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I. Sprawy wewnątrzzwiązkowe: 

04.01.2014  Odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia naszej organizacji związkowej 
w Hucie Stalowa Wola. Sesji jubileuszowej przewodniczył Przewodniczący MOZ 
Janusz Hyjek. Przedstawił bogato ilustrowaną prezentację historii organizacji 
związkowej i jej osiągnięć na przestrzeni lat. W swoim wystąpieniu 
Przewodniczący ZK ZZIT Zygmunt Mierzejewski podkreślił, że niewiele mamy 
organizacji związkowych, których działacze związkowi od lat aktywnie uczestniczą 
w pracach naszego związku na wszystkich szczeblach – od walki o istnienie 
i przyszłość zakładu, walki o prawidłową restrukturyzację branży, przez prace na 
szczeblu wojewódzkim i międzyregionalnym, po aktywny udział w pracach na 
szczeblu centralnym. Na 10 ekspertów z FZZ pracujących nad przygotowaniem 
Programu Operacyjnego Polski Wschodniej aż 6 jest z naszej organizacji. 

05.01.2014   W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja 
pt. „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”. 
Debatę z udziałem partnerów społecznych – organizacji pracodawców i związków 
zawodowych – a także przedstawicieli świata nauki, instytutów badawczych i 
naukowych prowadziła Anna Grabowska (FZZ). 

05.01.2014   Prezydium ZK ZZIT. Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Krajowy 
harmonogramem działań w 2014 r. w zaplanowanym terminie odbyło się zebranie 
Prezydium ZK ZZIT. 
Omówiono i po korektach przyjęto szczegółowy harmonogram pracy. 

Przyjęte przez ZK terminy i tematyka  posiedzeń centralnych  organów statutowych  
ZZIT w 2014 r.: 

Data Gremium Kluczowe tematy Uwagi 

10.01 Prezydium Szczegółowe plany działania członków 

Prezydium – realizacja Planu pracy 2014 

przyjętego w grudniu 2013. 

  

07.02 Prezydium Materiały na ZK.(realizacja 2013) 

Zjazd(końcowe ustalenia) 

+ szefowie ZO 

27 .03 Prezydium Wybory w FZZ + delegaci 

28 .03 ZK Przyjęcie sprawozdań 2013 + Szefowie Sekcji 

09.05 Prezydium  Strategia ZZIT na Kongres FZZ   

13-15.05 Kongres FZZ   

czerwiec Zjazd Jubileuszowy (składki, statut?)   

26-27.09 Prezydium Plan 2015 + Szefowie ZO 

07-08.11 Prezydium Do uzgodnienia  

12-13.12 Prezydium + ZK Plan 2015 + Szefowie Sekcji 
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LP Data 
 

Temat Uszczegółowienie 

1 
 

10.01 
 

Realizacja Planu pracy 2014 
przyjętego w grudniu 2013. 

Omówienie i przyjęcie szczegółowych działań z 
podziałem na terminy i uwzględniające prace na 
analizą SWOT. 

 Ustalenie harmonogramu prac nad analizą 
SWOT 

Szczegółowe plany działania 
członków Prezydium 

Omówienie dotychczasowych zakresów 
obowiązków członków Prezydium, analiza pod 
kątem realizacji zadań 2014r. Przygotowanie 
korekt. 

Omówienie działania grup roboczych w ramach ZK. Analiza zaangażowani członów ZK 

w prace, ocena zasadności powołania grup roboczych, Ocena zasad komunikacji i 

koordynacji działań, omówienie wzmocnienia komunikacji ZK/ZO. Stosowanie 

przyjętych dokumentów. Analiza funkcjonowania ZO i Sekcji. Ustalenie zasad 

współpracy ZK-ZO; ZK- Władze Sekcji. Omówienie strategii działania przy realizacji 

tematu spotkań międzyokręgowych. Omówienie realizacji przyjętych zdań w planie 

pracy 2013r. Wnioski i propozycje zmian. ( temat przełożono na luty) 

Sprawozdania 2013 Ustalenie zakresu prac członków Prezydium 

2 7.02 Materiały na ZK (realizacja 2013). 
 

