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OBRADOWAŁ ZARZĄD OZZZPRC

z Poznania (o szczegółach umowy i zasadach współpracy
z Kancelarią piszemy na str. 9).

8 września w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie zarządu OZZZPRC. Obrady prowadził przewodniczący Roman
Michalski.

W punkcie obrad zarządu OZZZPRC dotyczącym spraw różnych
przewodniczący komisji rewizyjnej Dariusz Szewc poinformował o kontroli przeprowadzonej w biurze w Puławach. Z kolei
skarbnik Marek Osiecki przedstawił stan finansów Zrzeszenia.

Zarząd Zrzeszenia wiele miejsca poświęcił kwestiom organizacyjnym związanym z planowanym spotkaniem przedstawicieli
organizacji członkowskich OZZZPRC (w szerokim składzie),
poświęconym kwestiom programowym. Ustalono, że będzie
ono miało formułę posiedzenia zarządu poszerzonego o przewodniczących związków zawodowych należących do Zrzeszenia. Odbędzie się w dniach 26-27 października w Karpaczu.
Uzgodniono też tematykę obrad. Podjęte zostaną takie tematy
jak m.in. emerytury pomostowe, promocja Zrzeszenia, ochrona
działaczy związkowych oraz organizacja protestów i pikiet.
Ma się też odbyć panel poświęcony programowi szkoleń,
współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Forum Związków
Zawodowych oraz funkcjonowaniu Rady Dialogu Społecznego.
Ważnym punktem posiedzenia była analiza ofert i wybór kancelarii, która zajmie się obsługą prawną Zrzeszenia. Wskutek
przeprowadzonej procedury konkursowej ostatecznie zadecydowano o podpisaniu umowy z Kancelarią Radców Prawnych
„Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka Komandytowa

Przewodniczący Roman Michalski poinformował o działaniach
podjętych w sprawie sytuacji w sektorze energetycznym (m.in.
o pismach wysłanych do partii politycznych i Prezydenta RP).
Z kolei wiceprzewodniczący Waldemar Lutkowski powiedział,
że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki zamieszczony został projekt programu „Polityka energetyczna
do 2050 roku”. Już wstępna analiza wskazuje, że jest on niespójny i stwarza wiele zagrożeń. Opinię w tej sprawie przygotowało Forum Związków Zawodowych.
Zarząd OZZZPRC dyskutował też nad koniecznością uregulowiania kwestii osobowości prawnej sekcji działających w ramach Zrzeszenia oraz gospodarowania przez nie składkami.
Podjęto też jednogłośnie uchwałę – w odpowiedzi apel przewodniczącego Forum Związków Zawodowych – popierającą
protestujące pielęgniarki. (MP)
Foto: Wojciech Pokora
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Gdzie jesteśmy po ośmiu
latach rządów liberałów?

innych branż na pikiecie, w tym m.in. obecność wiceprzewodniczącego OZZZPRC Sławomira Wręgi, który wykrzyczał
wraz z organizatorami pikiety stanowcze „NIE!” w sprawie
skutków niekorzystnych zmian w prawie pracy.

Stanowczy sprzeciw wobec restrukturyzacyjnych działań realizowanych przez zarząd TAURON Polska Energia SA oraz
zarządy poszczególnych spółek zależnych, które powodują
likwidację miejsc pracy, jak również brak akceptacji władz
firmy dla postulatów związków zawodowych dotyczących
wynagrodzeń – to główne przyczyny pikiety, którą zorganizowano na początku września pod siedzibą spółki TAURON
Polska Energia SA w Katowicach.

W rządowym raporcie Polska 2030: wyzwania rozwojowe na
rynku pracy, który został zaprezentowany przez Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w czerwcu
2009 r. czytamy, że wzrost gospodarczy do 2030 roku zdeterminowany będzie utrzymaniem niskich kosztów pracy.
Zasadne jest zatem zadane na pikiecie przez Zbigniewa
Stępnia pytanie: Gdzie jesteśmy po prawie ośmiu latach rządów liberałów! Nic ze stabilizacji zatrudnienia – królują tzw.
programy dobrowolnych odejść i przenoszenie pracowników
do innych spółek. Nic z gwarancji pracowniczych – wypowiada się gremialnie układy zbiorowe. Nic ze stabilizacji lub
zwiększania wynagrodzeń – ustawę o wzroście wynagrodzeń
zlikwidowano, pracodawcy atakują przywileje pracownicze,
ograniczają lub wstrzymują możliwości systematycznego
corocznego podnoszenia wynagrodzeń zasadniczych.
Nie istnieją komisje trójstronne. Sądy są niechętne pracobiorcom, a szczególnie żądaniom związków zawodowych
reprezentujących pracowników. Nie istnieje ustawa kominowa*.

W odezwie, którą organizatorzy protestu przygotowali
do mieszkańców Śląska i Zagłębia czytamy, że pikieta stanowi sprzeciw wobec działań Zarządu TAURON Polska Energia
SA, które rujnują polską energetykę. Chaos organizacyjny,
redukcja zatrudnienia poprzez zmniejszanie liczby miejsc
pracy, ograniczanie wynagrodzeń to tylko niektóre z działań
naszych włodarzy powodujących destrukcję i w dalszej perspektywie paraliż branży.
Mimo że apel wystosowano w dniu pikiety, dało się zaobserwować poparcie mieszkańców Śląska dla postulatów protestujących oraz ich nieskrywaną sympatię. Obserwowałem
wielu przechodniów, z kilkoma rozmawiałem. Każdy z nich ze
zrozumieniem przyjmował głoszone przez związkowców
hasła. Każdy przychylnie patrzył na pikietę. Tym bardziej,
że rzeczywiście była ona pokojowa. Mimo kilku prowokacji,
na które muszą być wyczuleni organizatorzy. Bo czym innym
nazwać wybuch petardy w momencie, gdy prowadzący pikietę apeluje, by nie dochodziło do takich incydentów? Czym jak
nie prowokacją są zaczepne zachowania wobec dziennikarzy
bądź paradowanie z butelką wódki przez jegomościa, który
po wylegitymowaniu przyznał się, że nie jest członkiem żadnej organizacji związkowej? Dziś, przy rosnącym społecznym
poparciu dla ruchu związkowego, który staje się (w dużej
jeszcze mierze) symbolem trwania przy ideałach bliskich
ludziom pracy, należy starannie dbać, by nie stać się ofiarą
prowokacji czy manipulacji medialnej.
Pikieta, która odbyła się w Katowicach, skupiła jak w soczewce problemy nękające wszystkie branże gospodarki. Bo stanowcze „NIE!” dla restrukturyzacji, w których podstawowym
elementem, za które zarządy spółek otrzymują sowite premie, jest redukcja zatrudnienia i likwidacja stanowisk pracy,
może wykrzyczeć zarówno pracownik energetyki, jak i branży
chemicznej czy węglowej. Stanowcze „NIE!” wydłużaniu czasu pracy wykrzyczy dziś pracownik branży naftowej, energetycznej czy hutniczej. Stanowcze „NIE!” dla pogarszania sytuacji pracowników w zakresie warunków pracy i płacy wykrzyczy dziś prawie każdy pracownik zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Stąd szerokie poparcie przedstawicieli

