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Wprowadzenie 
„Razem dla sprawnej reprezentacji interesów pracowników z branży wydobywczej”, 

tak brzmi tytuł projektu, którego liderem jest reprezentujący Polskę, Związek Zawodowy 

Pracowników Przemysłu Miedziowego. Współpartnerami oraz organizacjami 

stowarzyszonymi są związkowcy z Serbii, Macedonii, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy i Rumunii.  

Wspólnie po wymianie doświadczeń, przemyśleń i analiz, partnerzy przygotowują 

skonsolidowany raport, którego głównym celem, jest zwiększenie zaangażowania 

pracowników w procesy decyzyjne związane z ewolucją rynku pracy. Główne, omawiane 

zmiany związane są z: automatyzacją, dekarbonizacją, globalizacją i zmianami klimatu, 

powodując, szybkie i nieuniknione przeobrażanie się gospodarki światowej. 

UE od początku swojego istnienia, czynnie wzmacnia udział pracowników i ich 

przedstawicieli w zarządzaniu zakładami pracy, wspomaga kształtować 

współodpowiedzialność za losy firmy. Skutkuje to zwiększeniem kreatywności pracowników, 

powoduje rozwój całej organizacji, a także przyczynia się do eliminowania sytuacji stresowych 

oraz przeciwdziała konfliktom. 
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I. Wdrożenie do polskiego systemu prawnego, przepisów UE, dotyczących udziału 

pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

 

W polskim porządku prawnym, dotyczącym stosunku pracy, występuje szereg norm i 

regulacji prawnych w randze ustaw, dotyczących partycypacji, czyli współudziału 

pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w którym są zatrudnieni. Uprawnienia te 

podzieli można na dwie grupy.  

Pierwsza grupa to partycypacja miękka. Zaliczyć do niej można: 

1. prawo do informacji, 

2. prawo do doradzania, 

3. prawo do wysłuchania, 

4. prawo do wypowiadania się. 

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia wyczerpuje ustawa z dnia 07 kwietnia 2006 

r o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr 79, poz.550). 

Implementowana do polskiego porządku prawnego na podstawie dyrektywy 2002/14/WE z 

dnia 11 marca 2002 r. Dotyczy ona wszystkich zakładów pracy zatrudniających powyżej 50 

pracowników. Przedsiębiorstwa z sektora wydobywczego z racji dużej wielkości zatrudnienia 

oraz posiadania szeregu instytucji reprezentujących pracowników mają dobrze funkcjonujące 

Rady Pracowników. Niestety z racji tego, że rady te posiadają jedynie miękkie uprawnienia, 

ich rola jest jedynie iluzoryczna. Członkowie rad pracowniczych, bazując na swoim 

długoletnim doświadczeniu najczęściej twierdzą, że pracodawca konsultuje się z Radą tylko 

gdy potrzebuje wymaganej prawem opinii. Często uważa za uwłaczające dzielenie się wiedzą 

o kondycji zarządzanego przez siebie zakładu pracy. Wskazuje, mimo często małego 

doświadczenia, że wie lepiej co dla rozwoju firmy jest najkorzystniejsze. Nie chce korzystać z 

wiedzy i doświadczenia swoich pracowników. Niestety jest to niekorzystne dla obu stron, 

pracodawcy jak i pracowników. 

 Drugą grupę stanowią uprawnienia twarde, do nich z kolei możemy zaliczyć prawo do: 

1. wyrażania sprzeciwu, 

2. wyrażania zgody, 

3. wspólnego rozstrzygania, 

4. wyłącznego rozstrzygania. 

Prawa te zawarte są w kilku ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. 