Omówienie sprawozdania Prezydium z prac 
2013r oraz sprawozdania finansowego. 
Omówienie korekty budżetu 2014. 

Bieżąca praca wzmacniająca rangę 

ZZIT. Ustalenie działań. 

Omówienie działań na wszystkich szczeblach 
ZZIT. Ustalenie priorytetów i dodatkowych 
działań. 

Udział ZO. Omówienie bieżącej sytuacji w ZO, udziału ZO w 
realizacji przyjętego planu pracy oraz propozycje 
pracy przy analizie SWOT i wypracowaniu 
propozycji zwłaszcza dotyczących relacji ZO/ZK 
oraz ZO/ZOZ. 

3 27 .03 Wybory w FZZ. Omówienie z Delegatami strategii która po 
przyjęciu przez ZK będzie realizowana przez 
Delegatów podczas kongresu FZZ. 

Analiza SWOT Omówienie i przyjęcie analizy i wniosków oraz 
propozycji działań 

Statut Omówienie propozycji zmian 

 Wypracowanie propozycji zmian w prawie pracy 

zgodnych z potrzebami oddolnymi, wnioskami ze 

spotkań wojewódzkich i Sekcji, zapisów 

Programu związku ( cały rok – realizacja zgodnie 

z przyjętą kolejnością tematów) 

Zjazd Końcowe ustalenia 

 
Rozpoczęto strategiczną dyskusję nad przygotowaną przez H. Jarczoka analizą 
SWOT. Ustalono tryb procedowania, udział w pracach Komisji Statutowej. 
Omówiono kierunki strategiczne i dalsze kierunkowe działania. Tematyka 
dotyczącą ZO, ich usytuowania, kompetencji oraz systemu komunikacji zostanie 
omówiona podczas spotkania Prezydium z Przewodniczącymi ZO w lutym. 
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Wstępnie omówiono propozycje zmian kompetencji organów krajowych Związku 
w celu poprawy ich funkcjonalności. 

Przyjęty harmonogram działań dotyczący analizy SWOT: 

Miesiąc Działania Uwagi 
Styczeń Omówienie na Prezydium i przyjęcie 

materiałów w tym harmonogramu działań. 
 

Wysłanie pism do ZO i Sekcji (włączenie ich w 
prace tematyczne). 

 

Przygotowanie pism do ZOZ/MOZ na temat ich 
udziału w pracach tematycznych. 

 

Luty Omówienie postępu prac na Prezydium.  

Uszczegółowienie  proponowanych rozwiązań.  
Stanowiska ZO do poszczególnych rozwiązań.  

Przygotowanie bazy ekspertów i ich przyjęcie 
na Prezydium. 

 

Marzec Stanowisko Komisji Statutowej.  
Analiza zmian statutowych na Prezydium, 
rekomendacje na ZK. 

 

Ustalenie propozycji kluczowych 
strategicznych zmian przez Prezydium – 
rekomendacje na ZK. 

 

Omówienie propozycji, przyjęcie stosownych 
Uchwał. 

 

Marzec 
 

Podjęcie decyzji przez ZK – ewentualne 
uzupełnienie Zjazdu o punkt zmian 
Statutowych. 

 

Podjęcie Uchwał co do dalszego procedowania 
tematu, powołania grupy ekspertów, przyjęcie 
harmonogramu prac do końca roku. 

 

Kwiecień Prace zespołu, oceny poszczególnych 
propozycji rozwiązań przez ZO, Sekcje. 

 

 

Podczas obrad Prezydium odbyło się spotkanie z szefem Sekcji Chemicznej 
i Przewodniczącym MOZ w ZCH Puławy T. Darczukiem. W dniu 22.02.2014 
odbędą się uroczystości w Puławach związane z X–leciem MOZ. 

