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Z PRAC ZARZĄDU ZRZESZENIA
Posiedzenie zarządu oraz prezydium OZZZPRC odbyło się
w Bełchatowie w dniach 25-26 września 2014 r. Głównymi tematami poruszanymi podczas obrad były: analiza i omówienie
zasad współpracy z Kancelarią Prawną, omówienie skargi złożonej do Komisji Europejskiej ws. zmian prawa pracy, a także
ustalenie terminu i miejsca Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZZPRC.
Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania przez przewodniczącego Romana Michalskiego.
Następnie przeanalizowana została nowa obsługa prawna Zrzeszenia (od 1 lipca br.). Ustalono zasady współpracy z Forum
Pokrzywdzonych przez Państwo, a uczestnicząca w obradach
Małgorzata Karolczyk-Pundyk, reprezentująca ten podmiot, odpowiadała na pytania członków zarządu.
Następnie omówiono prace zrzeszeniowego zespołu ds. energetyki (przypomnijmy, zespół ten został powołany przez zarząd
Zrzeszenia 7 listopada 2013 r. w związku ze stale pogarszającą
się sytuacją w przemyśle energetycznym, przejawiającą się m.in.
brakiem inwestycji, wydzielaniem poszczególnych obszarów
działalności spółek co wiąże się z tzw. cichymi zwolnieniami,
coraz trudniejszym położeniem pracowników, a także postępującą degradacją całej strategicznej branży, jaką jest energetyka;
zadaniem zespołu jest wypracowanie działań, które Zrzeszenie
podejmie w obronie miejsc pracy oraz godności pracowników
w sektorze energetycznym). Ostatnie posiedzenie zespołu odbyło się 17 września w Rewalu. Jak relacjonował przewodniczący
Sekcji Elektrociepłowni i Ciepłowni Jan Ciężki, podczas spotkania omówiono tematy dotyczące sektora oraz zebrano doświadczenia z poszczególnych zakładów. Sytuacja w branży jest napięta, ponieważ wypowiedziano ponadzakładowy układ zbiorowy
pracy, a pracodawcy zaczęli wypowiadać układy zakładowe.
Załogi żyją w stresie. Związki zawodowe w obliczu zagrożenia
zaczynają zawierać koalicje, bo szczególnie te mniejsze organizacje nie radzą sobie w tak zorganizowanej przez pracodawców
akcji. W związku z tym zarząd OZZZPRC podjął decyzje odnośnie
dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji

Pojawiła się także wątpliwość natury prawnej i etycznej. Zdaniem wiceprzewodniczącego OZZZPRC Andrzeja Nalepy, Polska
Grupa Energetyczna, ogłaszając odstąpienie od stosowania
PUZP, działała w ramach prawa, ale w sposób co najmniej dyskusyjny, jeśli chodzi o etykę. W 2010 roku PGE było gwarantem
w umowie, zapewniając, że do końca 2014 roku nie będą podejmowane działania, które mogłyby skutkować wypowiedzeniem
PUZP. Dziś niby układu nie wypowiedziano, ale odstąpiono od
jego stosowania. A przecież – poza literą – istnieje też duch
prawa. I w tym duchu złamano umowę, a przynajmniej ją naruszono. Skutki działań pracodawców są dziś niestety nieprzewidywalne. Zdaniem prawniczki z Forum Pokrzywdzonych przez
Państwo, w opisanym przypadku należy się zastanowić, czy
w ramach gwarancji była intencja, by nie nastąpiło rozwiązanie
umowy – coś może bowiem nie wynikać z przepisu, ale z intencji
i interpretacji całego paktu, wobec czego konieczne jest przeanalizowanie całości dokumentów, do czego się zobowiązała.
Ustalono, że zarząd OZZZPRC rekomenduje Forum Związków
Zawodowych wystosowanie pisma w sprawie sytuacji w energetyce do rządzących oraz przygotowanie akcji protestacyjnej.
W kolejnym punkcie omówiono odwołanie od decyzji Komisji
Europejskiej w sprawie skargi dotyczącej niekorzystnych zmian
w polskim prawie pracy. Dokonano podsumowania całego procesu zaskarżania zmian w prawie i zlecono przygotowanie pisemnej analizy tej akcji.
Ponadto zaprezentowana została koncepcja powołanej niedawno w ramach Forum Związków Zawodowych Branża GórniczoEnergetyczna oraz omówiono wybory w Zarządach Wojewódzkich FZZ. Poza tym przedstawiona została propozycja szkoleń,
przeanalizowano wyniki kontroli komisji rewizyjnej oraz sytuację
w poszczególnych branżach. Ustalony został też termin Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZZPRC – odbędzie
się on w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku. Propozycje miejsc
należy przesyłać do Biura Głównego Zrzeszenia.
Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu OZZZPRC zwołane
zostanie w dniach 20-21 listopada 2014 r.
WOJCIECH A. POKORA
Fotorelacja z posiedzenia na okładce

Posiedzenie Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny i zespołu roboczego ds. energetyki
Rewal, 17 września 2014 r.
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Umowa społeczna dla Puław podpisana
Po trwających ponad półtora roku negocjacjach podpisana
została umowa gwarancyjna dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” SA. Zawiera ona szereg korzystnych zapisów.
– Najszybciej odczuwalny dla pracowników będzie zapis
o dwukrotnym zwiększeniu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z ustaleniem związków zawodowych, jeszcze
w tym roku zwiększona zostanie dopłata urlopowa
– o sto procent. Pracownikom, którzy w tym roku już z niej
skorzystali, zostanie wypłacone wyrównanie – mówi Sławomir
Wręga, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników
Ruchu Ciągłego w Zakładach Azotowych „Puławy” SA.
Ponadto Zakłady Azotowe „Puławy” SA zapisami umowy zagwarantowaną mają odrębność prawną, zachowanie dotychczasowej nazwy i siedziby, co jest niezwykle istotne dla lokalnej społeczności.
– Wynegocjowaliśmy gwarancję niewypowiadania zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i regulaminu