W tym samym czasie:
zawierane są różne umowy na usługi wykonywane przez
firmy obce, powodujące ograniczanie miejsc pracy
(outsourcing),
−
likwiduje się części firm lub poszczególne działalności
(np. tzw. restrukturyzacja lub wykonywanie zaleceń Urzędu Regulacji Energetyki, Unii Europejskiej itp.),
−
zawierane są umowy sponsoringu, dotacji, reklamowe
i temu podobne na ogromne kwoty,
−
zwiększane są bardzo i tak wysokie pensje prezesów
i dyrektorów, członków zarządów spółek (np. wg mediów
Zarząd TPE SA w ciągu 4 lat zanotował wzrost płacy podstawowej na poziomie 45%)*,
−
zwiększane są obowiązki pracowników w odchudzonych
kadrowo spółkach.
−

Łatwo wyobrazić sobie ciąg dalszy. Wystarczy nie robić nic.
Dzisiejsza manifestacja wskazuje, że na „nic nierobienie”
nie ma zgody. Rozpoczęła się walka o podwyżki, bo negocjacji płacowych i woli ich przeprowadzenia nie ma.
A teraz proponuję szybki rachunek sumienia. Czy słowa wypowiedziane przez byłego przewodniczącego OZZZPRC odnoszą się tylko do spółki TAURON? Czy rzeczywiście ma zgody
na „nic nierobienie”?
WOJCIECH A. POKORA
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SZANSA NA POROZUMIENIE W PGE?
12 października 2015 roku w Bełchatowie odbyło się kolejne
spotkanie mediacyjne w ramach procedury sporu zbiorowego, dotyczącego w szczególności kwestii restrukturyzacyjnych w PGE GiKE SA, spółkach zależnych i spółkach nadzorowanych.
Stronę społeczną reprezentował upoważniony przez organizacje członkowskie trzech Rad Społecznych PGE GiEK zespół
mediacyjny w składzie:
−
Waldemar Lutkowski – KWB Bełchatowie,
−
Wojciech Ilnicki – KWB Turów,
−
Roman Michalski – ZEDO,
−
Andrzej Piłat – Elektrownia Bełchatów,
−
Stanisław Bieńka – EC Kielce.
Po wielogodzinnych mediacjach zespół wypracował projekt
porozumienia, na mocy którego pracodawca zobowiązał się
do 31 marca 2016 roku przedstawić związkom zawodowym

O PRZYSZŁOŚCI BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO
3 września 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego
DIALOG odbyło się pierwsze po dwóch latach posiedzenie
zespołu branżowego z udziałem strony związkowej. Trójstronny zespół ds. branży węgla brunatnego debatował na
temat przyszłości branży węgla brunatnego, gwarancji zatrudnienia, zabezpieczenia strategicznego złóż.
Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu
uczestniczył m.in. wiceprzewodniczący OZZZPRC Waldemar
Lutkowski. Obecni byli również przedstawiciele resortów:
gospodarki, skarbu państwa oraz pracy i polityki społecznej.
Omówiono politykę inwestycyjną PGE SA na najbliższe lata,
projekt „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.”, problem
sporów zbiorowych w PGE Bełchatów i Turów oraz sytuację
PAK KWB Adamów i Konin.

projekt „Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy”, w którym określony
zostanie zakres planowanych procesów restrukturyzacyjnych
i harmonogram ich przeprowadzenia. Do 31 października
2016 roku zapisy tego paktu mają zostać uzgodnione, a do
tego czasu wstrzymane zostaną wszelkie działania restrukturyzacyjne, chyba że zostaną one wcześniej uzgodnione ze
związkami zawodowymi.
Ponadto w projekcie porozumienia pracodawca zobowiązał
się do wynegocjowania z organizacjami związkowymi przedłużenia gwarancji zatrudnienia.
13 października także w Bełchatowie odbyło się spotkanie
przedstawicieli związków zawodowych z elektrowni, kopalni
i elektrociepłowni z PGE GiKE. Dyskutowali oni nad zapisami
proponowanego porozumienia. Ustalono, że do 21 października wszystkie organizacje związkowe podejmą uchwały odnośnie podpisania lub niepodpisania porozumienia. (MP)

Strona związkowa oceniła strategię dla sektora węgla brunatnego jako zbyt ogólnikową, zmierzającą do eliminacji
węgla brunatnego z polskiej gospodarki. Podkreśliła związane z tym negatywne skutki społeczne dla tysięcy rodzin
od lat związanych z poszczególnymi kopalniami, które mogą
stać się beneficjentami opieki społecznej. W. Lutkowski podkreślał, że taka perspektywa to nie tylko zagrożenie dla dialogu, ale przede wszystkim dla spokoju społecznego. Dodał,
że związki zawodowe w negocjacjach nie wysuwają żadnych
roszczeń płacowych. Chcą jedynie gwarancji zatrudnienia
i zabezpieczenia przyszłości strategicznych dla polskiej energetyki złóż.
Zastrzeżenia do strategii dla energetyki zgłosił też prezes
PGE GiEK Jacek Kaczorowski. Zaznaczył, że w polityce energetycznej powinny znaleźć się zapisy o zabezpieczeniu strategicznym złóż węgla brunatnego pod kątem przyszłego zagospodarowania górniczego i energetycznego. Niezbędne
jest przy tym wskazanie konkretnych lokalizacji. Oprac. (MP)
Źródło: www.zzprckwb.org.pl

POPARCIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zarząd Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych
Pracowników Ruchu Ciągłego podczas swojego posiedzenia
8 września 2015 r. w Warszawie podjął uchwałę o wsparciu
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w prowadzonej akcji protestacyjnej.
W uchwale czytamy m.in.: W pełni solidaryzujemy się i popieramy Wasze idee.