(z późniejszymi zmianami) o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). Oraz w 

ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 567, z 

2018 r. poz. 830). Wiele przepisów „wymuszanych” przez UE, a korzystnych dla pracowników 

implementowanych jest do ulegającego częstym zmianom Kodeksu Pracy. Sektor wydobywczy 

z racji tradycji, dużego zatrudnienia, prężnie działających związków zawodowych oraz 

ogromnej świadomości pracowników, jest jedną z najsprawniej wykorzystujących te 

uprawnienia gałęzi polskiego przemysłu. 
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II. Instrumenty wykorzystywane do promowania w polskim sektorze wydobywczym, 

udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy. Zakładowe Układy 

Zbiorowe Pracy w polskim sektorze wydobywczym 

 

Podstawowym instrumentem prowadzenia konsultacji oraz procesu negocjacji pomiędzy 

pracodawcą a reprezentującymi pracowników organizacjami związkowymi są negocjacje 

zbiorowe. Praktycznie we wszystkich polskich firmach wydobywczych funkcjonują 

Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP). Na podstawie ZUZP, prowadzi się negocjacje 

płacowe oraz reguluje bieżące zmiany wewnątrzzakładowych przepisów prawa. 

Charakterystyka negocjacji zbiorowych. Zgodnie z Konwencją MOP nr 154 z 1981 r. 

termin ten stosuje się do wszystkich negocjacji, które mają miejsce między pracodawca, grupą 

pracodawców i co najmniej jedną organizacją pracowników z drugiej. Stanowią proces: 

● podejmowania decyzji, 

● kreowania prawa, 

● partycypacji, 

● rozwiązywania problemów. 

Głównym ich zadaniem jest kształtowanie zbiorowych stosunków pracy. Cele szczegółowe to: 

● określanie warunków pracy i zatrudnienia, 

● regulowanie stosunków między pracodawcami i pracownikami, 

● regulowanie stosunków między pracodawcami a organizacjami pracowników. 

Cele te są nieodłącznie związane, ze względu na fakt, że strony są skazane na siebie i 

osiągnięcie porozumienia jest w zasadzie obustronną koniecznością i cechuje je: 

● ciągłość, 

● brak dobrowolności negocjowania, 

Wyniki negocjacji w pojedynczym podmiocie gospodarczym rzutują na: klimat i spokój 

społeczny, oczekiwania innych organizacji pracodawców i pracowników, stanowią podstawę 

do oceny trafności polityki państwa. 

U podstaw negocjacji zbiorowych leży osiągnięcie kompromisu oraz budowa klimatu 

współpracy i wzajemnego zaufania w wymiarach: 

● merytorycznym, 

● proceduralno-prawnym, 

● komunikacyjnym, 

● politycznym. 

Skuteczna realizacja strategii negocjacji wymaga zachowania równowagi pomiędzy tymi 

wymiarami i pełni funkcje: 

● z punktu widzenia pracowników: ochronna, dystrybucyjna i partycypacyjna; 

● z punktu widzenia pracodawców: podejmowania decyzji, kształtowania pokoju 

społecznego, 

● a także "kartelu" – eliminowanie konkurencji płacowej pomiędzy firmami; 

● z punktu widzenia rządów: legitymizacji oraz kształtowania spokoju społecznego. 

Rosnąca współodpowiedzialność stron dialogu spowodowała wzrost znaczenia funkcji 

integracyjnej, negocjacje te stały się metodą unikania sporów zbiorowych. Co ma szczególne 

znaczenie przy planowaniu zmian strukturalnych przemysłu wydobywczego. Zwłaszcza w 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Pracodawca
https://mfiles.pl/pl/index.php/Pracownik
https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces
https://mfiles.pl/pl/index.php/Partycypacja_pracownik%C3%B3w_w_zarz%C4%85dzaniu
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dobie dekarbonizacji i spodziewanej automatyzacji przemysłu związanego z wydobyciem i 

przerobem węgla i innych kopalin. 

III. Ocena obowiązującego w Polsce ustawodawstwa dotyczącego udziału 

pracowników w współzarządzaniu firmą 

 

Pracownicza partycypacja bezpośrednia jest uznawana nie tylko w Polsce, za sposób na 

zwiększenie humanizacji pracy, który pozwala poprawić poziom wydajności i zadowolenia 

pracowników w miejscu pracy, prowadząc jednocześnie do poprawy wyników ekonomicznych 

przedsiębiorstwa. Prowadzone badania krajowe i międzynarodowe wykazują, że partycypacja 

bezpośrednia niesie korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw.  

