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I. WPROWADZENIE  
zmiany strukturalne i gospodarcze, 
którym podlega sektor górniczy

 
Istnieje silna korelacja pomiędzy ilością gazu cieplarnianego (w j. angielskim greenho-
use gas, GHG) w atmosferze, CO2, a średnią temperaturą powierzchni ziemi. Powoduje 
to wzrost średniej temperatury na naszej planecie o ponad 1ºC od czasów przedindu-
strialnych, głównie z powodu wykorzystywania paliw kopalnych jako źródła energii. 
Zjawisko to ogólnie określa się mianem zmian klimatycznych i jest związane z naszym 
aktualnym schematem pozyskiwania energii.

Rozwiązaniem, które przyjęliśmy, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi jest trans-
formacja energetyczna, którą możemy zdefiniować jako zmianę w kierunku pierwot-
nych źródeł energii, które zmniejszają emisję CO2 do atmosfery.

Zmiana w wykorzystaniu źródeł energii polega z jednej strony na wprowadzeniu środ-
ków mających na celu mniejsze zużycie energii we wszystkich sektorach i bardziej 
efektywne jej wykorzystanie, a z drugiej strony na zastąpieniu konwencjonalnych 
źródeł energii na źródła odnawialne. W związku z tym jest to proces, który w sposób 
dogłębny wpływa na cały sektor produkcyjny, a w szczególności na sektor górniczy, 
wraz z wdrażaniem procesów dekarbonizacji, które przeanalizujemy w dalszej części.

Transformacja energetyczna musi być przeprowadzona w oparciu o formuły gwaran-
tujące udział zaangażowanych podmiotów społecznych i gospodarczych. Ich partycy-
pacja jest niezbędna, abyśmy mogli mówić o transformacji energetycznej odpowie-
dzialnej społecznie, czyli o sprawiedliwej transformacji.

EUROPEJSKIE DZIAŁANIA NA RZECZ ZWALCZANIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Pomimo przyjęcia różnych zobowiązań międzynarodowych, w rzeczywistości emi-
sje gazów cieplarnianych nadal rosną i przewiduje się, że w 2030 r. wzrosną o 10,7% 
w stosunku do poziomów z 2016 r., zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że najwięk-
sze kraje wycofują się z porozumienia paryskiego.

Istnieje kilka działań mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi promowa-
nych przez Unię Europejską lub w których jest ona stroną, które wymieniamy poniżej, 
aby przedstawić kontekst zmian strukturalnych, przed którymi stoi sektor przemysłu 
wydobywczego.
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• Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój: Zielona Księga.

Zaczyna się od wytycznych OECD z 1976 r. i Raportu Brundtlanta (ONZ) z 1987 r., 
a w Europie od Zielonej Księgi „Promowanie europejskich ram społecznej odpowie-
dzialności biznesu” (szczyt w Lizbonie w 2001 r.).

Odpowiedzialność społeczna obejmuje zaangażowanie przedsiębiorstw na rzecz za-
interesowanych stron i społeczeństwa, ścisłe przestrzeganie obowiązujących zobo-
wiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska, działalności gospodarczej i relacji 
z partnerami.

Zrównoważony rozwój to „rozwój, który zaspokaja obecne potrzeby bez uszczerbku 
dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb”. Inaczej mó-
wiąc, odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój oznaczają zagwarantowa-
nie lepszej jakości życia dla przyszłych pokoleń.

• Porozumienie paryskie z 12 października 2015 r.

Zostało podpisane przez 195 państw sygnatariuszy Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz UE, a jego celem jest: „utrzymanie śred-
niej globalnej temperatury znacznie poniżej 2ºC w porównaniu z poziomem sprzed 
ery przemysłowej”, przy jednoczesnym zobowiązaniu, że nie przekroczy ona 1,5ºC. 
W tym celu ustanawia się w zobowiązania do przeciwdziałania zmianie klimatu, które 
wejdą w życie w 2020 r. i będą poddawane przeglądowi co 5 lat.

• Strategia klimatyczno-energetyczna, czyli pakiet działań 20-20-20

Ustanowiona do 2020 r. i zawierająca wiążące przepisy dla wszystkich państw człon-
kowskich, stawiała kilka celów: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, 
zwiększenie udziału energii odnawialnej w UE o 20% oraz poprawa efektywności 
energetycznej o 20%.

• Strategia klimatyczno-energetyczna 2030

W tej strategii dokonuje się przeglądu celów pakietu 20-20-20 i dostosowuje się je do 
roku 2030, uwzględniając scenariusz strategii 2050, oraz ustanawiając przegląd tych 
celów w 2023 r., z następującymi zobowiązaniami:

 » redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%, [w projekcie europej-
skiego prawa klimatycznego sporządzonym w ramach Europejskiego Zielone-
go Ładu zaproponowano podniesienie tego wskaźnika do 55%];

 » osiągnięcie co najmniej 32% udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych;

 » poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 27%.
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Do końca 2019 r. każde państwo członkowskie miało przedstawić swój krajowy plan 
na rzecz energii i klimatu, określający długoterminowe strategie krajowe prowadzące 
do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, tworząc m.in. nowe możliwości wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.

• Strategia na rzecz neutralności klimatycznej Europy do roku 2050

Została przedstawiona przez Komisję Europejską w dniu 28 października 2018 r. przed 
szczytem klimatycznym ONZ (COP24), który odbył się w dniach 2-14 grudnia w Ka-
towicach (Polska). Strategia potwierdza zobowiązanie Europy do przewodzenia glo-
balnym działaniom na rzecz klimatu poprzez sprawiedliwą społecznie transformację.

STRATEGIA (PLANY LUB PROCESY) DEKARBONIZACJI:  
LIKWIDACJA KOPALŃ WĘGLA

Strategia wywodzi się z decyzji Rady Europejskiej 2010/787/UE w sprawie pomocy 
państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, która promu-
je „dekarbonizację”, tj. „nieodwołalną” likwidację* (trwałe zaprzestanie produkcji 
i sprzedaży węgla) kopalń węgla w latach 2011-2018, kiedy to taka pomoc i dotacje 
zostaną zniesione.

