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Po wyborach w Radzie Społecznej  

w TAURON Polska Energia 
 

27 listopada odbyły się wybory do Rady Społecznej Grupy Kapi-
tałowej TAURON Polska Energia SA na kolejną kadencję obej-
mującą lata 2012-2016. Jej przewodniczącym został Zbigniew 
Dykowski (TAURON Wytwarzanie), szef Sekcji Elektrowni na 
Węgiel Kamienny OZZZPRC. Funkcję sekretarza pełnić będzie 
Krzysztof Kisielewski (TAURON Dystrybucja), wiceprzewodni-
czący naszego Zrzeszenia. 
 
Rada Społeczna to ciało powołane na wzór Komisji Trójstron-

nej. Skupia organizacje związkowe zrzeszone w reprezentatyw-
nych centralach związkowych: Forum Związków Zawodowych, 
NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Jej celem jest reprezentowanie 
pracowników przed właścicielem, czyli TAURON Polska Energia 
SA.  
 
– W skład Rady Społecznej wchodzi 27 przedstawicieli wszyst-
kich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Można 
więc powiedzieć, że jest to najwyższa reprezentacja związko-
wa, z którą zarząd konsultuje najważniejsze dla przedsiębior-
stwa sprawy – mówi przewodniczący Zbigniew Dykowski.  
 
Rada Społeczna wybierana jest na czteroletnią kadencję. (MZ) 

Z prac sekcji energetycznych 
 
W dniach 5-7 grudnia w Skępem odbyło się kolejne połączone 
posiedzenie sekcji energetycznych OZZZPRC, tj. Sekcji Elek-
trowni na Węgiel Kamienny i Sekcji Elektrowni na Węgiel Bru-
natny. Podczas spotkania omawiano sytuację w branży energe-
tycznej, gdzie obecnie największym problemem jest dokonują-
ca się restrukturyzacja wewnątrz grup. Rodzi ona obawy, jeśli 
chodzi o zatrudnienie, płace, świadczenia socjalne.  
 
Uczestniczący w obradach sekcji Roman Michalski, przewodni-
czący Zrzeszenia szczegółowo omówił przygotowaną na zlece-
nie naszej centrali przez prof. Jerzego Wratnego opinię doty-

czącą możliwości przeprowadzenia strajku na tzw. instalacjach 
wrażliwych. Temat ten wywołał gorącą dyskusję. 
 
– Okazuje się, że poziom determinacji społecznej jest już tak 
duży, że wiele organizacji związkowych gotowych jest sięgnąć 
po najostrzejsze narzędzia, takie jak np. strajk, w celu ratowa-
nia miejsc pracy – mówi Zbigniew Dykowski, przewodniczący 
Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny OZZZPRC. 
 
Podczas spotkania rozmawiano także o nowelizacji kodeksu 
pracy, szczególnie w kontekście zmian dotyczących czasu pra-
cy. Przewodniczący Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny 
przekazał członkom Zrzeszenia życzenia zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. (MZ) 

Bogdan Tokarski z Turowa  

nowym przewodniczącym  

Sekcji Elektrowni na Węgiel Brunatny 
 
 
Sekcja Elektrowni na Węgiel Brunatny OZZZPRC ma nowego 
przewodniczącego. Bogdan Tokarski z elektrowni w Turowie 
został wybrany podczas ostatniego posiedzenia sekcji, które 
odbyło się w Skępem. Poprosiliśmy nowo wybranego przewod-
niczącego o krótką prezentację: 
 
Od początku swojej kariery zawodowej, czyli  od 25 lat związa-
ny jestem z Elektrownią Turów, obecnie Polska Grupa Energe-
tyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA,  Oddział 
Elektrownia Turów. Przez wiele lat pracowałem w wydziale 
ruchu elektrycznego na stanowisku pierwszego dyżurnego 
elektroenergetyka, dziś jestem zatrudniony w wydziale logisty-
ki handlu na stanowisku specjalisty do spraw umów.  
 
Z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem.  Od chwili  
powstania  Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłe-
go w Elektrowni Turów jestem jego członkiem.  Przez szereg lat 
byłem przewodniczącym koła wydziałowego oraz członkiem 

zarządu związku. Już drugą kadencji pełnię funkcję wiceprze-
wodniczącego MZZPRC w Elektrowni Turów. Teraz – z woli 
koleżanek i kolegów – zostałem wybrany na przewodniczącego 
Sekcji Elektrowni na Węgiel Brunatny. Z tego miejsca jeszcze 
raz chciałbym podziękować za zaufanie, którym minie obda-
rzono. Chcę też powiedzieć, że dołożę wszelkich starań,  
by nikogo nie zawieść.  
 
Mamy dużo do nadrobienia, ale myślę , że małymi kroczkami 
będziemy posuwać się do przodu. Jak już powiedziałem na 
pierwszym posiedzeniu: „Sekcja musi zacząć żyć swoim  
życiem”. Mam kilka pomysłów jak to zrobić, najpierw jednak 
muszą być one zaaprobowane przez członków sekcji.  
Na pewno chcemy czynnie uczestniczyć w codziennym życiu 
Zrzeszenia. W dobie przemian, które dokonują się w naszych 
zakładach pracy, nie możemy pozostawać bierni. Musimy usil-
nie zabiegać o prawa i przywileje pracownicze – to jedno  
z naszych podstawowych zadań.  
 
Dzięki wspólnym posiedzeniom Sekcji Elektrowni na Węgiel 
Brunatny i Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny mamy możli-
wość wymieniać się bieżącymi  informacjami. Myślę, że będzie-
my kontynuować tę udaną współpracę. 
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O problemach w branży koksowniczej 
 
4 grudnia w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się posiedzenie 
Sekcji Koksowniczo-Chemicznej OZZZPRC. Obrady zdominował 
temat sytuacji w polskich koksowniach. I tak: 
 
Na początku grudnia br. Koksownia „Victoria” w Wałbrzychu 
weszła do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od kilku lat wchodzi 
w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wcho-
dzi także Koksownia „Przyjaźń”. Trzecią koksownią, która funk-
cjonuje w ramach tego holdingu, jest Kombinat Koksochemicz-
ny Zabrze SA. Działania władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
zmierzają do połączenia tych trzech koksowni w jeden orga-
nizm. Ma to nastąpić z końcem 2014 r. W zaistniałej sytuacji 
organizacje związkowe podejmują próbę uzyskania reprezenta-
tywności wewnątrz grupy – w relacji do silnego związku górni-
ków oraz „Solidarności”. Podjęte zostały już stosowne kroki.  
 