Zarząd OZZZPRC podkreśla, że sytuacja, w jakiej znalazły się
polskie pielęgniarki i położne tj. zbyt niskie zarobki nieadekwatne do nałożonych zadań, warunki pracy nieodpowiadające europejskim normom, umowy śmieciowe i brak dialogu,
jest niezwykle trudna, wręcz urągająca ludzkiej godności.
Nie po raz pierwszy jesteśmy świadkami sytuacji, w której
rząd RP bagatelizuje problemy pracownicze różnych grup
zawodowych. Nie możemy pozwolić na takie traktowanie!
– podkreśla zarząd Zrzeszenia. Oprac. (MP)
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DIALOG SPOŁECZNY PO NOWEMU
11 września 2015 r. weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu
Społecznego o innych instytucjach dialogu społecznego, która zastąpić ma Trójstronną Komisję ds. SpołecznoGospodarczych. Ustawa została przygotowana przez partnerów społecznych, uzgodniona ze stroną rządową, a następnie, jedynie z dwiema niewielkimi poprawkami Senatu,
uchwalona przez Sejm RP. Opublikowano ją w Dzienniku
Ustaw z 2015 r. pod pozycją 1240.
Ustawa tworzy nowe zasady funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz jego instytucji. Nie zmieniając zasady
udziału w Radzie Dialogu Społecznego reprezentatywnych
organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony
rządowej, wprowadza naprzemienność kierowania Radą
przez wszystkich partnerów, mianowanie członków Rady
przez Prezydenta RP, osobisty udział w jej posiedzeniach,
wiele uzgodnień w ramach konsensusu. Wprowadza również
tzw. pośrednią inicjatywę ustawodawczą oraz opiniowanie
aktów prawnych już na poziomie strategii.
Zawarte w ustawie rozwiązania mają pozwolić na pogłębienie współpracy między Radą Dialogu Społecznego a Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego, których zasady
funkcjonowania będą zbliżone do tych, które przewidziano
dla Rady na szczebli centralnym. Wojewódzkie Rady będą,
inaczej niż dotychczas, podlegać marszałkom województw,
a wojewodowie będą jedynie ich członkami.
Rada ma być finansowana z budżetu państwa. Jej bieżące
prace ma organizować nowo powołane Biuro Rady działające na podstawie specjalne opracowanego regulaminu.
Prace Rady mają być jawne, a udział w nich – na zaproszenie przewodniczącego – będą mogli brać także przedstawiciele innych gremiów niż partnerzy społeczni, jeżeli wyrażą
zainteresowanie rozpatrywaną w Radzie kwestią.
Nowe przepisy mają na celu uniezależnienie dialogu społecznego do bieżących wpływów politycznych, poprawę jego jakości poprzez wzmocnienie poszanowania partnera, jego interesów, podniesienie rangi dialogu autonomicznego (związków i pracodawców), przywrócenie wzajemnego zaufania
i kultury rozmów.
W najbliższym czasie Prezydent mianuje członków Rady
z ramienia poszczególnych jej stron, zorganizowane zostanie
Biuro Rady, wybrany jej przewodniczący, a także przewodniczący i członkowie zespołów problemowych, zaś następnie

wyznaczone pierwsze Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu
Społecznego. Wojewódzkie Rady będą mogły być tworzone
przez najbliższe 6 miesięcy – nie później niż do 11 marca
2016 r.
***
7 i 14 września 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyły się dwa spotkania sekretarzy i przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej, podczas których uzgadniano projekty regulaminów Rady
Dialogu Społecznego oraz jej Biura, a także zakresy i organizację pracy zespołów problemowych Rady.
Do 14 września przedstawiciele wszystkich organizacji wnieśli propozycje zmian, które częściowo omówiono podczas
spotkania w tym dniu. Ostatecznie uzgodniono, że ze względu na ich bardzo dużą liczbę oraz różną wagę, propozycje
zostaną uporządkowane i wszystkie organizacje oraz strona
rządowa odniosą się do nich do 21 września. Po tym terminie albo konieczne będą dalsze rozmowy, albo - ewentualne
nieliczne - rozbieżności zostaną przedstawione na spotkaniu
liderów stron dialogu społecznego, które planowane jest na
początek października.
Rozmawiano również o Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego: o wnioskach o ich powołanie, terminach wyboru
przedstawicieli, ich liczbie i wzajemnych relacjach.
Forum Związków Zawodowych przekazało pozostałym
uczestnikom spotkania swoje propozycje modyfikacji zapisów regulaminu Rady oraz jej Biura, a także funkcjonowania
zespołów, tak pod kątem merytorycznego zakresu ich zadań,
jak i propozycji związanych z kwestiami personalnymi.
***
7 października 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego
Dialog, spotkali się szefowie organizacji związkowych i pracodawców, przedstawiciele strony rządowej oraz eksperci
każdej ze stron. Celem spotkania było ostateczne uzgodnienie regulaminów funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego
i jej zespołów problemowych, a także kwestie związane
z przewodnictwem w Radzie i jej zespołach.
Z uwzględnieniem ostatnich poprawek, po ujednoliceniu
kilku rozbieżności, projekty regulaminów zostały zaakceptowane. Teraz ma je przyjąć Rada na swoim pierwszym posie(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Związki wobec propagandy, przekłamań i manipulacji
W Grupie TAURON Polska Energia trwa spór zbiorowy na tle
płacowym (związany m.in. z brakiem przeszeregowań stawek
zasadniczych) i trwałości miejsc pracy (programy PDO, restrukturyzacja zatrudnienia, ciągła reorganizacja). Problemem stają
się negocjacje z przedstawicielami pracodawcy na szczeblu
spółek Grupy lub władz samej Grupy. Podobnie jak na poziomie
krajowym, gdzie doszło do impasu i likwidacji stworzonych
wcześniej płaszczyzn dialogu w postaci Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych i jej podstolików branżowych, tak
w grupie typu TAURON Polska Energia dialog na linii pracodawca – pracobiorca (reprezentowany przez związki zawodowe) jest
pozorowany i nieefektywny. Wypowiedziany został ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, wypowiadane są układy zakładowe.
Wszystko po to, by pogorszyć gwarancje pracy, płacy i innych
świadczeń oraz znieść obowiązek corocznego negocjowania
wzrostu płacy zasadniczej. Jednocześnie zarządy i tzw. menedżment dbają o stały wzrost swoich dużych lub bardzo dużych płac. Tymczasem z przekazu medialnego płynie zupełnie
inny obraz zdarzeń…
Spółki Skarbu Państwa i grupy takich spółek dopracowały się
specjalistów oraz całych struktur od tzw. marketingu i obsługi
mediów (w uproszczeniu – propagandy), które przedstawiają,
podobnie zresztą jak w skali kraju, zmodyfikowany, inteligentnie
wypaczony obraz sytuacji, w którym konsekwentnie związki zawodowe stawia się w zmanipulowanym i nieprawdziwym świetle. Ostatni klasyczny, spektakularny przykład to wydrukowane
w publikatorach zarzuty redaktora Tomasza Lisa wobec przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy, z których prawdziwy okazał się tylko jeden dotyczący jego psa, którego (o zgrozo!)
wprowadził do pokoju hotelowego. Po prostu dramat… Świat
jest z powodu pieska przewodniczącego związku zagrożony.
A jeśli, nie daj Boże, piesek zrobił siusiu, to świat by się chyba
zawali. Kpię, ale jest to przypadek klasycznego obrzucania kogoś gównem po to, by nawet po jego zmyciu jeszcze śmierdziało. Ale jeśli robi się to wobec przewodniczącego związku zawodowego, największego w kraju, który obalił poprzedni system
polityczny, to trzeba wyciągać wnioski i stawiać pytania.
Nie przechodzić nad tym do porządku dziennego, jakby nic się
nie stało. Domyślam się, że nawet przewodniczącemu Dudzie
koledzy związkowcy odradzali odkłamywania kalumnii i zmywania pomyj, jakie na niego wylano. Jednak zdecydował się na
konferencję prasową i odkłamanie „rewelacji liska”. W moim
przekonaniu postąpił słusznie. Jest takie powiedzenie:
„Wystarczy nie robić nic, by zło zwyciężyło”. Osobiście rozszerzam tę złotą myśl na sytuację tolerowania kłamstw, oszczerstw
i przekłamań, także zawodowych, używanych do robienia
ze związkowców ludzi nieodpowiedzialnych, interesownych lub
tępych. Jak w każdym środowisku, także i wśród związkowców
tacy ludzie mogą się trafić, jednak nie oni wykonują codzienną
pracę ukierunkowaną na walkę o prawa pracownicze i sprawiedliwość społeczną. Zdecydowana większość działaczy związkowych – etatowych i nieetatowych – wykonuje swoją pracę z zaangażowaniem i rzetelnie. Dlatego właśnie są krytykowani
w mediach oraz stawiani w złym świetle w propagandzie wewnętrznej spółek i przedsiębiorstw.