Przeprowadzone przez instytucje unijne reformy doprowadziły do wzrostu ceny dwu-
tlenku węgla na europejskim rynku emisji od 2018 roku. System ten, znany jako ETS 
zobowiązuje wszystkie duże gałęzie przemysłu do płacenia za emitowany przez nie 
CO2 co powoduje, że przemysł węglowy traci na konkurencyjności, ponieważ musi 
ponosić wymienione opłaty.

Zniesienie pomocy na rzecz płatności za prawo do emisji CO2 wiązało się z zamknię-
ciem kopalń przed dniem 31 grudnia 2018 r.

Prawdą jest, że w celu przeprowadzenia tych zmian w modelu energetycznym ustana-
wia się pomoc na zamykanie kopalń, które można podzielić według dwóch koncepcji: 

• koszt świadczeń socjalnych wynikających z przejścia na emeryturę pracowników 
poniżej ustawowego wieku emerytalnego;

• inne wydatki nadzwyczajne dla pracowników, którzy stracili lub tracą pracę;

• wypłacanie emerytur i odszkodowań poza systemem ustawowym pracownikom, 
którzy stracili lub stracą pracę;

• koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa na przekwalifikowanie pracowników 
w celu ułatwienia poszukiwania nowego zatrudnienia poza przemysłem 
górniczym, w szczególności koszty szkolenia;
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• opłaty z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla byłych górników;

• oraz inne koszty prac związanych z zamknięciem kopalni, koszty administracyjne 
zamknięcia, reaktywacji terenów poeksploatacyjnych itp.

II. Wnioski z analizy  
fazy badawczej dotyczącej udziału 
pracowników w podejmowaniu decyzji 
w przedsiębiorstwach
 

Po przypomnieniu zmian strukturalnych i społeczno-gospodarczych, które zacho-
dzą w sektorze przemysłu wydobywczego, zamierzamy bardzo krótko podsumować 
wnioski uzyskane w fazie badawczej przeprowadzonej w ramach naszego projektu 
Together for efficient representation interests of employees of companies in extracti-
ve sector, w którym uczestniczą organizacje z siedmiu krajów (Polska, Bułgaria, Hisz-
pania, Serbia, Macedonia, Rumunia i Litwa), a którego jednym z celów jest analiza 
systemów uczestnictwa pracowników przemysłu wydobywczego w podejmowaniu 
decyzji w przedsiębiorcach w obliczu gospodarki niskoemisyjnej w przemyśle wydo-
bywczym. Na podstawie tych wniosków ustanowimy narzędzia poprawy, które po-
zwolą nam iść naprzód i zwiększyć udział pracowników.

Faza badawcza została przeprowadzona za pośrednictwem Raportu Krajowego, opra-
cowanego przez eksperta każdego z partnerów projektu, w oparciu o „Kwestionariusz-

-podręcznik”, mający na celu ujednolicenie analizowane zagadnienia, które zostały 
określone w trzech obszarach:

• systemy partycypacji pracowniczej w sektorze górniczym, stosowanie przepisów 
UE oraz istnienie przepisów szczególnych;

• wpływ restrukturyzacji sektora górniczego na zatrudnienie i przemysł oraz środki 
mające na celu osiągnięcie stabilności dla pracowników w sektorze górniczym;

• rola związków zawodowych w procesach restrukturyzacji sektora górniczego.
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WNIOSKI Z FAZY BADAWCZEJ

W celu podsumowania, wyciągnęliśmy następujące wnioski.

• Wdrożenie europejskich przepisów dotyczących uczestnictwa: wszystkie państwa 
dokonały transpozycji przepisów UE dotyczących uczestnictwa pracowników. 
Jedynie Polska i Hiszpania posiadają inne szczegółowe przepisy dotyczące 
takiej partycypacji. Serbia i Macedonia są w trakcie dostosowywania swojego 
ustawodawstwa krajowego poprzez włączenie elementów prawodawstwa 
europejskiego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulacje te są wystarczające, by zapewnić partycypację pracowników, z wyjątkiem 
Macedonii, natomiast Polska i Litwa uważają, że partycypacja jest niska i nieefektywna.

• Systemy uczestnictwa i organy, które je umożliwiają. We wszystkich krajach, 
z wyjątkiem Macedonii, stosuje się systemy informowania i konsultacji jako 
instrumenty partycypacji pracowniczej, choć biorąc pod uwagę różną liczbę 
pracowników: Hiszpania – 6 pracowników; Rumunia – 20 pracowników; Polska, 
Serbia, Bułgaria i Litwa – 50 pracowników.

Z wyjątkiem Litwy, wszystkie kraje uznają prawo do negocjacji zbiorowych, a także 
prawo do strajku (Hiszpania i Serbia) oraz do udziału instytucjonalnego (Hiszpania 
i Bułgaria).

Partycypacja odbywa się poprzez związki zawodowe, wraz z radami pracowniczymi 
w Polsce, Hiszpanii, na Litwie i w Serbii.

• Istnienie układów zbiorowych pracy w sektorze górniczym. Wszystkie kraje, 
z wyjątkiem Macedonii, posiadają specjalne układy zbiorowe pracy dla sektora 
górniczego: krajowe i zakładowe w przypadku Hiszpanii i Polski oraz tylko 
krajowe w Serbii i zakładowe na Litwie.

• Konsekwencje dekarbonizacji i strategie restrukturyzacji sektora. Zakończenie 
procesu dekarbonizacji ma nastąpić w 2025 r. w Hiszpanii, w 2030 r. w Serbii, 
w 2040 r. w Macedonii oraz w 2050 r. w Polsce, Bułgarii, na Litwie i w Rumunii.

Konsekwencje dekarbonizacji są następujące: likwidacja przedsiębiorstw i utrata za-
trudnienia przez pracowników.

Wszystkie państwa mają strategie dotyczące restrukturyzacji sektora, chociaż tylko 
w Hiszpanii i Bułgarii jest ona opracowywana w ramach porozumień trójstronnych.

