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Nowy system wynagradzania w JSW SA

Wirtualne obietnice

Górnicza tragedia na ekranie
O Śląsku do bólu
„Ewa” zachwyciła widzów i krytyków s. 11

Sąd: PUZP wciąż ważny!
Nieudany zamach na HUZ
Zarząd KHW przegrywa na wokandzie s. 4

Spółka węglowa planuje budowę nowoczesnej elektrowni węglowej.

W kierunku 
zielonego węgla

OpOwieści Zarządu JSW dotyczące 
motywacyjnego systemu wynagradza-
nia, które od czasu do czasu pojawiają 
się w mediach, są tak samo wirtualne 
jak jego zadania czy założone cele. 
Dotyczy to zwłaszcza rocznego Pla-
nu Techniczno-Ekonomicznego JSW, 
którego realizacja miałaby stanowić 
podstawę do ewentualnych podwyżek 
płac. Od kilku lat zakłady Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA nie wykonywały 
założonego planu, a więc nie realizo-
wały celów w zakresie wydobycia, 

postępu przodków czy też innych 
robót inwestycyjnych, które opraco-
wał i wyznaczył do realizacji Zarząd. 
Gdybyśmy założenia nowego systemu 
wynagradzania stosowali od kilku lat, 
większość załogi naszych zakładów 
miałaby - według logiki tego projektu - 
całkowicie zamrożone wynagrodzenia. 

„Solidarność Górnicza” rozmawia 
z Romanem Brudzińskim i Piotrem 
Szeredą, przedstawicielami Reprezen-
tatywnego Porozumienia Związków 
Zawodowych JSW SA.
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kompania węglowa: Strategia z energią

BYTOM BEZ WĘGLA?
Przy wjeździe do Bytomia od strony Rudy Śląskiej, stał niegdyś wózek kopalniany z węglem oraz towarzy-
szący mu napis: „Kierowco, wita Cię Bytom, miasto węgla i stali”. Stal skutecznie udało się zlikwidować. 
Pozostał tylko węgiel, którego jest sporo, ale którego nie chce prezydent miasta.
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fakty i opinie
komentarz

Jarosław
Grzesik Prezydent nie chce kopalni?

BATALiA o pozytywne zaopiniowanie planu ruchu KWK „Bobrek-Centrum” na lata 2012-2014 przez bytomski samorząd trwa. Ostatnia 
sesja Rady Miasta nie przyniosła zmian, choć miała burzliwy przebieg. Z prezydentem Piotrem Kojem dyskutowali m.in. wiceprezes 
Kompanii Węglowej SA Marek Uszko i szef górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik. Obrady obserwowało ponad 100 górników, 
którzy wspierali obydwu przedstawicieli środowiska górniczego wobec groźby likwidacji największego zakładu pracy w mieście.

Ruiny Bytomia

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, plan ruchu pozwalający 
funkcjonować zakładowi górni-
czemu na terenie danej gminy za-
twierdza organ nadzoru górnicze-
go po uprzednim zaopiniowaniu 
przez miejscowego wójta, burmi-
strza lub prezydenta.

Dwugodzinną dyskusję na 
temat powodów negatywnego 
zaopiniowania przez Prezydenta 
Miasta Bytomia projektu eksplo-
atacji zawartego w kompanijnym 
planie ruchu dla KWK „Bobrek-
Centrum” na lata 2012-2014 
rozpoczął sam prezydent Koj. 
Uzasadniając negatywną opi-
nię dotyczącą planu ruchu KWK 
„Bobrek-Centrum”, gospodarz 
miasta często powoływał się na 
katastrofę w dzielnicy Karb, do 
której doszło kilka miesięcy temu. 
Przypomnijmy: na skutek szkód 
górniczych doszło wówczas do 
konieczności ewakuacji kilkuset 
osób z zagrożonych zawaleniem 
budynków. Obserwujący wystą-
pienie prezydenta górnicy zwra-
cali jednak uwagę, że budynki bę-
dące własnością gminy niszczeją 
niezależnie od fedrunku, bo przez 
lata miasto się nimi nie interesuje 
i ich nie remontuje.

Prezydent odwoływał się też 
do kwestii proceduralnych, mówił 
o braku złożonych dokumentów 
przez Kompanię w odpowiednim 
(zdaniem samorządowców) termi-
nie czy braku pozytywnej opinii o 

planie ruchu ze strony komisji do 
spraw ochrony powierzchni przy 
Wyższym Urzędzie Górniczym 
(WUG). Ostatni zarzut - jak za-
uważył wiceprezes KW Marek 
Uszko - nie jest uzasadniony, bo 
WUG-owska komisja ma charak-
ter opiniodawczy dla dyrektora 
Urzędu Górniczego a nie dla pre-
zydenta miasta.

Przeciwko negatywnej opinii 
dotyczącej planu ruchu wypowie-
dział się lider górniczej „Solidar-
ności” Jarosław Grzesik, który 
zabrał głos jako przedstawiciel 
wszystkich organizacji związko-
wych działających w zakładzie.

