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Stanowisko w sprawie Umów społecznych 

 

Koleżanki i Koledzy! 

W trakcie prac nad Umowami społecznymi zabezpieczającymi prawa pracowników 

w trakcie transformacji energetyki pojawiają się dwa istotne problemy. Pierwszym z nich są 

oczywiście problemy z pracodawcami oraz ich oporem wobec postulatów pracowniczych. 

Drugim problemem, który podkopuje negocjacje i osłabia naszą pozycję jest niestety 

postawa części działaczy związkowych. Przekazywanie mediom niepotwierdzonych, wręcz 

świadomie przekłamanych informacji, kwestionowanie reprezentatywności central 

związkowych i domaganie się udziału w rokowaniach przynosi korzyści wyłącznie 

pracodawcom, osłabiając jednocześnie pozycję strony społecznej. 

[podstawa prawna] Dialog z Rządem może być prowadzony wyłącznie w oparciu 

o właściwą procedurę. Procedura ta ustalona jest w trzech ustawach; 

 ustawie  z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego, 

 ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

 ustawie z 23 maja 1991 r. roku o związkach zawodowych. 

[podmioty uprawnione] Do rozmów z Rządem na temat największych procesów 

gospodarczych ustawy te wyznaczają wyłącznie trzy reprezentatywne centrale związkowe 

OPZZ, FORUM i NSZZ Solidarność. Jedynym, ustawowym kryterium tego wyznaczenia jest 

liczba członków i zasięg reprezentacji. 

Każda z central ma charakter ogólnobranżowy. OPZZ jako konfederacja, dla 

konkretnej gałęzi gospodarki wyznacza związki branżowe do reprezentacji interesów 

pracowników wobec podmiotów na najwyższym poziomie decyzyjności. Tu także 

obowiązuje wyłącznie kryterium ilościowe. W OPZZ najliczniejszą energetyczną federacją 

związkową jest Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. Drugą jest Sekcja Krajowa 

Energetyki Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. 

 



Forma dialogu z Rządem jest także oparta o ustawy. 

Zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, minister właściwy do 

spraw pracy, na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady, powołuje – 

niezależne od Rady – zespoły dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego. 

Na podstawie tego przepisu powołano m.in. Trójstronny Zespół ds. Branży 

Energetycznej oraz Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego. Tylko w tych 

zespołach może odbywać właściwy dialog z Rządem a dokumenty tam powstałe mogą zyskać 

przymiot prawa pracy. 

W Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej z ramienia OPZZ, energetyków 

reprezentuje Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków oraz Sekcja Krajowa 

Inżynierów i Techników. Tu także zadecydowało kryterium ilości członków i zasięgu 

działania. W obradach biorą udział wyłącznie osoby, uprawnione przez ich statuty do 

reprezentacji danej organizacji i dodatkowo powołane przez odpowiedniego ministra. 

Dopuszcza się udział ekspertów i gości. Są to jednak sytuacje jednostkowe i wyjątkowe. W 

rozmowach nad umowami społecznymi, biorą udział wyłącznie uprawnione osoby. 

Z powyższym systemem można się nie zgadzać, chociaż kryterium ilościowe 

obowiązuje w ruchu związkowym i dialogu społecznym na każdym szczeblu, także tym 

najniższym – w relacjach zakładowych. Swój sprzeciw czy propozycje rozwiązań należy 

jednak wyrażać wobec organów OPZZ, lub posłów i w ten sposób próbować zmieniać 

system. 

Każdy ma prawo swobodnej wypowiedzi i między innymi na tym zasadza się ruch 

związkowy. Jednak bezpodstawne kwestionowanie reprezentacji pracowniczej, 

przekazywanie mediom niesprawdzonych i często fałszywych informacji, przedwczesne 

stawianie wniosków i snucie domysłów służy w tych rokowaniach wyłącznie interesowi 

pracodawców i podkopuje pozycję związkową. 

Odnosząc się na koniec raz jeszcze do publikacji medialnych. Na wolnych 

mediach opiera się demokracja, także nasza - związkowa. Informacja musi być jednak 

rzetelna a podstawowym kryterium rzetelności jest zweryfikowanie jej przynajmniej 

u źródeł – tego wymaga m.in. art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
1
 . 

Bezrefleksyjne przekazywanie informacji przekazanej tylko przez jedną stronę 

oznacza stronniczość i prowadzi do zafałszowania rzeczywistości. 
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1
 Art. 12. 1. Dziennikarz jest obowiązany (…) zachować szczególną staranność i rzetelność przy 

zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą 
uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło; 