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zagwarantowaliśmy, że kwestie poziomu zatrudnienia w puławskich będą
zależały od decyzji zarządu „Puław”. Zapewniliśmy wreszcie
załodze Zakładów Azotowych „Puławy” SA posiadanie
reprezentacji w radzie nadzorczej oraz w zarządzie spółki
– dodaje Wręga.
Strony wstępnie porozumiały się w sprawie objęcia pracowników Puław pakietem medycznym, nowym lepszym ubezpieczeniem pracowniczym oraz pracowniczym programem emerytalnym.
– Część z zapisów reguluje sprawy istotne dla pracowników
w sposób najkorzystniejszy w całej polskiej chemii. I nie dotyczy to tylko największego w polskiej chemii odpisu na fundusz
świadczeń socjalnych. Oczywiście kilku istotnych kwestii nie
udało nam się ustalić na poziomie zakładanym, mimo to podpisaną treść umowy należy ocenić pozytywnie. Przed nami
jednak negocjacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla Pracowników Grupy Azoty, będzie więc szansa na
poprawienie niektórych rozwiązań – podsumowuje przewodniczący ZZPRC. (MP)

Zakończenie sporu zbiorowego w JSW KOKS SA

umów z przyczyn leżących po stronie pracodawcy do 30 listopada 2016r. Ponadto strony ustaliły, że w styczniu 2015 roku
przystąpią do wypracowania nowego ZUZP i pakietu gwarancji
socjalnych dla pracowników nieobjętych Paktem Gwarancji
Pracowniczych Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”
z 18 maja 2011 r.

30 września 2014 r. podpisano porozumienie kończące trwający od czterech miesięcy spór zbiorowy w JSW KOKS S.A.
W toczących się mediacjach z udziałem mediatora strony zakończyły spór w części dotyczącej żądań finansowych. W części
dotyczącej zawarcia paktu gwarancji socjalnych dla pracowników nieobjętych Paktem Gwarancji Pracowniczych Kombinatu
Koksochemicznego „Zabrze” z 18 maja 2011 r. strony postanowiły zawiesić spór do 30 listopada 2016 r. W wypracowanym porozumieniu pracodawca zobowiązał się nie wypowiadać

Przyczyną wszczęcia sporu zbiorowego było niewypłacenie:
nagrody za 2013 rok i premii za pierwszy kwartał bieżącego
roku., brak paktu gwarancji socjalnych oraz wypowiedzenie
ZUZP w byłej Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Prace nad nowym ZUZP oraz paktem gwarancji socjalnych
zarząd JSW KOKS SA uzależniał od podjęcia szeregu niekorzystnych zapisów oraz pozbawienia pracowników dotychczasowych przywilejów wynikających z obowiązującego ZUZP.

ŚWIATOWY DZIEŃ GODNEJ PRACY

kowej i rokowań zbiorowych są zagrożone w wielu krajach oraz
narażone na bezpośredni atak w wielu innych. Pracodawcy
próbują podważać nawet prawo do strajku. (…)

7 października obchodzony jest Światowy Dzień Godnej Pracy.
Z tej okazji Sharan Burrow, sekretarz generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych wystosowała list,
w którym czytamy m.in.:
Ogromna liczba osób pracujących jest narażona na brak bezpieczeństwa w miejscu pracy i na najwyższy poziom nierówności w dotychczasowej historii . Połowa pracujących rodzin doświadczyła bezrobocia lub skrócenia czasu pracy na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a 1,2 miliarda ludzi wciąż żyje w skrajnym ubóstwie (…). Podstawowe prawa do reprezentacji związ-

Zbyt wiele rządów już dziś nie chroni ludzi pracy i nie zajmuje
się budową stabilnej przyszłości dla przyszłych pokoleń . Katastrofalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu
już dziś rujnują życie i źródła utrzymania obywateli, a tymczasem przywódcy polityczni nadal nie zdobyli się na odwagę zawarcia globalnego porozumienia klimatycznego.
Źródło: www.fzz.org.pl
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PIP o czasie pracy
Rada Ochrony Pracy podczas swojego wrześniowego posiedzenia zajmowała się przestrzeganiem przepisów o czasie pracy.
Z danych Głównego Inspektoratu Pracy wynika, że w 2013
roku inspektorzy pracy przeprowadzili 1375 kontroli dotyczących czasu pracy. Objęły one 1356 pracodawców zatrudniających łącznie ponad 189 tys. pracowników. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie obowiązku określenia w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu
systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Dużo jest też nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy, co przekłada się na ustalanie
wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Nieprawidłowości te dotyczą ponad 23 proc. pracowników. Problemy
stwarza zapewnienie pracownikom należnego odpoczynku
dobowego i tygodniowego, a przede wszystkim dni wolnych
wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
W sierpniu 2013 roku wprowadzono do polskiego prawa pracy

MNIEJSZE SZANSE DLA MŁODYCH?
Młodzi ludzie mają obecnie mniejsze szanse na odniesienie
sukcesu niż ich rówieśnicy dwadzieścia lat temu. Tak wynika
z sondażu CBOS. Czynnikami, które zwiększają szanse młodych, są – według ankietowanych – dobre wykształcenie, dostęp do nowoczesnych technologii i swoboda podróżowania.
Z kolei brak pracy, niskie płace, niestabilność zatrudnienia
oraz konieczność podejmowania pracy poniżej kwalifikacji zdecydowanie obniżają te szanse.
Według badania, o pozycji młodych w społeczeństwie decydują
znajomości. Ponad połowa Polaków (56%) uważa, że mają one
bardzo duży wpływ na możliwość osiągnięcia wysokiej pozycji
społecznej, a kolejne 37% twierdzi, że mają duży wpływ (daje
to w sumie 93%). Dla większości badanych duży bądź bardzo
duży wpływ na karierę młodych mają także: dobrze wykonywa-