Na temat sytuacji w Grupie TAURON Polska Energia media,
w tym strony internetowe publikują takie oto treści, mające wykreować nieprawdziwy, prawie sielankowy obraz: „Wszystkie
zmiany w systemie organizacji pracy w Grupie są zawsze przedmiotem wnikliwych analiz i odbywają się z poszanowaniem przepisów prawa – w tym prawa pracy, prawa energetycznego, BHP
oraz innych praw pracowników, w tym układów zbiorowych pracy” albo: „Zmiany uzgadniane są ze wszystkimi interesariuszami, w szczególności ze stroną społeczną”.
Czy tak jest w istocie? Skąd w takim razie biorą się spory zbiorowe w spółkach Grupy? Spory, które za kwotę rzekomo 1000 zł
na pracownika w formie premii (?!) zarząd Grupy proponował
wygasić?
„Od lat w spółkach Grupy Tauron obowiązuje system wzrostu
wynagrodzeń ustalony przez pracodawców i związki zawodowe
w oparciu o osiągane wskaźniki ekonomiczne i poziom inflacji.”
O jakim systemie ten propagandowy slogan mówi? Nie istnieje
przecież ustawa o negocjacyjnym wzroście wynagrodzeń zasadniczych, którą można było nazywać systemem lub podstawą
prawną systemu (przypomnijmy – została zniesiona przez liberałów i lewicę). Związki zawodowe od lat nie otrzymują w Grupie
TAURON Polska Energia sprawozdań i dokumentów dotyczących
płac, ich poziomu, symulacji wzrostu i skutków wzrostu poszczególnych jej składników, które byłyby prawdziwe i kompletne,
czyli wiarygodne. Nigdy też nie otrzymują dokumentu w postaci
papierowej ze złożonym podpisem dyrektora ekonomicznego
czy członka zarządu. Nie otrzymują chociażby fragmentów sprawozdań rady nadzorczej, ani podmiotu badającego bilans spółki
(podpisanych). O jakim więc systemie mówimy? O systemie
wciskania związkowcom nieautoryzowanych, spreparowanych
danych liczbowych, dowolnie konfigurowanych według potrzeb?
Danych, które może sporządzić każdy, nawet krótko pracujący
w Grupie informatyk, któremu powie się, jaki ma być wynik?
Na podstawie takich danych i niby to deflacji władze nie widzą
możliwości podwyższania wynagrodzeń (oczywiście z wyjątkiem
swoich). To nazywamy systemem?
O jakim systemie mówimy, jeśli ponadzakładowe układy zbiorowe wypowiedziano w całości, a zakładowe są albo w fazie negocjowania po ciągle trwających reorganizacjach, albo po wypowiedzeniu czy zliberalizowaniu (czytaj: zniszczeniu części zapisów) prawa pracy?
„W 2014 r. według danych GUS mieliśmy w Polsce deflację,
w związku z tym podwyżka w oparciu o te wskaźniki nie była
możliwa.” Czy rzeczywiście? Czy naprawdę w roku 2014 w Polsce była deflacja? Gdzie można to sprawdzić i jaką metodą
ją obliczono? Wiemy, że Główny Urząd Statystyczny do jej obliczenia używa danych liczonych sumarycznie i globalnie, czyli
razem z produkcją gwoździ, farb i rozpuszczalników, czołgów
i prochu strzelniczego, trucizn i leków, prezerwatyw i sutann.
Ale co to ma wspólnego z inflacją lub deflacją koszyka podstawowych dóbr, które do życia potrzebuje przeciętny Polak? Jeśli
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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GUS wzorem lat minionych, gdy związki zawodowe wymuszały
prawidłowe wyliczanie wskaźnika inflacji niezbędnego do wyliczania wzrostu płac, wyliczałby go, biorąc pod uwagę: koszty
utrzymania mieszkania (opłaty, media, niezbędne koszty eksploatacyjne) oraz koszty utrzymania jednego członka rodziny
(m.in. środki czystości, odzież, żywność, wydatki na kulturę,
paliwo remonty i ewentualne inwestycje) to okazałoby się,
że nie ma i nigdy nie było żadnej deflacji, tylko inflacja na kilkulub kilkunastoprocentowym poziomie, która zżera miesięczne
zarobki przeciętnego pracobiorcy w sposób coraz bardziej dotkliwy.
Zupełnie odrębną, ale nierozerwalnie powiązaną sprawą jest,
że menedżment, rady nadzorcze (z których wyrugowano przedstawicieli załogi, aby nie mieli dostępu do prawdziwych danych)
oraz zarządy spółek przeznaczają ogromne, wypracowane przez
całą załogę środki finansowe na niekoniecznie potrzebne umowy konsultingowe, doradcze, usługowe, sponsoringowe, dotacje
itp. oraz na własne wysokie wynagrodzenia, ograniczając jednocześnie zatrudnienie i płace załogi. Nie jest to ani etyczne, ani
uzasadnione. Powoduje wzrost napięcia społecznego i rozwarstwianie grup społecznych. Prowadzi też do zaniku klasy średniej, która powinna być podstawą społeczeństwa (tzw. zachodniej demokracji).
Podwyżki w Grupie TAURON Polska Energia były i są możliwe.
Nie ma woli jednak partii rządzącej, która steruje Ministerstwem Skarbu Państwa, które z kolei steruje radą nadzorczą,
podwyższającą corocznie wysokie wynagrodzenia zarządów
i tolerującą spory zbiorowe oraz groźby strajku w podmiotach
zarządzanych.
Historia toczy koło. Po okresie odwilży i zachłyśnięcia się wolnością (zwłaszcza zaś otwartymi granicami) zaczynamy w Polsce
dostrzegać pazerność i nieuczciwość, także tą zwykłą ludzką
i społeczną, u części polityków oraz pracowników mediów.
Widzimy też skutki ich nieskrępowanego działania.
„Zarząd TAURON Polska Energia zaproponował stronie społecznej wypłatę premii, ale związki zawodowe odrzuciły tą propozycję. Obecnie trwają rozmowy w spółkach, gdyż strona społeczna
podjęła decyzję o kontynuacji negocjacji płacowych z poszczególnymi pracodawcami” – poinformowało biuro prasowe
TAURONU. Pomijam fakt złej redakcji tego komunikatu, który
nie mówi o tym, że wypłata premii nie miała być wypłacona
„stronie społecznej”, tylko pracownikom. Jest to błąd popełniony być może rozmyślnie, co nie zmienia faktu, że zdanie jest
błędnie zbudowane. Ważniejsze jest jednak coś innego, co przy
okazji rozważania skutków omawianego błędu jest bezkarnie
przemycane w treści komunikatu: „Zarząd TPE zaproponował
(…) wypłatę premii”. Tak odczytujemy tę część komunikatu.
Tymczasem nic takiego nie miało miejsca!!! Nawet przez sekundę. Nawet przez pomyłkę zarząd TAURONU nie zaproponował
pracobiorcom premii w zamian za ich ofiarną pracę, choćby
przy likwidacji zakłóceń, awarii itp. Podkreślam, nic takiego nie
miało miejsca. Zarząd TAURON Polska Energia zaproponował