Podstawą tych strategii jest nowe podejście do przemysłu węglowego (Polska, Serbia 
i Litwa); oraz pobudzenie inwestycji w sektorze energetycznym (Polska, Serbia, Hisz-
pania i Bułgaria).
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• Instrumenty ograniczające utratę zatrudnienia. Wszystkie kraje uważają, że 
szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe są podstawowym elementem 
utrzymania zatrudnienia górników.

Polska i Hiszpania stosuj również subwencje i pomoc społeczną, które mogą złagodzić 
skutki bezrobocia, podczas gdy Serbia, Bułgaria, Hiszpania, Rumunia i Litwa wolą two-
rzyć zielone miejsca pracy w nowym przemyśle.

Ponadto proponowane są różne środki gwarantujące stabilność osobistą i społeczną 
górników:

 » subwencje i pomoc społeczną, w Polsce, Serbii, Hiszpanii i Rumunii;

 » dotowanie wcześniejszych emerytur w Hiszpanii, Macedonii, na Litwie  
i w Rumunii;

 » podczas gdy Bułgaria dostrzega jedynie możliwość migracji dla górników 
w obliczu procesów dekarbonizacji.

• Wizerunek i rola związków zawodowych. Związki zawodowe napotykają na 
problemy w wykonywaniu swojej pracy z powodu: utraty prestiżu, która utrudnia 
im pełnienie roli interlokutora w relacjach z pracownikami i pracodawcami – 
w Polsce i Hiszpanii; oraz z powodu utraty lub niskiej liczby członków w sektorze 
górniczym – w Serbii, na Litwie, w Hiszpanii i Polsce.

Polska uważa, że udział w aspektach związanych z ochroną klimatu i restrukturyzacją 
sektora jest bardzo niski. Zarówno Polska, jak i Litwa uważają, że skuteczność ich ne-
gocjacji zbiorowych jest niewystarczająca.

Pomimo tej sytuacji wszystkie państwa, z wyjątkiem Macedonii, zawarły porozumie-
nia w sektorze górniczym dotyczące różnych kwestii: wynagrodzeń, zdrowia w miej-
scu pracy, warunków zatrudnienia itp.
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III. Strategia  
na rzecz partycypacyjnej i społecznie 
odpowiedzialnej transformacji  
na gospodarkę niskoemisyjną  
w przemyśle wydobywczym

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA JAKO GWARANCJA UDZIAŁU PRACOWNIKÓW 
W PODEJMOWANIU DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Aby mówić o sprawiedliwej transformacji, musimy cofnąć się do momentu opraco-
wania tej koncepcji przez kanadyjskie i amerykańskie związki zawodowe w latach 90-
tych, które stawiały sobie za cel opracowania narzędzi ochrony zatrudnienia w obli-
czu zmian wywołanych kryzysem ekologicznym i energetycznym oraz wypracowania 
propozycji zmian w mechanizmach ochrony pracowników i terytoriów dotkniętych 
kryzysem energetycznym.

Z tej konceptualizacji wynika, że sprawiedliwa transformacja nie jest możliwa bez 
udziału pracowników, za pośrednictwem ich przedstawicieli. W taki sposób jest rozu-
miana w różnych normach lub porozumieniach:

• porozumienie paryskie w swojej preambule wymaga udziału pracowników „aby 
uwzględnić imperatywy sprawiedliwej transformacji siły roboczej”;

• MOP zaleca w swoich Wytycznych konsultacje i współpracę ze związkami 
zawodowymi przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki niskoemisyjnej „dla 
sprawiedliwej transformacji do zrównoważonych ekologicznie gospodarek 
i społeczeństw dla wszystkich”;

• w Pakiecie na rzecz Unii Energetycznej z 2015 r. Komisja Europejska podkreśla 
znaczenie roli partnerów społecznych i zachęca ich do uwzględnienia kwestii 
transformacji energetycznej w dialogu społecznym.

Udział pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach jest również 
uzasadniony, ponieważ zmiany strukturalne, które przechodzi sektor, mają ogromny 
wpływ na życie osobiste i zawodowe pracowników.
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Cechy sprawiedliwej transformacji

Aby sprawiedliwa transformacja była skuteczna, musi:

• być realizowana za pośrednictwem trójstronnego dialogu społecznego 
prowadzonego pomiędzy rządami, pracodawcami i związkami zawodowymi;

• posiadać specjalne środki wspierające dane sektory i gałęzie przemysłu;

• uwzględniać ochronę socjalną dla pracowników najbardziej narażonych 
w procesie transformacji energetycznej, w tym w zakresie zatrudnienia 
bezpośredniego, pośredniego i zależnych;

• obejmować opracowanie planów reaktywacji terytorialnej, w których 
priorytetem jest dywersyfikacja działalności gospodarczej i rozwój obszarów 
wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodzieży;

• ustanawiać plany szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników w związku 
z nowymi zielonymi miejscami pracy;

• uwzględniać fundusze ekonomiczne poprzez budżety poszczególnych państw 
i podatki ekologiczne.

W oparciu o te cechy oraz w celu osiągnięcia sprawiedliwej transformacji, partycypa-
cyjnej i społecznie odpowiedzialnej, musimy promować udział pracowników poprzez 
negocjacje zbiorowe i dążyć do większego zaangażowania związków zawodowych 
w te działania.

 

PROMOWANIE UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Prawodawstwo europejskie w zakresie praw uczestnictwa pracowników

Prawo uczestnictwa pracowników w Unii Europejskiej ma swój początek we Wspólno-
towej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 r. (Karta Socjalna), 
w której podkreślono, że: „pożądane jest zachęcanie pracowników do uczestnictwa”, 
a następnie w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w której uznano zbioro-
we prawa uczestnictwa pracowników, takie jak:

• wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, zarówno politycznego, jak 
i związkowego (art. 12);

• prawo do informacji i konsultacji z pracownikami na poziomie przedsiębiorstwa 
lub sektora zawodowego, które jest realizowane poprzez przedstawicieli 
pracowników lub związki zawodowe (art. 27);
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• prawo do rokowań zbiorowych i działań zbiorowych, na odpowiednich 
poziomach, w tym prawo do strajku (art. 28).

