za szerszym uznaniem niekonstytucyjności
emerytur częściowych.
Sejm dokonał kwalifikowanego naruszenia konstytucji, a całość
regulacji powinna być uznana za niezgodną z ustawą zasadniczą – mówił z kolei sędzia Zbigniew Cieślak.
Według sędziego Mirosława Granata ustawodawca nie miał
„carte blanche" w określaniu wieku emerytalnego. Kto powstrzyma kolejne rządy przed ponownym jego podwyższaniem?
– pytał, wskazując na brak takich prawnych gwarancji.
Z kolei sędzia Marek Zubik uzasadniał swe zdanie odrębne tym,
że ustawodawca wobec niektórych pogłębił zróżnicowanie wieku
emerytalnego ze względu na płeć.
Zdaniem sędziego Marka Kotlinowskiego, państwo powinno się
koncentrować na tym, „by praca była dostępna”. Decyzji, do
kiedy ludzie mają pracować, nie może podejmować za nich
ustawodawca.
Sędzia Wojciech Hermeliński dowodził, że także prokuratorom
wojskowym powinno się – tak jak i wszystkim innym – stopniowo podwyższać wiek stanu spoczynku. Jego zdaniem nie może
tego uzasadniać fakt, że wcześniej mieli oni przywileje, bo to
sprawia wrażenie, że są za nie „karani”.
Za satysfakcjonujący uznał wyrok Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie wieku emerytalnego minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat nie była łatwa ani dla rządu, ani dla parlamentu, ale „konieczna w obliczu zmian demograficznych”. Minister pozytywnie ocenił fakt, że Trybunał zdecydował o pozostawieniu w systemie prawnym emerytur częściowych, wskazując jednocześnie, że mają być one poprawione.
Oprac. na podst. PAP

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku
życia, a mężczyźni – 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną
ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc – dla
mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet
– w 2040 r. Ustawa pozwala też przejść wcześniej na częściową, 50-procentową emeryturę – dla kobiet w wieku 62 lat,
dla mężczyzn – 65 lat.
Autorzy skarg zarzucili przepisom m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwości społecznej, ochrony praw nabytych. W ocenie skarżących
przepisy są też niejasne, podważają ich zgodność w zakresie
podwyższenia wieku emerytalnego z ratyfikowaną przez Polskę
konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącą minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
Ustawę podnoszącą wiek emerytalny mężczyzn i kobiet do
67 lat zaskarżyły NSZZ „Solidarność”, OPZZ i posłowie PiS.
Rząd motywował zmiany w ustawie o emeryturach z FUS bezpieczeństwem systemu emerytalnego – obecnie na jednego emeryta przypadają cztery osoby zdolne do pracy, a za 50 lat będą to
tylko dwie osoby. Według rządu nie pozwoliłoby to ani na zapewnienie wypłat emerytur na odpowiednim poziomie, ani na zapewnienie wzrostu gospodarczego.

Niższe najniższe wynagrodzenie
W przyszłym roku najniższe wynagrodzenie wzrośnie o blisko
50 zł. Jest to mniej niż w roku bieżącym, kiedy to podwyżka dla
najmniej zarabiających wyniosła 80 zł
Do 15 czerwca rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić komisji trójstronnej propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany jego wysokości,
jak również dane makroekonomiczne z tym związane. I tak:
w 2015 r. wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., a inflacja 2,3 proc.
Są to wskaźniki, na podstawie których zostanie przygotowany
budżet na 2015 r. Na ich podstawie można wyliczyć gwarantowany przez ustawodawcę wzrost przyszłorocznej płacy minimalnej.
Związkowcy uważają, że najniższa płaca powinna wynosić połowę przeciętnych zarobków. Ich zdaniem wzrosną one dużo bardziej niż poziom wynagrodzenia gwarantowanego i rozwarstwienie w pensjach kolejny rok z rzędu powiększy się. Centrale, mimo że nie uczestniczą w pracach komisji trójstronnej, będą jednak chciały wpłynąć na wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej. Początkiem ma być ich wspólne stanowisko w tej sprawie.
Komisja trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości najniższej płacy do 15 lipca. Jeżeli rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców nie dojdą do porozumienia, wówczas jednostronnie decyzję w tej sprawie podejmie rząd. Ma na to czas
do 15 września.
Oprac. na podst. PAP