Grzesik podziękował radnym 
za umożliwienie zabrania głosu, 
bo do tej pory strona społeczna 
była całkowicie odcięta od bieżą-
cej informacji na temat przebie-
gu procedury opiniowania planu 
ruchu dla bytomskiej kopalni. - 
Związki zawodowe w tym wszyst-
kim pominięto, pomimo tego, iż 
pan prezydent doskonale wie-
dział, że jest duży niepokój wśród 
naszych pracowników i wśród ich 
rodzin. Szef górniczej „S” przypo-
mniał, że prezydent Koj spotkał 
się z organizacjami związkowymi 
tuż przed wyborami i zapewniał, 
że wszystko jest na dobrej drodze. 
- Przypuszczam zatem, że chodzi-
ło tylko i wyłącznie o politykę. Pan 
prezydent nas zaprosił tylko i wy-
łącznie po to, by zapewnić w tym 
mieście spokój, żeby przypadkiem 

W okolicach dnia Wszystkich Świętych nasze myśli krążą 
wokół tych, którzy odeszli, szczególnie zaś wokół Tych, któ-
rzy odeszli na wieczną szychtę. W tym roku w kopalniach 
węgla kamiennego zginęło już 19 naszych kolegów. Ostatni 
śmiertelny wypadek miał miejsce 28 października w kopalni 
„Pniówek”, gdzie zginął 47-letni pracownik zewnętrznej fir-
my usługowej.

Pamiętając 
o zmarłych...Platforma 

nas nie 
kocha
wYBORY parlamentarne zakończy-
ły się, jak wiadomo, zwycięstwem 
Platformy Obywatelskiej. Politycy tej 
partii, choć głosowało na nich nie-
spełna 40 procent z niecałej połowy 
wyborców, mają poczucie zwycię-
stwa absolutnego, jak gdyby cały na-
ród jednogłośnie opowiedział się za 
Platformą. I to poczucie absolutnej 
władzy wśród polityków Platformy 
rodzi we mnie obawy.

Obawy o to, że rząd Donalda 
Tuska będzie próbował robić z górni-
ctwem, co mu się żywnie spodoba, 
nie bacząc na opinie związków zawo-
dowych ani pracodawców. Zwłasz-
cza, że politycy tej formacji mają 
zakusy na Ministerstwo Gospodarki, 
którym póki co zawiaduje Waldemar 
Pawlak z PSL.

Co może oznaczać dla środowi-
ska górniczego zmiana warty? Prze-
de wszystkim totalną prywatyzację 
spółek węglowych. Politycy PO już 
formułują receptę dla górnictwa: 
prywatyzować, prywatyzować, pry-
watyzować... I niekoniecznie w ten 
sposób, by Skarb Państwa pozo-
stawił sobie kontrolę nad górniczą 
branżą. Żeby nie być gołosłownym 
odsyłam do wywiadu z wpływowym 
posłem Platformy Wojciechem Sa-
ługą, który ukazał się w serwisie in-
ternetowym wnp.pl. Obawiam się, że 
globalny kryzys, który zafundowała 
nam światowa finansjera zmusi rząd 
Donalda Tuska do zintensyfikowania 
wyprzedaży akcji Skarbu Państwa 
we wszelkich możliwych firmach.

Ale zanim to nastąpi, posłowie 
PO - z Danutą Pietraszewską na cze-
le, zmienią przepisy prawne, tak, by 
w legalny sposób gminy mogły wy-
doić pieniądze ze spółek węglowych, 
a że dotychczas robiły to nielegalnie 
pokazał najlepiej niedawny wyrok 
gliwickiego sądu administracyjnego, 
który nakazał gminie Ornontowice 
zwrot pieniędzy pozyskanych od Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. 

I na tym lista zagrożeń się nie 
kończy, bowiem bytomski casus po-
kazuje, że politycy Platformy Oby-
watelskiej są także w stanie dopro-
wadzić do zamykania kopalń. Piotr 
Koj, prezydent Bytomia, politycznie 
związany z Platformą Obywatelską, 
na przekór faktom i liczbom chce 
doprowadzić do likwidacji najwięk-
szego zakładu pracy w mieście. I 
pewnie w tym względzie może liczyć 
na wsparcie premiera Tuska, gdyż to 
jego partyjny kolega. Bo kto wie, 
czyż w tym szaleństwie nie metoda? 
Może trzeba doprowadzić kopalnię 
do upadku, by bliżej nieznany kapitał 
mógł przejąć jej majątek? Owszem, 
spekuluję, ale nieracjonalność poli-
tyki prezydenta Bytomia spod znaku 
PO, nie pozostawia już nic innego, 
jak tylko zachodzić w głowę: o co 
tu chodzi? Może o to, by żyło się le-
piej... tym wybranym.

A może by tak zacząć współpracować? 
Gmina Ornontowice niesłusznie wyegzekwowała od Jastrzębskiej Spółki węglowej (JSw) ponad 8 mln zł z tytułu 
podatku od nieruchomości, za podziemne wyrobiska górnicze – orzekł przed kilkoma dniami wojewódzki Sądu Ad-
ministracyjny w Gliwicach (wSA). Była to pierwsza sprawa rozstrzygnięta po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 
(TK), który stwierdził, że podziemne wyrobiska górnicze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 
Ornontowicki casus górnictwo może przekuć w zwycięstwo jak i łatwo w porażkę. 

