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Przewodniczący OPZZ  Jan Guz  
z wizytą w Tychach 

W dniu 8 stycznia 2016 Przewodniczący OPZZ Jan Guz 
przebywający z wizytą na Śląsku spotkał się z 
przedstawicielami działającymi w FCA Poland S.A. 
Metalowcami. Przewodniczący w trakcie roboczego 
spotkania przybliżył inicjatywy OPZZ w zakresie zmian w 
Kodeksie pracy oraz emerytur w tym głównie możliwości 
skorzystania z rozwiązań emerytalnych po 40 i 35 latach 
pracy. Związkowcy zaprezentowali codzienne problemy, z 
jakimi borykają się w Spółkach Grupy Fiata oraz 
oczekiwaniami, jakie wiążą z wieściami o nowym modelu 

samochodu. W dyskusji 
poruszano także tematy z 
zakresu bezpieczeństwa 
pracy i spraw socjalnych 
pracowników. W rozmowie z 

pracownikami 
zatrudnionymi na liniach 
montażu i spawalni 
Przewodniczący OPZZ  

zapoznał się procesem technologicznym. 

 
Zmiany w prawie pracy 

 
W Polsce dość często 
mamy do czynienia z 
licznych zmianami w 
zakresie prawa pracy.  
Wynikającego wprost ze 
zmian w kodeksie pracy 
czy też zmian  

 
wynikających z różnych ustaw mających wpływ na prawa i 
obowiązki pracownicze.  
Mówiąc o prawie pracy należy również rozumieć to 
wszystko, co dzieje się w zakresie ubezpieczeń społecznych 
oraz praw emerytalnych. Czasami jest tak, że w toku zajęć 
dnia codziennego wiele istotnych zamian ucieka naszej 
uwadze lub też różne instytucje publiczne nie prowadzą 
szerokiej kampanii informacyjnej.  
W naszym Informatorze zamierzamy sygnalizować te 
zmiany i zagadnienia, które mają istotne znaczenia dla 
naszych członków Związków zrzeszonych w Zakładowych 
Organizacjach Związkowych. Do szczegółowych zapisów i 
interpretacji należy dotrzeć samemu. Na początku 
sygnalizujemy dwa tematy „emerytury połowiczne” oraz 
umowy o pracę po 22 lutego 2016.   
 

Emerytury połowiczne 
Ustawa z 11 maja 2012 
r. o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych 
wprowadziła możliwość 

przejścia na emeryturę częściową zwana potocznie 
emeryturą połowiczną dla kobiet w wieku 62 lat i 
mężczyzn w wieku 65 lat, którzy nie osiągnęli 
podwyższonego wieku emerytalnego.  
Dodatkowym warunkiem, jaki muszą spełnić osoby 
ubiegające się o to świadczenie to, co najmniej 35 letni staż 
pracy w przypadku kobiet i 40 letni staż pracy dla 
mężczyzn.  
Wysokość tego świadczenia wynosi 50 proc. pełnej 
emerytury, jaka należy się pracownikowi w dniu, w którym 
się o nią zwrócił do ZUS.  
Pobierając emeryturę połowiczną można nadal normalnie 
pracować pobierając pełne wynagrodzenie.   
Obecnie z powyższej ustawy mogą jedynie skorzystać 
mężczyźni, ponieważ kobiety dopiero w roku 2021 a 
wówczas mogą obowiązywać zupełnie inne oby stare 
przepisy dotyczące wieku emerytalnego.  
Czy to się opłaca? Jak wskazują indywidualne przypadki tak, 
ponieważ pobieranie tego świadczenia ma niewielki wpływ 
na wysokość przyszłej emerytury.  
Zainteresowani powinni skontaktować z najbliższa 
placówką ZUS.  
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Umowy o pracę po 22 lutego 2016 
W tym dniu zamieniają się zapisy art. 25(1) par. 1 Kodeksu 

pracy – mówiący o 
okresach zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę 
na czas określony, który 
nie może przekraczać 33 

miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 
trzech.  
Po tym okresie umowa o pracę zawarta pomiędzy tym 
samymi stronami stosunku pracy z automatu przekształci 
się w umowę o pracę na czas nieokreślony.  
W ten sposób nie powinno dochodzić do absurdów, że 
umowy o pracę na czas określony są zawierane na bardzo 
długi czas np. 5, 10 czy 15 lat.  
Kolejną ważną zmianą warunków zatrudnienia na czas 
określony jest odejście od krótkiego, zawsze 2 - 
tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy na czas 
określony. W miejsce tego krótkiego i wygodne dla 
pracodawcy wypowiedzenia, zastosowanie znajdą przepisy 
dotyczące okresów wypowiedzenia umowy na czas 
nieokreślony i zgodnie z art. 36 K.p. będą one wynosić: 