Ponadto Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) reguluje kwestię udzia-
łu pracowników w procesie decyzyjnym poprzez systemy informowania i konsultacji 
w Tytule X dotyczącym polityki społecznej (art. 151 do 161).

Zgodnie z tym prawodawstwem Parlament Europejski przyjął kilka dyrektyw i rezo-
lucji wzywających do zagwarantowania pracownikom prawa do uczestnictwa w po-
dejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach i miejscach pracy, zarówno w przedsię-
biorstwach krajowych, jak i ponadnarodowych, oraz w różnych kwestiach, a także 
do zawarcia międzysektorowych porozumień partnerów społecznych zawierających 
postanowienia dotyczące informowania i konsultacji.

Spośród tych postanowień wyróżniają się trzy dyrektywy dotyczące informowania 
i konsultacji na szczeblu krajowym, które ustanawiają prawo pracowników do infor-
macji i konsultacji z pracodawcą dotyczących szeregu kwestii związanych z rezulta-
tami finansowymi i przyszłymi planami rozwoju przedsiębiorstw, które mogą mieć 
zasadniczy wpływ, między innymi, na zatrudnienie.

• Dyrektywa 98/59/WE z dnia 20 lipca w sprawie zwolnień grupowych, która 
stanowi, że w przypadku zwolnień grupowych pracodawca musi rozpocząć 
negocjacje z pracownikami w celu określenia formy i sposobu uniknięcia 
zwolnień grupowych lub zmniejszenia liczby pracowników objętych 
zwolnieniami. 
 
Dyrektywa ustanawia pojęcie zwolnień grupowych w zależności od liczby 
dokonanych zwolnień, chociaż jego definicję pozostawiono do wyboru każdemu 
państwu członkowskiemu, a obowiązki pracodawcy (i prawa pracowników, za 
pośrednictwem ich przedstawicieli) są regulowane przed przeprowadzeniem 
tych zwolnień. Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika są następujące: 

 » pracodawca przekazuje na piśmie przedstawicielom pracowników wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące planu zwolnień: powody, kategorie i pra-
cowników, którzy zostaną zwolnieni; kryteria wyboru kandydatów i oblicza-
nia rekompensaty; a także przekazuje te informacje właściwemu organowi 
publicznemu;

 » pracodawca musi przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników 
w celu osiągnięcia porozumienia mającego na celu uniknięcie lub ograniczenie 
zwolnień lub złagodzenie ich skutków poprzez zastosowanie środków socjal-
nych w celu przekwalifikowania lub przekształcenia zwolnionych pracowników.
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• Dyrektywa 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie obowiązku 
informowania pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstw oraz 
ochrony praw w takich przypadkach.

• Dyrektywa 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej oraz ustanawiająca minimalne standardy proceduralne 
w zakresie ochrony tych praw, do której szczegółowo odniesiemy się poniżej.

Te trzy dyrektywy zostały ocenione w ramach Fitness Check w 2013 r., w której stwier-
dzono, że są one: „odpowiednie, skuteczne, spójne i wzajemnie się wzmacniające”, 
mimo że stwierdzono pewne niedociągnięcia w ich wdrażaniu.

Ponadto, musimy wspomnieć o Europejskim filarze praw socjalnych, składającym się 
z 20 zasad o charakterze wiążącym dla wszystkich państw Unii, którego celem jest 
służenie jako przewodnik do osiągnięcia skutecznych wyników społecznych i zatrud-
nienia, jak również zagwarantowanie lepszego uregulowania i stosowania praw so-
cjalnych. Filar przewiduje prawo pracowników nie tylko do otrzymywania informacji, 
ale również do konsultacji w sprawie tego typu działań biznesowych: 

prawo wszystkich pracowników we wszystkich sektorach do informacji lub konsulta-
cji w sprawach ich dotyczących, w szczególności w sprawie przenoszenia własności, 
restrukturyzacji i łączenia przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych, w celu poprawy 
ochrony pracowników w takich sytuacjach. Zasada 8.

Stosowanie systemów uczestnictwa, informacji i konsultacji na podstawie dyrek-
tywy 2002/14

Dyrektywa 2002/14/WE stanowi punkt odniesienia w zakresie udziału pracowników 
w procesie podejmowania decyzji, włączając systemy informowania i konsultacji jako 
podstawowe elementy takiego uczestnictwa.

• Informowanie definiuje się jako przekazywanie przedstawicielom pracowników 
przez pracodawcę danych w celu umożliwienia im zaznajomienia się 
z przedmiotem sprawy i zbadania jej. Dotyczy to: polityki personalnej, zmian 
w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia, zmian w sektorze ekonomicznym 
przedsiębiorstwa itp.

• Przeprowadzanie konsultacji to poglądów oraz nawiązanie dialogu między 
przedstawicielami pracowników a pracodawcą w sprawie organizacji pracy 
i działalności zawodowej pracowników: restrukturyzacji siły roboczej, redukcji 
godzin pracy, całkowitego lub częściowego przeniesienia, procesów fuzji, przejęć, 
planów szkolenia zawodowego itp.
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Dla obu systemów uczestnictwa ustanawia się ogólne ramy z następującymi zasada-
mi proceduralnymi:

• czego dotyczy: zarówno informowanie jak i przeprowadzanie konsultacji dotyczą 
takich aspektów, jak sytuacja ekonomiczna firmy, struktura i prawdopodobny 
rozwój zatrudnienia oraz decyzje, które mogą prowadzić do istotnych zmian 
w organizacji pracy lub w stosunkach umownych;

• termin informowania i przeprowadzania konsultacji powinien być odpowiedni, 
aby umożliwić dyskusję na ten temat między pracodawcą a przedstawicielami 
pracowników;

• zakres: Informacje dostarczone przez pracodawcę powinny umożliwić 
przedstawicielom pracowników zapoznanie się z rzeczywistą sytuacją i pozwolić 
im na opracowanie odpowiedzi (faza konsultacji) na poruszoną kwestię;

• podmioty uczestniczące: informowanie i przeprowadzanie konsultacji odbywa 
się poprzez przedstawicieli pracowników (rady zakładowe) lub bezpośrednio 
poprzez związki zawodowe;

• celem konsultacji jest osiągnięcie porozumienia w sprawie decyzji, które 
mogłyby prowadzić do istotnych zmian w sposobie organizacji pracy lub 
w stosunkach umownych.