Po wyroku gliwickiego WSA

kości przepływu powietrza. Po 
jednym takim urządzeniu chcie-
libyśmy wyposażyć Okręgowe 
Urzędy Górnicze nadzorują pod-
ziemne zakłady górnicze – infor-
muje Piotr Litwa, prezes WUG.

W ocenie szefa WUG system 
monitoringu sytuacji powinien 
obejmować nagrywanie rozmów 
telefonicznych z dyspozytorem. 
Takie są wnioski eksperckiej 
komisji ustalającej przyczyny i 
okoliczności wypadku w kopalni 
Wujek na ruchu Śląsk, gdzie 18 
września 2009 r. zginęło tam 20 
górników.

Oczywiście od razu rodzi się 
podejrzenie, że nadzór górniczy 
chce podsłuchiwać górników. 
WUG tłumaczy, że nie o podsłu-
chiwanie chodzi. Z rejestrowania 
rozmów telefonicznych powinny 
wynikać konkretne wnioski dla 
kierownictwa kopalni, ratowni-
ków górniczych i nadzoru górni-
czego. Rejestracja rozmów odbywa 
się już podczas akcji ratowniczych. 
Dzięki temu można było odtwo-
rzyć sytuację, która doprowadziła 
do śmiertelnego wypadku dwóch 
ratowników w podczas tegorocz-
nej akcji w kopalni Krupiński. 

jm

GLiwicKi sąd uznał, że zakresem 
opodatkowania nie może być objęte 
wyrobisko postrzegane w sposób 
kompleksowy, czyli łącznie z od-
wiertem i z powiązanymi obiektami 
budowlanymi, bezpośrednio z nim 
związanymi. Sąd za trybunałem, po-
wtórzył że nie można wykluczyć że w 
wyrobiskach są obiekty budowlane 
i urządzenia, które mogą być opo-
datkowane podatkiem od nierucho-
mości. Ma to jednak dopiero ustalić 
organ podatkowy.

Przypomnijmy, w lutym 2009 r. 
WSA oddalił zażalenie JSW na ko-
nieczność zapłaty Ornontowicom, 
gdzie znajduje się kopalnia Budryk, 
ok. 8 mln zł podatku za 2003 r. Firma 
wniosła skargę kasacyjną do NSA, 
który skierował sprawę z powrotem 
do sądu wojewódzkiego. W trakcie 
procesu WSA zwrócił się do TK z py-
taniem dotyczącym konstytucyjno-
ści przepisów definiujących pojęcie 
budowli. Orzeczenie Trybunału Kon-
stytucyjnego okazało się korzystne 
dla przedsiębiorstw górniczych.

JSW już zapowiedziała starania 
o odzyskanie nienależnie wyegze-
kwowanych podatków, gdyż taka jest 

powinność zarządu spółki wobec ak-
cjonariuszy. Spółka nie może puścić 
w niepamięć tak sporej wierzytel-
ności. Dla Ornontowic oznacza to z 
kolei ogromne problemy finansowe. 
Budżet gminy na 2011 r. wynosi: do-
chody – 18,7 mln zł, wydatki – 26,3 
mln zł, deficyt – 7,6 mln zł. 

Problem egzekucji wyroku gliwi-
ckiego sądu jest istotny nie tylko dla 
Ornontowic i JSW, gdyż nie jest to 
problem incydentalny. Przestrzegał-
bym firmy górnicze przed drastycz-
nymi działaniami, gdyż rozwojowi 
dalszych wypadków będą zapewne 
z uwagą przyglądać się posłowie, 
zwłaszcza ci, którzy próbowali w 
poprzedniej kadencji Sejmu dowa-
lić górnictwu podatek od wyrobisk 
górniczych. A pamiętajmy, że była to 
dość liczna grupa z szerokim popar-
ciem parlamentarnym. Zbyt drastycz-
ne działania w zakresie egzekucji 
należności wobec gmin górniczych 
skończą się tym, że Sejm ustanowi 
prawo, które będzie jednoznaczne, 
które nie będzie potrzebować inter-
pretacji Trybunału Konstytucyjnego. 
Miejmy nadzieję, że tę świadomość 
mają przedsiębiorcy. Miejmy też 

nadzieję, że wyrok gliwickiego sądu 
uświadomił samorządowcom, że nie 
można działać na zasadzie widzi mi 
się. Byłoby pięknie, gdyby doświad-
czenie to zaowocowało zdroworoz-
sądkowym podejściem stron do cze-
goś co jest bezcenne. To coś nazywa 
się współpraca. 

Jacek Srokowski

Koledze

KRZYSZTOFOWI KWIATEK

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” KWK „Bielszowice”

Każda ofiara śmiertelna to 
dramat nie tylko najbliższych, ale 
nas wszystkich. Każda śmierć ro-
dzi pytanie, czy musiało do tego 
dojść? 

Dlatego każda inicjatywa, któ-
ra ma zwiększyć bezpieczeństwo 
pracy pod ziemią jest cenna, tym 
cenniejsza im bardziej racjonalna, 
która nie godzi w egzystencję tysię-
cy rodzin, bo pamiętamy, jak przy 
każdej większej tragedii górniczej 
pojawiały się postulaty likwidacji 
szczególnie niebezpiecznych ko-

palń . Jedną z ostatnich inicjatyw 
jest pomysł  Wyższego Urzędu Gór-
niczego, który chce wprowadzić w 
polskich kopalniach niezależne 
urządzenie rejestracyjno-pomia-
rowe, funkcjonujące na podobnej 
zasadzie jak czarne skrzynki w sa-
molotach czy radary na drogach.