• 2 tygodnie - przy zatrudnieniu w danym zakładzie 
poniżej 6 miesięcy, 

• 1 miesiąc - przy stażu zakładowym wynoszącym, co 
najmniej 6 miesięcy, 

• 3 miesiące - przy zatrudnieniu w danym zakładzie, 
przez co najmniej 3 lata. 

Powyższe zamiany powinny korzystnie wpłynąć na rynek 
pracy i stabilizację zatrudnienia.  

 

Rada Federacji Związków Zawodowych 
METALOWCY 16 12 2015 

W dniu 16 grudnia 2015 w siedzibie Federacji obradowała 
Rada Federacji. Posiedzeniu przewodniczył kol. Romuald 
Wojtkowiak. Członkowie Rady zostali zapoznani z 
przebiegiem remontów budynków w Skarżysku Kamiennym 
i w Warszawie. Rada przyjęła uchwały dotyczące 
funkcjonowania Federacji oraz o ewentualnej realizacji 
kolejnych projektów unijnych „Przemysł i struktury 
negocjacyjne” i „Bardziej efektywne społeczeństwo 
obywatelskie „ ( realizacja 2016 – 2017). Rada 
zdecydowała, że przyszłoroczny Ogólnopolski Dzień 
Metalowca zostanie zorganizowany przez Radę Okręgu 

Opole w dniach 21-23 kwietnia 2015 w miejscowości 
Jarnołtówek. Zarząd Federacji poinformował o 
zorganizowaniu przez Federacje kolejnego szkolenia dla 
członków Federacji w dniach 18-19 luty 2016 w Warszawie 
( szczegóły zaprezentują Szefowie Okręgów na spotkaniach 
okręgowych, informacja będzie również dostępna na naszej 
stronie internetowej) W trakcie dyskusji Rada 
podsumowała mijający rok w kontekście tegorocznych 
wyborów parlamentarnych i zapowiadanych przez Rząd 
zmian. Na zakończenie Rady uczestnicy łamiąc się 
tradycyjnym opłatkiem złożyli sobie świąteczne i 
noworoczne życzenia, życząc sobie wiele wytrwałości w 
obronie praw pracowniczych. 

 
Negocjacje harwardzkie, jako sposób na 
zarządzanie problemami społecznymi – 

związkowymi 
W dniu 24 listopada 2015 z inicjatywy szefa Rada Okręgu 
Śląskiego Federacji 
Związków Zawodowych 
Metalowców w 
Katowicach zostało 
zorganizowane szkolenie 
dla przedstawicieli 
Zakładowych Organizacji 
Związkowych z zakresu 
prowadzenia negocjacji, 
jako sposób na zarządzanie problemami społecznymi – 
związkowymi. Szkolenie było skierowane głównie do 
członków Zarządów oraz członków zespołów 
negocjacyjnych biorących udział w niełatwych negocjacjach 
ze swoimi pracodawcami.  
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z kanonami 
sztuki prowadzenia rozmów w tym przebiegu etapów, 
struktury i zasad procesu negocjacji. Poznali cechy, jakie 
powinna posiadać osoba reprezentująca Związek oraz te 
elementy, na jakie należy zwracać szczególną uwagę w 
trakcie przebiegu negocjacji. Szkolenie zostało zakończone 
ćwiczeniami praktycznymi, które miały na celu 
zobrazowanie sytuacji, z jakim możne spotkać się 
negocjator podczas rozmów.  
 

 
 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgodnie pokreślili, że 
takie szkolenia oraz warsztaty powinny być kontynuowane, 
ponieważ tylko w ten sposób możemy być równym 
partnerem dla naszych pracodawców 