Pracownicy wałbrzyskiej koksowni objęci są pakietem socjal-
nym, który obowiązuje do grudnia 2019 r. Z kolei załoga Kok-
sowni „Przyjaźń” nie jest objęta pakietem, gdyż weszła w skład 
grupy kapitałowej na innych zasadach. Strona związkowa przy-
gotowuje się obecnie do negocjacji ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy dla grupy koksowej.  
 
A z jakimi problemami obecnie borykają się koksownicy  
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? 
 
Przede wszystkim wydzielenie i przeniesienie pracowników 
poszczególnych koksowni do wydzielonych wcześniej z holdin-
gu spółek następuje w trybie art. 23’ kodeksu pracy. Przykła-
dem może być tu Laboratorium Badawczo-Pomiarowe – podję-
to próbę przekazania do niego pracowników wałbrzyskiej kok-
sowni, mimo że mieli oni zapewnioną ochronę wynikającą  
z pakietu socjalnego. Pracowników laboratorium spółki należą-
cej do koksowni z Dąbrowy Górniczej przeniesiono wiosną 
2010 r. 
 

 Z kolei w Koksowni „Przyjaźń” organizacje związkowe przygo-
towują się do negocjacji ponadzakładowego układu Zbiorowe-
go pracy. Przedstawiciele pracodawcy w tej koksowni zapropo-
nowali likwidację urlopów zdrowotnych oraz posiłków profilak-
tycznych w zamian za rekompensatę finansową. 
 
Warto dodać, że organizacja związkowa z trzeciej koksowni  
w tej grupie, czyli ta z Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu 
planuje przystąpienie do struktur naszego  Zrzeszenia. 
 
Tymczasem w największej koksowni w Europie, tj. w Zdzieszo-
wicach, sytuacja pracowników również nie jest stabilna.  
W 2010 r. Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice" sp. z o.o. stały 
się Oddziałem ArcelorMittal Poland SA. W spółce tej nie obo-
wiązuje układ zbiorowy pracy, a jego zapisy obowiązują jedynie 
w indywidualnych umowach o pracę z pracownikami. Celem 
władz koncernu ArcelorMittal Poland SA jest, by pracownicy 
oddziału w Zdzieszowicach pracowali na tych samych zasa-
dach co zatrudnieni w pozostałych oddziałach.  
 
Obecnie rozpoczęły się negocjacje układu zbiorowego pracy 
dla pracowników zdzieszowickiego oddziału. Propozycje złożo-
ne przez pracodawcę są o wiele mniej korzystne niż dotych-
czas obowiązujące i są oczywiście wzorowane na zapisach 
układowych dla pozostałych pracowników ArcelorMittal Poland 
SA. Dla strony związkowej są one nie do przyjęcia przede 
wszystkim dlatego, że przyłączenie do koncernu nie może przy-
nosić załodze strat w wynagrodzeniu. Z tego głównie powodu 
integracja jest bardzo źle odbierana przez pracowników.  
Ponadto w skład ArcelorMittal Poland SA wchodzi kilka hut,  
w których obowiązywały różne układy zbiorowe pracy, podczas 
ujednolicania ich zapisów stosowano jednak generalną zasa-
dę, że nikt nie może stracić. Szkoda, że w przypadku pracowni-
ków ze Zdzieszowic nie kierowano się tą zasadą. Negocjacje 
trwają. 

MAŁGORZATA PANDEL 
Wiceprzewodnicząca OZZZPRC 

Związkowcy przygotowują się do konsolidacji polskiej chemii 

Przedstawiciele największych organizacji związkowych dzia-
łających w przedsiębiorstwach chemicznych w Kędzierzy-
nie, Tarnowie, Puławach i Policach spotkali się 13 grudnia 
2012 r. w Puławach w celu omówienia sytuacji w poszcze-
gólnych firmach w związku z trwającym procesem konsoli-
dacji. Związkowcy chcą też wypracowania wspólnej związ-
kowej strategii wobec dokonujących się przemian. 
 
Podczas spotkania po raz kolejny potwierdzono wolę 
wspólnego działania w obronie interesów pracowników.  
Za kluczowe uznano doprowadzenie do negocjacji umowy 
społecznej w nowo powstałym podmiocie – miałaby ona 
zabezpieczyć pracowników konsolidowanych przedsię-
biorstw. W wyniku burzliwej dyskusji przyjęto kierunki dzia-
łania w tej sprawie oraz wyznaczono termin kolejnego  
posiedzenia na pierwszą połowę stycznia 2013 roku. 
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Konsolidacji nie będzie? 
Tarnów przejmuje Puławy 

 
 
Brak konsolidacji Zakładów Azotowych Tarnów i Zakładów Azo-
towych Puławy może skutkować kolejną próbą wrogiego prze-
jęcia obu spółek – powiedział portalowi wnp.pl były minister 
skarbu Aleksander Grad. Jego zdaniem dalszemu rozwojowi 
sytuacji pilnie przygląda się m.in. rosyjska Grupa Acron.  
/wnp.pl/ 
 
Jeszcze kilka tygodni temu zarządy obu spółek (tj. Tarnowa  
i Puław), przedstawiciele ministra skarbu i media jednym gło-
sem mówili, że jedyne, co może uratować Grupę Tarnów i Gru-
pę Puławy przed wrogim przejęciem, to konsolidacja. Przekony-
wano nas wszystkich, że skonsolidowane spółki utworzą wspól-
ną Grupę Azoty i pod nową marką, na równych zasadach kro-
czyć będą ku przyszłości z podniesioną głową. I nie straszne im 
wówczas będą światowe rynki (zdaniem wiceministra skarbu 
Pawła Tamborskiego, jeżeli chodzi o rynek nawozowy, nowa 
grupa ma szansę stać się numerem dwa na europejskim ryn-
ku), ani zakusy biznesmenów z kapitałem, chcących kupić któ-
rąś ze spółek. 
 
Gwarancje są, ale ustne 

 
W sprawie konsolidacji spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej 
odbyło się już kilka spotkań z przedstawicielami Ministerstwa 
Skarbu Państwa. Niektóre z tych spotkań odbywają się oficjal-
nie (jak np. w sejmie w ramach sejmowej komisji skarbu pań-
stwa) – wówczas na sali znajduje się protokolant,  
a przedstawiciele ministra ważą każde słowo. Odbywają się 
jednak i takie spotkania, które z pozoru wyglądają na oficjalne, 
okazuje się jednak, że nie są protokołowane. Ich gospodarzem 
jest Ministerstwo Skarbu Państwa i to ono ustala reguły np. 
takie, że można wyprosić z sali niewygodnych przedstawicieli 
związków zawodowych (!), a innych publicznie napominać, gdy 
zbyt dosłownie biorą swoją rolę. Bo chyba powinni traktować 
swoją działalność na niby, tak jak na niby odbywają się te spo-
tkania (…). 
 