W Polsce pomimo wysokiego odsetka firm stosujących partycypację bezpośrednią 

rzeczywisty udział pracowników w podejmowaniu decyzji jest niski. Badania wykazują jednak, 

że w tych firmach, w których stosuje się partycypacyjne formy pracy, poprawia się jakość 

oferowanych produktów i usług oraz zwiększa zadowolenie i wydajność pracowników w 

miejscu pracy. Wyniki te powinny być zatem bodźcem dla przedsiębiorców do wdrażania 

partycypacyjnych form pracy w swoich organizacjach.  

Pamiętać jednak trzeba, że samo wdrożenie metod partycypacyjnych nie jest kluczem do 

sukcesu. Budowanie organizacji opartej na zaangażowaniu musi być wsparte odpowiednią 

kulturą organizacyjną, systemem wynagrodzeń i wszelkimi działaniami, których celem jest 

kształtowanie przedsiębiorczych postaw pracowników. Kluczowa rola leży zatem po stronie 

kierownictwa, które w pierwszej kolejności musi uznać prawo pracowników do partycypacji, a 

następnie podjąć działania mające na celu jak najlepsze wykorzystanie ich twórczego 

potencjału.  

IV. Propozycje dodatkowych regulacji prawnych koniecznych do prawidłowego 

przeprowadzenia transformacji w sektorze wydobywczym 

 

Kompleksowość udanej transformacji w kontekście transformacji energetycznej w 

kierunku technologii OZE powoduje konieczność wielowymiarowej integracji działań, tj.: 

dziedzinowej, terytorialnej, sektorowej, programowania rozwoju na poziomach: UE, 

krajowym, regionalnym i sektorowym. Mając powyższe na uwadze kluczowe rekomendacje 

dla prawidłowej transformacji powinny obejmować następujące kierunki, instrumenty i 

regulacje prawne:  

● programy wsparcia reorientacji zawodowej pracowników sektora górniczego, 

● program przeciwdziałania ubóstwu regionów górniczych, 

● stworzenie narodowej strategii sprawiedliwej transformacji sektora wydobywczego, 

● wsparcie prawne i finansowe dla osób zakładających firmy sektora 

okołogórniczego, w których następuje reorientacja profilu branżowego w kierunku 

zielonej gospodarki,  

● utworzenie funduszu na rzecz przywracania wartości terenów poprzemysłowych.  

Wprowadzenie zmiany technologicznej związanej z OZE i szerzej aktywnościami zielonej 

gospodarki w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację, szczególnie w polskich 

regionach węglowych, wymaga śmiałej wizji, wielowymiarowego, wielopodmiotowego i 
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zintegrowanego sektorowo-terytorialnie podejścia. Przede wszystkim potrzebny jest jednak 

dialog pomiędzy interesariuszami tej zmiany. 

 

V. Wpływ zmian klimatycznych, dekarbonizacji oraz strategii EU na polski sektor 

wydobywczy 

 

Jeszcze do niedawna powiązania zmian klimatu i przemysłu wydobywczego były 

rozpatrywane tylko pod kątem wpływu tej branży na środowisko. Obecnie jednak obserwuje 

się również odwrotną tendencję – wpływ klimatu na działalność górniczą. 

Na problemy polskiego górnictwa wpływ ma i w coraz większym stopniu będzie miała 

restrykcyjna polityka klimatyczna UE. Węgiel stał się w UE „chłopcem do bicia” i jest często 

niesprawiedliwie posądzany o całe zanieczyszczenie powietrza. Tymczasem z tego surowca 

korzysta wiele dziedzin, począwszy od hutnictwa. w tym hutnictwa miedzi (węgiel koksowy), 

przez energetykę, po przemysł chemiczny czy farmaceutyczny. Potrzebujemy zatem nowego 

podejścia do węgla jako surowca i pójścia w kierunku karbochemii oraz innych tzw. czystych 

technologii węglowych. Bez wątpienia budowa przerobu smoły czy też zgazowania na potrzeby 

przemysłu chemicznego zwiększyłaby efektywność ekonomiczną całej branży. Wiele obecnie 

mówi się o „węglowej histerii” w UE i realizowanej konsekwentnie polityce dekarbonizacji. 