Partnerzy społeczni pracują nad dialogiem
Trwają prace zespołu organizacji pracodawców oraz związków
zawodowych powołanego do wypracowania projektu ustawy
o dialogu społecznym i jego gremiach.
Celem prac zespołu ma być wspólny projekt związków i pracodawców, który w listopadzie 2014 r., zostanie przekazany stronie rządowej. Strony zapoznały się już nawzajem ze swoimi
propozycjami, ustaliły przybliżony harmonogram prac oraz priorytety działań. Zasadniczym celem jest poszerzenie kompetencji nowych ciał dialogu społecznego na poziomie centralnym
oraz w województwach. Chodzi przede wszystkim o uprawnie-

rozwiązania, które miały przynieść większą swobodę w zakresie organizacji czasu pracy, m.in. dłuższy okres rozliczeniowy
i tzw. ruchomy czas pracy. W ciągu roku obowiązywania nowych przepisów z możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego skorzystało 1080 pracodawców. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 1067 porozumień w sprawie przedłużenia
okresu rozliczeniowego. W ramach bieżącej działalności
inspektorzy skontrolowali 219 pracodawców stosujących nowo
wprowadzone rozwiązania. Wstępne wyniki kontroli wskazują,
iż realizacja tych obowiązków stanowi dla pracodawców niemałe wyzwanie. Mają oni problem głównie z zachowaniem odpowiedniego trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czy ruchomego czasu pracy, a także z informowaniem pracowników o obowiązującym rozkładzie czasu pracy.
Inspekcja pracy od wielu lat zwraca uwagę, że jedną z głównych przyczyn występowania naruszeń prawa pracy są problemy interpretacyjne i stopień skomplikowania przepisów dotyczących czasu pracy, dlatego postuluje zmiany w celu wyeliminowania wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych.
Oprac. (MP)
Źródło: www.pip.gov.pl
na praca (85%), kwalifikacje zawodowe (84%), zamożność
rodziców (79%), miejsce zamieszkania (76%), wykształcenie
(70%), szczęście (63%) i pochodzenie społeczne (60%).
Jak podaje CBOS, zmniejsza się postrzegany wpływ wykształcenia na możliwość osiągnięcia sukcesu przez młodych. Natomiast częściej niż przed kilkunastoma laty Polacy wskazują
na znaczenie miejsca zamieszkania dla dalszych losów młodzieży.
Zwiększył się nieco odsetek Polaków przypisujących duże znaczenie po prostu szczęściu lub przypadkowi (wzrost o 5 punktów procentowych do 63%). Natomiast trochę zmniejszył się
odsetek badanych uważających, że na szanse młodych ma
wpływ płeć (spadek o 5 punktów procentowych do 31%). Znaczenie poglądów politycznych oceniane jest niemal tak samo
jak w połowie lat dziewięćdziesiątych.
Oprac. (MP)
nia związane z inicjatywą legislacyjną, a także udział w konsultowaniu strategii i aktów prawnych, prawo do zadawania pytań
Sądowi Najwyższemu.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław KosiniakKamysz powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że projekt wypracowany wspólnie przez partnerów społecznych będzie dla
resortu ważnym elementem w dyskusji nad zmianami w organizacji krajowego dialogu społecznego. Dodał, że ministerstwo
oczekuje na projekt, a po jego otrzymaniu rozpocznie własne
prace w tym zakresie.
Oprac. (MP)
Źródło: www.fzz.org.pl
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NASZE SPRAWY SPOD ZNAKU PARAGRAFU

UKŁAD ZBIOROWY PRACY
FORUM POKRZYWDZONYCH PRZEZ PAŃSTWO
Układ zbiorowy pracy to dwustronna umowa, zawierana przez
partnerów społecznych. Wyłączną kompetencję do zawierania
układów mają związki zawodowe. W hierarchii źródeł prawa
pracy – określonych w art. 9 Kodeksu pracy – układ został
wymieniony tuż po przepisach kodeksu oraz przepisach innych
ustaw i aktów wykonawczych. Takie usytuowanie układu jest
w pełni uzasadnione, gdyż stanowi on podstawę ustalania
w indywidualnych umowach o pracę uprawnień pracowników
do wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą, a także
umożliwia dochodzenie roszczeń w tym zakresie.
Układ zakładowy pozwala na regulowanie stosunków pracy
u pracodawcy z pełnym udziałem organizacji związkowych.
Szczególnie widać to przy zmianie układu, która wymaga zgody
wszystkich organizacji będących jego stronami. To o wiele korzystniejsza sytuacja niż istnienie w zakładzie pracy regulaminu pracy. Jak wiadomo, w trakcie negocjacji nad regulaminem,
wystarczy, że jedna organizacja wyrazi zdanie odmienne,
a pracodawca będzie mógł wprowadzić zmiany, jakie jemu
odpowiadają. Taka sytuacja na gruncie układu jest niemożliwa.
Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, ile zawdzięczają
układom, np. dodatki stażowe, nagrody, czternastki i inne
świadczenia. Kodeks pracy jest bardzo skromny, nie przewiduje odpraw (oprócz jednomiesięcznej emerytalnej), ani innych