ZMIANY 9
W POSZUKIWANIU IDEI...
Czyż jednak chrześcijanie,... nie mają... skłonności do idealizowania liberalizmu, który staje się wówczas proklamacją wolności? Pragnęliby oni znaleźć jakiś nowy model tej doktryny, bardziej dostosowany do warunków współczesnych, ale łatwo zapominają, że liberalizm filozoficzny w swoich podstawach zawiera
błędne twierdzenie o autonomii jednostki w jej działalności,
motywacjach i korzystaniu z wolności. Znaczy to, że także ideologia liberalna wymaga od chrześcijan roztropnego osądzenia.
(Paweł VI „Octogesima adveniens” /OA/, n. 35).

ROZTROPNIE OSĄDZAJĄC LIBERALIZM
Kiedy w 1965 roku Sobór Watykański II ogłosił konstytucję
duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et
spes”, wydawało się, że to na długo ostatnie słowo w sprawach
nauki społecznej. Dokument ten był bowiem kwintesencja dotychczasowego nauczania, które przybliżyłem w ostatnich artykułach. Okazało się jednak, że był to dopiero początek i dyskusji
(bowiem po soborze Kościół otworzył się na świeckich w Kościele, pozwalając im np. w polemice na znacznie więcej niż do tej
pory), i formułowania katolickiej nauki społecznej. Już zaledwie
dwa lata po ogłoszeniu „Gaudium et spes” następca św. Jana
XXIII – Paweł VI ogłosił encyklikę społeczną „Populorum progressio”.
Encyklika o popieraniu rozwoju ludów
Encyklika „Populorum progressio” zawierała dwa główne wątki
– religijny i doczesny. Nas interesuje ten drugi, bo to w nim papież starał się odpowiedzieć na pytanie, jakie należy stwarzać
warunki, aby zaistniał sprawiedliwy ustrój społeczny. Co ważne,
papież nie uznaje za sprawiedliwy liberalnego kapitalizmu,
wręcz przeciwnie – poddaje go krytyce. Jego zdaniem zysk nigdy
nie może być istotnym motorem postępu gospodarczego. Z kolei
życie gospodarcze ma być środkiem do „piękniejszego człowieczeństwa”, nie ma tu zatem miejsca na krwiożerczą walkę
o dobra. Encyklika stanowczo przeciwstawia się wszelkim nadużyciom posiadania – własność prywatna powinna według Pawła VI mieć służebny charakter wobec dobra ogółu, a państwo
powinno czuwać nad realizacją tej zasady. Mało tego, można się
w encyklice dopatrzeć się idei państwa opiekuńczego, które
ma prawo ingerowania w życie gospodarcze, kształtując
m.in. politykę socjalną czy fiskalną.
Ani narody zatem, ani poszczególni ludzie nie mogą uważać
wzrastającego ciągle dobrobytu za cel najwyższy. Każdy bowiem
postęp niesie podwójną możliwość: z jednej strony jest on konieczny człowiekowi dla coraz to pełniejszego rozwoju człowieczeństwa, z drugiej jednak zamyka go jakby w więzieniu, jeśli
dąży się do niego jako do najwyższego dobra, poza którym nie
należy dbać o nic innego. W tym ostatnim wypadku serca stają
się twarde, dusze zamykają się dla drugich, ludzie wiążą się
z sobą nie dla przyjaźni, ale dla korzyści, a ta z łatwością prze-

ciwstawia ich sobie i rozdziela. Dlatego samo tylko zdobywanie
dóbr gospodarczych nie tylko staje na przeszkodzie rozwojowi
człowieczeństwa, ale również sprzeciwia się wrodzonej wielkości człowieka. Albowiem tak narody, jak i ludzie zarażeni chciwością wykazują najoczywiściej niedorozwój moralny.