Ponadto dyrektywa ma na celu zapewnienie poufności informacji przekazywanych 
przez pracodawcę związkom zawodowym poprzez wprowadzenie obowiązku zacho-
wania tajemnicy, zgodnie z którym przedstawiciele pracowników i ich doradcy nie 
mogą upubliczniać żadnych informacji, które otrzymali w zaufaniu od przedsiębior-
stwa, oraz informacji o charakterze poufnym, zgodnie z którymi pracodawcy mogą 
ograniczyć prawo do informowania przedstawicieli pracowników lub konsultowania 
się z nimi, jeżeli mogłoby to poważnie zaszkodzić funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Uczestnictwo, informacja i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
w miejscu pracy

Podobnie jak w przypadku ogólnego procesu decyzyjnego, procedury udziału pra-
cowników w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy są również uregulowane w sze-
regu przepisów, które mają tę szczególną cechę, że wraz z prawami pracowników do 
udziału ustanawiają szczególne obowiązki, które pracodawca musi spełnić, aby za-
gwarantować odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników.

• Dyrektywa ramowa Unii Europejskiej 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 
pracy, która obejmuje:
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 » informowanie pracowników (art. 10), zgodnie z przepisami prawa krajowego, 
zwyczajami i praktykami, o istnieniu ryzyka, jego ocenie oraz środkach i działa-
niach ochronnych i/lub zapobiegawczych;

 » konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami (art. 11);

 » zrównoważony udział zgodnie z prawem krajowym (art. 11);

 » oraz odpowiednie i wystarczające szkolenie pracowników w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa; w szczególności: informacje i instrukcje (art. 12).

Niniejsza dyrektywa definiuje pojęcie przedstawiciela pracowników do celów bezpie-
czeństwa i zdrowia pracowników jako:

„każda osoba wybrana, mianowana lub wyznaczona, zgodnie z prawem krajowym i/
lub praktykami krajowymi, jako delegat pracowników w celu ochrony bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy”.

Przyznaje im również status partnera w fazie konsultacji w kwestiach środków ochrony 
w pracy, ustanawiając gwarancje (wystarczający czas wolny od pracy, bez utraty wyna-
grodzenia, oraz wszelkie środki niezbędne do wykonywania ich funkcji) dla wykonywa-
nia tych funkcji i uznając ich prawo do żądania od pracodawcy podjęcia odpowiednich 
środków w celu zmniejszenia ryzyka dla pracowników oraz do odwołania się do właści-
wego organu, jeśli uznają, że pracodawca nie podejmuje niezbędnych środków. 

Ponadto niniejsza dyrektywa ramowa zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bez-
pieczeństwa i zdrowia pracowników we wszystkich aspektach związanych z pracą, 
ustanawiając w tym celu następujące zasady zapobiegania:

 » ocena ryzyka, które można uniknąć, i unikanie go;

 » zwalczanie zagrożeń u źródła i zapewnienie pracownikom niezbędnego sprzę-
tu ochrony indywidualnej;

 » dostosowanie miejsca pracy do pracownika; wybór środków ochrony indy-
widualnej i metod pracy; ograniczenie monotonnej i powtarzającej się pracy 
oraz zmniejszenie jej wpływu na zdrowie;

 » planowanie zapobiegania poprzez integrację technologii, organizacji pracy, 
warunków pracy, stosunków społecznych i czynników środowiskowych;

 » zapewnienie pracownikom niezbędnych instrukcji, informacji i szkoleń;

 » ustanowienie środków ochronne w zakresie pierwszej pomocy, ochrony prze-
ciwpożarowej i ewakuacji pracowników;

 » przeprowadzenie regularnych, dobrowolnych kontroli stanu zdrowia swoich 
pracowników.
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• Strategiczne ramy UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020, 
w których zawarto różne rozważania na temat udziału pracowników [te Ramy 
zostaną zastąpione nowymi na lata 2021-2027, w których zachowano te same 
stwierdzenia dotyczące omawianego tematu]:

 » pełne uczestnictwo i zaangażowanie pracodawców w sprawy bezpieczeństwa 
i higieny;

 » wzmocnienie uprawnień przedstawicieli pracowników „w celu zadowalające-
go wdrożenia prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy”;

 » gwarancja państw dla przedstawicieli ds. bezpieczeństwa pracy, aby „mogli 
korzystać ze szkoleń, które nie ograniczają się do modułów podstawowych”;

 » wprowadzanie zmian w ustawodawstwie „w sposób przejrzysty i demokra-
tyczny”; z udziałem partnerów społecznych.

 » Ponadto nowe ramy strategiczne UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na lata 2021-2027 odnoszą się w szczególności do: 

przyczynienia się do „lepszej gotowości do stawienia czoła nowym kryzysom 
i zagrożeniom, takim jak obecna pandemia COVID-19, zwłaszcza że środki 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają zasadnicze znaczenie dla dal-
szego istnienia zawodów”;

oraz utrzymanie i poprawa wysokich standardów bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników, przygotowanie na „kolejne nowe kryzysy i zagrożenia, zmniej-
szenie liczby wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą”.

