
Jeszcze niedawno Kopal-
nia Sośnica była zakładem, 
praktycznie przeznaczonym 
do likwidacji. Teraz stała się  
jednym z najlepszych zakła-
dów w Polskiej Grupie Gór-
niczej.
Wydajność w kopalni Sośni-
ca w roku 2017 przekroczy-
ła 950 ton na pracownika. 
W 2018 roku kształtowała 
się na zbliżonym poziomie. 
Obecnie to jedna z lepiej ra-
dzących sobie kopalń PGG. 
A jeszcze niedawno, w 2015 
roku, kiedy ówczesna Kom-
pania Węglowa (poprzed-
niczka Polskiej Grupy Gór-
niczej), walczyła o przetrwa-
nie, Sośnica odnotowywała 
najgorsze wyniki w Kompa-
nii. I wydawała się pewnia-
kiem do likwidacji.
- To również nasza satysfak-
cja, bo od początku mówili-
śmy, że ta kopalnia ma przy-
szłość. Udało się poprawić 
jej wyniki przede wszystkim 
dzięki wysiłkowi załogi, a 
także polepszeniu organiza-
cji pracy i poprawie zarzą-
dzania zakładem - mówi Ma-
rek Klucewicz, przewodni-
czący Związku Zawodowe-
go Kontra i szef zakładowej 
Kontry w Kopalni Sośnica. 
Jak twierdzą szefowie PGG, 
program naprawczy dla ko-
palni Sośnica przyniósł po-
zytywne efekty, dzięki cze-
mu obecnie sytuacja zakładu 
jest bardzo dobra. Przyznają, 
że jest to teraz jedna z najlep-
szych kopalń Polskiej Grupy 
Górniczej.

To najlepszy 
zakład w PGG

Kontra rośnie w siłę w kopalni Sośnica
Dwa związki zawodowe z 
kopalni Sośnica dołączyły 
do tamtajszej komisji Kontry 
– Ratownik oraz Juwenia. 
Kontra jest obecnie najwięk-
szym związkiem w tym za-
kładzie.
W połączeniu ze związkiem 
zawodowym Ratownik 
formalnie przejmującym 
jest większy związek, czy-
li Kontra. „Nadszedł czas 
konsolidacji ruchu związ-
kowego. Dobrym zwycza-
jem jest, by każdy pracow-
nik miał możliwość wybo-
ru związku, który mu od-
powiada. Jednak mnogość 
związków wprowadza cha-
os i osłabia każdy z nich. W 
związku z tym postanowili-
śmy połączyć nasze siły  w 
jeden silny twór, którego 
członkiem będzie co druga 
osoba pracująca w naszym 
zakładzie” – napisano w 
informacji o połączeniu, 
pod którą podpisali się Ma-
rek Klucewicz, przewodni-

czący ZZ Kontra i MK ZZ 
Kontra w KWK Sośnica, 
a także Mariusz Hoffman, 
przewodniczący Związku 
Zawodowego Ratowników 
przy PGG. 
Kilka dni później do Kon-
try przyłączył się kolejny 
związek zawodowy - Sa-