Zatem na spotkaniach, które odbywają się w Centrum Partner-
stwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, można usłyszeć 
wszystko, czego tylko dusza zapragnie, bo tak, jak już wspo-
mniałem, nie są one protokołowane i tak naprawdę nie ma na 
nich mowy o żadnych kluczowych ustaleniach. (…) Wspominam 
o tych spotkaniach z jednego względu: by unaocznić, w jak 
mętnej wodzie poruszamy się w całym procesie zwanym konso-
lidacją i jak ta woda jest nadal mącona, by trudno było złapać 
klarowny obraz tego, co nas czeka w niedalekiej przyszłości.  
 
I tak, podczas październikowego spotkania wiceminister  
Paweł Tamborski zdał relację z sytuacji, z którą mamy obecnie 
do czynienia. Zaczął od przypomnienia, że Puławy i Tarnów 

uczestniczą w procesie konsol idacj i  ze względu na to,  
że obie spółki są wpisane do programu prywatyzacji, który rząd 
przyjął na lata 2012-2013, co oznacza intencję rządu  
– sprzedaż. Podkreślił, że to nie jest nowy pomysł i sprzedaż 
obu spółek planowana była od lat. W międzyczasie pojawiały 
się różne koncepcje, w tym konsolidacja. Był też pomysł sprze-
daży spółek Ciech, Puław i Tarnowa razem jednemu inwestoro-
wi. Był pomysł Nafty Polskiej i, jak zauważył minister, ta kon-
cepcja również była rozpatrywana w dzisiejszej sytuacji.  
 
Nie przypadkowo wyróżniłem słowo konsolidacja. Ten sam 
minister bowiem już kilka tygodni później, ale w innym miejscu  
i w innym gronie (w sejmie przy posłach) powiedział coś zupeł-
nie odmiennego: że nie mamy do czynienia z konsolidacją,  
lecz z przejęciem, a jedynie intencją ministra skarbu państwa 
jest, by to przejęcie odbywało się na zasadach konsolidacji  
i równorzędności. Nikt jednak tego nie zagwarantuje. Mało 
tego, minister przekonywał, że skonsolidowane grupy utworzą 
wspólny podmiot pod nazwą Grupa Azoty. Tymczasem okazuje 
się, że Tarnów już zmienił nazwę, tak więc to właśnie Grupa 
Azoty przejmie Puławy. To tak, jakby przyszedł do kogoś do 
domu kolega z nieznanym osobnikiem  i powiedział, żeby dać 
temu osobnikowi 1000 zł, a gdy poprosilibyśmy o sporządzenie 
umowy pożyczki z określeniem jej warunków, usłyszelibyśmy, 
że to będzie pożyczka nieformalnie, formalnie zaś mamy dać 
te pieniądze. Kolega zobowiązuje się, że będzie gwarantem,  
że intencje tej transakcji były inne. Co nam po takiej gwaran-
cji? Możemy tylko się domyślać, co obaj panowie zrobią  
z naszymi pieniędzmi i tymi ustnymi gwarancjami czy intencja-
mi. To oczywiście uproszczenie, ale unaocznia problem. Ktoś 
nam nie mówi od początku całej prawdy. Dlaczego? 
 
Skonsolidować i sprzedać 

 
Drugim problemem, który pojawia się w chwili przejęcia  
Puław przez Tarnów, jest zabezpieczenie obu podmiotów przed 
przejęciem przez kogoś trzeciego. Nietrudno sobie wyobrazić, 
jakimi środkami dysponują, bądź mogą dysponować Rosjanie. 
Skonsolidowana grupa, która ma dodatkowo komponent pe-
trochemiczny (podpisana niedawno umowa Tarnowa z Loto-
sem), to nie lada gratka. Tym bardziej, że Lotos zabezpieczony 
jest przed sprzedażą ustawą, zatem dobranie się do jego dóbr 
od strony spółki petrochemicznej może być kuszące. Do tego 
potencjalny rosyjski inwestor może zablokować inwestycje 
związane z gazem łupkowym, bo przecież będzie miał tańszy 
gaz ze Wschodu, no i dostanie w prezencie technologię, o któ-
rą zabiegał (np. melaminę) wraz ze specjalistami. I to tanio. 
Łatwy kąsek? Nie twierdzę, że oferta już została złożona, ale 
niepokoi mnie, czemu nikt nie bierze pod uwagę, że w krótkim 
czasie po przejęciu Puław może się taka pojawić? Zapytany  
o to minister odpowiada, że zagrożenia nie widzi. Jednak pyta-
ny o możliwość wykreślenia obu firm z listy spółek wpisanych 
do planu prywatyzacji na 2012-2013 zatwierdzonego przez 
Radę Ministrów, nie widzi takiej potrzeby. Zatem z jednej stro-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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ny przekonuje nas, że konsolidacja (przejęcie) jest po to,  
by bronić obie firmy przed sprzedażą, z drugiej zaś nie ma zgo-
dy na wykreślenie ich z listy spółek na sprzedaż. Nie godzi się 
także na zabezpieczenie ustawowo zachowania przez skarb 
państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych upraw-
nień w polskich zakładach azotowych: Puławy SA i Azoty Tar-
nów SA. To jakiś dziwny dualizm. Minister przekonuje, że gwa-
rantem tego, że obie spółki (czy też Grupa Azoty) nie zostaną 
sprzedane jest rząd Platformy Obywatelskiej, bo przecież nie 
broniłby obu spółek przed sprzedażą, by je później sprzedać. 
Ale nie godzi się też na zabezpieczenie ich ani ustawowo, ani 
choćby poprzez zdjęcie z listy spółek przeznaczonych do prywa-
tyzacji w najbliższym czasie. Dlaczego? 
 
Prokurator sprawdzi dlaczego 

 
Dużo tych pytań prawda? A to dopiero wierzchołek góry.  
Do tego dochodzą zasady przejęcia (bez zaangażowania środ-
ków Tarnowa i na narzuconych przez Tarnów zasadach), brak 
reakcji zarządu Zakładów Azotowych Puławy SA (jak choćby  
w przypadku wezwania Synthosu), obawa przed rozwiązaniem 
spółki w Puławach oraz uzasadnione obawy o los pracowni-
ków. Nikt nie chce pojawiających się wątpliwości rozwiać,  
a każdy, kto stawia pytania lub podejmuje realne działania,  
by bronić zakład i pracowników przed przejęciem na nieja-
snych zasadach, traktowany jest co najmniej jakby upomniał 
się u Rosjan o Tupolewa.  
 