świadczeń poza wynagrodzeniem za pracę. Natomiast to właśnie w układach przeważnie zawiera się takie dodatkowe
świadczenia. Poza tym układy częstokroć zawierają nie tylko
rozbudowane regulacje płacowe, ale także socjalne czy dotyczące współpracy ze związkami. W wielu zakładach układy
to ogromne zbiory aktów regulujące całościowo wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem u pracodawcy.
Może zdarzyć się jednak, tak że układ będzie dotyczył tylko
danej grupy pracowników w zakładzie pracy. Może być też tak,
że w zakładzie będzie obowiązywał układ, które reguluje jakąś
materię, np. płace i kwestie socjalne oraz regulamin, który
reguluje pozostałe sprawy.
Układ ma jedną wadę – w trakcie jego obowiązywania nie można prowadzić sporu zbiorowego dotyczącego kwestii już uregulowanych w tym układzie. Jednak jak każda umowa, może
zostać wypowiedziany lub zawieszony. Ta zasada gwarantuje
tzw. pokój społeczny w trakcie obowiązywania układu.
Bardzo ważna jest prawidłowa redakcja układu. Zasady negocjacji, zawierania i rozwiązywania układów zbiorowych reguluje
Kodeks pracy. Nie można stosować tych zasad wobec innych
porozumień, ponieważ przepisy układowe na to nie pozwalają.

KILKA UWAG ODNOŚNIE
KORZYSTANIA Z OBSŁUGI PRAWNEJ

wszczęte przez poprzednią kancelarię, które trwają nadal,
to prosimy o pilną informację w tej sprawie.

Od lipca 2014 r. Forum Pokrzywdzonych przez Państwo przejęło obsługę prawną OZZZPRC. Część spraw, z którymi się do nas
Państwo zwracacie, to sprawy nowe, a część – sprawy w toku.
Co do spraw nowych, nie ma żadnego problemu. Mamy jedynie
prośbę o wskazywanie terminu, jeśli sprawa jest pilna. My realizujemy nasze porady w zasadzie natychmiast, chyba że analiza dotyczy bardzo obszernego materiału – np. układ zbiorowy
pracy czy duży regulamin. Jeśli materiał jest obszerny, a Państwo potrzebujecie analizy w krótkim czasie, to prosimy taką
o informację.

W ramach reprezentacji pracownik nie pokrywa kosztów zastępstwa procesowego, nie pokrywa ich także organizacja
związkowa. Niemniej nasza kancelaria do podjęcia sprawy
potrzebuje akceptacji Prezydium OZZZPRC. Chociaż nigdy nie
było z tym kłopotu, taka procedura nas obowiązuje i musimy jej
przestrzegać. Warto zaznaczyć, że pracownik poniesienie jedynie koszty procesu takie jak: wpis (jeśli jest konieczny), opłaty
skarbowe, opłaty za biegłego, koszty zastępstwa strony przeciwnej w razie przegrania sprawy. Natomiast organizacja związkowa ponosi koszty dojazdu prawnika. Staramy się, aby kosztów tych nie było, jednak zwracamy uwagę, że mogą się one
pojawić (zawsze z góry uprzedzimy o tym organizację).

Kolejna sprawa to potwierdzanie otrzymania porady. Bardzo
prosimy o potwierdzanie odebrania e-maili. Czasami jest tak,
że mail zostanie przekazany do spamu albo po prostu pozostaje niezauważony. Jak nie mamy potwierdzenia od Państwa,
to nie mamy pewności, czy porada dotarła.
W kwestii reprezentacji procesowej – nie mamy wiedzy, które
sprawy są obecnie w toku. Jeśli są jakieś postępowania

Powyższe uwagi mają na celu usprawnienie naszej obsługi
i uporządkowanie spraw po poprzedniej kancelarii. Bardzo
liczymy na Państwa sugestie i uwagi.
Małgorzata Karolczyk-Pundyk
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BRANŻA GÓRNICZO-ENERGETYCZNA
W RAMACH STRUKTUR FZZ
28 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium
Forum Związków Zawodowych, podczas którego z inicjatywy
przedstawicieli Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, jak również Porozumienia Związków Zawodowych KADRA oraz Solidarności 80 podjęta została uchwała o powołaniu w ramach struktury Forum

FZZ o nowym pakiecie
klimatyczno-energetycznym
Forum Związków Zawodowych negatywnie oceniło założenia
redukcji emisji gazów cieplarnianych zawarte w tzw. nowym
pakiecie klimatyczno-energetycznym dla Unii Europejskiej.
Realizacja polityki w tym obszarze w zaproponowanym kształcie może stanowić bardzo duże realne zagrożenie m.in. dla
polskiej gospodarki, w szczególności zaś dla przemysłu
(spadek PKB), jak również jakości życia w naszym kraju
(wyższe koszty energii bez wątpienia okażą się rujnujące dla
budżetów domowych).
Forum dostrzega, że w trwającej obecnie dyskusji nad nowym
pakietem przede wszystkim brakuje dogłębnych analiz dotyczących postawionego celu redukcyjnego, jak również jego
wpływu na możliwości rozwoju odpowiednich niskoemisyjnych
technologii, a także na inwestycje, wzrost gospodarczy, poziom
zatrudnienia, cenę energii i towarów przemysłowych, a także
konkurencyjność przemysłu w Unii Europejskiej. Według ekspertów tej centrali taka analiza powinna być przygotowana
zarówno dla każdego kraju członkowskiego z osobna, jak też
dla całej Unii. Ponadto Komisja Europejska nie gwarantuje
mechanizmów kompensacyjnych, które mogłyby realnie ograniczać koszty wdrożenia pakietu klimatycznego np. w Polsce.
Stawiając cel redukcji, Komisja Europejska nie wskazała źródeł finansowania zmian oraz nie pokazuje, jak będzie przeciwdziałać negatywnym skutkom realizowanego pakietu w przyszłości na zatrudnianie pracowników – czytamy w stanowisku
przygotowanym przez FZZ.
Forum Związków Zawodowych zwraca uwagę na to, jak duże
znaczenie dla integralności i trwałości bezpieczeństwa gospodarczego i ekonomicznego kraju oraz dla jakości życia Polaków
ma pozyskiwanie paliw kopalnych, szczególnie węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy i gazu.
Naszym zdaniem nie można oczekiwać, że wskutek wdrażania
elementów pakietu klimatycznego spadnie zużycie energii
i zmaleje znaczenie paliw kopalnych w gospodarce. Wysoki
koszt realizacji europejskiego pakietu klimatycznoenergetycznego ma już dziś ogromny wpływ na polską gospodarkę. Dalsze zmiany w pakiecie spowodują zapaść gospodar-