Wreszcie, musimy odnieść się do konkretnej dyrektywy dotyczącej pracowników sek-
tora przemysłu wydobywczego:

• Dyrektywa 92/104 w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego 
przemysłu wydobywczego, która przewiduje, że konsultacje i udział 
pracowników i/lub ich przedstawicieli dotyczą:

 » miejsca pracy: projektowania, budowy, wyposażenia, działania, usług, bezpie-
czeństwa;

 » identyfikowania i oceny ryzyka oraz ustanowienia środków zapobiegawczych 
i stosowania wyposażenia ochronnego;

 » ochrony w ramach pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, wybucha-
mi i szkodliwą atmosferą;

 » środków ewakuacji i ratownictwa;
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 » informacji i komunikacji w zakresie środków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
alarmów i sygnałów ostrzegawczych;

 » kontroli zdrowia pracowników;

 » organizacji miejsc pracy;

 » informacji, instrukcji i szkolenia, w tym przekwalifikowania, w celu zachowania 
zdrowia i bezpieczeństwa;

 » informacji dotyczących urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz instala-
cji i konserwacji;

 » przeprowadzania ćwiczeń (symulacji) bezpieczeństwa.

Negocjacje zbiorowe (lub dialog społeczny): system partycypacji  
w podejmowaniu decyzji

Rokowania zbiorowe są podstawowym postulatem Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), obok wolności zrzeszania się, ustanowionym w 1919 roku, potwierdzo-
nym w 1944 roku i rozwiniętym w Konwencjach 151 i 154, i są uznawane za procedurę 
rozwiązywania sporów pracowniczych.

Art. 2 Konwencji 154 stanowi, że:

„negocjacje odbywają się w celu określenia warunków pracy i zatrudnienia; i/lub ure-
gulowania stosunków między pracodawcami a pracownikami; i/lub uregulowania 
stosunków między pracodawcami lub ich organizacjami a organizacją lub organiza-
cjami pracowników”.

Obejmuje szereg środków mających na celu wspieranie negocjacji zbiorowych:

• skierowanych do wszystkich pracodawców i dla wszystkich kategorii 
pracowników;

• powinny być stopniowo rozszerzane na wszystkie obszary warunków pracy;

• procedury rozstrzygania sporów przyczyniają się do wspierania rokowań 
zbiorowych;

• negocjacje odbywają się na każdym szczeblu: przedsiębiorstwa, regionalnym 
i krajowym, oraz

• strony negocjacji posiadają informacje niezbędne do prowadzenia rokowań 
w sposób świadomy.

Jeśli skupimy się na poziomie europejskim, zauważymy, że rokowania zbiorowe są 
uznane za prawo w art. 28 Karty Praw Podstawowych UE, a ich procedura jest uregu-
lowana w art. 152, 154 i 155 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
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Te krótkie akty prawne stanowią zwięzłe ramy dla rokowań zbiorowych, które, choć 
minimalne, partnerzy społeczni uważają za wystarczające dla obecnej praktyki.

W szczególności art. 152 TFUE ustanawia poszanowanie autonomii zbiorowej i wol-
ności związków zawodowych oraz uprawnia partnerów społecznych do regulowania 
stosunków pracy, w których uczestniczą, przekształcając rokowania zbiorowe w alter-
natywny środek tworzenia przepisów prawnych i porzucając ich pierwotną rolę jedy-
nie środka uzupełniającego w tej dziedzinie. 

Z kolei art. 155 TFUE uznaje w ust. 1, że: 

„Dialog między partnerami społecznymi na poziomie Unii może prowadzić, jeśli oni 
sobie tego życzą, do nawiązania stosunków umownych, w tym umów zbiorowych”.

INTERWENCJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POPRZEZ POROZUMIENIA  
NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji

Wspomnieliśmy już, że sprawiedliwa transformacja energetyczna partycypacyjna 
i społecznie odpowiedzialna jest instrumentem, który powinien umożliwić nam, na-
wet jeśli zmienimy nasz model produkcji, zapewnienie pracownikom możliwości kon-
tynuowania pracy i życia na ich obszarach geograficznych, a pracodawcom rozwijania 
możliwości biznesowych w obliczu zamknięcia ich przedsiębiorstw.

W celu przeprowadzenia tych procesów i jako część strategii, którą definiujemy, po-
rozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji są narzędziem służącym zarówno 
reaktywacji terytoriów, na których likwidowane są zakłady przemysłu wydobywczego, 
elektrownie cieplne lub inne zakłady energetyczne, jak i ochronie pracowników do-
tkniętych procesami dekarbonizacji.

Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji zawierają zatem dwa komplemen-
tarne działania: z jednej strony opracowanie kompleksowego planu działań terytorial-
nych, który musi obejmować mapę drogową zawierającą zobowiązania do podjęcia 
konkretnych zaplanowanych działań oraz ustanowienie synergii i ścisłej współpracy 
między przedsiębiorstwami i pracownikami, których to dotyczy; z drugiej strony umo-
wa o pracę zawierająca wszystkie środki ochrony pracowników przed zamknięciem 
ich przedsiębiorstw.

Dlatego też porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji powinny być pro-
mowane na tych obszarach terytorialnych, na których znajdują się przedsiębiorstwa 
sektora energetycznego (w naszym przypadku sektora przemysłu wydobywczego), 
których zamknięcie planowane jest w wyniku przeprowadzania procesów przejścia 
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do gospodarki niskoemisyjnej. Aby były skuteczne, muszą być w nie zaangażowane 
i koordynowane przez wszystkie podmioty społeczne i polityczne, obejmować środki 
i projekty, które generują stabilne i godne zatrudnienie, a także zawierać niezbędne 
warunki finansowania, wdrażania i uzasadnienia.

Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Jak każdy plan działania, musi on zawierać konkretne środki i projekty, które można 
opracować w perspektywie krótko- i średnioterminowej, a także odpowiednią ocenę, 
ze wskaźnikami, które pozwolą na monitorowanie realizacji wyznaczonych celów, za-
równo pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym.

Wychodząc z tego założenia, możemy ustalić pewne elementy, które pomogą ukształ-
tować plan działania w ramach porozumień na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Przede wszystkim jego podstawowe zagadnienia:

• diagnoza i ocena obszaru geograficznego oraz przedsiębiorstw, których dotyczą 
procesy dekarbonizacji;

• określenie podmiotów zaangażowanych w proces: administracji publicznej, 
przedstawicieli pracodawców i pracowników lub związków zawodowych;

• konfiguracja planu działań terytorialnych;

• powołanie komitetu monitorującego realizację porozumienia.