Dekarbonizacja stanowi jeden z pięciu filarów unii energetycznej. Spełnieniu unijnych celów 

w tym zakresie służyć mają m.in. takie narzędzia jak upowszechnianie udziału odnawialnych 

źródeł w produkcji energii czy tworzenie korzystnych ram dla rozwoju projektów 

wykorzystujących technologie produkcji niezwiązane ze spalaniem paliw emisyjnych. Przy 

tym koszt wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł alternatywnych w porównaniu 

do paliw kopalnych pozostaje w trendzie spadkowym, głównie dzięki rozwojowi technologii i 

masowemu upowszechnieniu OZE. Jednak poza UE węgiel ma się dobrze i realizowane są 

inwestycje w energetykę bazującą na tym paliwie. 

 

VI. Strategia rządu RP dotycząca restrukturyzacji przemysłu wydobywczego, 

zaangażowanie w ten proces związków zawodowych 

 

Transformacja energetyczna w Polsce to temat, który od wielu lat budzi w naszym kraju 

wiele kontrowersji. Ze strony różnych ekip rządzących można na przemian usłyszeć, że węgiel 

to nasze „czarne złoto”, aby zaledwie kilka miesięcy później dowiadywać się, że transformacja 

energetyczna w Polsce musi dokonać się szybciej.  

Zgodnie ze stanem na 2019 rok, w Polsce działało 21 kopalni. Warto zauważyć, że w 1994 

roku było ich o wiele więcej, bo aż 63. Na dziś, wszystko wskazuje na to, że kraje członkowskie 

UE będą musiały osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku. Do niedawna, Polska 

jako jedyny kraj w UE nie wyrażała zgody na transformację sektora energetycznego, jednak 

ryzyko nałożenia ogromnych kar spowodowało, że władze musiały zmienić swoje nastawienie. 

Oznacza to, że za 30 lat pracę w zakładach w całym kraju straci wiele tysięcy ludzi. Rząd 

teoretycznie, porozumiał się w sprawie likwidacji kopalń z organizacjami związkowymi, co 

otwiera przed Polską szansę na neutralność elektryczną. 
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Związkowcy mogą pochwalić się wynegocjowanym, długim okresem przejściowym. 

Ostatnia kopalnia ma zostać zlikwidowana w 2049 roku, a więc w rok przed narzuconym przez 

UE terminem. Niestety, ale osiągnięty kompromis może nie wejść w życie. 

Już dziś głośno mówi się o tym, że UE nie wyrazi zgody na kluczowy dla całego procesu 

element, jakim jest wsparcie odchodzenia od węgla z pieniędzy publicznych. W porozumieniu 

zawarto tylko informację o tym, że ostateczny kształt polityki energetycznej będzie uzależniony 

od zgody UE. Można domniemywać, że strona związkowa, jak i rządowa wzięły się za ten 

proces od złej strony. Zasadnym byłoby raczej rozpoczęcie go od ustalenia z UE, czy ta zezwoli 

na dofinansowanie całego procesu, czy też uzna to za nieuczciwą ingerencję w wolny rynek i 

zablokuje ten ruch. 

Aby zamykanie kopalń nie pociągnęło za sobą szeregu negatywnych konsekwencji natury 

gospodarczej, trzeba spełnić wiele czynników zewnętrznych. W 2019 roku zużyto w Polsce 

około 36 milionów ton węgla, a zgodnie z prognozami, w 2040 roku mamy to być już tylko 12 

mln ton. 

Niestety, kolejne polskie rządy nie radzą sobie z wytyczeniem spójnej strategii 

restrukturyzacji przemysłu wydobywczego. Nie prowadzą ze stroną społeczną uczciwego 

dialogu. Krótkoterminowe cele polityczne przesłaniają i przesuwają w czasie ostateczne 

decyzje, co do kształtu ładu energetycznego do i po roku 2050. 