14.01.2014   Prezydium FZZ. Podczas obrad ustalono harmonogram prac organów 
statutowych oraz powołanych zespołów ds. Kongresu. Zespół ds. ordynacji 
wyborczej spotka się na przełomie lutego i marca. Zespołowi przewodniczy 
Z. Mierzejewski, a członkiem jest N. Brożek. Do Komisji Statutowej nie wpłynęły 
wnioski i dlatego nie odbyło się spotkanie tego gremium. Pozytywnym aspektem 
jest rozpatrywanie na każdym posiedzeniu Prezydium FZZ zgłoszeń ZOZ 
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o wstąpienie do FZZ. Z. Mierzejewski przedstawił przebieg spotkania sekretarzy 
TK, które odbyło się w dniu poprzednim. W styczniu odbędzie się spotkanie 
Przewodniczących trzech reprezentatywnych central związkowych w celu 
odniesienia się do ostatniego stanowiska pracodawców (odpowiedź na nasze 
postulaty). Pod koniec stycznia planowane jest spotkanie liderów związkowych 
z ministrem pracy. Na koniec lutego planowane jest spotkanie wszystkich liderów 
związkowych i organizacji pracodawców w celu odniesienia się do wniosków 
strony związkowej. 

 

II. Informacje społeczne 

08.01.2014 – Spotkanie koordynatorów i ekspertów projektu „Przygotowanie przez 
partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój 
dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu 
społecznego. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi reprezentatywnych 

partnerów społeczno–gospodarczych:  Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

lidera projektu, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Rzemiosła 

Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum 

Związków Zawodowych. Okres realizacji projektu 02.12.2013 - 30.06.2015. 

Cel główny:  

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów 

społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania 

funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Realizacja projektu 

wynika z niewykorzystanego potencjału tychże partnerów w programowaniu i 

wdrażaniu funduszy w okresie 2007-2013. Do realizacji projektu zostaną włączeni 

przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Grupy docelowe: 

Wsparciem projektu zostaną objęci partnerzy społeczno-gospodarczy (w tym  

2 ogólnopolskie organizacje związkowe i 4 organizacje pracodawców). Formalne 

partnerstwo 6 organizacji realizujących projekt zapewnia objęcie wsparciem 

organizacji pracodawców i pracowników na poziomie centralnym, regionalnym i 

branżowym. 
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Przebieg realizacji projektu: 

Przeprowadzona w toku realizacji projektu, analiza potencjału partnerów na poziomie 

centralnym, branżowym i regionalnym pozwoli zdiagnozować mocne strony, obszary 

zainteresowania, ale także deficyty – obszary konieczne do wsparcia, by udział w 

partnerstwie z administracją i innymi partnerami spoza administracji, w 

programowaniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitoringu środków Unii Europejskiej po 

2014 r., był najefektywniejszy i najkorzystniejszy dla wszystkich stron.  

Oczekiwane efekty realizacji projektu: 

Podstawowym efektem jest wypracowanie Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa 

(SRZP), która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost efektywności mechanizmów 

konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji 

prawnych.  

 

Na eksperta z ramienia FZZ został wybrany Z. Mierzejewski. Ustalono harmonogram 
spotkań wojewódzkich. 

13.01 2014 – Posiedzenie sekretarzy TK. Udział Z. Mierzejewski. Podczas spotkania 
Z.M. podkreślił, że na chwilę obecną dyskusja merytoryczna jest przedwczesna. 
Nie powinna odbywać się w tym gremium. Strona związkowa przedstawiła swoje 
opracowanie warunkujące prace w gremiach dialogu społecznego. Strona 
pracodawców zaakceptowała 10 z 15 warunków. Istotne jednak jest, że 5 
postulatów to warunki strategiczne, które wzmacniają rangę i funkcjonalność TK. 
Do chwili obecnej nie ustalono ani przyszłych kompetencji – muszą być 
wzmocnione, w przeciwnym razie TK nie spełni naszych oczekiwań: ani kto będzie 
przewodniczył, ani systemu finansowania. Koniecznym jest więc odniesienie się 
do materiałów Szefów organizacji związkowych. Strona pracodawców odnosząc 
się do wystąpienia  stwierdziła, że zakwestionowała zapisy, gdyż ma opinię 
prawną konieczności zmian w Konstytucji. O ile strona związkowa przedstawi inną 
opinię powrócą do rozpatrywania wniosków. Ustalony został termin spotkania 
Przewodniczących organizacji pracodawców i związków zawodowych (obecność 
wszystkich szefów obowiązkowa). 