Z danych urzędu wynika, że 
pięć lat temu 53 procent wypad-
ków było powodowanych czynni-
kiem ludzkim, w ubiegłym roku  
ten wskaźnik wzrósł do blisko 78 
proc. 

Piotr Litwa, prezes WUG pod-
kreśla: postęp techniczny musi 
być sojusznikiem bezpieczeństwa 
górnika podczas pracy. 

– Mamy GPS, kamery ter-
mowizyjne i metanomierze. W 
przyszłym roku ogłosimy prze-
targ na autonomiczne urządzenia 
rejestracyjno-pomiarowe, które 
będą gromadziły dane dotyczące 
zagrożenia metanowego i poża-
rowego, czyli: stężenia metanu, 
tlenku węgla, dwutlenku węgla, 
wilgotności, temperatury i pręd-
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temat numeru

Prezydent nie chce kopalni?
BYTom  Samorząd przeciwny planowi ruchu kwk „Bobrek-Centrum”

BATALiA o pozytywne zaopiniowanie planu ruchu KWK „Bobrek-Centrum” na lata 2012-2014 przez bytomski samorząd trwa. Ostatnia 
sesja Rady Miasta nie przyniosła zmian, choć miała burzliwy przebieg. Z prezydentem Piotrem Kojem dyskutowali m.in. wiceprezes 
Kompanii Węglowej SA Marek Uszko i szef górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik. Obrady obserwowało ponad 100 górników, 
którzy wspierali obydwu przedstawicieli środowiska górniczego wobec groźby likwidacji największego zakładu pracy w mieście.

Ruiny Bytomia

Co z tym planem?
Kiedy samorząd mówi nie...

ZGODNie z prawem geologicznym i 
górniczym przedsiębiorca górniczy 
musi na kwartał przed upływem ak-
tualnego planu ruchu przedstawić 
gminie nowy plan ruchu. Samorząd, 
zgodnie z kodeksem postępowania 
administracyjnego ma 2 tygodnie na 
wydanie opinii. Niezależnie od tego, 
już na wiele miesięcy przed tym ko-
palnie informują specjalne jednostki 
komunalne o planowanych działa-
niach jak np. administrację wodocią-
gów, dróg czy mostów. 

Zbiór takich dokumentów trafia 
do samorządu 30 września. Gmina 
ma obowiązek wynikający z prze-
pisów prawa, by zbadać dokładnie 
wszelkie okoliczności związane z 
planowanym ruchem. Jeśli władze 
gminy uznają, że mają zbyt mało 
wiedzy na dany temat, wówczas 
informują przedsiębiorcę, że w celu 
wydania rzetelnej opinii potrzeba im 
odpowiednich dokumentów, przez co 
jednocześnie wzywa przedsiębiorcę 
do uzupełnienia wniosku o te doku-
menty. Wówczas bieg czasu opinii 
wydłuża się o ten okres. 

– Nieraz w takich sytuacjach 
przedstawiamy gminom dodatkowe 
ekspertyzy, uzgodnienia – podkreśla 
Marek Uszko, wiceprezes Kompanii 
Węglowej.

Jeśli gmina ma pewne zastrze-
żenia, może pozytywnie zaopiniować 
plan ruchu, ale pod określonymi wa-
runkami, np. że nie będzie wpływu 

na powierzchnię lub że należy zabez-
pieczyć pewne obiekty, co zresztą 
kopalnie planują niezależnie od opinii 
władz samorządowych. 

Ostateczna opinia trafia następ-
nie do dyrektora właściwego Urzędu 
Górniczego, który ma obowiązek do 
połowy grudnia wydać decyzję za-
twierdzającą lub nie plan ruchu. 

W przypadku Bytomia i Piekar 
Śl. samorząd nie wykazał żadnego 
zaangażowania w celu wyjaśnienia 
wątpliwych spraw, tylko natychmiast 
wydał negatywną decyzję. 

– Decyzja władz samorządowych 
jest naszym zdaniem, ułomna, gdyż 
nie zostało wykazane staranne zba-
danie sprawy. Żeby tego było mało, 
Prezydent Bytomia powołuje się na 
stare, nieobowiązujące już dokumen-
ty, które już dawno zostały przez nas 
zaktualizowane – opisuje meandry 
sprawy wiceprezes Uszko.

Czym więc tłumaczyć postawę 
władz Bytomia i Piekar Śl.? Prawdopo-
dobnie chcą zdjąć z siebie jakąkolwiek 
odpowiedzialność za szkody powsta-
łe w infrastrukturze gminnej, choćby 
jej potencjalne uszkodzenia wynikały 
nie z eksploatacji górniczej, ale ze 
zwykłego jej zaniedbania. Można się 
zatem spodziewać, że na każdej kon-
ferencji prasowej przedstawiciele tych 
gmin, a zwłaszcza prezydent Bytomia 
będzie opowiadał, że negatywnie opi-
niował plan ruchu kopalni. 

jac

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, plan ruchu pozwalający 
funkcjonować zakładowi górni-
czemu na terenie danej gminy za-
twierdza organ nadzoru górnicze-
go po uprzednim zaopiniowaniu 
przez miejscowego wójta, burmi-
strza lub prezydenta.