W związku z tym zarząd puławskiego Związku Zawodowego 
Pracowników Ruchu Ciągłego i Społecznego Związku Zawodo-
wego, wspólnie z Solidarną Polską (tj. posłem Jarosławem 
Żaczkiem) przygotowali inicjatywę ustawodawczą mającą  
na celu zachowanie przez Skarb Państwa lub państwowe oso-
by prawne szczególnych uprawnień w polskich zakładach azo-

towych: Puławy SA i Azoty Tarnów SA. Ustawa ma gwarantować 
obu spółkom nadzór właścicielski skarbu państwa. Jest to 
szczególnie istotne w chwili, gdy oba podmioty nadal znajdują 
się w „Planie prywatyzacji na lata 2012-2013”. 
 
Ale to nie wszystko, posłowie Solidarnej Polski przygotowali 
także zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych. Jak czytamy 
w uzasadnieniu do zawiadomienia, Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa nie daje rękojmi dokonania prywatyzacji posiadanych 
pakietów akcji w tak strategicznych z punktu widzenia gospo-
darki gazowej, bezpieczeństwa energetycznego, niezależności 
żywnościowej państwa, konkurencyjności branży rolnej i rolno-
spożywczej podmiotach gospodarczych – w sposób optymalny, 
nie powinno się tych decyzji w obecnym stanie rzeczy podejmo-
wać, a pakiety akcji należące do skarbu państwa winny pozo-
stać własnością skarbu państwa. Oba pisma – ustawa  
i zawiadomienie – zostały złożone do właściwych organów  
17 grudnia br.  
 
Jak podsumować dotychczasowy proces „konsolidacji”?  
Gdyby tę naszą konsolidację zwizualizować jako człowieka,  
to teraz byłaby zapewne przedstawiana z zakrytymi czarnym 
paskiem oczami. Bo okazała się wielkim oszustwem i dziś, 
zamiast niej, mamy przejęcie. Miejmy nadzieję, że nikt, kto 
bierze udział w tym przedsięwzięciu, nie skończy jak ta nasza 
zwizualizowana konsolidacja. Żyjemy w państwie prawa i po-
winniśmy się w granicach tego prawa poruszać. Liczymy,  
że prokurator generalny nie schowa zawiadomienia o uzasad-
nionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do szuflady  
i rozwieje wszystkie wątpliwości.  
 

WOJCIECH A. POKORA 
 

Artykuł w całości ukazał się w grudniowym numerze biuletynu 

ZZPRC Zakładów Azotowych Puławy SA „Nadchodzą Zmiany” 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
 

Projekt zmian w kodeksie pracy 
 
W ostatnich dniach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

przesłało do konsultacji projekt nowelizacji kodeksu pracy. Jaki 

cel przyświecał resortowi?  

 
W uzasadnieniu do napisano m.in., że projektowana ustawa 
ma na celu wprowadzenie do kodeksu pracy rozwiązań, które 
pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy  
w zakładach pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną 
organizację czasu pracy, wpłynąć na zwiększenie konkurencyj-
ności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie dotychczasowych  
i tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto umożliwi  
pracownikom - poprzez korzystanie z ruchomego czasu pracy - 
łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym, zwiększy 
przestrzeń porozumień zawieranych przez pracodawców  
i reprezentację pracowników. 
 

Światowy kryzys gospodarczy pociąga za sobą niższy popyt na 
produkowane towary i świadczone usługi, to z kolei skutkuje 
problemami finansowymi przedsiębiorstw i związanymi z tym 
redukcjami zatrudnienia w zakładach pracy. Efektem jest wy-
soka stopa bezrobocia, generująca dodatkowe koszty m.in. dla 
budżetu państwa oraz Funduszu Pracy. 
 
Projektowane niniejszą ustawą zmiany w zakresie czasu pracy 
umożliwią pracodawcom dostosowywanie czasu pracy do  
zapotrzebowania na pracę przy zachowaniu wszystkich  
dotychczas obowiązujących norm ochronnych. Tym samym 
będą sprzyjać utrzymaniu konkurencyjności prowadzonej dzia-
łalności oraz poziomu zatrudnienia. 
 
Projektowane zmiany obejmują dwa obszary: 

 
(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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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?  

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 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. 

ANNA ŁABUD Ź-NOWICKA 
 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURAŁOWICZ, HERMANN I WS PÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Bezpłatny dostęp do rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń  

oraz do rejestru znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym 

W związku z pojawieniem się na rynku komercyjnych ofert  
dotyczących odpłatnego dostępu do bazy przedsiębiorców oraz 
odpłatnego publikowania informacji o znakach towarowych, 
niniejsze opracowanie, wyjątkowo nie na temat związany  
z prawem pracy, ma na celu wskazanie praktycznych rozwią-
zań umożliwiających bezpłatny dostęp do informacji w przed-
miocie aktualnych rejestrów KRS oraz informacji o znakach 
towarowych.  
 

REJESTR KRS 
Darmowy dostęp do aktualnych rejestrów KRS, jak również 
przeglądanie Monitorów Sądowych i Gospodarczych możliwe 
jest poprzez udostępnioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
stronę internetową: https://ems.ms.gov.pl 
 
Korzystając z wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Sprawiedli-
wości, można bez żadnego problemu i zbędnych kosztów  
odszukać podmiot figurujący w rejestrze przedsiębiorców lub 
rejestrze stowarzyszeń KRS i zapoznać się z jego aktualnym 
odpisem.  
 
Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 4aa usta-
wy o Krajowym Rejestrze Sądowym – Dz.U. 2011 Nr 232,  
poz. 1378) pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktu-
alnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają 
moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez cen-
tralną informację. 
 
Jednocześnie zwraca się uwagę, że na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości zostało zamieszczone ostrzeżenie przed dzia-
łalnością podmiotów, które oferują odpłatny dostęp do bazy 
przedsiębiorców.  

REJESTR ZNAKÓW TOWAROWYCH 
Na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.pl 
znajduje się ogólnie dostępna baza danych przedmiotów wła-
sności przemysłowej zawierająca między innymi informacje 
dotyczące znaków towarowych (zgłoszonych, zarejestrowanych 
i „wygaszonych”). Bazy te są systematycznie aktualizowane,  
a korzystanie z nich jest nieodpłatne.  
 
Podmiot, którego znak towarowy został zgłoszony do Urzędu 
Patentowego  i następnie otrzymał decyzję o udzieleniu prawa 
ochronnego, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Urzędu 
Patentowego opłaty jednorazowej od zgłoszenia znaku, opłaty 
za jego publikację w „Wiadomościach Urzędu Patentowe-
go” (obecnie wynosi ona 90 zł) oraz opłat okresowych w związ-
ku z ochroną znaku towarowego, przy czym pierwszy okres,  
za jaki opłata jest uiszczana, wynosi 10 lat. Podmiot, którego 
znak towarowy został zarejestrowany, nie ma obowiązku uisz-
czania opłat innych niż wymienione powyżej i pobrane przez 
Urząd Patentowy.  
 