morządny Związek Zawo-
dowy Juwenia. Pod porozu-
mieniem o połączeniu pod-
pisali się Marek Klucewicz, 
przewodniczący ZZ Kontra 
i MK ZZ Kontra w KWK 
Sośnica, a także Tomasz 
Gawleta, przewodniczący 
ZZ Juwenia. 
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* Jak będzie za 20-30 lat 
będzie wyglądała polska 
energetyka? Nadal będzie 
oparta na węglu?
Patrząc na to, co się dzie-
je, niczego nie można być 
pewnym. Z jednej stro-
ny bezkompromisowe 
wchodzenie przez Pol-
skę w ekologię, przyjęcie 
restrykcyjnego pakietu 
zimowego (ogranicze-
nie emisji do 550 g CO2 
na kilowatogodzinę) - to 
wszystko jest zabójcze 
dla energetyki opartej na 
węglu. Nie jesteśmy w 
stanie spełnić wielu tych 
norm, a nie mamy też tak 
nowoczesnych technolo-
gii jak choćby Australia, 
gdzie planuje się wychwy-
tywanie CO2 i przecho-
wywanie gazu w wyrobi-
skach podziemnych lub 
wykorzystywanie go w 
przemyśle chemicznym. 
Z drugiej strony nie ma co 
rozwijać na siłę energe-
tyki gazowej, bo my tego 
gazu nie mamy i zawsze 
będziemy uzależnieni od 
dostawców zewnętrznych, 
którzy będą nam dyktować 
ceny. Lepiej oprzeć się na 
nowoczesnych technolo-
giach węglowych. Ale ich 
wdrażanie idzie za wol-
no. Moim zdaniem w tej 
sprawie trzeba zacieśnić 
współpracę z uczelnia-
mi, z Akademią Górniczo
-Hutniczą i Politechniką 
Śląską. 
* Czy zakładom energe-
tycznym na polskim rynku 
pomógł rynek mocy?
Rynek mocy to faktycz-
nie gwarancja rządowa, na 
czas zawartej umowy, dla 
wytwórcy, który produku-
je energię dla kraju; za-
pewnia on sprzedaż tego, 
co energetyka wytworzy-
ła. System oparty na rynku 
mocy ma wesprzeć odbu-
dowę i rozbudowę mocy, 
ma być przeznaczona na 
ekologiczne inwestycje. 
To daje stabilność również 
załogom tych firm. I prak-
tycznie bilansujemy się na 

AKTUALNOŚCI

Marek Staroń z Elektrowni Siersza jest przewodniczącym Kontry w tym zakładzie z grupy Tauron i zastępcą przewodniczącego 
ogólnokrajowej Sekcji Górnictwa i Energetyki Związku Zawodowego Kontra. 

tym rynku, wytwarzamy 
mniej więcej tyle energii, 
ile zużywamy. Ale jeśli 
odpuścimy, pozwolimy na 
zamknięcie naszych elek-
trowni, będziemy zmusze-
ni do zakupu energii od 
sąsiadów. Nie będzie tu 
gwarancji ceny, przez co 
może być drożej. Co rów-
nież ważne, produkując 
energię w kraju, dajemy tu 
zatrudnienie, tu płacone są 
podatki, pieniądze trafiają 
do polskiego budżetu. Na 
tym między innymi po-
lega gospodarczy patrio-
tyzm, a także stabilność i 
niezależność energetycz-
na kraju. 
* Czyli konkluzja jest taka 
- nie ma na razie odwrotu 
od produkcji energii z wę-
gla.
Nie powinno być odwro-
tu, bo to byłoby niebez-
pieczne dla kraju. Dlate-
go dobrze, że nowy blok 
w Elektrowni Jaworzno, 
910 MW, jest zasila-
ny węglem. Tyle, że nie 
jest to rozbudowa, tylko 
zamiana - w zamian od-
stawione zostaną star-
sze bloki, po 120 MW. 
Trendem w kraju jednak 
jest budowa bloków ga-
zowych. Moim zdaniem 
korzystniejsze są bloki 
wielopaliwowe, jak choć-
by ten, jaki firma Fortum 
zbudowała w Zabrzu, w 
którym jako paliwo wy-
korzystany będzie m.in. 
tzw. RDF, czyli przetwo-
rzone odpady komunalne. 
To rozwiązuje wiele pro-
blemów, nadal opłaca się 
produkować węgiel, bo 
takie bloki spalają go co 
najmniej w 60%, a poza 
tym odpada nam problem 
z rosnącymi wysypiskami 
śmieci komunalnych.
* Skoro to takie dobre 
rozwiązanie, czemu po-
wszechnie się go nie 
wdraża?
Też się nad tym zastana-
wiam. Ktoś ciągnie za te 
sznurki, ktoś wskazuje 
gaz jako paliwo w wielu 