Dwugodzinną dyskusję na 
temat powodów negatywnego 
zaopiniowania przez Prezydenta 
Miasta Bytomia projektu eksplo-
atacji zawartego w kompanijnym 
planie ruchu dla KWK „Bobrek-
Centrum” na lata 2012-2014 
rozpoczął sam prezydent Koj. 
Uzasadniając negatywną opi-
nię dotyczącą planu ruchu KWK 
„Bobrek-Centrum”, gospodarz 
miasta często powoływał się na 
katastrofę w dzielnicy Karb, do 
której doszło kilka miesięcy temu. 
Przypomnijmy: na skutek szkód 
górniczych doszło wówczas do 
konieczności ewakuacji kilkuset 
osób z zagrożonych zawaleniem 
budynków. Obserwujący wystą-
pienie prezydenta górnicy zwra-
cali jednak uwagę, że budynki bę-
dące własnością gminy niszczeją 
niezależnie od fedrunku, bo przez 
lata miasto się nimi nie interesuje 
i ich nie remontuje.

Prezydent odwoływał się też 
do kwestii proceduralnych, mówił 
o braku złożonych dokumentów 
przez Kompanię w odpowiednim 
(zdaniem samorządowców) termi-
nie czy braku pozytywnej opinii o 

planie ruchu ze strony komisji do 
spraw ochrony powierzchni przy 
Wyższym Urzędzie Górniczym 
(WUG). Ostatni zarzut - jak za-
uważył wiceprezes KW Marek 
Uszko - nie jest uzasadniony, bo 
WUG-owska komisja ma charak-
ter opiniodawczy dla dyrektora 
Urzędu Górniczego a nie dla pre-
zydenta miasta.

Przeciwko negatywnej opinii 
dotyczącej planu ruchu wypowie-
dział się lider górniczej „Solidar-
ności” Jarosław Grzesik, który 
zabrał głos jako przedstawiciel 
wszystkich organizacji związko-
wych działających w zakładzie.

Grzesik podziękował radnym 
za umożliwienie zabrania głosu, 
bo do tej pory strona społeczna 
była całkowicie odcięta od bieżą-
cej informacji na temat przebie-
gu procedury opiniowania planu 
ruchu dla bytomskiej kopalni. - 
Związki zawodowe w tym wszyst-
kim pominięto, pomimo tego, iż 
pan prezydent doskonale wie-
dział, że jest duży niepokój wśród 
naszych pracowników i wśród ich 
rodzin. Szef górniczej „S” przypo-
mniał, że prezydent Koj spotkał 
się z organizacjami związkowymi 
tuż przed wyborami i zapewniał, 
że wszystko jest na dobrej drodze. 
- Przypuszczam zatem, że chodzi-
ło tylko i wyłącznie o politykę. Pan 
prezydent nas zaprosił tylko i wy-
łącznie po to, by zapewnić w tym 
mieście spokój, żeby przypadkiem 

nie przyszło do głowy pracowni-
kom czy związkom zawodowym 
robić zamieszanie przed wybora-
mi - mówił Jarosław Grzesik.

Związkowiec zaapelował do 
radnych, by nie dopuścili do 
upadku ostatniej kopalni węgla 
kamiennego w Bytomiu wskutek 
opinii prezydenta miasta. Przypo-
minał o znaczeniu węgla dla By-
tomia i całego kraju. - Jak sięgam 
pamięcią do przełomu lat 60. i 70., 
kiedy wjeżdżało się do naszego 
miasta od strony Rudy Śląskiej, 
tam stał wózek kopalniany z wę-
glem oraz towarzyszący mu napis 
- „Kierowco, wita Cię Bytom, mia-
sto węgla i stali”. Stal skutecznie 
udało się zlikwidować. Pozostał 
tylko węgiel, którego jest sporo. 
To węgiel, o który zabiegają od-
biorcy, na którym opiera się pol-

ska gospodarka. To zaplecze dla 
naszego miasta i jego mieszkań-
ców. (...) Negatywna opinia, panie 
prezydencie, jest pozostawieniem 
tej kopalni, tej załogi, na łasce 
urzędników. Bo czy pan sobie wy-
obraża, że przedstawiciele urzędu 
górniczego całkowicie nie wezmą 
pod uwagę pańskiej opinii? - re-
torycznie pytał Grzesik, dodając: 
- Podejrzewam, że tak naprawdę 
miastu chodzi tylko o kasę, by jak 
najwięcej zyskać, jak najwięcej 
wyciągnąć [od Kompanii Węglo-
wej - przyp. red. SG].