branży górniczo-energetycznej. Obecnie trwają prace nad jej
regulaminem.
Przedstawiciele nowo powołanej branży tj. Roman Michalski
i Waldemar Lutkowski, a także Dariusz Trzcionka i Marek
Mnich przygotowali stanowisko w sprawie ram politycznych
dotyczących klimatu i energii na lata 2020-2030. Zostało
ono przesłane do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
(szczegóły w artykule poniżej). (MP)

czą w sytuacji rosnącego deficytu państwa oraz głęboką dekapitalizację infrastruktury.
Wskazywanie na jeden ambitny cel, odnoszący się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych jest nierealny
i powinien uwzględniać uwarunkowania wewnętrzne takich
krajów jak Polska.
– W pierwszej kolejności musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne, bazując i rozwijając m.in. poprzez inwestycjami własne zasoby energetyczne na równych zasadach dla
paliw kopalnych oraz odnawialnych – uważają eksperci z FZZ.
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej z proponowaną w głęboką dekarbonizacją spowoduje całkowitą likwidację górnictwa węglowego tak w Polsce, jak i w Europie. Nasze
położenie geograficzne, warunki klimatyczne, jak też dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę zmian, lecz
naszym zdaniem nowe propozycje komisji zdecydowanie nie
służą zachowaniu i odtworzeniu miejsc pracy w polskim przemyśle.
MAGDALENA POKORA
DRUGI PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY
22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwany pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r. Zaproponowała
w nim dwa cele – redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% oraz
zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 27%, bez precyzowania go na poziomie krajowym.
Jest to pierwszy krok w tworzeniu ram polityki energetycznej do
2030 r. Szczegółowe propozycje będą zależne od poparcia państw
członkowskich. Choć pakiet jest kompromisowy, w Unii Europejskiej
nie ma zgody co do nowej strategii. Kraje takie jak Niemcy, Francja,
Wielka Brytania oraz Włochy zaakceptują ograniczenia emisji CO2
do 40%, ale inne mogą się temu sprzeciwić. Kolejnym punktem
spornym będzie cel dla OZE. Niemcy, Francja, Irlandia, Dania oraz
Belgia nie tylko wzywały do bardziej ambitnych celów (nawet wzrostu na poziomie 45%), ale też do tego, by ustalano je odrębnie
dla wszystkich krajów. Część państw jest przeciwna narzucaniu
wskaźników dla OZE, ponieważ ma trudności w osiągnięciu ich już
do 2020 r. Niejako w zamian opowiadają się więc za znaczną
redukcją emisji CO2.
Źródło: Aleksandra Gawlikowska-Fyk „Drugi pakiet klimatycznoenergetyczny do 2030 r.”
Biuletyn nr 8 (1120), 24 stycznia 2014 r., Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych
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Zdecydowane NIE dla pakietu
klimatyczno-energetycznego
Przewodniczący trzech central związkowych, tj. Forum Związków Zawodowych, Solidarności i OPZZ, zwrócili się do premiera
Donalda Tuska o odrzucenie na posiedzeniu Rady Europejskiej
założeń nowej polityki klimatycznej przedłożonej przez Komisję
Europejską w dokumencie „Ramy polityczne na okres 20202030 dotyczące klimatu i energii”, potocznie nazywanej Drugim pakietem klimatyczno-energetycznym lub Pakietem 2030.
Jest to kolejny – po stanowisku Forum Związków Zawodowych
– protest przeciwko polityce klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej. Oto jego obszerne fragmenty pokazujące istotę
problemu:
Mimo że dotychczasowa polityka klimatyczna okazała się nieskuteczna i bardzo kosztowana, Komisja Europejska proponuje jej zaostrzenie w latach 2020-2030 poprzez podwyższenie
celu redukcyjnego do 40% oraz podwyższenie celów w zakresie OZE [odnawialnych źródeł energii – przyp. red.]. Wraz
z propozycją Komisji Europejskiej wprowadzony zostaje
tzw. mechanizm stabilizujący, symbol ręcznego sterowania
wolnym rynkiem, którego zadaniem jest zmniejszenie liczby
uprawnień emisyjnych CO2 w celu zwiększenia ich ceny.
Nietrudno przewidzieć, że głównym efektem wdrażania takiej
polityki będzie wzrost cen energii (szacuje się ok. trzykrotny do
2050 r.), który spowoduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa
energetycznego oraz zmniejszenie konkurencyjności przemysłu skutkujące wzrostem bezrobocia. Szacuje się, że realizacja
Pakietu 2030 spowoduje znaczące spowolnienie wzrostu PKB
w roku 2030. Taki scenariusz uniemożliwi realizację unijnego
celu polegającego na wyrównywaniu różnic w rozwoju cywilizacyjnym pomiędzy państwami członkowskimi. Realizacja tak
kosztownego projektu w sytuacji światowego kryzysu gospodarczego i napiętej sytuacji międzynarodowej nie będzie możliwa przy zachowaniu spokoju społecznego i warunków zapewniających zdolność rządu do wykonywania elementarnych
powinności na rzecz społeczeństwa.
Ponadto należy zauważyć, że proponowany przez Komisję Europejską cel redukcyjny jest w pełni zgodny z projektem Mapy
Drogowej 2050 [(COM(2011) 112], która nie uzyskała poparcia państw członkowskich m.in. została dwukrotnie zawetowana przez polski rząd. Mapa Drogowa 2050 to program przejścia do gospodarki niskoemisyjnej z redukcją CO2 na poziomie
80-90% w roku 2050. Według dostępnych analiz realizacja
takiej polityki spowoduje:
1. utratę ok. 1 miliona miejsc pracy,
2. prawie trzykrotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i ponad trzykrotny wzrost cen ciepła sieciowego w latach 2010-2050,
3. wzrost kosztów wytwarzania w przemyśle o 21 mld zł
w roku 2030,
4. zagrożenie rentowności produkcji 8 działów przemysłu

