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Przewodniczący 

Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych 

 

 

STANOWISKO 

Sekcji Zakładów Energetycznych 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 

w sprawie projektowanych zmian w ustawie o związkach zawodowych i w prawie pracy! 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

 

W nawiązaniu do Posiedzenia Sekcji Zakładów Energetycznych Zrzeszenia 

Związków Zawodowych Energetyków, które odbyło się w dniach 21-23 luty 2018 r. 

w Wałbrzychu na którym gościliśmy również Pana Przewodniczącego jako przedstawiciela 

OPZZ, reprezentatywnej Centrali związkowej, chcemy jeszcze raz wyrazić swoje stanowisko 

w sprawie. 
 

W najbliższych dniach kończy pracę Komisja Kodyfikacyjna przygotowująca projekt 

zmian w prawie pracy – Kodeks pracy i Kodeks zbiorowego prawa pracy. Wstępne 

informacje, które spływają do związków zawodowych, m.in. dotyczące propozycji określenia 

nowych progów reprezentatywności organizacji związkowych, jak również pozostałe 

o których szczegółowo pisaliśmy już wcześniej w korespondencji Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Energetyków do OPZZ, m.in. na temat zmian w ustawie o związkach 

zawodowych oraz Kodeksie zbiorowego prawa pracy, wzbudzają ogromne emocje 

i powodują, że przedstawiciele związków zawodowych coraz częściej żądają podjęcia 

zdecydowanej akcji protestacyjnej w przedmiotowej kwestii! 

Proponowane zmiany ograniczą wprost możliwość funkcjonowania w sposób 

skuteczny wielu branżowych organizacji związkowych, które w minionych latach powstały 

jako wolne i niezależne organizacje. Jednocześnie naruszą zasadę niezależności wymuszając 

na ruchu związkowym niezamierzone wcześniej działania polegające na konieczności 

łączenia się wolnych i niezależnych organizacji związkowych w większe, liczebniejsze 

organizacyjnie związki dla utrzymania reprezentatywności u swoich pracodawców, celem 

kontynuowania dalszej działalności związkowej. Po raz pierwszy w historii ruchu 

związkowego podejmowane są działania, zmierzające wprost do ubezwłasnowolnienia, 

a w konsekwencji do likwidacji ogromnej ilości niezależnych organizacji związkowych! 
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W szczególności problem dotyczyć będzie branżowego ruchu związkowego, którego 

specyficzną cechą jest ogromna różnorodność organizacji związkowych wynikająca wprost 

z zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającej obywatelom wolność 

zrzeszania się w niezależne i samorządne związki zawodowe. Zmiany proponowane obecnie, 

w sposób oczywisty i bezwzględny doprowadzą do upadku oraz likwidacji wielu organizacji 

związkowych, które nie będą w stanie sprostać wymogom tak „ wyśrubowanego” progu 

reprezentatywności. Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce mamy jeden z najniższych w UE 

wskaźników uzwiązkowienia – około 12 % pracujących, wprowadzenie w życie 

proponowanych zmian w prawie pracy doprowadzi w sposób oczywisty do obniżenia tego 

wskaźnika jeszcze bardziej, a w efekcie odbije się to ujemnie na pracownikach 

poszczególnych branż.. Działanie takie, odbieramy jako próbę wyeliminowania z życia 

publicznego znacznej grupy partnerów społecznych - branżowych organizacji związkowych, 

które do tej pory zgodnie z prawem uczestniczyły w dialogu społecznym na poziomie 

pracodawców. 
 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do kierownictwa OPZZ o niezwłoczne 

podjęcie działań zmierzających do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu dotyczącego próby 

wprowadzenia w życie szkodliwych zmian w prawie pracy oraz w ustawie o związkach 

zawodowych, które w sposób bezpośredni uderzą w branżowe struktury związkowe, jak 

również w pracowników. 

Proponujemy przeprowadzenie czynnego protestu związków zawodowych – 

manifestacji w obronie praw pracowników i związków zawodowych! 

 

Z poważaniem: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Centrale Związkowe 

2. ZZZE a/a 