Jeśli opinia prezydenta Koja na 
temat planu ruchu się nie zmieni, 

wkrótce przed Urzędem Miasta 
może pojawić się cała 3,5-tysięczna 
załoga KWK „Bobrek-Centrum”, by 
zapytać władze Bytomia, co dalej z 
największym w mieście zakładem 
pracy. - Padło tutaj pytanie ze stro-
ny radnego Piotra Patonia, czy w in-
nych miastach działo się podobnie, 
czy inne gminy też tak traktowały 
pracowników górnictwa? Rzeczy-
wiście było tak, w Rudzie Śląskiej, 
gdzie była ciągła „wojna” pomiędzy 
miastem a górnikami. Teraz kopal-
nie nadal fedrują, a prezydenta już 
nie ma - zakończył swoje wystą-
pienie Jarosław Grzesik. Czy taka 
perspektywa przekona prezydenta 
Bytomia do pozytywnego stosun-
ku wobec pracodawcy dla kilku ty-
sięcy osób w mieście z 18-procen-
towym bezrobociem?

Marek Jurkowski

PS. 2 listopada w Urzędzie Miej-
skim odbędzie się spotkanie przed-
stawicieli związków zawodowych z 
Kopalni „Bobrek-Centrum” z pre-
zydentem miasta. Jeśli spotkanie 
z prezydentem nie przyniesie spo-
dziewanych przez górników efek-
tów, to w drugim tygodniu listopada 
w kopalni rozpoczną się masówki. 
Górnicy zapowiadają, że będą bro-
nić swojej kopalni i szykują się do 
ostrych akcji protestacyjnych.

„NAJwięKSZY problem miasta to 
bardzo zły stan techniczny ponad lub 
blisko stuletnich kamienic w takich 
dzielnicach jak Śródmieście, Rozbark, 
Bobrek, łagiewniki i Karb oraz dużej 
części ocalałych zabudowań poprze-
mysłowych po zlikwidowanych hu-
tach i kopalniach węgla kamiennego. 
Wiele kamienic nie było remontowa-
nych od dziesięcioleci. W Bytomiu 
istnieje duża liczba pustostanów, 
która czeka na kupca lub posiada nie-
uregulowany stan prawny i  popada w 
ruinę. Opracowany przeze mnie spis 
obiektów budowlanych wyludnionych 
lub wyłączonych z użytku gospodar-
czego pokazuje, że w Bytomiu znajdu-
je się ponad 70 miejsc adresowych, 
pod którymi znajdują się opuszczone 
kamienice oraz około 50 miejsc, gdzie 

znajdujemy opuszczone oficyny przy 
kamienicach. Niektóre oficyny posia-
dają więcej niż jeden budynek w takim 
stanie.” – pisze Piotr Studziński, autor 
strony www.ruiny.bytom.pl.

W roku 2009 prezydent Piotr Koj 
zaatakował młodego bytomianina,  za-
rzucając mu tworzenie „czarnego PR” 
miasta i kochanie Bytomia „inaczej”, 
choć jak przypomniał prezydentowi 
jeden z lokalnych publicystów, wa-
lące się kamienice były elementem 
jego wcześniejszych kampanii wy-
borczych, kiedy jeszcze prezydentem 
nie był.

Krzysztof Gajowiak, radny z 
koalicyjnego ugrupowania „Bytom-
Przyjazne Miasto” potwierdza opinię 
o fatalnym stanie substancji miesz-
kaniowej. 

- Istnieje prawdopodobieństwo, 
że w Bytomiu uszkodzeniu ulegną ko-
lejne budynki i to niekoniecznie z winy 
kopalni. Substancja mieszkaniowa 
w Bytomiu jest w tragicznym stanie, 
służby komunalne nie dbają o nią. Bu-
dynki są co najwyżej szpachlowane, 
jeśli pokazują się jakieś pęknięcia na 
ścianach. 

Na czarnej liście inspektora bu-
dowlanego jest obecnie ponad 80 bu-
dynków w Bytomiu. W ostatnim czasie 
Bytomianie byli świadkami zawalenia 
się dwóch budynków. 5. lutego runęła 
kamienica przy ul. Korfantego, a nie-
co ponad miesiąc później kolejna przy 
ul. Piekarskiej. Są to miejsca, z który-
mi kopalnia „Bobrek-Centrum” nie ma 
nic wspólnego.

Jakub Michalski

Tylko raz w ośmioletniej historii Kompanii węglowej zdarzyło się, że mimo 
negatywnej opinii gminy Gierałtowice dyrektor Okręgowego Urzędu Gór-
niczego zatwierdził plan ruchu kopalni. wziął ryzyko na siebie tłumacząc 
to nieracjonalnością działań samorządowców. czy w przypadku Bytomia i 
piekar śl. będzie podobnie?

Pamiętając 
o zmarłych...

kości przepływu powietrza. Po 
jednym takim urządzeniu chcie-
libyśmy wyposażyć Okręgowe 
Urzędy Górnicze nadzorują pod-
ziemne zakłady górnicze – infor-
muje Piotr Litwa, prezes WUG.

W ocenie szefa WUG system 
monitoringu sytuacji powinien 
obejmować nagrywanie rozmów 
telefonicznych z dyspozytorem. 
Takie są wnioski eksperckiej 
komisji ustalającej przyczyny i 
okoliczności wypadku w kopalni 
Wujek na ruchu Śląsk, gdzie 18 
września 2009 r. zginęło tam 20 
górników.