(m.in. przemysł koksowniczy, chemiczny, papierniczy,
cementowy, produkcji metali, wydobycia węgla), zatrudniających 590 tys. pracowników i odpowiedzialnych za
generowanie 95 mld zł PKB,
5. wzrost rocznych kosztów zakupu energii czteroosobowej rodziny o ok. 1750 zł w roku 2030, o 3100 zł
w 2040 r. i o ponad 4600 zł w 2050 r. Łączne koszty
energii zużywanej przez gospodarstwa domowe wzrosną średnio o 18 mld zł rocznie do roku 2050. Natomiast udział kosztów energii w budżetach połowy gospodarstw domowych wzrośnie z poziomu 12 proc.
w 2010 r. do 12,5-14,5 proc. w latach 2020-2050,
co oznacza trwałe ubóstwo energetyczne na ogromną
skalę w Polsce.
Przytoczone dane pokazują wzrost kosztów w stosunku do
aktualnej polityki, która będzie także wymagała poniesienia
wielomiliardowych wydatków na realizację celów pakietu klimatycznego.
Ze względu na szeroki zakres i ogromną skalę negatywnych
skutków dla Polski wzywamy rząd Polski do odrzucenia w całości propozycji Komisji Europejskiej dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej na lata 2020-2030. Propozycje KE nie
dadzą się bowiem naprawić niewielkimi zmianami, okresami
przejściowymi, czy czasowym przekierowaniem środków przy
zachowaniu głównych celów i mechanizmów wdrożeniowych.
Potrzebna jest gruntowna zmiana podejścia uwzgledniająca
zróżnicowaną sytuację poszczególnych krajów, a także nową
sytuację międzynarodową, jaka powstała w wyniku kryzysu na
Ukrainie.
Jak wiadomo najbogatsze kraje europejskie, które opierały
swój rozwój na nieskrępowanym dostępie do energii, nie mając jakichkolwiek ograniczeń w zakresie ochrony środowiska,
należą obecnie do najzacieklejszych zwolenników zaostrzania
polityki klimatycznej. Jednak realizacja proponowanych ambitnych celów będzie bardzo kosztowna, co tworzyć będzie ograniczenia w rozwoju krajów biedniejszych poprzez osłabienie
konkurencyjności ich gospodarek i zmniejszenie dostępności
energii. Należy zatem rozważyć stworzenie warunków, w których bogatsze kraje członkowskie będą mogły realizować indywidualnie swe ambitne programy redukcji GC [gazów cieplarnianych – przyp. red.], bez żądania podobnych działań od krajów biedniejszych, których na to nie stać.
Obowiązkiem rządu i każdego z nas jest uczynić wszystko, aby
maksymalnie zabezpieczyć potrzeby bytowe i miejsca pracy
naszych obywateli oraz stworzyć warunki dla dynamicznego
rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego mając na uwadze skutki wdrożenia propozycji Pakietu 2030, które – w opinii wielu
specjalistów – spowodują zagrożenie bytu dużej części społeczeństwa naszego kraju oraz bezpieczeństwa energetycznego
i ekonomicznego państwa zwracamy się do Pana o odrzucenie
propozycji Komisji Europejskiej w całości.
Oprac. (MP)
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OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

SEKCJE ZRZESZENIA
W ramach struktur Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków
Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego działa osiem sekcji
branżowych. Zrzeszają one organizacje członkowskie z zakładów o podobnej specyfice. Statut Zrzeszenia dopuszcza powoływanie tzw. unii sekcyjnych.
Sekcje branżowe działają w oparciu o opracowane przez siebie
i zatwierdzone przez Zarząd OZZZPRC regulaminy. Władzami
sekcji są: pochodzący z wyboru przewodniczący sekcji, pocho-