Z tego względu oferty składane przez podmioty komercyjne  
w zakresie świadczenia usług obejmujących publikacje infor-
macji o chronionych znakach towarowych w swoich bazach 
internetowych mają charakter dobrowolny, a podmiot, do któ-
rego oferta jest skierowana, nie ma obowiązku uiszczania 
opłat wskazanych w ofercie.  
 
Na stronie internetowej Urzędu Patentowego znajduje się 
ostrzeżenie, że takie działania „nie są inicjowane, ani autory-
zowane przez Urząd Patentowy RP oraz nie mają żadnego 
związku z działalnością Urzędu”. 
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WALKA O EGZAMINY KWALIFIKACYJNE,  
CZYLI JAK ZMUSIĆ PRACODAWCÓW DO STOSOWANIA PRAWA 

30 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 

Prawo energetyczne, która m.in. uchyliła art. 54 ust. 1a  

dotyczący  sprawdzania wymagań kwalifikacyjnych co 5 lat. 

Zatem zgodnie z art. 10 tejże ustawy świadectwa potwierdzają-

ce kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub 

sieci wydane przez komisje kwalifikacyjne na podstawie  

dotychczasowych przepisów stały się świadectwami beztermi-

nowymi, z wyłączeniem świadectw potwierdzających kwalifika-

cje zawodowe osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 

instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumen-

tów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które zachowu-

ją ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane. 

 
Jednak zaraz po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji,  
zaczęły pojawiać się problemy, część pracodawców bowiem 
nadal stoi na stanowisku, że przeprowadzanie okresowych 
egzaminów kwalifikacyjnych jest celowe. Tak jest np. w Tauron 
Dystrybucja SA. W ocenie działającego w tej firmie Związku 
Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, jak również usta-
wodawcy, egzaminy kwalifikacyjne z definicji służą nadaniu 
uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektroenergetycz-
nych, nie zaś podnoszeniu kwalifikacji i pogłębianiu wiedzy na 
temat bhp, działania urządzeń elektroenergetycznych i innych 
elementów związanych z pracą w energetyce. Nie ma na ten 
temat żadnych badań, ani innych merytorycznych materiałów 
potwierdzających tezy zgłoszone przez pracodawcę.   
 
Jak twierdzi Krzysztof Kisielewski, wiceprzewodniczący Ogólno-
krajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników 
Ruchu Ciągłego, z doświadczenia setek osób pracujących  
w ruchu ciągłym, w tym również przy obsłudze urządzeń elek-
troenergetycznych, wynika, że bezpieczeństwo pracy w elektro-
energetyce zależy przede wszystkim od: 
− dobrej jakości urządzeń i materiałów zabudowanych na 

sieciach elektroenergetycznych oraz odpowiednio szybkie-
go reagowania na potrzebę wymiany tych elementów sieci, 
które uznaje się za zużyte lub niebezpieczne w dalszej eks-
ploatacji, także tych uszkodzonych, 

− prawidłowo przeprowadzanych zabiegów eksploatacyjnych 
(w tym oględzin, przeglądów i remontów), 

− przestrzegania przepisów ogólnych (budowlanych i dotyczą-
cych obsługi), 

− organizacji i kultury pracy (w tym atmosfery pracy genero-
wanej przez kierownictwo), 

− wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji pracowników elektroe-
nergetyki, 

− właściwych narzędzi pracy i ich stosowanie, 
− odpowiedniej technologii pracy, 
− właściwych przepisów wewnętrznych, w tym kolejności czyn-

ności operacyjnych oraz ich stosowania, 
− obowiązkowych, bieżących i rzetelnych szkoleń pracowni-

ków oraz kadr w zakresie m.in. nowych przepisów, techno-
logii i urządzeń, 

− poziomu szkoleń podnoszących świadomość pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa pracy (z udziałem psychologów, 
specjalistów z dziedziny ruchu i praktyków). 

 
Prawie wszystkie z wymienionych elementów zapewniających 
bezpieczeństwo pracy są opisane w przepisach elektroenerge-
tycznych i nikt ich nie kwestionuje. Natomiast egzaminy kwalifi-
kacyjne nie są instrumentem bezpiecznej pracy, a jedynie dają 
prawo do podjęcia pracy w zawodzie i przy urządzeniach okre-
ślonych napięć. Ich okresowość nie daje się jednak wytłuma-
czyć racjonalnie.  
 
– Nie jest nam znany żaden fakt potwierdzający zasadność 
okresowości egzaminów kwalifikacyjnych. Wręcz przeciwnie  
– wszyscy pracownicy elektroenergetyki, którzy ulegli wypadko-
wi, mieli aktualne uprawnienia, przeszli też od jednego do kil-
ku egzaminów kwalifikacyjnych, a ich zaliczenie nie miało żad-
nego wpływu na przebieg zdarzenia oraz zachowanie poszko-
dowanego lub winnego zaistnienia wypadku. Nie stwierdzono 
też żadnej zależności pomiędzy liczbą zaliczonych egzaminów 
kwalifikacyjnych a wypadkowością. Stąd takie, a nie inne oce-
ny ustawodawcy i modyfikacja ustawy, która wprowadziła re-
gulację o bezterminowości egzaminu kwalifikacyjnego w ener-
getyce – mówi Krzysztof Kisielewski. 
 
Znamienne w tej polemice jest również przypomnienie,  
że w żadnym z tzw. niebezpiecznych zawodów (np. pilota stat-
ku powietrznego, marynarza, lekarza, dyspozytora metra,  
dyżurnego ruchu kolejowego) nie istnieją okresowe egzaminy 
kwalifikacyjne.  
 
– Stosowanie takowych w energetyce zawodowej na pewno 
umożliwia dwie rzeczy. Po pierwsze, przykrywa się „listkiem 
figowym” fakt nienależytego wywiązywania się z innych,  
wymienionych wcześniej elementów faktycznie wpływających 
na bezpieczeństwo pracy i obsługi, w tym słabych, nieobowiąz-
kowych szkoleń i ograniczanych (m.in. z powodu braków  
w zatrudnieniu) zabiegów eksploatacyjnych. Z drugiej zaś stro-
ny otwarta zostaje furtka umożliwiająca wielu osobom  
z tzw. komisji egzaminacyjnych na dorabianie do pensji, uspra-
wiedliwia się też niewykonywanie przez nich codziennych obo-
wiązków. Tezę tę potwierdza to, że w znakomitej większości 
tylko osoby związane w jakikolwiek sposób z przeprowadza-

 
(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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niem egzaminów (np. należące do SEP) podtrzymują zasad-
ność ich odbywania, przekonując kierownictwo spółki energe-
tycznej do wydawania stosownych poleceń służbowych – do-
daje wiceprzewodniczący Zrzeszenia.  
 
