
W zeszłym roku Donald Tusk mówił, że nie ma 

mowy o zamykaniu kopalń. Potem uciekł na ciepłą 

posadkę do Brukseli. Przed wyborami samorzą-

dowymi premier Kopacz zagwarantowała nam, 

że program restrukturyzacji Kompanii Węglowej

będzie konsultowany z górnikami. Dwa miesiące 

później rząd ogłosił, że będzie zamykać kopalnie. 

Dzisiaj rząd mówi, że reszta naszych kopalń

trafi  do Nowej Spółki i będzie dalej fedrować.

Tym razem nie kłamią? My już nie wierzymy.

GÓRNICY!
Przez wiele miesięcy obiecywali nam, że będzie program naprawczy 

Kompanii Węglowej, a przygotowali program jej likwidacji.
Obiecywali, że nikt nie straci pracy, a teraz zwalniają 5 tys. ludzi. 

OSZUKALI NAS WSZYSTKICH!

Rząd wskazał do likwidacji 4 kopalnie. Rzekomo trwale nierentowne. 
Wkrótce wskaże kolejne. To może być właśnie Twoja kopalnia!

Nie wierzysz, że Twój zakład zlikwidują? Mówią, 

że likwidują tylko te nierentowne? Przecież sami 

wiecie, że to totolotek. Dziś rządowy księgowy 

będzie udowodniał, że Twoja kopalnia daje 

szanse na rentowność, za pół roku dowiedzie,

że jest trwale nierentowna, że należy ją 

zalać. Rządowy program restrukturyzacyjny 

wyraźnie wskazuje, że dziewięć kopalń, które 

mają iść do Nowej Spółki, to zdaniem rządu 

również zakłady na dziś nierentowne.



Wierzysz w obietnice, że w Nowej Spółce wszystko wróci do normy? 
Liczysz, że zachowasz swoje uprawnienia i wynagrodzenie? 

To pamiętaj, że w rządowym programie nie ma ani słowa o gwarancjach 
zachowania dotychczasowych warunków pracy i płacy. Dlaczego?

BO WASZE ZAROBKI MAJĄ ZOSTAĆ OBCIĘTE. 
MOGĄ BYĆ NIŻSZE NAWET O 25 PROC.

Takie możliwości, dają pracodawcy obowiązujące 
przepisy prawa pracy. Przecież po przejęciu przez 
Nową Spółkę będą Wam wręczać nowe umowy 
o pracę z nowymi warunkami pracy i płacy. Nie 
podpiszesz, wylatujesz na bruk. Nawet jeśli do Nowej 
Spółki przejdziecie na zasadach art. 231 Kodeksu 

pracy, dotychczasowe uprawnienia zachowacie 
tylko przez rok. Później przestaną obowiązywać 
wszystkie Wasze dotychczasowe uprawnienia, 
zapisy układów zbiorowych, dodatki, nagroda 
barbórkowa, nagroda roczna, świadczenia socjalne. 
Zostaną tylko gołe pensje. 

Myślisz, że problem Ciebie nie dotyczy?
Liczysz, że jakoś to będzie? Że nawet jeśli 
zamkną Twoją kopalnię, to dostaniesz wysoką 
odprawę? Już raz to przerabialiśmy. Odprawa 
się rozejdzie i zostaniesz z pustym rękami. Rząd 
Buzka też reformował i naprawiał górnictwo 

przez zamykanie kopalń. Też były odprawy.
Co jest dzisiaj? Bezrobocie, całe dzielnice nędzy 
i beznadziei. Już niedługo w Twoim mieście, 
na Twojej ulicy, w Twoim domu może być 
tak samo.

Zamykanie kopalń to zagłada całego Śląska!
Jedno miejsce pracy na dole tworzy 5 miejsc 
pracy w otoczeniu górnictwa. Jak zamkną 
kopalnie i zwolnią górników, piekarz nie będzie 
miał dla kogo piec chleba, fryzjer kogo strzyc, a 
kierowca autobusu kogo wozić do pracy. Jeżeli 

zamkną kopalnie, oni też stracą pracę, a cały 
Śląsk zamieni się w pustynię. Gdzie wtedy będzie 
pracować Twoja żona? Gdzie znajdą pracę Twoje 
dzieci? Na zmywaku w Irlandii? Tam już też 
nie przyjmują.

Nie dajmy się podzielić!
O naszym losie decydują dzisiaj ludzie, którzy nie 
mają pojęcia o górnictwie. Troszczą się tylko o siebie 
i o swoje stołki. Nas i nasze rodziny mają w dupie. 

To, co proponują, to jawna kpina z całego górnictwa, 
z nas wszystkich i z całego Śląska. Tylko działając 
razem możemy się im skutecznie przeciwstawić.

JEŻELI NIE BĘDZIEMY DZIAŁAĆ RAZEM, WYKOŃCZĄ NAS PO KOLEI.
KOPALNIĘ ZA KOPALNIĄ, CZŁOWIEKA ZA CZŁOWIEKIEM.