Oczywiście od razu rodzi się 
podejrzenie, że nadzór górniczy 
chce podsłuchiwać górników. 
WUG tłumaczy, że nie o podsłu-
chiwanie chodzi. Z rejestrowania 
rozmów telefonicznych powinny 
wynikać konkretne wnioski dla 
kierownictwa kopalni, ratowni-
ków górniczych i nadzoru górni-
czego. Rejestracja rozmów odbywa 
się już podczas akcji ratowniczych. 
Dzięki temu można było odtwo-
rzyć sytuację, która doprowadziła 
do śmiertelnego wypadku dwóch 
ratowników w podczas tegorocz-
nej akcji w kopalni Krupiński. 

jm



4 wydarzenia

kompania węglowa

JeDNYM z elementów nowej 
strategii Kompanii węglowej 
jest budowa elektrowni wspól-
nie z partnerem branżowym.

– Nasza strategia będzie prze-
widywać m.in. budowę drugiej 
- energetycznej - nogi bizneso-
wej Kompanii Węglowej. Myśli-
my o projekcie o skali podobnej 
do przedsięwzięcia planowanego 
wcześniej z RWE, które ostatecz-
nie nie doszło do skutku – zapo-
wiedziała  Joanna Strzelec-Ło-
bodzińska, prezes Kompanii 
Węglowej. 

Kompania i RWE planowały 
budowę w Woli (gmina Miedźna, 
koło Pszczyny) elektrowni o mocy 
800 megawatów. KW, która apor-
tem miała wnieść do spółki m.in. 
teren, miałaby mniejszościowy 
udział w projekcie. Ostatecznie 
RWE wycofała się z projektu. 

„Pomimo wspólnych wysiłków 
Kampanii Węglowej i RWE uzy-
skane końcowe wyniki przepro-
wadzonych prac i analiz wykazały, 
że opłacalność naszego projektu 
nie spełnia założonych wymagań 
i nie pozwala nam podjęcie decy-
zji o jego realizacji. Również ak-
tualna strategia dot. Przyszłości 
energetyki Unii Europejskiej – a 
szczególnie niepewność kosztów 
emisji CO2 - utrudnia budowę w 
UE elektrowni opalanych węglem 
kamiennym.” – tłumaczył swą de-
cyzję niemiecki koncern. 

RWE ma przede wszystkim 
poważny problem na rodzimym 
rynku niemieckim, gdzie na sku-
tek nowej polityki energetycznej 
kanclerz Angeli Merkel, niemie-
cki koncern energetyczny musi się 

zmierzyć z szeroką transforma-
cją systemu energetycznego. W 
miejsce zamykanych elektrowni 
atomowych powstać muszą alter-
natywne źródła. Z tego powodu 
trwają nieustanne spekulacje na 
temat wycofania się koncernu z 
rynku polskiego.

RWE nie jest jednak pierw-
szym koncernem, który w ostat-
nim czasie zrezygnował z rea-
lizacji inwestycji w energetyce 
węglowej. Wcześniej zapowie-
dział to Vattenfall, który zwinął 
swój interes w Polsce. Mało tego, 
nawet polskie firmy energetyczne 
poczyniły kroki w kierunku odej-
ścia od węgla na rzecz innych pa-
liw. Zrobił tak np. Tauron, który w 
kilku przypadkach zrezygnował z 
węgla zastępując go gazem ziem-
nym. 

Zarząd Kompanii Węglowej 
uznał w tej sytuacji, że lepiej bę-
dzie przejąć inicjatywę niż czekać 
na konkretne działania ze strony 
sektora energetycznego. 

– Kompania Węglowa chce 
w ten sposób stworzyć dla siebie 
rynek zbytu węgla w dłuższej per-
spektywie czasowej. To dobra de-
cyzja – chwali zarząd Kompanii 
Janusz Olszowski, prezes Górni-
czej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej. 

Kompania Węglowa pomna 
doświadczeń we współpracy z 
RWE myśli o zaangażowaniu w 
energetykę na partnerskich zasa-
dach, co najmniej 45 proc. udzia-
łów. 

– Projekt z RWE miał być de 
facto projektem RWE. Obecny 
projekt chcielibyśmy realizować 
na zasadach partnerskich, a co za 
tym idzie - w proporcjach udzia-

łowo podobnych. Chcielibyśmy 
mieć udział, jeśli nie większościo-
wy, to bliski 50 proc. - zapowiada 
pani prezes.

Kompania rozważa wiele op-
cji np. czy powinien powstać je-
den większy blok energetyczny (o 
mocy co najmniej 800-900 mega-
watów) czy dwa mniejsze, każdy 
powyżej 400 megawatów. Według 
Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, 
która spogląda na to z punktu 
widzenia swych doświadczeń w 
energetyce, mniejsze jednost-
ki są bardziej elastyczne, choć z 
drugiej strony, jeden duży blok 
to mniejszy koszt inwestycyjny. 
Rozważana jest także lokalizacja 
przyszłej inwestycji – niekoniecz-
nie musi to być Wola -  najbardziej 
odpowiedniej z punktu widzenia 
PSE Operator, czyli operatora sie-
ci energetycznych. 