13.01.2014 – protest w obronie miejsc pracy w ENERGA Obsługa i Sprzedaż 
z Gdańska. 

14.01.2014 - Około 500 związkowców i rolników protestowało we wtorek w Szczecinie 

przed urzędem wojewódzkim. Jak mówią, powodem jest brak dialogu ze stroną 

rządową i degradacja gospodarcza Pomorza Zachodniego. Przed gmachem jest 

kilkadziesiąt ciągników. Na transparentach protestujący wypisali hasła: „Nie chcemy 

wegetować, chcemy żyć”, „Rolników popieramy, polskiej ziemi nie oddamy”. 

Protestujący mają trąbki, bębny, gwizdki. Skandowali „PO samo zło”. 
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Szczeciński protest wsparły delegacje związkowe m.in. z Łodzi, Poznania, Bydgoszczy i 

Słupska. Przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności Mieczysław Jurek powiedział 

do zebranych, że nie istnieje dialog związkowców z rządem, a ze strony rządzących nie ma 

woli, by realizować jakikolwiek ze związkowych postulatów. Jurek poinformował, że 

związkowcy wysłali do przewodniczącego Komisji Europejskiej list, w którym napisali 

m.in., że demokracja w Polsce jest zagrożona. „Dziś strategiczny dla sytuacji społecznej i 

gospodarczej regionu przemysł na Wybrzeżu nie istnieje (...). Pracowników zatrudnia się 

na umowy śmieciowe, w których nie obowiązują żadne prawa pracownicze, a skala ich 

stosowania zagraża funkcjonowaniu systemu emerytalnego” - podkreślili w 

korespondencji. Przypomnieli również, że rośnie w Polsce liczba niedożywionych dzieci i 

biednych pracujących, co wpływa na wzrost emigracji. Wtorkowa pikieta to - jak mówili 

wcześniej związkowcy - efekt braku reakcji strony rządowej na kilkakrotnie już 

przedstawiane jej postulaty, takie jak: podwyższenie płacy minimalnej, ograniczenie 

umów śmieciowych i rezygnacja z wydłużenia wieku emerytalnego. Działacze 

regionalnej „S” chcą też opracowania specjalnego programu dla Pomorza Zachodniego, 

który ożywi gospodarczo region.                          . 

Związkowcy obawiają się także planów likwidacji PKP Cargo w Szczecinie i braku 

inwestycji w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO). Wojewoda zachodniopomorski 

Marcin Zydorowicz informował w poniedziałek, że nie zapadły decyzje w sprawie 

przyszłości szczecińskiego oddziału PKP Cargo. Sytuację w Zespole Elektrowni Dolna 

Odra nazwał stabilną. Na czas protestu zamknięto główne wejście do gmachu. W 

poniedziałek kilku związkowców domagało się w sekretariacie przed gabinetem 

wojewody umożliwienia im spotkania z czterema ministrami. Po kilku godzinach 

związkowcy opuścili budynek. Rolnicy, którzy wsparli związkowców, protestują 

przeciwko nadal trwającym - ich zdaniem - nieprawidłowościom w sprzedaży ziemi 

rolniczej. Mówią też o braku rozmów z przedstawicielami rządu. Zdaniem rolników, 

zapoczątkowany w styczniu ub.r. dialog strony rządowej z rolnikami został przerwany. W 

grudniu ub.r. minął rok od głośnego protestu na ulicach Szczecina, kiedy przez ponad 70 

dni po mieście jeździły traktory. Rolnicy protestowali wtedy przeciw wykupowi ziemi 

przez zagraniczne firmy przy pomocy podstawionych osób. 