Po drugie, należy określić etapy opracowywania porozumienia na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, które zostaną ustanowione w następującej sekwencji czasowej:

• wyznaczenie zasięgu geograficznego, który określa działania porozumienia;

• wstępna diagnoza dotkniętego obszaru;

• proces partycypacji publicznej, który będzie miał miejsce od momentu 
opracowania wstępnej diagnozy i który będzie określony przez udział związków 
zawodowych w drodze dialogu społecznego. Udział związków zawodowych 
musi być powszechny i skuteczny, aby zapewnić sprawiedliwą transformację;

• identyfikacji potencjalnych inwestorów i projektów rozwojowych;

• wskazanie źródeł finansowania i innych form wsparcia, które mogą być brane 
pod uwagę.
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Po trzecie, musimy rozważyć inne środki uzupełniające, do których możemy zaliczyć 
na przykład: ochronę najbardziej bezpośrednio dotkniętych pracowników; przyzna-
nie subwencji i pomocy na projekty dotkniętych przedsiębiorstw lub gmin lub uru-
chomienie mechanizmów wsparcia finansowego i linii finansowania projektów.

Wreszcie, po czwarte, musimy określić linie wsparcia i finansowania, pamiętając, że 
porozumienie na rzecz sprawiedliwej transformacji nie zobowiązuje do wykorzysta-
nia konkretnych funduszy, ale że są one rozważane w zależności od projektów wy-
branych przez każde porozumienie, dla których konieczne będzie, jak wskazaliśmy 
w fazach, ustanowienie niezbędnych linii finansowania.

Układ pracownicze

Priorytetowym celem porozumień pracowniczych, w ramach porozumienia na rzecz 
sprawiedliwej transformacji, jest utrzymanie i tworzenie miejsc pracy w regionie obję-
tym układem. Dlatego też takie układy muszą uwzględniać potrzebę poprawy szans 
na zatrudnienie i warunków pracy pracowników, a wszystko to musi odbywać się 
w sposób wynegocjowany i uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Z przeprowadzonej fazy badawczej jasno wynika, że istnieją dwa główne problemy 
dla pracowników sektora przemysłu wydobywczego, spowodowane zmianami struk-
turalnymi w sektorze. Z jednej strony utrata bezpośredniego zatrudnienia przez wielu 
pracowników z powodu zamknięcia ich przedsiębiorstw, a z drugiej strony brak kwa-
lifikacji i zdolności dostosowania zawodowego wielu z nich, co utrudniłoby zarówno 
utrzymanie obecnych miejsc pracy, jak i dostęp do nowych ekologicznych miejsc pra-
cy, które mogłyby powstać.

Dlatego w układach pracowniczych musimy zwrócić szczególną uwagę na te dwa 
problemy, mając świadomość, że w wielu przypadkach pracownicy, którzy mają do-
stęp do nowych, ekologicznych miejsc pracy, niekoniecznie będą tymi, którzy stracą 
pracę w gospodarce brązowej.

Tak więc, aby uniknąć utraty zatrudnienia w górnictwie, musimy przygotować się na 
rok 2050, w którym ma nastąpić przejście na gospodarkę zeroemisyjną, wdrażając 
sprawiedliwą transformację energetyczną, obejmującą szereg środków i celów, do 
których można zaliczyć:

• ustanowienie środków mających na celu utrzymanie zarówno bezpośredniego, 
jak i pośredniego zatrudnienia na terenach górniczych poprzez specjalne plany, 
które zostaną opracowane wspólnie z obszarami górniczymi;

• promowanie przenoszenia pracowników po określeniu sektorów i regionów 
najbardziej dotkniętych zmianami oraz po ustaleniu ich dostosowania 
zawodowego;
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• zapewnienie odpowiedniej rekompensaty dla pracowników, którzy tracą 
pracę w zamykanych przedsiębiorstwach górniczych, takiej jak: wcześniejsze 
emerytury, odprawy, dostęp do świadczeń finansowych lub odszkodowań;

• promowanie tworzenia systemów ochrony socjalnej opartych na zasadach 
powszechności, równego traktowania i ciągłości, zapewniających opiekę 
zdrowotną, zabezpieczenie dochodów i usługi socjalne;

• promowanie włączenia odpowiednich środków ochrony socjalnej do krajowych 
polityk w zakresie zmian klimatu, w odniesieniu do pracowników zależnych 
od zasobów naturalnych, oceniających sytuacje ubóstwa energetycznego 
i najbardziej narażonych konsumentów;

• opracowanie planów wsparcia w zakresie szkolenia zawodowego i pośrednictwa 
pracy dla pracowników na dotkniętych obszarach;

• negocjowanie porozumienia, na poziomie sektorów i przedsiębiorstw, w celu 
przewidywania potrzeb w zakresie umiejętności i promowania uczenia się przez 
całe życie w sektorach najbardziej dotkniętych transformacją ekologiczną, takich 
jak przemysł wydobywczy;

• wykorzystywanie mechanizmów informacji i konsultacji do przewidywania 
zmian strategicznych i monitorowania polityki szkoleniowej firmy w celu 
promowania jej dostosowania do potrzeb pracowników wynikających 
z transformacji ekologicznej;

• określenie planu rekultywacji kopalń w celu utrzymania lokalnego zatrudnienia, 
w szczególności nadwyżki pracowników przedsiębiorstw górniczych 
i przedsiębiorstw pomocniczych, zapewniając bezpieczne zamknięcie obiektów 
z najlepszymi wynikami dla środowiska, odzyskanie różnorodności biologicznej 
lub promowanie nowych rodzajów działalności na tych obszarach.