Według związkowców nieprawdziwy jest również jedynie po-
wierzchownie logiczny argument, że okresowość egzaminów 
kwalifikacyjnych wymusza podnoszenie wiedzy poprzez ko-
nieczność przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego. 
Dlaczego? Chociażby dlatego, że z góry zakłada się i toleruje 
fakt, że w okresie pomiędzy egzaminami kwalifikacyjnymi, czyli 
przez 5 lat, wiedza pracowników spada i… może okazać się 
niewystarczająca do wykonywania zawodu. Założenie to jest 
fałszywe, bo pracownicy energetyki, podobnie jak przedstawi-
ciele innych zawodów, w trosce także o własne bezpieczeń-
stwo, muszą uzupełniać i odnawiać wiedzę zawodową niemal 
każdego dnia. Teza ta jest też bardzo szkodliwa, ponieważ 
oznaczałaby, że zamiast organizacji szkoleń „w trosce o pod-
trzymanie poziomu wiedzy i podnoszenie bezpieczeństwa”,  
po każdym wypadku istniałaby uzasadniona potrzeba skraca-
nia okresowości egzaminów kwalifikacyjnych, aż do absurdal-
nej okresowości np. co kilka lub kilkanaście miesięcy.  
A to nadal nie gwarantowałoby większego bezpieczeństwa.  
 
Tak więc w związku z pojawiającymi się sytuacjami nagminne-
go przeprowadzania przez pracodawców okresowych egzami-
nów kwalifikacyjnych pomimo zmiany przepisów wprowadzają-
cych w określonych okolicznościach bezterminową ważność 
uprawnień, Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych 
Pracowników Ruchu Ciągłego zwróciło się do współpracującej  
z naszą centralą Kancelarii Radców Prawnych Jurałowicz, Her-
mann i Wspólnicy z Poznania o dokonanie analizy prawnej 
dotyczącej skutków wprowadzenia przez ustawodawcę zmian 
w art. 54 ustawy Prawo energetyczne. Analiza miała obejmo-
wać następujące elementy:  
 
1. Jakie warunki muszą być spełnione, aby nadane uprawnie-

nia były bezterminowe? 
2. Kiedy uprawnienia te tracą ważność?  
3. Czy zamiana zapisów ustawy Prawo energetyczne nie stoi  

w kolizji z innymi obowiązującymi w powyższych lub powią-
zanych z nimi sprawach przepisami? 

4. Analizy, opinie i orzeczenia wydane w sprawie przez inne 
instytucje i pomioty (Urząd Regulacji Energetyki, sądy, towa-
rzystwa) – o ile istnieją. 

5. Możliwe, prawnie przewidziane działania w celu zastosowa-
nia sankcji wobec łamiących prawo pracodawców. 

 
Konieczność uregulowania omawianych kwestii w sposób jed-
noznaczny spowodowała wystąpienie z dodatkowym wnio-
skiem do kancelarii prawnej o rozpatrzenie i wskazanie możli-
wych do podjęcia przez OZZZPRC działań i inicjatyw pozwalają-
cych w przyszłości na korzystanie przez pracowników z pełni 
praw wynikających z przeprowadzonej nowelizacji.  

Oto odpowiedź kancelarii: 
 
Ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 
w Dzienniku Ustaw w 29 września 2011 r. (Dz.U. 2011  
Nr 205, poz. 1208) i weszła w życie 30 października 2011 r. 
Na jej podstawie uchylony został art. 54 ust. 1a ustawy Prawo 
energetyczne (zwanej dalej „ustawą”), traktujący o sprawdza-
niu wymagań kwalifikacyjnych co 5 lat. Zgodnie z art. 10 tej 
ustawy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zakresie 
eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci wydane przez komi-
sje kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów 
stają się świadectwami bezterminowymi, z wyłączeniem świa-
dectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób zajmują-
cych się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świad-
czących usługi na rzecz konsumentów, mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorców, które zachowują ważność do czasu upły-
wu terminu, na jaki zostały wydane. 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1b i 1c ustawy, wpro-
wadzono jednak w pewnych okolicznościach obowiązek spraw-
dzenia spełniania wymagań kwalifikacyjnych. I tak, sprawdze-
nie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się w 
następujących przypadkach: 
1. w razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instala-

cji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi ich eksploatacji – w takiej sytuacji – na 
wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE 
lub innego organu właściwego w sprawach regulacji 
gospodarki paliwami i energią, sprawdzenie spełnienia 
wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć, 

2. wniosku pracodawcy:  
− gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urzą-

dzeń lub instalacji określonych posiada kwalifikacje 
potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych 
pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, 
instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy,  

− który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany 
parametrów urządzeń, instalacji lub sieci;  

3. osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji 
lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów  
w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz mikro-
przedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, 
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej, co pięć lat. 

 
Jak wynika z powyższego, co do zasady w stosunku do pracow-
ników wykonujących prace w zakresie eksploatacji urządzeń, 
instalacji lub sieci został zniesiony obowiązek potwierdzania 
kwalifikacji, gdyż świadectwa potwierdzające kwalifikacje stały 
się świadectwami bezterminowymi. Wyjątkiem  są osoby,  
o których mowa w wyżej przytoczonym art. 54 ust. 1b i 1c 
ustawy, które mają obowiązek potwierdzania  spełniania  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
 

 
(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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wymagań kwalifikacyjnych co pięć lat. Egzaminy te będą odby-
wały się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiada-
nia kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urzą-
dzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 Nr 89, poz. 828), zgodnie  
z którym: 

1. sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zaj-
mujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
przeprowadzają komisje kwalifikacyjne, w drodze orga-
nizowanego przez nią egzaminu, 

2. egzamin jest ustny i powinien wykazać wiedzę kandyda-
ta w zakresie określonym postanowieniami rozporzą-
dzenia, 

3. szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja i po-
wiadamia pisemnie osoby ubiegające się o potwierdze-
nie kwalifikacji, co najmniej 14 dni przed wyznaczoną 
datą egzaminu, 

4. na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja, 
w terminie 14 dni od dnia egzaminu, wydaje świadec-
two kwalifikacyjne.  

 
Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energe-
tycznych (Dz.U. 1999 Nr 80, poz. 912), istnieje obowiązek 
posiadania przez pracowników pracujących na czynnych urzą-
dzeniach i instalacjach energetycznych upoważnień do wyko-
nywania prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach ener-
getycznych. Akt ten nie reguluje jednak i nie nakłada obowiąz-
ku potwierdzania uzyskanych kwalifikacji.  
 