Aby państwo mogło prowadzić tak zarysowaną politykę, potrzebne jest doskonalenie instytucji społecznych i gospodarczych, tak
by wspomagały harmonijny rozwój osobowości człowieka.
Bo człowiek, jak pisze papież, nie jest bytem niezmiennym, lecz
dynamicznym, podlegającym zmianom, mającym za cel samodoskonalenie. I tak jak sam ma za zadanie się doskonalić,
tak nastawiony jest także na doskonalenie otaczającej go
„rzeczywistości stworzonej” – zarówno w świecie materii, jak
i stosunków międzyludzkich. Dużo uwagi poświęca także problemom społecznym mieszkańców „trzeciego świata”. Papież głosi
prawo narodów ubogich do udziału w zyskach państw rozwiniętych, dlatego często encyklika „Populorum progressio” nazywana jest traktatem na temat prawa do rozwoju narodów ubogich.
Widzimy w naszych czasach, że ludzie starają się zapewnić
sobie środki do życia, pomoc lekarską, stałe zatrudnienie; że
zabezpieczeni od wszelkiego ucisku i wolni od jakiegokolwiek
upodlenia uwłaczającego godności ludzkiej, dążą do coraz to
większych osiągnięć; że pragną zdobywać lepsze wykształcenie,
aby więcej działać, umieć i posiadać, a przez to więcej znaczyć;
równocześnie jednak widzimy i to, że wielka część ludzi znajduje się w takich warunkach życiowych, które udaremniają ich
słuszne pragnienia. Zresztą ludy, które co dopiero zaczęły korzystać z własnych praw i możności samostanowienia, z koniecznością niejako pragną osiągniętą już wolność polityczną uzupełnić przez postęp społeczny i ekonomiczny, godny człowieka
i samodzielnie wypracowany, aby najpierw obywatele osiągnęli
odpowiedni rozwój jako ludzie, a następnie uzyskali oni należne
miejsce w społeczności narodów.

Dokonujmy przemian społecznych i ekonomicznych
Kilka lat później, w liście apostolskim Octogesima adveniens
(1971), który Paweł VI napisał z okazji osiemdziesiątej rocznicy
ogłoszenia „Rerum novarum”, papież przypomina, że mimo
upływu czasu dokument Leona XIII wciąż pobudza do działania
na rzecz sprawiedliwości społecznej. Jednak te działania należy
podejmować wciąż na nowo, ogłaszając normy i zalecenia, których wymagają potrzeby zmieniającego się ustawicznie świata.
Zdaniem Pawła VI, co ogłosił w cytowanej wcześniej encyklice,
Kościół jest suwerenny od państwa i nie został stworzony po to,
by zdobyć władzę ziemską, jednak do wspólnot chrześcijańskich
należy obiektywna analiza sytuacji własnego kraju, wyjaśnianie
jej w świetle Ewangelii w jedności z biskupami i w dialogu z innymi braćmi – chrześcijanami oraz ludźmi dobrej woli, by wybrać
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo od 1 października 2009 r. zajmuje się realną pomocą wszystkim osobom
pokrzywdzonym przez państwo, bez względu na ich status
społeczny i majątkowy. Pomoc ta świadczona jest nieodpłatnie. W skrajnych przypadkach udzielamy również nieodpłatnego zastępstwa procesowego.

O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Związki zawodowe w Polsce mogą powstawać w oparciu o różne struktury. W zależności od tego, jaki zasięg ma mieć związek, kogo ma zrzeszać, czy ma być organizacją jedynie zakładową czy też większą, można tworzyć organizacje zakładowe,
ponadzakładowe czy ogólnopolskie.
Przepis art. 12 i art. 59 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
daje każdemu obywatelowi prawo tworzenia i zrzeszania się
w związkach zawodowych. Konkretyzację postanowień zawartych w tych przepisach stanowi Ustawa o związkach zawodowych.
Organizacja zakładowa utworzona zgodnie z wymaganiami
określonymi w tej ustawie, posiadająca minimum 10 członków
– pracowników i wypełniająca obowiązek określony w art. 251
ustawy korzysta z uprawnień organizacji związkowej, które
mogą być zróżnicowane jedynie w zależności od liczby pracowników komisji zakładowej – np. w odniesieniu do stałego oddelegowania lub liczby chronionych osób.
W świetle ustawy dopuszczalne jest tworzenie dwojakiego typu
organizacji. Pierwszy typ to organizacje ogólnokrajowe, które
działają na jednolitym statucie, np. Związek Zawodowy Górników w Polsce, ZZ Kontra, NSZZ Solidarność i inne. Te organizacje posiadają organy centralne, zwane na przykład Komisja
Krajowa, Krajowy Zjazd Delegatów itp., natomiast w zakładach
objętych swoim działaniem posiadają komisje, które korzystają
z jednego statutu (nie mogą się oddzielnie zarejestrować
w KRS, ani nie mogą posiadać swojego statutu) i przeważnie
nie posiadają odrębnego majątku. W takiej sytuacji związek
to jedna całość, a członkowie organizacji składają deklarację
przynależności do ogólnopolskiego związku zawodowego
(ogólnopolskiego w sensie zasięgu działania). Komisje zakładowe są rejestrowane w rejestrach prowadzonych przez centrale.
Drugim typem organizacji są organizacje zakładowe, które
posiadają swoją osobowość prawną, samodzielnie rejestrują