Na razie nie powinno być odwrotu od węgla 

nowych blokach. Kto? Ja 
tego nie wiem. Może cho-
dzi o ogólny bilans ener-
getyczny kraju, który, 
zważywszy na możliwe 
emisje zanieczyszczeń, 
musi być tak skonstru-
owany, byśmy w przy-
szłości nie płacili kar i by 
dało się utrzymać bloki 
węglowe? Warto jednak 
pamiętać, że Niemcy emi-
tują dwa razy więcej CO2 
niż my i nikt tam nagonki 
na energetykę czy prze-
mysł nie robi.
* Jaka jest sytuacja pra-
cowników w Tauronie? 
Weszliście niedawno w 
spór zbiorowy z praco-
dawcą.
Każdy martwi się o przy-
szłość, każdy marzy o 
podwyżkach, które, mam 
nadzieję, są przed nami. 
Teraz w firmie wszczę-
liśmy spór zbiorowy, bo 
wciąż są grupy pracow-
ników, którzy zarabiają 
najniższą krajową. Do 
tego dodatki za pracę w 
niedziele, święta, co daje 
może maksymalnie 2200, 
2400 zł do ręki. A są w 
firmie osoby, które pa-

miętają, jak zarabiało się 
w niej dobrą średnią kra-
jową. Pamiętajmy, że jest 
to praca w systemie zmia-
nowym, który jest bardzo 
destrukcyjny dla organi-
zmu pracownika, z uwagi 
m.in. na ciągłe zmniejsza-
nie składu załogi. Płace 
nam uciekły, zostaliśmy 
daleko w tyle. Prócz płac 
w sporze mowa jest także 
o sprawach socjalnych. 
Czekamy na pierwsze 
spotkania z neutralnym 
negocjatorem. Co ważne, 
to Kontra jako pierwsza 
w Tauronie wystąpiła w 
obronie pracowników w 
sprawach socjalno - byto-
wych. 
* Czy dzięki temu Wasze 
działania mają poparcie 
większości załogi?
Oczywiście, praktycznie 
każdego dnia zapisuje się 
ktoś nowy. Na dziś w mię-
dzyzakładowej komisji w 
Tauronie mamy ponad 500 
członków. Tylko w Tauro-
nie Wytwarzanie jest ich 
prawie 400. 
* Dziękuję za rozmowę.

Dariusz Chrost



W gliwickiej HP Polska 
podpisano porozumienie 
płacowe, na mocy które-
go pracownicy mogą  li-
czyć  na 7% podwyżki dla 
wszystkich zatrudnionych. 
Nowe zapisy weszły w ży-
cie z dniem 01.04.2019 r. 
Dodatkowo wzrosła o 200 
zł premia absencyjna, do 
kwoty 700 zł wraz z naj-
bliższym nowym okresem 
rozliczeniowym. Kontra 
jest jedynym związkiem 
zawodowym w firmie, kie-
ruje nim Adam Klacka. Do 
komisji należy większość 
pracowników HP Polska. 

150 zł podwyżki 
w Nitro-Chemie

Załoga Zakładów Che-
micznych „Nitro-Chem” z 
Bydgoszczy dostanie 150 
zł podwyżki na pracowni-
ka, z wyrównaniem od 1 
marca, dla wszystkich za-
trudnionych na podstawie 
umowy o pracę na czas 
nieokreślony. W negocja-
cjach z pracodawcą aktyw-
nie uczestniczyła zakłado-
wa komisja Kontry, kie-
rowana przez Sebastiana 
Wujkiewicza, która jest w 
firmie największym związ-
kiem zawodowym. 

Porozumienie 
w Trakcie

Podpisano porozumienie 
płacowe w sprawie pre-
mii uznaniowej w gli-
wickiej spółce Trakt. Pod 
dokumentem podpisali 
się m.in. przedstawiciele 
zakładowej organizacji 
Kontry.
Porozumienie zakła-
da przyznawanie premii 
uznaniowej w wysoko-
ści 10 zł brutto za każdą 
przepracowaną dniówkę. 
W zamian strona związ-
kowa zobowiązała się 
nie wysuwać postulatów 
zwiększenia wynagro-
dzeń do lipca 2019 roku, 
kiedy odbyć się ma kolej-
ne spotkanie z zarządem 
firmy.

Udane negocjacje 
w HP Polska

Iwona Skowron, nauczy-
cielka w Zespole Szkół 
Plastycznych w Dąbro-
wie Górniczej i wizyta-
torka w Centrum Eduka-
cji Artystycznej, została 
przewodniczącą ogólno-
polskiej sekcji oświaty 
Związku Zawodowego 
Kontra. 
Zastąpiła na tym stano-
wisku wieloletnią prze-
wodniczącą, Dorotę 
Schmatollę, która prze-
szła na emeryturę.
 
