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górniczej podczas procesów restrukturyzacyjnych sektora. Opisanym poprzednio 

procesom restrukturyzacji i tworzenia się zrębów nowoczesnego dialogu 

społecznego towarzyszyła ogromna liczba sporów zbiorowych. Z uwagi 

praktyk rozwiązywania sporów zbiorowych w naszej branży. Być może uczestnicy 

bo jak się zdaje, sporów zbiorowych w najbliższych latach uniknąć się nie 

branży protestem okupacyjnym. 

też liczba strajkujących pod ziemią i prowadzących protest głodowy. Obie strony sporu zarzucały i zarzucają sobie 

wzajemnie łamanie przepisów prawa, nie realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych, konfliktowanie Załogi kopalni, manipulowanie faktami, wydłużanie strajku i in. Nie zamierzam oceniać 

porozumieniem przyniósł wiele strat moralnych i społecznych zarówno strajkującym jak pozostałym pracownikom 

kopalni. Wymiar tych strat musi budzić refleksję po obu stronach uczestników sporu zbiorowego. Straty materialne 

w sprawie przywrócenia do pracy działaczy związkowych, zwolnionych z pracy w związku ze strajkiem. Trzy z nich są 

o sporach zbiorowych poruszyła niedawno dr adw. Lidia Bucka w artykule „Prawnokarna ochrona prawa do pokojowego 

zainteresowanych tą tematyką (artykuł dostępny również na: www.lidiabucka.pl). Działania stron każdego sporu 

zaistnienia sporu zbiorowego nie może również stanowić pretekstu do prowadzenia swoistej walki o racje pomiędzy 

pracodawcą i związkami zawodowymi, a wszelkie wzajemne działania stron powinny zgodnie z literą prawa zmierzać 
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Porady oraz więcej informacji na temat rozwiązywania sporów zbiorowych otrzymasz 

w organizacjach związkowych w macierzystym zakładzie pracy.

z przepisów prawa, racji zabrakło w opisanym przypadku po obu stronach konfliktu. Warto też pamiętać o zachowaniu, 

do rozwiązywania sporów zbiorowych w górnictwie będą spory zaistniałe w podobnym okresie w największym górniczym 

Wobec powyższego pracodawca zaproponował przeprowadzenie kolejnej tury rozmów z udziałem osoby zaufania 

zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu (po raz pierwszy w historii) władz wojewódzkich.

Z przebiegu konfliktu i opisanego rozwoju sytuacji wynika, że był to jeden z najpoważniejszych sporów w branży, 

w drodze porozumienia. 

społecznym

Za udostępnienie materiałów źródłowych dziękuje serdecznie Panom Andrzejowi Kuchcie - Dyrektorowi Biura Dialogu Społecznego Kompanii Węglowej, 
Ryszardowi Płazie i Dariuszowi Potyrale – liderom ZZG w Polsce w KW.

 Arkadiusz Siekaniec

górniczego i energetyki przemysłowej ZZG w Polsce.