W świetle powyższego brak jest podstawy prawnej do nałoże-
nia na pracowników wykonujących prace w zakresie eksploat-
acji urządzeń, instalacji lub sieci obowiązku sprawdzania wy-
magań kwalifikacyjnych co 5 lat, chyba że zajdą przesłanki,  
o których mowa w art. 54 ust. 1b i 1c ustawy. 
 
Odpowiadając na zadane pytania, informujemy:  

1. Zgodnie z art. 10 ustawy nowelizującej ustawę Prawo 
energetyczne, świadectwa potwierdzające kwalifikacje 
w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci 
wydane przez komisje kwalifikacyjne na podstawie do-
tychczasowych przepisów stały się świadectwami bez-
terminowymi, z wyłączeniem przypadków, o których 
mowa w art. 54 ust. 1b i 1c ustawy. Wynika zatem  
z tego, że świadectwa kwalifikacyjne, które posiadali 
pracownicy w dniu wejścia w życie ustawy nowelizują-
cej, „przekształciły” się z mocy prawa w świadectwa 
bezterminowe (z wymienionymi wyżej wyjątkami). Świa-
dectwa nowe, które są wydawane już na gruncie obec-
nie obowiązującego art. 54 ustawy, są świadectwami 
bezterminowymi (z określonymi w art. 54 ust. 1b i 1c 
ustawy wyjątkami). 

2. Uprawnienia potwierdzone świadectwami zgodnie  
z art. 54 ustawy są uprawnieniami bezterminowymi, 
chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 54 
ust. 1b i 1c ustawy. 

3. Obowiązujące przepisy nie stoją w kolizji z ustawą Pra-
wo energetyczne. Rozporządzenia wydane na podsta-
wie art. 54 ust. 6 ustawy oraz art. 23715 § 2 kodeksu 
pracy, o których mowa wyżej w niniejszej analizie, nie 
nakładają bowiem na pracowników pracujących na 
czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych 
obowiązku potwierdzania uzyskanych kwalifikacji. Pra-
codawca, jeśli ustala taki obowiązek, a nie zachodzą 
przesłanki określone w art. 54 ust. 1b i 1c ustawy, do-
konuje tego bez podstawy prawnej.  

4. Kancelaria, po weryfikacji dostępnych jej źródeł, nie 
dysponuje żadnymi analizami, opiniami czy orzeczenia-
mi dotyczącymi kwestii rozpatrywanych w niniejszej 
analizie. 

5. Wskazujemy, że obowiązujące przepisy nie przewidują 
sankcji bezpośrednich dla pracodawców, którzy pomi-
mo bezterminowości świadectw kwalifikacyjnych pole-
cają pracownikom ich sprawdzanie co 5 lat. Można 
byłoby tutaj rozpatrywać kwestię wszczęcia i prowadze-
nia sporu zbiorowego w tym zakresie lub złożenie  
do Państwowej Inspekcji Pracy wniosku o przeprowa-
dzenie kontroli.  

 
Podsumowując, prawnicy zalecili, by organizacja związkowa 
zwróciła się do pracodawcy z pismem o podanie podstawy 
prawnej i szczegółowego uzasadnienia dla ustalenia – wyda-
wanymi poleceniami służbowymi – obowiązku sprawdzania 
wymagań kwalifikacyjnych co 5 lat.  
 
– Stanowisko kancelarii nie rozstrzygnęło niestety ostatecznie 
kwestii nakładanego przez pracodawców obowiązku okreso-
wego przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych – mimo 
nowelizacji Prawa energetycznego. Oczekujemy, że pozostałe 
wątpliwości zostaną rozwiane podczas spotkania z prawnika-
mi, które już w najbliższym czasie zamierzamy zorganizować. 
Do sprawy wrócimy więc bez zbędnej zwłoki– zapowiada wice-
przewodniczący OZZZPRC Krzysztof Kisielewski. 
 

Oprac. MAGDALENA ZARYCHTA 
 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
 

CZEKAMY NA INFORMACJE 
 

Zachęcamy wszystkie organizacje członkowskie OZZZPRC do prze-

kazywania na bieżąco wiadomości oraz dokumentów, które powin-

ny 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: 

admin@ozzzprc.pl. Gorąco zachęcamy również do dyskusji  

na forum internetowym - ciekawe wypowiedzi i opinie  będziemy 

przedrukowywać w ZMIANACH.  



10   ZMIANY 

 
 
 
 
 
 
 
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 nieodpłat-
nie. W skrajnych przypadkach udzielamy również nieodpłat-
nego zastępstwa procesowego.  

W związku z prowadzoną przez nas działalnością lobbingową 
proponujemy Państwu zgłaszanie do nas problemów legisla-
cyjnych, wyłaniających się w toku działalności związkowej. 
Ze swojej strony będziemy te problemy analizować i jeśli oka-
żą 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 pew-
nie w kontaktach z aparatem państwowym. 

Dla osób, które pracują w szczególnych warunkach lub  
wykonują pracę o szczególnym charakterze ustawodawca 
przewidział szczególny rodzaj emerytury, tak zwaną emeryturę 
pomostową. Emerytury te wprowadza ustawa z 19 grudnia 
2008 r. o emeryturach pomostowych. 
 
Prawo do emerytury pomostowej mają osoby, za które odpro-
wadzana jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.  
Z tego funduszu mają być finansowane emerytury pomostowe. 
Składkę odprowadza pracodawca, który w swoim zakładzie 
pracy tworzy tak zwany wykaz stanowisk pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. Wykazy te praco-
dawca tworzy samodzielnie. Pracownik może jedynie żądać, 
aby dopisano go do ewidencji pracowników wykonujących pra-
cę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 
Składka jest odprowadzana za pracowników wykonujących 
pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, urodzo-
ne po 31 grudnia 1948 r. Wynosi ona 1,5% podstawy wymiaru.  
 
W świetle ustawy prace w szczególnych warunkach to prace 
związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym 
prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdro-
wia, które wykonywane są w szczególnych warunkach środowi-
ska pracy determinowanych siłami natury lub procesami tech-
nologicznymi i które – mimo zastosowania środków profilaktyki 
technicznej, organizacyjnej i medycznej – stawiają przed pra-
cownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, 
ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osią-
gnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich 
pracę na dotychczasowym stanowisku. Wykaz takich prac jest 
zawarty w załączniku do ustawy. 
 
Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szcze-
gólnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psycho-
fizycznej, których możliwość należytego wykonywania w spo-
sób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdro-
wiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psy-
chofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Wykaz prac 
o szczególnym charakterze określa załącznik do ustawy. 
 