15.01.2014 – Konferencja inaugurująca projekt. Warszawa. Udział Z. Mierzejewski, 

J. Hyjek, N. Brożek. Jest to pierwsze ze spotkań wynikających z realizacji projektu, 

o którym wspomniano wcześniej. Przedstawiona została prezentacja obrazująca 

dotychczasowe gremia dialogu społecznego funkcjonujące w obszarze funduszy 

strukturalnych UE. Pokazano ich kompetencje, plusy i minusy wynikające 

z określonych zadań. Przybliżono postęp prac w przygotowaniu przyszłego okresu 

programowania. Następnie uczestnicy konferencji dzielili się swoimi 

doświadczeniami w pracach rożnych gremiów dialogu społecznego. Z. M. w 

swoim wystąpieniu po raz kolejny odniósł się do składów Komitetów 

Monitorujących. Ich ideą jest kontrola i wypracowywanie mechanizmów 

naprawczych. Przy większościowym udziale strony rządowej w składach KM nigdy 

nie będzie prawidłowej oceny działań rządu w realizacji programów operacyjnych. 
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Zła jest relacja na linii programy centralne i regionalne. Udział w pracach 

partnerów społecznych w pracach KM RPO i PKM POKL w wielu województwach 

była czysto iluzoryczna. Z drugiej strony w wielu województwach nasza aktywność 

była niewystarczająca. Wiele PRZ nie zajmowało się tym tematem. 

Terminy spotkań wojewódzkich: 

21.01 Bydgoszcz 
22.01 Gdańsk 

28.01 Łódź 
29.01 Poznań 

30.01 Zielona Góra 
04.02 Kielce 

05.02 Kraków 

06.02 Katowice 
11.02 Lublin 

12.02 Rzeszów 
18.02 Białystok 

19.02 Olsztyn 

25.02 Opole 
26.02 Wrocław 

04.03 Szczecin 
Na czerwono zaznaczono te województwa, gdzie uczestniczył będzie 

Przewodniczący ZK ZZIT. 

 Zmiany na  rynku pracy. 

 Jestem przekonany, że już ten rok będzie odczuwalnie lepszy dla szukających pracy. 

2014 i kolejne lata będą jednak wyzwaniem dla pracodawców, bo coraz trudniej będzie 

zrekrutować najlepszych specjalistów - mówi Przemysław Gacek, prezes grupy Pracuj. 

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów w 2013”, ubiegły rok był 

zdecydowanie lepszy dla szukających pracy niż 2012. Liczba opublikowanych w 

serwisie Pracuj.pl ofert pracy wzrosła o 8,5 proc.  

Według  Przemysława Gacka, prezesa grupy Pracuj, po okresie stagnacji pracodawcy znów 

będą musieli konkurować o najlepszych specjalistów. 

Kto zatrudniał? 

Tradycyjnie już, największy popyt na pracowników był w branży handel i sprzedaż - w 

sumie 23 proc. wszystkich ofert pracyopublikowanych w zeszłym roku pochodziło właśnie 

z tego sektora. Na kolejnych miejscach znalazły się:bankowość/finanse/ubezpieczenia; 

telekomunikacja i zaawansowane technologie oraz przemysł ciężki. 
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Pierwszą piątkę najczęściej rekrutujących branż zamknął sektor budowlany, który w 2013 

roku nadal jednak borykał się z kryzysem. Osoby szukające pracy w tzw. „budowlance” 

miały do dyspozycji o 8 proc. mniej propozycji zatrudnienia niż w 2012 r. 

Wyjątkowo dobrze w ubiegłym roku radziła sobie branża farmaceutyczna. Pracodawcy z 

tego sektora opublikowali w serwisie Pracuj.pl aż o 30 proc. ofert więcej niż w 2012 roku. O 

¼ wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w branży transportowej i logistycznej. O 

poprawie nastrojów konsumenckich może też świadczyć 11 proc. przyrost liczby ofert w 

sektorze FMCG. 

- Dla wielu ekspertów, również dla mnie, tak szybka poprawa sytuacji była pewnym 

zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się na przykład, że liczba ofert pracy zacznie rosnąć już 

w maju i czerwcu, a miesiące wakacyjne będą tak dobre - komentuje prezes Pracuj. 