W związku z prowadzoną przez nas działalnością lobbingową
proponujemy Państwu zgłaszanie do nas problemów legislacyjnych, wyłaniających się w toku działalności związkowej.
Ze swojej strony będziemy te problemy analizować i jeśli okażą się one możliwe do rozwiązania na poziomie legislacyjnym,
to złożymy odpowiednie wnioski do właściwych ministrów,
komisji sejmowych czy parlamentarzystów oraz będziemy
te wnioski popierać. To samo dotyczy wniosków związanych
z problemami prawnymi życia prywatnego.
Naszym celem jest przybliżenie prawa obywatelom tak, żeby
nie bali się walczyć o swoje uprawnienia i aby czuli się pewnie w kontaktach z aparatem państwowym.

się w KRS, mają swój własny majątek i same decydują o ewentualnym członkostwie w innych federacjach czy konfederacjach takich jak OPZZ czy Forum Związków Zawodowych.
Członkowie tych organizacji wyrażają deklarację przystąpienia
do organizacji zakładowej, natomiast to organizacja zakładowa, jako osoba prawna, decyduje o ewentualnej przynależności do innej federacji. Podstawą powstawania federacji jest
art. 11 ustawy o związkach zawodowych, który mówi, że związki mogą się zrzeszać, tworząc federacje.
Istnieje kilka związków, które mają tak zwaną strukturę mieszaną, czyli nie są typową federacją składającą się jedynie
z członków związków, ale także posiadają członków w postaci
pracowników – osoby fizyczne i swoją własną strukturę komisji. W takiej sytuacji, oprócz swoich członków – pracowników
i utworzonych przez nich komisji, zrzeszają członków, którymi
są odrębne od nich związki zawodowe. Takie organizacje zrzeszone nadal pozostają osobnymi osobami prawnymi, funkcjonują pod swoim własnym statutem, są niezależne i samorządne. Organizacje te przystępują do związku jako członkowie,
a ich członkowie przeważnie nie stają się członkami federacji.
W ostatnim czasie pracodawcy zarzucają organizacjom, które
mają podobną nazwę, brak odrębności. Oznacza to, że zdaniem niektórych pracodawców, jeśli związek nazywa się podobnie lub prawie tak samo jak inna organizacja działająca w jego
zakładzie, to nie jest to odrębna organizacja, a jedynie komisja
zakładowa tej organizacji, która działała wcześniej. Faktycznie,
jeśli przejrzymy KRS, to znajdziemy wiele organizacji związkowych o bardzo zbliżonych nazwach. Jednak to za mało,
aby twierdzić, że związek zawodowy jest niesamodzielny. Związek może przyjąć taką nazwę, jaka jemu odpowiada. O odrębności organizacji związkowe świadczy fakt jej rejestracji w KRS,
posiadanie swojego odrębnego statutu, osobowości prawnej
oraz majątku i umocowanych do działania organów.
Nazwa związku nie ma nic wspólnego z wykonywaniem przez
niego uprawnień organizacji związkowych. Powszechną praktyką w całej Polsce jest podobne nazewnictwo organizacji związ(Ciąg dalszy na stronie 11)
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kowych, które nie odgrywa żadnego znaczenia (np. Solidarność, Solidarność 80, Solidarność – Andaluzja). Należy zaznaczyć, że organizacja nie musi posiadać nazwy związanej z grupą zawodową ani zakładem pracy, w którym działa np. MIĘDZYZAKŁADOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZESTRZEGAJĄCYCH PRAWA PRACY ZIEMI
ŚLĄSKIEJ.
W przeciwnym razie związek każdorazowo byłby zobowiązany do zmiany nazwy w razie
przekształceń w tym zakresie po stronie pracodawcy – nie obliguje go do tego żadna
ustawa. Nie nazwa stanowi o istnieniu podmiotu prawa, jakim jest związek, ani o jego
możliwościach wykonywania uprawnień związkowych. Podstawą wyżej wspomnianych
jest prawidłowa rejestracja, o której mowa w art. 15 ustawy o związkach zawodowych,
spełnianie innych przesłanek tej ustawy, statut i utrzymanie odpowiedniej, nie niższej
niż dziesięć, liczby pracowników. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy związek nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania.
Żadna ustawa nie zabrania zrzeszania się w kilku związkach. Istnieją jednak związki
zawodowe, których statuty zabraniają przynależności do innej organizacji związkowej.
Takie zapisy są zgodne z przepisami prawa.