 

VII. Niezbędna pomoc dla pracowników z sektora wydobywczego, mogących utracić 

swoje miejsca pracy. Program szkoleń umożliwiający zachowanie miejsc pracy w 

branży wydobywczej 

 

Rezygnacja z energetyki opartej na węglu kamiennym powinna odbywać się jak 

najłagodniej. Pracownicy powinni mieć możliwość podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę 

bądź przebranżowieniu. Jednocześnie należy wstrzymać napływ nowych górników. 

Górników należy zidentyfikować pod względem kompetencji w taki sposób, aby ich 

ewentualne przebranżowienie nastąpiło bezproblemowo. Podstawą takich zmian powinny być 

kompleksowe programy na ten temat. 

Polityka publiczna powinna zaoferować okresowe dopłaty do wynagrodzenia jak również 

pakiety socjalne. W miarę budżetowych możliwości ułatwiłoby to odnalezienie się górnikom 

w nowej rzeczywistości. 

Odprawy pieniężne powinny być oferowane tylko tym pracownikom, którzy zbliżają się do 

wieku emerytalnego. W pozostałych przypadkach może to zmniejszyć motywację do zmian w 

kwalifikacjach zawodowych. 

W miarę możliwości władze publiczne ogólnokrajowe jak i lokalne powinny wspierać te 

sektory gospodarki, w których dałoby się zatrudnić zmieniających branżę górników. 

 

VIII. Rola polskich związków zawodowych w procesie restrukturyzacji sektora 

wydobywczego  
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Od wielu lat obserwuje się wzrost udziału polskich związków zawodowych w tworzeniu 

polityk związanych z ochroną klimatu i związaną z tym restrukturyzacją sektora 

wydobywczego. Wzrost ten jest z jednej strony powiązany z istotnym oddziaływaniem strategii 

ograniczania emisji obecnie i w przyszłości na gospodarkę oraz na rynek pracy, a z drugiej z 

rosnącą świadomością związków zawodowych roli, jaką mogą odegrać w tym procesie. Trend 

ten może być widoczny w nadchodzących latach, ponieważ rozporządzenie w sprawie 

zarządzania unią energetyczną zakłada współpracę z partnerami społecznymi, wokół 

przygotowywania planów w zakresie energii i klimatu do 2050 r. 

W wielu przypadkach konsultacje odbywają się w ramach stałych lub tworzonych ad 

hoc ciał trójstronnych. Przedstawiciele związków zawodowych sektora wydobywczego 

wskazują najczęściej, że nie są dostatecznie włączeni w dyskusje dotyczące długoterminowych 

strategii dekarbonizacji.  

Palącym problemem polskich związków zawodowych jest malejąca liczba ich 

członków oraz brak zainteresowania osób młodych członkostwem w organizacjach 

reprezentujących interesy pracownicze. Kreowany przez lata w mediach niekorzystny 

wizerunek związkowca odnosi skutek. Uzwiązkowienie w Polsce to tylko około 18%. Przemysł 

wydobywczy, jest jedną z najbardziej uzwiązkowionych branż przemysłowych, rodzi to 

nadzieję na poważne traktowanie liderów związkowych podczas negocjacji sposobu 

transformacji tego przemysłu.  

Udział związków zawodowych w procesie kształtowania polityki restrukturyzacji 

górnictwa potrzebny jest zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Obecnie jednak nie 

istnieją ustalone ramy instytucjonalne dla takiego udziału. Formy zaangażowania związków 

zawodowych różnią się znacząco w zależności od państwa członkowskiego. I chociaż udział 

ten rośnie, zaangażowanie związków zawodowych nadal nie jest tak aktywne i skuteczne, jak 

mogłoby być, a często zależy od kultury dialogu społecznego w danym kraju. Polskie związki 

zawodowe muszą bardziej się starać, aby ich udział był bardziej spójny i sformalizowany. Jest 

to jednak ze względów prowadzonej pomiędzy trzema centralami związkowymi, polityki 

izolowania się i prowadzenia własnej polityki w kontaktach ze stroną rządową, praktycznie 

niemożliwe. Niezbędna jest silniejsza współpraca międzyzwiązkowa, tak aby jednym głosem 

rozmawiać z rządem.  

 

Opracował:  

mgr inż. Dariusz Mika 