w formie premii (ale tylko w formie) wypłatę kwot 600 zł plus
od 0 do 400 zł warunkowo (warunków jest szereg) pracownikom za to, że związki zawodowe zrezygnują (w praktyce jest to
bezprawne) ze wszystkich sporów zbiorowych z TAURONEM
zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy! Związki zawodowe
musiały więc z urzędu tego typu transakcję odrzucić. Nie miały
prawa sprzedawać sporów zbiorowych za – jak to nazwał pracodawca – „premie”. Premia za rezygnację ze sporów! Obrzydliwe.
Przyznam się, że nie rozumiem tych związkowców, którzy nie
odkłamują tego przekazu, mówiącego, że nie zgodzili się na
wypłatę premii dla pracowników. Przecież jak wykazałem,
to ewidentne kłamstwo. Nie zgodzili się na sprzedaż sporów
zbiorowych, to jest prawda. Dalej czytamy, że: „Obecnie trwają
rozmowy w spółkach, gdyż strona społeczna podjęła decyzję
o kontynuacji negocjacji płacowych z poszczególnymi pracodawcami”. Znowu dezinformacja. W rzeczywistości zarząd TAURON
Polska Energia po odrzuceniu przez związki zawodowe propozycji sprzedaży sporów zbiorowych w zamian za wypłaty niewliczanych nigdzie jednorazowych kwot pieniężnych ucieszył się,
bo – jak stwierdził prezes – „poprawi się wynik Grupy” i „nie
widzi możliwości zawarcia porozumienia płacowego na poziomie Grupy”. Wskazał też zarządy spółek Grupy jako właściwe do
dalszych ewentualnych rozmów płacowych czy mediacji, zdając
sobie jednocześnie sprawę z tego, że jego wola i zdanie jest
jednocześnie poleceniem dla władz spółek Grupy. W praktyce
więc zarządy te są ubezwłasnowolnione w tego typu sporach.
Wiedział więc, że związki zawodowe nic nie ugrają oraz to,
że kwoty, jakie pójdą na wynagrodzenie mediatorów z list rządowych, będą wydane (w 50% przez spółki i w 50% przez związki
zawodowe) niepotrzebnie. Właściwie bez powodu. Doskonale
wiedział, że żadna spółka nie zaproponuje nikomu, bez jego
zgody, nawet złotówki.
„Średnia płaca regularnie z roku na rok rośnie, a od 2011 r.
średnie wynagrodzenie w Grupie wzrosło o 13 %” . Być może
tak jest. Ale nie podano jednocześnie, że w tym samym czasie
zarządowi TAURON Polska Energia wzrosło o ponad 45% , nie
podano ilu i ile wzrosło wynagrodzenie w grupie dyrektorów,
doradców, radców i innych, wyłączonych poza kategorie zaszeregowania lub pracujących na kontraktach oraz czy część z ich
wynagrodzeń wliczono w podawany średni wzrost. Kolejna
zręcznie spreparowana wiadomość.
Według mojej oceny krajowe związki zawodowe powinny tego
typu dezinformacje konsekwentnie odkłamywać, opisywać
i omawiać na konferencjach prasowych, briefingach itp. W dość
krótkim czasie osiągnięto by co najmniej dwa rezultaty:
−
wzrost świadomości tej części pracowników, która umie
i lubi czytać (ze zrozumieniem) oraz słucha komunikatów, analizując ich treść,
−
ograniczenie propagandy wewnętrznej (nieuchronność
reakcji związkowej sprawiłaby, że nie nadużywano by
przekłamań i manipulacji wewnątrz firm).
ZBIGNIEW STĘPIEŃ
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Ciąg dalszy manipulacji i obrażania związkowców
W ostatnim numerze pisma „Fakty i mity” wykorzystano
publikację Newsweeka” obrzucającą błotem i gównem przewodniczącego NSSZ Solidarność Piotra Dudę, by tym samym
dokopać jak najszerzej funkcyjnym związkowcom. Artykuł zatytułowano „Koryto związkowe” (rozumiem, że niedługo pojawi
się także artykuł „Koryto dziennikarskie”, co ciekawe nigdy nie
opisywane, choć byłoby nader ciekawe, wręcz szlagierowe!).
Dodano w podtytule „Dudopodobnych są tysiące”, choć
– jak powszechnie wiadomo – związek „Solidarność” jest jedyny w swoim rodzaju – największy, najliczniejszy, a więc i stojący na jego czele przewodniczący jest jedynym tego typu szefem
związkowym. W dodatku szefem – menedżerem odpowiadającym za działalność gospodarczą tak potężnej organizacji
i członkiem rady nadzorczej jednej ze spółek związku. Nie ma
drugiego takiego przewodniczącego, więc redaktorka kłamie
z premedytacją, zamiast oddać mu honor, choćby za to, że
wykonuje swoje obowiązki za wynagrodzenie śmieszne w porównaniu do prezesów i dyrektorów firm zatrudniających
znacznie mniej pracowników niż on ma członków związku, także znacznie mniejsze wynagrodzenie niż pobierają dziennikarze reżimowi
i ci, którzy opluwają związki zawodowe.
To zresztą norma w naszym kraju – opluwanie wielkich ludzi
za wielką kasę, żeby niszczyć ich autorytet.
Dziennikarka podnieca się m.in. informacją, że Jastrzębska
Spółka Węglowa wydaje na funkcjonowanie pięćdziesięciu
zakładowych organizacji związkowych 11 mln zł, z czego ponad 90% na wynagrodzenia i ZUS. To podobno dołuje firmę.
Łatwo policzyć, że daje to kwotę 1833 zł miesięcznie (słownie:
tysiąc osiemset trzydzieści trzy zł) na jeden związek z tytułu
kosztów funkcjonowania organizacji, w części naliczanych samemu sobie (tj. firmie) za pomieszczenia, media itp. oraz temu
podobne koszty związkowe. Rzeczywiście szokująca suma…
Dziennikarka oczywiście z premedytacją nie podaje kosztów
administracyjnych tej samej spółki, które miesięcznie zapewne
liczone byłyby w setkach tysięcy, jeśli nie milionach złotych.
Ale co tam, trzeba czytelnikowi przedstawić tylko te koszty,
które jakoby są nieuzasadnione, bo dotyczą związków zawodowych. Przecież jest ich aż 50! W takim razie gdzie jest pani
redaktor dochodzenie dziennikarskie ujawniające, dlaczego
jest ich 50 ? Przecież wystarczy porozmawiać z członkami zało-