Pani Dorocie dziękuje-
my za wieloletnią pracę 
na rzecz Związku Zawo-
dowego Kontra, a nowej 
przewodniczącej życzy-
my samych sukcesów i 
satysfakcji na nowym 
stanowisku.

Mamy nową szefową ogólnopolskiej sekcji oświatowej Związku Zawodowego Kontra. 

Nowa szefowa oświaty
NASZE KOMISJE

Nowe władze górnictwa i energetyki
Mirosław Lipowski zo-
stał nowym przewodni-
czącym ogólnopolskiej 
sekcji branżowej górnic-
twa i energetyki Związ-
ku Zawodowego Kontra. 
Zastąpił na tym stanowi-
sku Krzysztofa Kozika. 
Zastępcą nowego prze-
wodniczącego wybrano 
Marka Staronia. 
Podczas ostatnich posie-
dzeń sekcji omawiano 
najważniejsze aktual-
ne problemy obu branż, 
m.in. potrzebę zwiększe-
nia wydobycia węgla, by 
ograniczyć jego import, 
rozwój ciepła systemo-

wego, a także koniecz-
ność zwiększenia wyna-
grodzeń w obu branżach. 

.Szcególnie podkreślali 
to przedstawiciele spółki 
Tauron.



PRAWO PRACY

Zawierając umowę o pra-
cę, pracownik zobowią-
zuje się do wykonywania 
określonego rodzaju pracy 
na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę. 
Ten podstawowy obowią-
zek każdego zatrudnione-
go, wynikający wprost z 
treści stosunku pracy, kon-
kretyzuje art. 100 kodeksu 
pracy.
Na pierwszy plan wysuwa 
się obowiązek sumiennego 
i starannego wykonywa-
nia pracy przez pracowni-
ka oraz stosowanie się do 
poleceń pracodawcy. Po-
wyższe oznacza w szcze-
gólności wykonywanie 
czynności zgodnie z okre-
śloną wiedzą, w sposób 
dokładny, sumienny, w 
celu uzyskania jak najlep-
szych wyników. Pracow-
nik powinien realizować 
wyznaczone mu zadania 
w sposób zgodny z wymo-
gami technicznymi oraz ze 
wskazówkami i instruk-
cjami dotyczącymi dane-
go rodzaju pracy. Jest on 
również zobowiązany do 
wykonywania pracy pod 
kierownictwem zatrudnia-
jącego oraz przestrzega-
nia poleceń przełożonych. 
Pracownik może odmówić 
wykonania polecenia jedy-
nie, jeżeli jest ono sprzecz-
ne z przepisami prawa 
bądź umową o pracę. 
Również w oparciu o art. 
210 k.p., pracownik może 
powstrzymać się od wy-
konywania poleceń - gdy 
warunki pracy nie odpo-
wiadają przepisom bezpie-
czeństwa i higieny pracy 
i stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub 
życia pracownika albo gdy 
wykonywana przez niego 
praca grozi takim niebez-

pieczeństwem innym oso-
bom.
Kolejne obowiązki pra-
cownika wskazane wprost 
w kodeksie pracy, to prze-
strzeganie czasu pracy, 
przestrzeganie regulaminu 
i porządku pracy, prze-
pisów i zasad BHP oraz 
przepisów przeciwpoża-
rowych. Pracownik jest 
również zobowiązany do 
dbania o dobro zakładu 
pracy, ochrony jego mienia 
oraz przestrzegania zasad 
współżycia społecznego. 
Co ważne, pracownik po-
winien również zachować 
w tajemnicy wszelkie in-
formacje, których ujawnie-
nie mogłoby narazić pra-
codawcę na szkodę a także 
inne, objęte tajemnicą w 
oparciu o pozakodeksowe 
regulacje. 
Pracownik zatem powinien 
świadczyć pracę zgodnie z 
obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy, a na pole-
cenie pracodawcy – także w 
godzinach nadliczbowych. 
Z kolei spóźnienie się  
lub opuszczenie miej-
sca pracy przed upływem 
określonego czasu, każdo-
razowo wymaga usprawie-
dliwienia. Pracownik nie 
może samowolnie opuścić 
stanowiska pracy, nawet 
jeżeli wykonał już wszyst-
kie, przewidziane w da-
nym dniu zadania. 
Co istotne, pracownik po-
winien przestrzegać regu-
laminu pracy i ustalonego 
w zakładzie porządku. 
Regulamin, stanowiący 
wewnątrzzakładowe źró-
dło prawa, ustala porządek 
obowiązujący w miejscu 
pracy, zatem jego prze-
strzeganie jest szczególnie 
istotne z punktu widzenia 
sprawnego i  bezpieczne-
go przebiegu pracy oraz 
kształtowania się wzajem-

