
 

 

 

Protokół Nr 2/2021 

z posiedzenia 

Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego 

NSZZ „Solidarność” 

 

Jarnołtówek, 23 września 2021 r. 

 

 

W dniu 23 września 2021 r. w Jarnołtówku odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ 

„Solidarność, które po dwóch latach udało się zorganizować w wersji stacjonarnej.  

Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ 

„Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara omawiając program obrad: 

 

Program obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Wybór przewodniczącego obrad.  
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, (jeśli KR wyrazi taką wolę). 
5. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność z działalności  

w okresie od 17 czerwca do 22 września 2021 r., informacja z obrad KK. 
6. Informacja o sytuacji w poszczególnych Sekcjach Krajowych. 
7. Ewentualne projekty uchwał i głosowania. 
8. Wolne wnioski.           

 

Ad.1 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Mirosława Miarę. 

Ad. 3  

Protokół nr 1/2021 z poprzednich obrad organizowanych online został zatwierdzony 

jednogłośnie. 

Ad. 4 

Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady 

KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 2/2021. 

Ad. 5 

Przewodniczący omówił sprawę dot. połączenia Orlenu, PGNiG i LOTOSu. Po czerwcowym 

posiedzeniu Rady zostało wystosowane pismo do ministra Jacka Sasina z prośbą o spotkanie w 



 

 

 

celu przedstawienia propozycji negocjacji umowy społecznej. Niestety w związku z brakiem 

odpowiedzi ze strony ministerstwa organizacja spotkania przeciągnęła się w czasie. Ostatecznie 

po podjęciu stanowczych kroków w postaci podjętej uchwały Rady KSPCH oraz pisma 

Przewodniczącego KK, które zostały wysłane do Premiera i Prezydenta RP, Ministerstwo 

Aktywów Państwowych wyznaczyło termin spotkania. Wspólna rozmowa zakończyła się 

złożeniem obietnicy przez Ministra Jacka Sasina o organizacji spotkania prezesów trzech 

spółek oraz przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, które miało stać się początkiem negocjacji. 

Około dwa tygodnie później w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" doszło do 

wspomnianych obrad, które rzeczywiście okazały się uroczystym otwarciem rozpoczęcia prac 

zespołu negocjacyjnego. Ministerstwo uzgodniło i przygotowało notatkę ze spotkania, którą 

przewodniczący przeczytał podczas obrad. Sekretariat jest też w trakcie przygotowywania 

treści porozumienia wstępnego, które jest już po zatwierdzeniu poprawek strony związkowej.  

Czekamy na zatwierdzenie porozumienia wstępnego przez stronę pracodawców. 

Kolejnym z omawianych tematów była sierpniowa kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Komisja przeprowadziła weryfikację dokumentów od początku obecnej kadencji tj. 2018 r. 

Sandra Domagalska przedstawiła uwagi, jakie komisja miała jeszcze podczas spotkania w 

Warszawie. Członkowie komisji zwrócili uwagę na potrzebę zmiany regulaminu wypłacania 

świadczeń socjalnych, gdzie niewłaściwym jest zapis o podejmowaniu w tej prawie uchwały 

przez Radę, ponieważ pracodawcą w sekretariacie jest wyłącznie Przewodniczący. Kolejną 

sprawą była kwestia wpłat składek na rzec KSPCH. Komisja zastanowi się nad organizacją 

sposobu ich zbierania, ponieważ na tamtą chwilę rekomendowali, aby to sekcje zbierały składki 

afiliacyjne na sekretariat i później przelewały zebrane kwoty na konto sekretariatu. Pomysł 

może być jednak problematyczny dla tych sekcji, które nie prowadzą subkont i nie posiadają 

swoich środków. Przewodniczący komisji przekazał także informację o niemożności 

zakładania lokat przez sekcje, ponieważ nie posiadają one osobowości prawnej i nie mogą 

czerpać zysków z lokat. Protokół z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej nie został jeszcze 

opracowany. 

