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Sprostowanie do Stanowiska 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w sprawie przeprowadzonej debaty w 

dniu 28 marca br. w siedzibie OPZZ, której tematem przewodnim były projekty 

indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. 

 w siedzibie OPZZ w Warszawie 

  

Szanowni Państwo! 

W pierwszej kolejności drobna korekta Stanowiska Zrzeszenia, które ukazało się po 

debacie mającej miejsce w dniu 28 marca 2018 r siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych, dotyczącej dwóch projektów kodeksów pracy – indywidulanego 

i zbiorowego. Otóż za odrzuceniem projektu obydwu kodeksów głosowali: dr Liwiusza Laska 

(przedstawiciel OPZZ), prof. Gładoch (Pracodawcy Rzeczpospolitej) oraz przedstawiciel 

NSZZ Solidarność – dr Szmidt, a nie jak błędnie podaliśmy przedstawiciel FZZ. 

Zainteresowanego przepraszamy za podanie błędnej informacji. 

Niestety, mało precyzyjny przepływ informacji zakłócił poprawność przekazu. 

Można sądzić, iż niektóre osoby, które głosowały za przyjęciem projektu, wstydziły się do 

tego przyznać. Stąd ta nieścisłość. 

Według informacji zamieszczonych na Tweeterze obydwa projekty kodeksów nie 

zyskały akceptacji rządzących środowisk politycznych. Inaczej mówiąc wylądowały w koszu. 

Tak radykalne rozwiązanie nie zasługuje na akceptację. Obok rozwiązań, zdecydowanie dla 

pracowników niekorzystnych w projektach tych znalazły się zapisy godne uwagi i dalszych 

prac. W kolejnym stanowisku przedstawimy, które instytucje prawne warte są promowania. 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wystąpi do prof. Zielenieckiego 

(Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) z propozycją 

o podjęcie dalszych prac nad przepisami dot. m.in. przejścia pracowników do nowego 

pracodawcy, pracodawcy w zbiorowym prawie pracy czy prowadzenia sporów zbiorowych 

itd., przepisami, które pojawiły się w projektach. 

Mamy świadomość, że prawo pracy wymaga reformy, zatem związki zawodowe 

a w tym branżowe organizacje, powinny mieć wpływ na jej konstrukcję. 
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