SEKCJA
ELEKTROCIEPŁOWNI I CIEPŁOWNI
Przewodniczący: Jan Ciężki
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
DALKIA Poznań Zespół Elektrociepłowni SA
ul. Gdyńska 54, 60-960 Poznań
Przewodniczący: Jan Ciężki
kom. 605-034-325
Zastępca przewodniczącego: Hieronim Owczarek
kom. 604-226-324
tel./faks (61) 821-15-20
nszzprc@post.pl
www.nszzprc.poznan.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Fortum Bytom SA
ul. Elektrownia 18, 41-908 Bytom-Miechowice
Przewodniczący: Grzegorz Jeleń
kom. 607-917-425
tel./faks (32) 283-44-16
zzprc.zecbytom@wp.pl
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
Zespołu Elektrociepłowni „Bielsko Biała” SA
PKE SA w Katowicach
ul. Tuwima 2, 43-300 Bielsko-Biała
Przewodniczący: Grzegorz Lasler
kom. 691-501-784
tel./faks (33) 499-11-95
prczecbb@pro.onet.pl

dząca z nominacji rada sekcji oraz pochodzący z wyboru
wewnętrzny organ kontroli. Ich skład uregulowany jest w regulaminach poszczególnych sekcji.
Sekcje finansują swoją działalność samodzielnie według wewnętrznie ustalonych zasad, a rozliczają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W OZZZPRC działają następujące sekcje branżowe:
□ Sekcja Chemików (jej skład zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze ZMIAN)
□ Sekcja Elektrociepłowni i Ciepłowni
□ Sekcja Elektrowni na Węgiel Brunatny
□ Sekcja Elektrowni na Węgiel Kamienny
□ Sekcja Górnictwa
□ Sekcja Hutnictwa
□ Sekcja Koksowniczo-Chemiczna
□ Sekcja Zakładów Energetycznych

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Zakład Wytwarzania Katowice
ul. Siemianowicka 60, 40-301 Katowice
Przewodniczący: Marek Paletko
kom. 609-572-713
tel. (32) 20-86-406
Marek.Paletko@tauron-cieplo.pl
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
Elektrociepłowni Gorzów Wielkopolski SA
ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Przewodniczący: Jarosław Niewiadomski
kom. 666-111-493
tel. (95) 733-44-61
faks (95) 732-30-12
nszzprcecgorzow@interia.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Dalkia Łódź SA
ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
Przewodniczący: Zbigniew Tomasik
kom. 603-940-236
tel. (42) 675-56-47
faks (42) 675-51-98
zzprclodz@poczta.onet.pl
www.zzprclodz.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
TAURON Ciepło SA
ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy
Przewodniczący: Andrzej Janowski
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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kom. 664-923-881
tel./faks (32) 789-72-74 w. 312
zzprcectychy@poczta.fm
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego przy EDF Toruń SA
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
Przewodniczący: Tomasz Prusakowski
kom. 505-062-165
tel. (56) 659-46-26
faks (56) 649-45-85
nszzprc@cergia.pl
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Przewodniczący: Krzysztof Przekwas
kom. 691-977-934
tel. (71) 323-88-89
tel./faks (71) 329-35-21
zzprc@kogeneracja.com.pl
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników
Ruchu Ciągłego z siedzibą w EDF Wybrzeże SA
ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk
Przewodnicząca: Katarzyna Leszczyńska
kom. 502-527-026
tel./faks (58) 347-43-93
zz_prac_ruchu.EDFWybrzeze@edf.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków
ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin
Przewodniczący: Krzysztof Iwan
kom. 691-198-273
tel./faks (81) 744-40-21 w. 246
wrotkow_prc@wp.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Elektrociepłowni „Zielona Góra”
al. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
Przewodniczący: Ryszard Zadrożny
kom. 667-761-790
tel. (68) 455-94-44 , 455-94-45 w. 237
faks (68) 327-10-60
eczzprc2@interia.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
PGNiG Termika SA
ul. Augustówka 1, 02-981 Warszawa
Przewodniczący: Paweł Swoboda

tel. 604-102-299
tel. (22) 587-47-93
faks (22) 587-32-30
zzprc.termika@termika.pgnig.pl
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn
Przewodniczący: Dariusz Kowalski
kom. 693-294-009
tel. (89) 524-12-65
faks (89) 524-02-10
zzprc_mpec_olsztyn@o2.pl
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego i Wielozmianowego
przy Energetyce Cieszyńskiej sp. z o.o.
ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn
Przewodniczący: Władysław Żyła
tel./faks (33) 857-67-07
kzertka@wp.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
Elektrociepłowni GIGA sp. z o.o.
21-040 Świdnik, skr. poczt. 125
Przewodniczący: Waldemar Pieśniak
kom. 604-542-768
tel./faks (81) 751-36-11 w. 33
zzprc.giga@wp.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
„Energetyka” sp. z o.o.
ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz
Przewodniczący: Krzysztof Jankiewicz
kom. 608-692-696
tel./faks (42) 714-05-02
zzprc_zgierz@o2.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
Przewodniczący: Robert Kowalczyk
kom. 662-041-732
tel. (17) 875-69-01
faks (17) 852-32-00
zzprc@ec.rzeszow.pl
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Forutm Zabrze SA
ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze
Przewodniczący: Wiesław Piotrowski
(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.