Kogo szukano? 

Wśród poszukiwanych specjalistów prym wiodą niezmiennie handlowcy i specjaliści od 

sprzedaży - w 2013 roku 4 na 10 ofert skierowanych było właśnie do tych osób. Na drugim 

miejscu znaleźli się pracownicy obsługi klienta, dla których było blisko 67 tys. ofert, czyli o 

11 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Nieco większy wzrost (16 proc.) odnotowano w przypadku pracowników produkcji, co może 

świadczyć o lepszej koniunkturze w gospodarce. Dobitnie świadczy o tym natomiast 

rekordowy, bo aż 43 proc. wzrost zapotrzebowania na specjalistów od zasobów ludzkich. 

Trend rosnący było widać już od połowy zeszłego roku. O tym, że firmy szykują się na lepsze 

czasy świadczy też to, że największa liczba ofert skierowana była do specjalistów ds. 

rekrutacji. 

 Forum Pokrzywdzonych zwróciło się do ZZIT z propozycją 

współpracy: 

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo działa od 1 października 2009 roku i nieprzerwanie 

świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przez państwo bez względu na status społeczny i 

majątkowy. 

Skorzystanie z naszego Forum nie wymaga od pokrzywdzonego uiszczania żadnych opłat 

oraz żadnego akcesu czy zrzeszania się. Nasze Forum jest apolityczne i wszystkich 

pokrzywdzonych traktuje w taki sam sposób, świadcząc najlepszą pomoc, na jaką nas stać. 

Nawet, jeśli nie uznajemy jakiegoś podmiotu za pokrzywdzonego przez państwo, to 

uzasadniamy naszą opinię, przez co podmiot ten uzyskuje dodatkową wiedzę na temat 

swojego problemu i wskazówkę, co do dalszego postępowania. 

Nasze Forum misyjnie zajmuje się także edukacją prawną poprzez publikację na naszej 

stronie internetowej nieodpłatnych artykułów z zakresu prawa. Nasze artykuły publikujemy 
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również w czasopismach lokalnych, np. 7 dni Kalisza, Mazowieckie To i Owo, Czas 

Ciechanowa, Górnik, Koksik, Budowlani itd. 

Mając powyższe na uwadze, chcielibyśmy nawiązać współpracę z  Państwem, której celem 

byłaby pomoc Związkowcom i Związkowi w razie zaistnienia pokrzywdzenia przez państwo. 

Wiadomym jest, że pracownik jest ciągle narażony na pokrzywdzenie przez państwo nie 

tylko w drodze indywidualnych rozstrzygnięć dotyczących jego osoby, ale także 

ustawodawstwa obejmującego całą grupę pracowników. Forum Pokrzywdzonych Przez 

Państwo jako lobbysta chętnie podejmie się współpracy dotyczącej ochrony interesów 

pracowników. 

Wobec tego, chcielibyśmy zaproponować Państwu spotkanie  z przedstawicielami naszego 

Forum. Na spotkaniu zaprezentowalibyśmy szerzej naszą działalność oraz konkretne 

propozycje dotyczące współpracy pomiędzy  Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo a 

Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników. 

 Szef rządu wypowiedział wojnę tzw. umowom śmieciowym.  

Dla niego rok 2014 będzie początkiem ich końca. Donald Tusk chce tego dokonać poprzez 

zmianę sposobu ich oskładkowania. 

W opinii ekspertów nie są konieczne zmiany w obciążeniu składkami do ZUS umów 

cywilnoprawnych. Spełniają one swoje funkcje i wielu ludzi dzięki tej formie współpracy ma 

szanse na dodatkowy dochód. Problemem jest kontrola tych umów w sytuacji, gdy 

zleceniobiorca powinien posiadać umowę o pracę. W tym wypadku winnych jest dwóch - 

Państwowa Inspekcja Pracy oraz związki zawodowe. 