życielami tych pięćdziesięciu związków, by dowiedzieć się genezy i przyczyn powstania! Pisze pani, że powstały, bo to
50 etatów i chronionych miejsc pracy. Tylko dlatego? Doskonale pani wie, że nie tylko dlatego i absolutnie nie w większości wypadków. Gdyby pani rzetelnie podeszła do swoich obowiązków, musiałaby pani napisać prawdę, że większość związków powstała, ponieważ cała masa grup zawodowych jest
oszukiwana i wykorzystywana zarówno w JSW, jak i w wielu
(zbyt wielu) innych przedsiębiorstwach. Że pogarda pracodawców do przestrzegania prawa pracy i szanowania własnych
załóg, na garbach których wytwarzany jest PKB, jest wielka.
Ale po co o tym pisać, prawda pani redaktor? Przewodniczący
(z racji swoich zawodowych specjalizacji i dotychczasowych
etatów) zarabiają brutto od 3,5 do 15 tys. zł. To dołuje firmę
JSW? A ile zarabiali i zarabiają prezesi, dyrektorzy, doradcy,
radcy? Nie dziesiątki i setki tysięcy miesięcznie? Oni nie dołują
firmy? Firmy, która – dodajmy – w 2014 roku odprowadziła do
Skarbu Państwa ponad 7 mld zł? Ile wydano na zupełnie niepotrzebne umowy usługowe czy doradcze? O tym pani nie wie,
pani redaktor? To proszę porozmawiać z jednym z przewodniczących związku JSW. On pani powie.
Tak się składa pani redaktor, że to związki zawodowe w Polsce
doprowadziły do zmiany ustroju państwa, a nie dziennikarze.
Dokonały zmiany, z której także pani czerpie korzyść. Pani
„twórczość” w żadnym stopniu sytuacji w tym kraju nie poprawia. Natomiast miesza w głowach poprzez brak rzetelności
artykułu i prawdopodobnie świadome przekłamania lub niedopowiedzenia. Natomiast świadomie obraża pani funkcyjnych
związkowców, używając ogólnie słowa „spryciarze”, w dodatku
wyciskający „pośrednio z kieszeni podatnika maksimum
zysku”. Proszę te słowa odnieść do tantiem i wynagrodzeń
własnej grupy zawodowej, którą obowiązuje rzetelność, w tym
sprawdzanie otrzymywanych informacji, obiektywizm i uczciwość w przedstawianiu tła wydarzeń, zestawień liczbowych
i kwotowych danych. Tendencyjność i jednostronność pisanych przez panią artykułów typu „Koryto związkowe” zaprzecza tym wartościom. A jeśli tak, to „wyciska” pani „maksimum
zysku pośrednio od podatników”, w dodatku za wadliwie wykonaną pracę.
PS. Do pani wiadomości – ja za swoje artykuły nie pobieram
ani złotówki.
ZBIGNIEW STĘPIEŃ

Gazeta ZMIANY wydawana od maja 1999 roku przez Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego ukazuje się w nakładzie ponad czterech tysięcy egzemplarzy. 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?
Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy skuteczni i docieramy do dobrze zdefiniowanej
grupy odbiorców. O sile naszego oddziaływania przekonało się już wielu.
Zapraszamy Państwa do zamieszczania reklam i płatnych ogłoszeń w naszym piśmie, 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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Ważne dla organizacji członkowskich OZZZPRC

