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W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego br. uprzejmie informuj�, co 

nast�puje: 

Ad. 1  

Rozstrzygaj�c kwestie mo�liwej przynale�no�ci do Zrzeszenia Zwi�zków 

Zawodowych Energetyków (ZZZE) zwi�zku zawodowego utworzonego przez 

pracowników sanatorium nale�y mie� na uwadze zapisy statutu ZZZE oraz przepisy 

ustaw zwi�zkowych.  

W statucie ZZZE znajduj� si� przepisy okre�laj�ce warunki, jakie musi 

spełnia� dana organizacja zwi�zkowa, aby uzyska� członkostwo w ZZZE. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 statutu, ZZZE na zasadzie dobrowolno�ci zrzesza 

organizacje zwi�zkowe bran�y energetycznej działaj�ce w: 

• elektrowniach i elektrociepłowniach, 

•  zakładach energetycznych,  

• energetyce cieplnej,  

• zakładach zaplecza pracuj�cych na rzecz energetyki, 
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• w innych podmiotach wydzielonych lub utworzonych na bazie ww. 

przedsi�biorstw.  

W pierwszej kolejno�ci nale�y zatem rozstrzygn��, czy spełniony jest 

podstawowy wymóg formalny – czyli funkcjonowanie organizacji zwi�zkowej w 

okre�lonym podmiocie, a zatem czy sanatorium mo�e by� zakwalifikowane pod 

jakikolwiek powy�ej wskazany katalog podmiotów.  

Nast�pnie pojawia si� problem, w moim przekonaniu, najbardziej istotny. 

Mianowicie ze statutu wynika, �e ZZZE jest jednocze�nie pracodawc� (art. 17 statutu 

– ZZZE posiada własne sanatoria). Ponadto art. 15 ust. 8 statutu stanowi, �e 

przewodnicz�cy Zrzeszenia, w imieniu Zrzeszenia, jest pracodawc� m.in. dla 

pracowników  podległych Zrzeszeniu jednostek gospodarczych, w tym sanatoriów 

Zrzeszenia. 

 Utworzona przez pracowników organizacja zwi�zkowa działa zatem w 

sanatorium (zakładzie pracy), w którym drug� stron� do prowadzenia dialogu jest 

pracodawca - czyli ZZZE. 

Bior�c pod uwag� powy�sze w sytuacji przyj�cia danej organizacji zwi�zkowej 

do ZZZE zaistniałaby sytuacja, gdy organizacja zwi�zkowa (która generalnie jest 

powołana do obrony praw i interesów pracowniczych) działaj�ca u danego 

pracodawcy, wchodziłaby w skład tego pracodawcy. Ponadto przewodnicz�cy 

organizacji zwi�zkowej działaj�cej w sanatorium mógłby teoretycznie zosta� 

przewodnicz�cym Zrzeszenia.  

W tej sprawie nale�y pami�ta� o zapisach ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o 

zwi�zkach zawodowych, a szczególnie o art. 4 w którym okre�lono, �e  zwi�zki 

zawodowe reprezentuj� pracowników, a tak�e broni� ich godno�ci, praw oraz 

interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. 

Wykonywanie tych obowi�zków, w moim przekonaniu, byłoby znacznie 

utrudnione czy te� wr�cz niemo�liwe w sytuacji przynale�no�ci danej organizacji 

zwi�zkowej do ZZZE. Dokonany przez ustawodawc� wyra�ny podział praw i 

interesów pomi�dzy partnerami społecznym zostałby niew�tpliwie powa�nie 

naruszony. Usytuowanie i rola zwi�zków zawodowych jest bowiem zupełnie 

odmienna i odr�bna ni� pozycja i uprawnienia pracodawcy. W omawianej sprawie 

nast�piłby konflikt interesów, gdy� nie mo�na jednocze�nie reprezentowa� tak 

odmiennych kategorii praw i interesów pracowniczych oraz pracodawcy.  
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Powstaje bowiem pytanie jak nale�ałoby si� zachowa� w przypadku sporu 

zbiorowego powstałego w danym sanatorium? Rola organizacji zwi�zkowej w takim 

sporze byłaby z pewno�ci� dwuznaczna i niewiarygodna.  

Wydaje si� zatem, �e w zaistniałej sytuacji przyj�cie danej organizacji 

zwi�zkowej do ZZZE byłoby niewła�ciwe.   

Ad. 2 

Zasady odpowiedzialno�ci prawnej członków poszczególnych organów 

Zrzeszenia w zakresie zarz�dzania sanatoriami i kontroli nad nimi powinny wynika� 

ze statutu ZZZE. Je�eli okre�lone kwestie nie s� uregulowane w statucie, to zgodnie 

z art. 23 ust. 1 statutu, w sprawach tych decyzje podejmuje Zarz�d Główny.  

 

Niezale�nie od powy�szego chciałbym zauwa�y�, �e to organizacji zwi�zkowej 

(ZZZE) przysługuje prawo interpretacji własnych zapisów statutowych.  

 

Ze zwi�zkowym pozdrowieniem 