nych relacji między osoba-
mi zatrudnionymi w zakła-
dzie. 
Szczególnie ważnym obo-
wiązkiem jest konieczność 
przestrzegania przepisów 
i zasad BHP, obowiązu-
jących na terenie zakładu 
pracy. Osoba lekceważąca 
wskazane uregulowania, 
powinna liczyć się z moż-
liwymi konsekwencjami, 
jak m.in. pociągnięcie do 
odpowiedzialności porząd-
kowej, wypowiedzenie 
umowy o pracę, czy nawet 
jej rozwiązanie bez wypo-
wiedzenia z winy pracow-
nika. 
Kodeks pracy wśród pod-
stawowych obowiązków 
pracowniczych wymienia 
także dbałość o  dobro 
zakładu pracy i ochronę 
jego mienia. W praktyce 
oznacza to konieczność 
podejmowania przez oso-
bę zatrudnioną działań 
zapewniających sprawne 
funkcjonowanie zakładu 
oraz przyczyniających się 
do jego rozwoju, dbałość 
o renomę i dobre imię fir-
my na rynku pracy, jak 
również powstrzymanie 
się od wszelkich czynności 
szkodzących pracodawcy. 
Pracownik poza dbałością 
o dobry wizerunek zakła-
du pracy, powinien rów-
nież chronić jego mienie. 
Obowiązek ten dotyczy 
zarówno mienia powie-
rzonego pracownikowi z 
obowiązkiem zwrotu albo 
wyliczenia się jak również 
mienia, z którym ma on do 
czynienia lub którym po-
sługuje podczas świadcze-
nia pracy. 
Obowiązek przestrzegania 
zasad współżycia społecz-
nego odnosi się z kolei 
do różnego rodzaju norm 
moralnych, zasad etyki 
oraz zwyczajów, a jego 

naruszenie może w szcze-
gólności polegać na stwa-
rzaniu napięć i konfliktów 
wśród współpracowników. 
Pracownik powinien za-
tem powstrzymywać się 
od wszelkich zachowań, 
które mogą powodować 
bądź potęgować wzajem-
nie negatywny stosunek 
między zatrudnionymi czy 
też wywoływać konflikty 
w środowisku pracy.  
Jednym z najważniejszych 
obowiązków pracowni-
czych jest konieczność 
zachowania w  tajemnicy 
wszelkich informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby 
zaszkodzić pracodawcy a 
także innych, stanowią-
cych tajemnicę w oparciu o 
pozakodeksowe przepisy. 
W praktyce chodzi tu o in-
formacje techniczne i tech-
nologiczne wykorzystywa-
ne na terenie zakładu pra-
cy a także dane dotyczące 
m.in.  wielkości produkcji 
czy stosowanych marż, 
informacje handlowe jak 
również dane dostawców, 
klientów i podmiotów 
współpracujących z zakła-
dem pracy. Co ważne, to 
pracodawca samodzielnie 
ustala katalog informacji 
objętych tajemnicą. Co-
raz częściej w regulami-
nach pracy umieszczane są  
szczegółowe wykazy da-
nych, do których zachowa-
nia w tajemnicy obowiąza-
ny jest każdy zatrudniony.
Kodeks pracy wymienia 
jedynie podstawowe obo-
wiązki pracownika. W rze-
czywistości, z  uwagi na 
normy zawarte w regula-
minach pracy czy też inne, 
wewnętrzne regulacje obo-
wiązującego u danego pra-
codawcy, ich katalog może 
być znacznie szerszy. 

Karolina Bąk
Prawnik

Obowiązki pracownika w firmie