CZEKAMY
NA INFORMACJE
Zachęcamy wszystkie organizacje członkowskie OZZZPRC do przekazywania na
bieżąco wiadomości oraz dokumentów,
które powinny zostać opublikowane
w miesięczniku ZMIANY oraz na stronie
internetowej Zrzeszenia.
Bez Waszej współpracy nasze informatory nigdy nie będą spełniać swojej roli.
Wszelkie informacje można przesyłać
do redakcji ZMIAN lub bezpośrednio do
administratora naszej strony na adres:
info@ozzzprc.pl. Gorąco zachęcamy również do dyskusji na forum internetowym ciekawe wypowiedzi i opinie będziemy
przedrukowywać w ZMIANACH.
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metodę i podjąć odpowiednie działania do dokonania koniecznych przemian społecznych
i ekonomicznych. Zatem nie jest tak, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to nie powinien
nas obchodzić los naszych ojczyzn, szczególnie w aspekcie społecznym czy ekonomicznym. Jesteśmy zobligowani do tego, by brać udział w życiu swojego kraju i walczyć o to,
by zapanowała w nim sprawiedliwość społeczna. Tę myśl powtórzył papież w kolejnej
encyklice „Evangelii Nuntiandi”, czyli o Ewangelizacji Współczesnego Świata (1975).
Stwierdził w niej, że zwalczanie niesprawiedliwości jest częścią ewangelizacji współczesnych ludów. Papież zauważa także potrzebę funkcjonowania związków zawodowych
mających na celu reprezentowanie pracowników, jednak przestrzega przed ich upolitycznianiem oraz nieroztropnością w stawianiu żądań.

ZMIANY
Pismo Ogólnokrajowego Zrzeszenia
Związków Zawodowych Pracowników
Ruchu Ciągłego
Rada Programowa:
Roman Michalski, Andrzej Nalepa,
Jerzy Gaworek, Marek Goldsztejn,
Kazimierz Żertka, Zbigniew Stępień

Redaktor naczelna:

Kościół stwierdził uroczyście w czasie ostatniego Soboru: „Osoba ludzka jest i powinna
być zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych” (9). Każdy człowiek
ma prawo do pracy, do rozwoju własnej osobowości i własnych zdolności w wykonywaniu
zawodu, ma prawo do sprawiedliwej płacy, która by była zapewnieniem dla niego i jego
rodziny „godnego stanu materialnego, społecznego, kulturalnego i duchowego” (10),
ma wreszcie prawo do pomocy na wypadek choroby i starości.
Państwa demokratyczne, nawet jeśli uznają zasadę, że związki zawodowe mają na celu
obronę tych praw, to jednak nie zawsze dają tym związkom swobodę działania. Związki
zawodowe są instytucją doniosłą: mają bowiem za zadanie reprezentować poszczególne
kategorie zawodowe pracowników, popierać ich uprawnioną współpracę dla wzrostu ekonomicznego społeczeństwa i rozwijać poczucie odpowiedzialności za realizację dobra
wspólnego. Ale działalność związków zawodowych napotyka na trudności: tu i ówdzie
może się pojawić pokusa, by korzystając z możliwości zastosowania siły narzucić, zwłaszcza za pomocą strajków - które w zasadzie są legalną, ale tylko w ostateczności dającą
się stosować bronią - warunki zbyt ciężkie dla całości gospodarki czy całego organizmu
społecznego, a często mają na celu żądania czysto polityczne. Gdy chodzi zaś o usługi
publiczne, potrzebne społeczeństwu w życiu codziennym, należy zawsze mieć na uwadze
właściwe granice, których przekroczenie powoduje niedopuszczalne szkody.
Cytaty w ramkach pochodzą z encykliki Pawła VI „Octogesima adveniens”
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