PIP ma bardzo słabe rezultaty w kontroli legalności zatrudnienia, co dla wielu nieuczciwych 

pracodawców jest zachętą do nadużywania kontraktów cywilnych. Z kolei związki zawodowe 

za bardzo zajmują się dokładaniem kosztów do umów o pracę, zamiast opracować branżowe 

rozwiązania i koncepcje nowych, specyficznych kontraktów, dopasowanych do określonego 

rodzaju wykonywanego zawodu np. dziennikarza, artysty, pilota wycieczek. Nakładanie 

dodatkowych składek nie rozwiążę problemu niskich dochodów milionów ludzi w Polsce. 

Jedynym, który na tym skorzysta będzie budżet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

III. Informacje gospodarcze 
1. Za dużo powiatów: 
W całym kraju mamy 314 powiatów. Zdaniem części samorządowców nie stać nas na tak 
dużą ich liczbę. Powiaty zbyt dużo kosztują, mają nikły procent dochodów własnych, 

funkcjonują dzięki dotacjom i subwencjom. 

W opinii Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku, powiaty są słabe z uwagi na to, że 
mają bardzo ograniczony wpływ na swoje dochody, nikły procent dochodów własnych. Są 

wobec tego skazane na funkcjonowanie dzięki dotacjom i subwencjom. Jego zdaniem nie jest to dobre 
rozwiązanie. 
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- Kiedy mieliśmy tylko gminy i województwa, powstały rejony, które choć nie były formalnymi ciałami, 

załatwiały wiele spraw administracyjnych, m.in. pozwolenia na budowę. A więc już wtedy nie wszystko 

można było zrobić na poziomie gmin. My z zadaniami powiatu sobie radzimy, bo jesteśmy dużym 
ośrodkiem i mamy wiele narzędzi. Nie wszystkie gminy mają takie możliwości - zaznacza Tadeusz 

Truskolaski. 

Prezydent Białegostoku zauważa, że nie da się w każdej gminie zatrudnić fachowców od architektury, 
którzy mogliby przeanalizować skomplikowaną dokumentację dotyczącą pozwoleń na budowę dużych 

obiektów. Lepiej ulokować ich na poziomie powiatu, bo jest większe prawdopodobieństwo, że na 

terenie 15 gmin taka inwestycja trafi się przynajmniej raz w roku. 

Innym zadaniem realizowanym przez powiaty jest szkolnictwo średnie, którego funkcjonowanie 
wykracza poza teren jednej gminy. Subwencja państwowa nie wystarcza, dlaczego więc za szkołę 

płacić miałaby jedna gmina, a korzystać z niej cztery? 

Nowe przepisy mają zapewnić lepszą jakość usług w stosunku do poniesionych kosztów, w 
przypadku przetargu na towary, usługi lub wykonanie prac, ogłaszanego przez władze publiczne. 
Nowe przepisy ułatwią również dostęp do zamówień mniejszym firmom oraz wprowadzą bardziej 
restrykcyjne zasady zatrudniania podwykonawców, informuje PE. Nowy projekt legislacyjny, 
uzgodniony już nieformalnie z Radą w czerwcu 2013 roku, po raz pierwszy wprowadza 
powszechne unijne standardy dla umów koncesyjnych. Ma to „wspomagać uczciwą konkurencję 
oraz zapewnić efektywniejsze wykorzystywanie pieniędzy poprzez wprowadzenie nowych 
kryteriów rozstrzygania przetargów, takich jak: aspekty środowiskowe, innowacyjne i korzyści 
społeczne przedstawionej oferty” - podkreśla się w komunikacie.  Władze publiczne w UE wydają 
około 18 proc. PKB na zamawianie wykonania prac, zakupy towarów lub usług. To sprawia, że 
przetargi publiczne stały się istotnym środkiem do osiągania konkretnych celów społecznych.  
”Nowe zasady są dla obywateli sygnałem, że mają prawo, aby publiczne pieniądze były używane 
do osiągnięcia najlepszych możliwych efektów” - powiedział Marc Tarabella (S&D, Belgia), 
odpowiedzialny za sprawozdanie.  Dzięki nowemu kryterium, jakim jest „najwyższa korzyść 
ekonomiczna”, władze publiczne w krajach unijnych będą mogły przykładać większą wagę do 
jakości, kwestii wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych ofert, wciąż jednak biorąc pod 
uwagę cenę oraz koszty wynikające z cyklu życia przedstawionych w ofercie produktów. „Nowe 
kryteria zakończą dyktaturę najniższej ceny, sprawiając że to jakość będzie najistotniejsza 

2. Skarżyskie „Mesko” nie dostało w tym roku zamówień na przeciwpancerne rakiety 

Spike. Musi zwalniać ludzi, bo Spike to główne źródło dochodu firmy. 