 

Zaangażowanie związków zawodowych w umowy przejściowe:  
propozycje ulepszeń

Udział związków zawodowych, który jest niezbędny dla istnienia sprawiedliwej trans-
formacji, musi być ukierunkowany, jeśli chodzi o plany działania, na przedstawianie 
jak najbardziej konkretnych pomysłów i sugestii dotyczących opracowywania środ-
ków i projektów przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne lub jedne i drugie, na 
obszarach terytorialnych dotkniętych procesami dekarbonizacji.
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Z drugiej strony, w układach pracowniczych mówimy o rzeczywistych rokowaniach 
zbiorowych w sektorze górniczym, w ramach których będziemy bronić warunków za-
trudnienia i, w stosownych przypadkach, przetrwania pracowników, z odpowiednią 
ochroną socjalną, dotkniętych zamknięciem ich przedsiębiorstw, w aspektach, o któ-
rych już wspomnieliśmy.

Dlatego mamy do czynienia z procesami o charakterze przekrojowym, które z jed-
nej strony mogą dotyczyć kilku sektorów zawodowych na tym samym obszarze geo-
graficznym, a z drugiej strony łączą w sobie promowanie reaktywacji terytorium do-
tkniętego zamknięciem zakładów z ochroną pracowników dotkniętych zamknięciem 
przedsiębiorstw.

Zobowiązuje to związki zawodowe do utrzymania odpowiedniej koordynacji związ-
kowej, łączącej ich struktury terytorialne i branżowe w danych obszarach. Dlatego też 
szczególnie ważne jest uzgodnienie jednolitej odpowiedzi związków zawodowych na 
udział w każdym porozumieniu na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Jednakże, jak udało nam się przeanalizować w naszej fazie badawczej, obecny udział 
związków zawodowych jest niski lub bardzo niski, a jeśli już ma miejsce, nie jest tak 
skuteczny, jak powinien być. Z innych opublikowanych badań wynika, że transfor-
macja energetyczna nie jest priorytetem dla związków zawodowych i pracodawców 
w dialogu społecznym i uważają ją oni za perspektywę na przyszłość. Natomiast pra-
cownicy domagają się od związków zawodowych większej współpracy ponadnaro-
dowej w celu zajęcia się tymi kwestiami oraz zwiększenia udziału i zaangażowania 
związków zawodowych, które jest niewielkie.

Krótko mówiąc, sytuacja ta skłania nas do uznania, że związki zawodowe nie zawsze 
są świadome znaczenia ich udziału w podejmowaniu decyzji i że udział ten można po-
prawić we wszystkim, co wiąże się z restrukturyzacją sektora górniczego. W tym celu 
konieczne jest przygotowanie ich liderów i przedstawicieli, tak aby ich zaangażowa-
nie, komunikacja i funkcje partycypacyjne były bardziej skuteczne, w oparciu o funda-
mentalne założenie, że związki zawodowe (pracownicy i przedstawiciele) muszą być 
w centrum każdej reformy dążącej do sprawiedliwej transformacji ekologicznej.

Z tego powodu, jako zwieńczenie naszej strategii na rzecz partycypacyjnej i spo-
łecznie odpowiedzialnej transformacji do gospodarki gospodarki niskoemisyjnej 
w przemyśle wydobywczym, opracowaliśmy Praktyki Doskonalenia Zaangażowania 
Związków Zawodowych, których celem jest zwiększenie udziału pracowników w pro-
cesie podejmowania decyzji przez ich pracodawców w sektorze górniczym w obliczu 
zmian strukturalnych zachodzących w tym sektorze.
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• Informowanie liderów związków zawodowych i przedstawicieli pracowników 
o konsekwencjach europejskich norm dotyczących dekarbonizacji i jego wpływie 
na restrukturyzację sektora wydobywczego.

• Zwiększenie świadomości wśród liderów związków zawodowych na temat 
znaczenia przekazywania pracownikom pełnych i prawidłowych informacji 
na temat informacji dostarczanych przez pracodawcę w ramach procedury 
informacyjnej.

• Zapewnienie liderom związków zawodowych i przedstawicielom 
pracowników odpowiednich szkoleń w zakresie zagadnień niezbędnych do 
odgrywania aktywnej roli w opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju 
sprawiedliwej transformacji energetycznej.

• Ustanowienie sprawiedliwej transformacji jako priorytetu polityki związków 
zawodowych.

• Zaangażowanie związku jako całości, poprzez debaty, narzędzia i propozycje, 
które włączają go w obronę konkretnych działań w sektorze górniczym.

• Nawiązywanie sojuszy z innymi związkami zawodowymi i organizacjami, aby 
pomóc w promowaniu sprawiedliwej transformacji energetycznej, biorąc pod 
uwagę przekrojowy charakter transformacji ekologicznej.

• Promowanie uznania związków zawodowych i przedstawicieli pracowników 
jako uprawnionych partnerów w rozmowach z pracodawcą, eliminując 
sytuacje depersonalizacji w procesie decyzyjnym i zapobiegając traktowaniu ich 
jako podrzędnych w stosunku do procesów ekonomiczno-społecznych.

• Rozwój większego uzwiązkowienia wśród pracowników sektora górniczego, 
dążenie do większej obecności związków zawodowych w miejscu pracy, co 
pozwoli na większe zaangażowanie pracowników i ułatwi obronę ich warunków 
zatrudnienia.

• Dążenie do koordynacji związkowej w różnych sektorach i strukturach 
terytorialnych. Ważne jest, aby związki w jednolity sposób reagowały na proces 
transformacji energetycznej, ponieważ ma on charakter przekrojowy.

• Ochrona utrzymania zatrudnienia i warunków życia pracowników sektora 
górniczego w obliczu postępujących procesów dekarbonizacji, utraty miejsc 
pracy i zamykania przemysłu wydobywczego.
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• Ochrona jakości zatrudnienia, promowanie szkoleń jako instrumentu 
szkolenia siły roboczej w obliczu wdrażania nowych technologii, nowych 
formuł zatrudnienia oraz nowych umiejętności i zdolności w obliczu 
restrukturyzacji sektora.

• Przeanalizowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
sektora górniczego, stworzenie mechanizmów pozwalających na postęp 
w obronie przed nowymi sytuacjami ryzyka związanymi z nowymi zielonymi 
miejscami pracy oraz w obliczu istnienia nowych zagrożeń zdrowotnych 
i psychospołecznych, zwłaszcza tych spowodowanych skutkami pandemii 
COVID-19.
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