 

Prawo do emerytury pomostowej na ogólnych zasadach przy-
sługuje osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. Wiek 
emerytalny dla takiej emerytury na zasadach ogólnych wynosi 
55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn. 
 
Warunkiem uzyskania emerytury jest także odpowiedni okres 
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze, który powinien wynosić co najmniej 15 lat. Do lat tych nie 
zalicza się okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego i cho-
robowego. 
 
Kolejnym warunkiem jest posiadanie odpowiednego okresu 
składkowego i nieskładkowego w świetle ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okres 
ten dla kobiet wynosi minimum 20 lat, a dla mężczyzn mini-
mum 25 lat. 
 
Ustawa przyznaje prawo do emerytury pomostowej tylko tym 
osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. chociaż jeden dzień 
pracowały w szczególnych warunkach lub charakterze na sta-
rych zasadach lub przed tym dniem przez jeden dzień wykony-
wały pracę, o której mowa w ustawie o emeryturach pomosto-
wych. 
 
Oznacza to, że emerytury pomostowej nie otrzymają osoby, 
które nie pracowały przed 1999 rokiem. 
 
Ponadto, aby otrzymać emeryturę pomostową należy wykony-
wać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym  
charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych 
po 31 grudnia 2008 roku. 
 
Ostatnim warunkiem otrzymania emerytury pomostowej  
na ogólnych zasadach jest rozwiązanie stosunku pracy. 
 
Powyżej opisano zasady otrzymywania emerytury pomostowej 
na zasadach ogólnych. Ustawa o emeryturach pomostowych 
wprowadza także odrębne rodzaje emerytury przeznaczone  
dla konkretnych grup zawodowych np. dla osób pracujących  
w hutnictwie, na statkach powietrznych, morskich portach han-
dlowych, osób wykonujących prace górnicze itd. 



ZMIANY  11 

1) zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów 
rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad  ich przedłuża-
nia, 

2) uregulowanie ruchomego czasu pracy. 
 

 

KOMENTARZ SŁAWOMIRA WRĘGI 
 

wiceprzewodniczącego OZZZPRC i FZZ 

członka Zespołu Trójstronnego  

ds. prawa pracy i układów zbiorowych 

 
Od ponad pół roku Zespół Trójstronny ds. prawa pracy i ukła-
dów zbiorowych działający przy Komisji Trójstronnej ds. Spo-
łeczno-Gospodarczych bardzo intensywnie pracował nad zmia-
nami do działu 6 kodeksu pracy – Czas pracy. Forum Związ-
ków Zawodowych zgłosiło szereg propozycji do tego działu. 
Naszym celem było przede wszystkim wdrożenie prawa mię-
dzynarodowego oraz uproszczenie zapisów regulujących czas 
pracy w Polsce. Przedstawiciele pracodawców od samego po-
czątku wnosili o wydłużenie okresów rozliczeniowych. Z kolei 
Solidarność swoją zgodę na pracę nad działem 6 kodeksu 
pracy uzależniała od podjęcia równoczesnych prac nad repre-
zentatywnością organizacji pracowników i pracodawców.  
Ten warunek został uwzględniony, a kwestią reprezentatywno-
ści miał zająć się Zespół Trójstronny ds. dialogu społecznego 
pracujący pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka (będącego 
jednocześnie członkiem ZT ds. prawa pracy i układów zbioro-
wych). Trzecia centrala związkowa, czyli OPZZ, domagała się 
wprowadzenia do kodeksu pracy zapisów ograniczających 
umowy śmieciowe. Postulat ten został również przyjęty – ze-
spół zajmował się również tą kwestią. 
 
Prace w zespole prawa pracy były wyjątkowo intensywne.  
Przypomnę tylko, że w okresie wakacyjnym posiedzenia odby-
wały się co tydzień – na przemian ze spotkaniami ekspercki-
mi. I te burzliwe dyskusje zostały przerwane – nagłą, zupełnie 
nieoczekiwaną i całkowicie nielogiczną decyzją Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej o skierowaniu własnego projektu 
zmian w kodeksie pracy na ścieżkę legislacyjną. Taki sposób 
postępowania jest niewątpliwie kolejnym potwierdzeniem tezy,  
że Komisja Trójstronna jest tylko farsą. Ciało to jest używane  
wyłącznie do legitymizowania poczynań obecnego rządu.  
 
Jeśli chodzi o sam projekt resortu pracy skierowany na ścieżkę 
legislacyjną i przesłany partnerom społecznym do zaopiniowa-
nia (w skróconym trybie), to należy jednoznacznie stwierdzić, 
że zawiera on tylko zmiany postulowane przez pracodawców 
dotyczące przede wszystkim wydłużenia okresów rozliczenio-
wych. Ponadto znacznie ograniczone zostają prawa związków 
zawodowych – zamiast uzgadniania z organizacjami związko-
wymi w niektórych sprawach wystarczające będzie powiado-
mienie okręgowego inspektora pracy. 
 

Ja osobiście czuję się bardzo rozczarowany, wręcz oszukany. 
Jako członek Zespołu Trójstronnego ds. prawa pracy i układów 
zbiorowych bardzo angażowałem się w trwające pół roku pra-
ce. Niestety, ich efekt jest na dzisiaj żaden. Proponowane 
zmiany są niekorzystne dla pracowników. Wystarczy wziąć pod 
uwagę wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. 
Taka możliwość owszem jest dopuszczona w międzynarodo-
wych przepisach prawa pracy, ale tylko w wyjątkowych, ściśle 
określonych okolicznościach (np. ze względu na sezonowość 
pracy) i może być stosowana tylko w porozumieniu. U nas ma 
to się stać chlebem powszednim… 
 
W zaistniałej sytuacji pozostaje mieć nadzieję, że wypracowy-
wany przez wiele miesięcy „duży” projekt zmian do kodeksu 
pracy nie trafi do kosza. (MZ) 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
 

Gdzieś zasłyszne, przeczytane… 
 
Pracodawcy muszą zrozumieć, że ciągłe powtarzanie tez  
o wysokich kosztach pracy w Polsce nie zawsze odpowiada 
rzeczywistości. Koszty pracy w porównaniu z innymi państwa-
mi Unii Europejskiej należą do najniższych - według Eurostatu 
w Polsce praca jest cztery do pięciu razy tańsza niż np. w za-
chodniej części Niemiec.  
 
Dlatego tłumaczenie, że pracownik „nie zarabia” na swoją 
pensję, nie jest wiarygodne. Czasem większym problemem 
jest zła organizacja pracy. Poza tym, wiele firm nadużywa 
umów cywilnych w sytuacji, gdy powinny stosować umowy  
o pracę.  
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