NOWA OBSŁUGA PRAWNA
30 września w Poznaniu podpisana została umowa o świadczeniu usług prawnych na rzecz Ogólnokrajowego Zrzeszenia
Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego i organizacji członkowskich z Kancelarią Radców Prawnych
„Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka Komandytowa
z Poznania.
Umowa obowiązuje od 1 października 2015 r. i została zawarta na czas nieokreślony. Wybór kancelarii poprzedzony
był procedurą konkursową prowadzoną przez zarząd Zrzeszenia. Oto najważniejsze dla zarządu i organizacji członkowskich
zapisy umowy:
§ 1 [przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę
[kancelaria - przyp. red.] na rzecz Zleceniodawcy [OZZZPRC
- przyp. red.] usług prawnych związanych z działalnością
związkową Zleceniodawcy (sporządzanie opinii prawnych,
bieżące doradztwo w zakresie działalności związkowej lub
z zakresu prawa pracy, opiniowanie aktów prawnych,
zastępstwo procesowe).
2. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca nie jest
upoważniony do reprezentowania Zleceniodawcy przed
sądami powszechnymi bez odrębnego pełnomocnictwa.
§ 3 [wykonywanie umowy]
1. Strony ustalają, że ze strony Zleceniodawcy mogą się
do Zleceniobiorcy zwracać z jednostkowymi zleceniami
umocowani przedstawiciele organów Zleceniodawcy lub
umocowani przedstawiciele członków Zleceniodawcy
(zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe).
Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać jednostkowe zlecenia według kolejności ich wpływu, chyba że strony ustalą wspólnie inną kolejność.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest określić stan faktyczny,
którego dotyczyć ma opinia prawna, przedstawić swoje
stanowisko w sprawie oraz sprecyzować pytania, na które
powinien w opinii odpowiedzieć Zleceniobiorca.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do bieżącego konsultowania lub udzielania ustnych bądź pisemnych informacji
w zakresie zlecanych spraw. Zleceniobiorca zobowiązany
jest sporządzać opinie prawne, o których mowa w par. 1
ust. 1 niniejszej umowy, w terminie do 3 dni roboczych
w zakresie bieżących spraw oraz w terminie 7 do 14 dni
roboczych w zakresie złożonych problemów (np. analiza
treści ZUZP, PUZP, pakietów socjalnych, regulaminów, porozumień zbiorowych, itp.), wymagających szerszej analizy
i zwiększonego nakładu pracy, licząc od dnia otrzymania
zlecenia w myśl ust. 1 niniejszego paragrafu. W zakresie
opiniowania aktów prawnych Zleceniodawca zobowiązany

jest przedstawić projekt aktu prawnego oraz przedstawić
swoje stanowisko w sprawie. Zleceniobiorca zobowiązany
jest sporządzić opinię na temat aktu prawnego w terminie
wspólnie uzgodnionym. Opinia może dotyczyć jedynie zgodności regulacji projektowanego aktu prawnego z aktualnie
obowiązującym stanem prawnym. W przypadku znacznej
ilości zleceń, w szczególności w przypadku wpłynięcia
w krótkim okresie czasu kilku zleceń jednostkowych
(przede wszystkim zawierających złożone problemy prawne) lub podejmowanych czynności procesowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, czas
realizacji zleceń może ulec wydłużeniu.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać umowę ze
starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad
etyki zawodowej, w szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w rozprawach sądowych (w tym do ewentualnego zapewnienia substytucji)
oraz do wnoszenia środków odwoławczych, gdy zajdzie
taka potrzeba.
§ 4 [wynagrodzenie]
2. Honorarium Zleceniobiorcy za prowadzenie spraw sądowych będzie określone dodatkowo zgodnie z regulacjami
przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
i płatne przez Zleceniodawcę po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia Sądu, a także w przypadku zawarcia z drugą
stroną ugody sądowej lub pozasądowej. Prowadzenie
spraw, o których mowa powyżej, wymaga odrębnego zlecenia.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w ten sposób, że po zakończeniu każdego miesiąca Zleceniobiorca wystawi i prześle
Zleceniodawcy listem poleconym fakturę VAT za dany miesiąc, z terminem płatności 7 dni, a Zleceniodawca w tym
terminie dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Strony zgodnie postanawiają, że jakiekolwiek zastrzeżenia Zleceniodawcy nie mogą wstrzymywać zapłaty należności Zleceniobiorcy, w szczególności
w bezspornym zakresie.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zlecenia kancelarii uczestnictwa lub reprezentowania Zleceniodawcy
lub związku zawodowego (ich reprezentacji) w rozmowach,
negocjacjach np. PUZP, ZUZP, sporach zbiorowych, porozumień płacowych, pakietów socjalnych, umów społecznych,
itp. Zleceniobiorcy przysługuje odrębne wynagrodzenie,
którego wysokość strony wspólnie ustalą lub wprowadzą
odmienne zasady wynagrodzenia Zleceniobiorcy w tym
zakresie.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1, 2 i 5 Par. 4 nie obejmuje kosztów wyjazdów Zleceniobiorcy poza Poznań. Koszty
wyjazdów zostaną zwrócone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę według zestawienia kosztów i obejmować będą
jedynie koszty przejazdów (według rachunków za paliwo
lub biletów za przejazd) oraz koniecznego pobytu (według
rachunków). Strony zgodnie postanawiają ze koszty prze(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.

UMOWY O PRACĘ PO NOWEMU
Nowelizacja ustawy Kodeks pracy zawiera nową regulację
umów o pracę. Ustawa przewiduje trzy typy umowy: umowę na
okres próbny, umowę na czas określony i umowę na czas nieokreślony. Z ustawy usunięto umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy.
Kodeks pracy po zmianach umożliwi zawieranie z pracownikiem wielu umów na okres próbny. Takie działanie będzie dopuszczalne, jeśli kolejna umowa na okres próbny dotyczyć
będzie pracy na innym stanowisku. W związku z tym bardzo
trudne będzie dochodzenie roszczeń w razie kolejnej takiej
umowy – wystarczy, że pracodawca zatrudni pracownika na
stanowisku o zmienionej nazwie lub z nieco zmienionym
zakresem obowiązków.
W ustawie wprowadzono limit czasowy zawierania umów
o pracę na czas określony. Długość tych umów nie może przekraczać łącznie 33 miesięcy – niezależnie od tego, czy będzie
to jedna czy dwie umowy. Od tej zasady przewidziany jest wyjątek, że można zawierać umowy na czas określony dłuższy niż
33 miesiące i w liczbie większej niż trzy, gdy pracodawca
wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które
uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy. Przesłanki te należy wskazać
w umowie o pracę. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany
jest zawiadomić okręgowego inspektora pracy. Jednak poza
tym przepis nie wprowadza żadnej sankcji w razie niewykonania tego obowiązku – Państwowa Inspekcja Pracy nie ma
kompetencji do badania takich przesłanek ani do ewentualnego karania w takich sytuacjach. Przesłankę obiektywną w tym
przypadku stwierdza pracodawca, ale obiektywność może zbadać jedynie sąd. Należy zaznaczyć, że klauzula obiektywnych
przyczyn to furtka, której nie będzie można kontrolować.
W praktyce rzadko zatrudnia się pracowników na czas określony do konkretnego projektu czy przedsięwzięcia. Przeważnie
umowa na czas określony jest zawierana w celu przerzucenia
na pracownika ryzyka ekonomicznego ponoszonego przez pracodawcę. Tę klauzulę będzie oceniał sąd w ewentualnym procesie.