Następnie ponownie zabrał głos Mirosław Miara, który omówił sytuację nowoprzyjętej 

organizacji z Essity, której przewodniczący Andrzej Kozłowski boryka się z wieloma 

problemami w swojej firmie. W sprawie Essity wypowiedział się też Sławomir Bezara, który 

opowiedział o sytuacjach, w których to Przewodniczący organizacji z Essity doświadczał 

dyskryminowania oraz łamania praw związkowych. Pomimo tego, że został wyznaczony przez 

związek na przedstawiciela ERZ pracodawca zdecydował o wyborze innego niezwiązanego z 

organizacją pracownika. Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność podjął stanowisko ws. łamania 

praw związkowych, które Rada KSPCH również poparła jednogłośnie swoim stanowiskiem. 



 

 

 

Następnie Piotr Łusiewicz omówił potrzebę podjęcia stanowiska wspierającego stanowisko 

Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dot. sprawie wdrożenia 

zaktualizowanego celu unijnego redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r., w 

ramach projektu Fit for 55. Pakiet ten przewiduje wyjście z kopalnianych źródeł energii, który 

w obecnej wersji dotyczy również gazu ziemnego. Okazałoby się, że wszystkie ogromne 

inwestycje, jakie zostały poczynione w Polsce tkj. Gazoport, Baltic Pipe stałyby się 

nieopłacalne. 

Sławomir Bezara zabrał głos w sprawie pomysłu utworzenia wspólnego układu zbiorowego dla 

wszystkich zakładów w ramach Grupie Azoty. Osobą wyznaczoną do pełnienia pieczy nad tym 

projektem został wyznaczony Michał Świderski. 

Mirosław Miara przypomniał o zbliżających się wyborach na Przewodniczącego KSPCH, które 

odbędą się w 2023 r. Jednocześnie zapewnił, że on sam nie będzie już startował w wyborach 

na żadne stanowisko. Przekazał przewodniczącym sekcji prośbę o zastanowienie się nad 

swoimi kandydatami.  

Następnie poruszono temat dot. zakupu lokalu przeznaczonego na biuro KSPCH. Uchwała w 

tej sprawie została już podjęta, ale być może w związku ze znacznym wzrostem cen 

nieruchomości w Warszawie kwota przeznaczona na ten cel może okazać się niewystarczająca.  

Kolejno zawiązała się dyskusja odnośnie zbierania podpisów pod projektem obywatelskim dot. 

zmian ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy 

wypowiadający się stwierdzili, że niezadowalająca liczba zebranych podpisów może wynikać 

z okresu urlopowego, jaki przypadał w trakcie ich zbierania. Część członków związku pomimo 

zainteresowania pomysłem zmian, nie chciała złożyć swoich podpisów z obawy przed 

podaniem wymaganego numeru PESEL. 

 

Ad.6 

Sławomir Bezara podsumował zmiany w Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, która 

przyjęła nową organizację z ESSITY OPERATIONS POLAND SP. Z O.O. Stan członków 

sekcji nie zmienił się znacząco. 

Przekazanie informacji dot. pozostałych sekcji nie wymagało aktualizacji od ostatnich obrad 

lub zostały omówione podczas obrad Rady. 

 

Ad.7 

Przewodniczący omówił potrzebę podjęcia stanowiska wspierającego Komisję Zakładową 

NSZZ „Solidarność” ESSITY OPERATIONS POLAND SP. Z O.O. w sytuacji naruszania 

praw związkowych w Essity Operations Poland Sp. z o.o. 



 

 

 

Stanowisko zostało przejęte jednogłośnie (załącznik do protokołu). 

Bolesław Potyrała omówił potrzebę podjęcia stanowiska w sprawie wdrożenia 

zaktualizowanego celu unijnego redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r., w 

ramach projektu Fit for 55. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie (załącznik do protokołu). 

Następnie Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwały: 

 w sprawie zmiany regulaminu wypłacania świadczeń urlopowych. 

 Uchwała Nr 8/2021 

 Wynik głosowania: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu 

 ws. zatwierdzenia likwidacji sprzętu 

Uchwała Nr 9/2021 

Wynik głosowania: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu 

 

Ad. 8 

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał i 

wniosków.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”       Sekretarz Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” 

 

 

………………………………………                             ………………………………………. 