ODSZKODOWANIA
W mojej praktyce najwięcej zapytań związanych jest z dochodzeniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych.
Najczęściej pytacie Państwo o szkody komunikacyjne, majątkowej oraz o odszkodowanie za wypadki przy pracy. W zakładach produkcyjnych, górniczych czy hutniczych, elektrowniach
itp. normą jest wykupywanie ubezpieczeń grupowych.
Co do szkód komunikacyjnych – stosunkowo łatwo wygrać
je w sądzie pod warunkiem, że podamy precyzyjną wartość
przedmiotu sporu. Aby tego dokonać, należy zasięgnąć u rzeczoznawcy opinii dotyczącej wartości naprawy czy wartości
pojazdu w razie szkody całkowitej. Taka opinia ma w sprawie
charakter opinii prywatnej, ale jednak dla nas jest niezwykle
cenna, pomaga bowiem ocenić wartość dochodzonego przez
nas roszczenia. Jeśli dochodzimy odszkodowania z OC, to sprawa jest prostsza, ponieważ wiadomym jest, że szkoda powinna
być pokryta w pełnej wysokości. Jeśli odszkodowanie ma być
wypłacone na podstawie polisy AC, to kluczowe znaczenie mają warunki ubezpieczenia.
To samo dotyczy wszelkich pozostałych polis. Niestety, towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają nas do zakupu różnych
ubezpieczeń, jednak często okazuje się, że w razie szkody odszkodowanie się nie należy. Dlatego przed podpisaniem umowy warto przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia. To jest taki
długi dokument, pisany zazwyczaj drobną czcionką, który zawiera wszystkie postanowienia naszej umowy ubezpieczenia
i wyłączenia ubezpieczenia (wyłączenia ubezpieczenia to są te
właśnie sytuacje, w których pomimo zaistnienia szkody ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności). Bardzo często polisa wprowadza różne dodatkowe warunki czy wymogi,
np. pokrycie szkody od jakieś kwoty czy naprawienie szkody
przy użyciu zamienników i nieoryginalnych części.
To samo dotyczy ubezpieczeń grupowych i tak zwanych
uszczerbków na zdrowiu. Ubezpieczenia grupowe to produkt
pojawiający się zazwyczaj w dużych zakładach pracy. Przystępując do umowy tego ubezpieczenia, należy pamiętać o dwóch
kwestiach. Po pierwsze okres karencji, czyli okres, po którym
nabywa się uprawnienia do wypłaty świadczenia.

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.

Dobrym przykładem jest urodzenie się dziecka. Przeważnie
w polisach znajduje się zastrzeżenie, że sumy ubezpieczenia
nie otrzymają osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia, kiedy
dziecko było w drodze, np. żona była w drugim miesiącu ciąży.
Kolejna kwestia to uszczerbek na zdrowiu, który zazwyczaj jest
wynikiem ciężkich wypadków. Towarzystwa ubezpieczeniowe
przeważnie zawierają tabele, w których zapisano, jakie
są uszczerbki za poszczególne urazy – tzn. jaka jest górna
wysokość procentu. Często moi kliencie nie zapoznają się
z danymi zawartymi w tych tabelach i chcą, aby wystąpić
do sądu z roszczeniem o wyższy uszczerbek z powodu np. bólu
ręki.
Jeśli jest możliwość uzyskania wyższego procenta, a za tym
wyższej kwoty odszkodowania, to należy przed rozprawą zasięgnąć opinii biegłego lekarza. Lekarz oceni, czy w ogóle są szanse uzyskania wyższego procenta uszczerbku przy tym danym
schorzeniu. Dopiero z taką wiedzą warto zakładać sprawę odszkodowawczą. Trzeba pamiętać, że wpis za sprawę wynosi
5% dochodzonego przez nas odszkodowania.
Procesy odszkodowawcze są dość długie i potrafią trwać nawet dwa, trzy lata. Czasami nie opłaca się ich toczyć ze względu na koszty i czas, jaki należy poświęcić sprawie.
Jednak z własnego doświadczenia wiem, że czasem naprawdę
warto przeprowadzić postępowanie sądowe ze względu
na dużą wygraną. Z wieloma takimi sprawami miałam do czynienia i poszkodowani wyszli na tym korzystnie. Tak naprawdę
decyzja o tym, czy wejść w spór uzależniona jest od opłacalności i czasu. Jeśli te dwa czynniki są w odpowiedniej proporcji,
wtedy warto dochodzić odszkodowania.
Jeśli zawieramy umowę ubezpieczenia przez telefon lub przez
internet, mamy 10 dni na odstąpienie od umowy. Odstąpienia
należy dokonać przez wysłanie pisma o odstąpieniu w ciągu
10 dni Pocztą Polską na adres ubezpieczyciela.
Dochowanie terminu jest bardzo ważne, ponieważ w późniejszym okresie odstąpienie od umowy jest niemożliwe.
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kom. 515-480-003
tel./faks (32) 277-82-71
infoprc@op.pl

Pismo Ogólnokrajowego Zrzeszenia
Związków Zawodowych Pracowników
Ruchu Ciągłego

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Bydgoszczy
ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz
Przewodniczący: Bogdan Walkowiak
kom. 600-813-008
tel./ faks (52) 372-86-97
bwalkowiak@zecbyd.com.pl
zzprc.giekecb@gkpge.pl
www.zzprc.bydgoszcz.pl
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.
ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg
Przewodniczący: Sławomir Saberniak
kom. 515-062-272, 783-950-108
tel. (55) 234-35-11 w. 1232
faks (55) 233-09-71
mzzprc@energa-kogeneracja.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego PGE Elektrociepłownia Kielce SA
25-668 Kielce, ul. Hubalczyków 30
Przewodniczący: Jacek Walewski
kom. 600-331-828
zzprc@eckielce.com.pl
jwalewski@eckielce.com.pl
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
PKE SA Elektrociepłowni Bielsko – Północ, Zakład nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Legionów 243a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Przewodniczący: Jan Cader
kom. 509-421-681
zzprcpkeec2@o2.pl
W kolejnych numerach ZMIAN zaprezentujemy kolejne sekcje i należące do nich
organizacje związkowe.
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Biuro Główne OZZZPRC
ul. Szczecińska 21, 74-100 Gryfino
tel./faks (091) 416 20 52
e-mail: biuro.glowne@ozzzprc.pl
www.ozzzprc.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych oraz niewielkich
skrótów, nie zmieniających w zasadniczy
sposób treści artykułu bez konsultacji
z autorem.
Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do
publikacji materiałów zamówionych i przekazanych bez honorarium za prawa
w związku z ich opublikowaniem w miesięczniku ZMIANY oraz na stronie internetowej OZZZPRC.

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.

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.