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.
Nowelizacja wprowadza nowe okresy wypowiedzenia umów na
czas określony tj.
1. dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej
niż 6 miesięcy,
2. jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3. trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Nie za bardzo zrozumiały jest sens tego przepisu, mając
na uwadze fakt, że umowy na czas określony mają być zawierane na krótkie okresy. Przepis zakłada przecież, że okres wypowiedzenia ma wynosić 3 miesiące w razie zatrudnienia
na okres minimum 3 lat, czyli 36 miesięcy, a przecież z przepisów cytowanych wyżej wynika, że maksymalny okres zatrudnienia to 33 miesiące, dłuższe zatrudnienie może następować
w sytuacjach wyjątkowych. Nawet jeśli doda się do tego okresu 3 miesiące umowy zawartej na okres próbny, to i tak do
zakończenia 36 miesiąca będzie obowiązywał miesięczny
okres wypowiedzenia. Tymczasem jako normę dla umów
„wyjątkowych” wprowadza się dłuższe okresy wypowiedzenia.
Samo wydłużenie okresów wypowiedzenia dla umów zawartych na czas określony należy ocenić pozytywne, ponieważ
właśnie okres wypowiedzenia był przeważnie podstawą decyzji
niezatrudnianiu na umowę na czas nieokreślony.
Niestety powielono przepis dotyczący uprawnień pracownika
w razie rozwiązania umowy o pracę w sposób niezgodny
z przepisami. Powiela się niekonstytucyjny przepis uderzający
w działaczy związkowych objętych ochron przed wypowiedzeniem, który częściowo został uchylony na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2010 r. – sygn. akt P 4/10
(Dz.U. z 2010 r. Nr 135, poz. 912). Pracownicy korzystający
z ochrony związkowej mają prawo żądania przywrócenia
do pracy.
Nowelizacja zawiera także przepisy przejściowe dotyczące
umów, które już zostały zawarte i umów na czas wykonania
określonej pracy. Warto zapoznać się z tymi zasadami, ponie(Ciąg dalszy na stronie 11)
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jektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, nie będzie
stała strona rządowa.

(Ciąg dalszy ze strony 5)

dzeniu.
W kwestii pierwszego przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego ustalono, że będzie nim przedstawiciel strony
związkowej, a zatem w praktyce przewodniczący jednej
z trzech centrali związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność albo OPZZ. Na razie nie wskazano,
kto konkretnie. Liderzy związkowi porozumieją się w tej sprawie do czasu zwołania pierwszego posiedzenia Rady.
Partnerzy społeczni uzgodnili również, którymi zespołami
problemowymi Rady będą kierować poszczególne organizacje. Zespołów ma być dziewięć, z czego pięcioma kierować
będą przedstawicie organizacji pracodawców, zaś czterema
– związków zawodowych. Na czele żadnego z zespołów,
zgodnie z uzgodnieniami podjętymi na etapie prac nad pro-

Przyjęto również rozwiązanie, w myśl którego dyrektor Biura
Rady ma zostać wyłoniony w drodze konkursu. Jego zasady
zostaną określone w najbliższych dniach. Przygotuje je Departament Dialogu Społecznego MPiPS z sekretarzami stron,
którzy dopracują także, w ciągu kolejnych dni, projekty
uzgodnionych regulaminów.
Obecnie strony Rady Dialogu Społecznego czekają na mianowanie wskazanych przez nich członków Rady przez Prezydenta RP, który ma taką kompetencję na podstawie ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego. Propozycje przedstawicieli stron związkowej,
pracodawców i rządowej zostały już do prezydenta przesłane.
Na podstawie www.fzz.org.pl

(Ciąg dalszy ze strony 10)

waż w okresie wchodzenia w życie ustawy będą one bardzo ważne dla umów,
które obowiązują w dacie jej wejścia w życie.
Podsumowując, ustawa określa zasady zawierania umów na czas określony
i umów na okres próbny. Ustawa wprowadza nowe, dłuższe okresy wypowiedzenia umowy na czas określony, takie same jak w przypadku umów zawieranych na
czas nieokreślony. Ustawa daje pracodawcom możliwość zawierania kilku umów
na czas określony na bardzo długi okres poprzez użycie klauzuli obiektywnych
przyczyn, której określenie będzie leżało w gestii pracodawców. Poza tym możliwe
będzie zawieranie kilku umów na okres próbny u tego samego pracodawcy
– ustawa w tym zakresie nie wprowadza skutecznego regulującego mechanizmu.
Małgorzata Karolczyk-Pundyk
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jazdu na rozprawy sądowe oraz ewentualne koszty pobytu z tym związane
pokryte zostaną przez organizacje związkowe zlecające zastępstwo procesowe (one też będą obciążone fakturą w tym względzie).
Osobą odpowiedzialną z ramienia prezydium Zrzeszenia za realizację tejże umowy jest wiceprzewodniczący Krzysztof Kisielewski – tel. 782 820 144.
Dane teleadresowe:
Kancelaria Radców Prawnych
„Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka Komandytowa
pl. Wolności 5/6a
61-738 Poznań
tel: 61 / 852 58 54, faks: 61 / 851 03 83
e-mail: kancelaria@kancelariaradcowprawnych.eu

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:
Magdalena Pokora
tel. 500 234 664
e-mail: magdazarychta@wp.pl
Gazeta bezpłatna
Nakład: 5000 egz.
ISSN 1641-7208

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.