– Jeśli przy rocznym budżecie na poziomie 400 mln zł zakłady nagle tracą zamówienia warte 

160 milionów, jest to dramat. Trzeba ciąć zatrudnienie, ratować spółkę. A „Mesko” to jedyny 

duży  pracodawca w Skarżysku, gdzie bezrobocie sięga już 30 procent – mówi Stanisław 

Głowacki,  szef „Solidarności” w zbrojeniówce. 

Informacje z prac Sejmowych: 

1. 23 stycznia 2014 r.  - posiedzeniu Komisji Infrastruktury,  Rozpatrzenie komisyjnego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957) – kontynuacja 

2. 22 stycznia 2014 r. - Komisji Gospodarki. Informacja o legalizacji przyrządów 

pomiarowych – stan prawny na 2014 rok. 

3. 22 stycznia 2014 r.   - Komisji Polityki Społecznej i Rodziny  - Rozpatrzenie rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 1949) - kontynuacja. 

4. Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, 

które odbędzie się 23 stycznia - Informacja o aktualnym stanie przygotowań do budowy 

nowych bloków w Elektrowni Opole. 
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Planowane spotkania: 

 

21.01 (wtorek) w sali 5114AB w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 w 

Warszawie odbędzie się dwudzieste dziewiąte spotkanie Komitetu Monitorującego PO KL. 

Ponieważ w działaniach dotyczących partnerów społecznych zostały środki przygotowana jest 

uchwała KM POKL dodająca w planie pracy 2014r. dodatkowe działanie ( 13 mln zł jest do 

wydania) 

21.01 – Konferencja projektowa Bydgoszcz. 

22.01 – Konferencja projektowa – Gdańsk. 

23.01 – Spotkanie z władzami OZZPiP – Nowy Sącz. 

24.01 – KST –Szkolnictwo Wyższe 

24.01 – Spotkanie robocze na temat realizacji projektów – Bydgoszcz. 

27.01 – Wybory Przewodniczacego ZW FZZ – Wrocław 

27.01 w godz. 12.00-16.00 w sali AB w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. - spotkanie 

robocze poświęcone kolejnemu obszarowi tematycznemu: przeciwdziałanie ubóstwu 

pracowników, Zgodnie z dotychczasową praktyką w spotkaniu wezmą udział zainteresowani 

powyższą tematyką partnerzy społeczno-gospodarczy oraz przedstawiciele właściwych 

resortów, a punktem wyjścia do dyskusji będą rekomendacje przedstawione przez grupę 

partnerów społeczno-gospodarczych w tym obszarze 

28.01- Pierwsze spotkanie prekomitetu POWER: 

W skład KM POWER został desygnowany z ramienia FZZ Z. Mierzejewski, a na zastępcę 

N. Wośko. 
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05.02 - Kolejne posiedzenie Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, na którym m.in. 

przedstawione zostaną wnioski z dyskusji wypracowane w czasie spotkania 

roboczego. 

06-07.02 Kraków. Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt 

Weimarski. Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Używane skróty: 

ZK – Zarząd Krajowy 

ZO – Zarząd Okręgu 

ZW – Zarząd Wojewódzki (FZZ) 

FZZ – Forum Związków Zawodowych 

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy 

WKDS – Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

TK – Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych  

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

KK – Komisja Krajowa 

KM – Komitet Monitorujący 

NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

KM RPO – Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego 

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

NOT – Naczelna Organizacja Techniczna 

SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-
operation and Development) 