Jedno jest pewne, jeśli elek-
trownia powstanie to zostanie 
zbudowana według najwyższych 
standardów technologicznych, 
tak, by zminimalizować koszt za-
kupu pozwoleń na emisję CO2. 
Chodzi więc o inwestycje w kotły 
o parametrach nadkrytycznych. 
Dziś standardy te spełnia niewiele 
jednostek produkcyjnych w Polsce 
(np. nowy blok w Łagiszy). Jednak 
na świecie pracuje kilkaset kotłów 
o parametrach nadkrytycznych. Z 
grubsza chodzi o to, że ciśnienia 
pary tych jednostek przekroczyły 
300 bar, natomiast temperatury 
osiągnęły poziom 615 stopni C, co 
zapewniło sprawność bloków oko-
ło 44%. W niedalekiej przyszłości 
przewiduje się podniesienie tem-
peratury do wartości co najmniej 
640 st. C, dzięki czemu sprawność 
bloku przekroczy imponujący po-

ziom 50%. Wzrost sprawności 
kotła (i bloku) nie tylko zmniejsza 
ilość (a zatem i koszt) paliwa, lecz 
także przyczynia się do obniżenia 
emisji CO2, SO2, NOx i innych za-
nieczyszczeń.

Europejskie osiągnięcia w za-
kresie konstrukcji kotłów o para-
metrach nadkrytycznych najlepiej 
reprezentuje niemiecka elektro-
wnia opalana węglem brunatnym 
Schwarze Pumpe (2 x 800 MW). 
Mimo bardzo zróżnicowanej i 
najczęściej niskiej jakości paliwa 
(wilgotność 20-60%, zawartość 
popiołu 4-50%) bloki z kotłami 
produkcji GEC Alstom uzyskały 
bardzo korzystne wyniki, któ-
re sprawiły, że z uciążliwego dla 
otoczenia zakładu, elektrownia 
- po modernizacji - awansowała 
do grona producentów „zielonej 
energii”. 

Jeszcze w tym roku Kompa-
nia ma skierować zaproszenie do 
potencjalnych partnerów zain-
teresowanych realizacją takiego 
przedsięwzięcia, a zainteresowa-
nie projektem wykroczyło już nie 
tylko poza granice kraju, co nawet 
Europy. Przedstawiciele Kompa-
nii Węglowej uspokajają także, 
iż zaangażowanie w inwestycje 
energetyczne nie odbędzie się 
kosztem inwestycji górniczych. 

– Mówimy o ogromnej inwe-
stycji, na którą musimy szukać 
zewnętrznego finansowania. Na 
pewno nie będziemy realizować 
tej inwestycji kosztem podstawo-
wej działalności górniczej, którą 
przecież chcemy rozwijać. To jest 
kwestia poza dyskusją – zapewnia 
Marek Uszko, wiceprezes Kompa-
nii Węglowej.

Jacek Srokowski

Założenia strategii Kompanii węglo-
wej w ocenie Jarosława Grzesika, 
szefa górniczej Solidarności:

– Cieszy nas, że strategia nie 
przewiduje likwidacji żadnej kopalni, 
a nawet  zakłada zwiększenie obec-
nego poziomu zatrudnienia. Jeste-
śmy też zadowoleni, że znikną tzw. 
centra wydobywcze. Solidarność od 
początku nie zgadzała się z koncepcją 
tworzenia centrów wydobywczych, 
bo uważaliśmy, że to kompletnie nie-
potrzebna, a wręcz szkodliwa narośl 
biurokratyczna, która niepotrzebnie 
wydłuża proces podejmowania decy-
zji w spółce. Co gorsza, centra spo-
wodowały chaos decyzyjny w podsta-
wowych jednostkach spółki, jakimi są 
kopalnie. Dyrektor jednego z działów 
kopalni podlega dyrektorowi jakiegoś 
działu w centrum wydobywczym, inny 
dyrektor innego działu kopalni pod-
lega bezpośrednio wiceprezesowi. I 
nie wiadomo właściwie, kto kieruje 
kopalnią. Po likwidacji centrów wróci-
my do tego, co się sprawdzało. Każda 
kopalnia z powrotem będzie miała 
dyrektora, który jest odpowiedzialny 
za zakład i podlega bezpośredni za-
rządowi. Brak zapowiedzi likwidacji 
kopalń to kolejny pozytyw płynący z 
nowej „Strategii” dla pracowników. W 
poprzednim dokumencie podobnego 
typu Zarząd przewidywał likwidację 
kopalni „Halemba-Wirek”, co wywo-
łało gwałtowne protesty obawiającej 
się zwolnień załogi. Związkom zawo-
dowym udało się wtedy skutecznie 
przekonać kierownictwo KW, że „Ha-
lemba-Wirek” ma przyszłość, a jej 
likwidacja jest nieuzasadniona. Teraz 
Kompania żadnych likwidacji nie pla-
nuje. Utworzone natomiast zostaną 
Centrum Logistyki Materiałowej i Cen-
trum Usług Księgowych. Dzięki temu 
żaden z pracowników księgowości i 
logistyki nie straci zatrudnienia. Nie 
przewiduje się również zmniejszenia 
zatrudnienia w Kompanii jako całości. 
Do 2020 roku zatrudnienie ma pozo-
stać na co najmniej takim samym po-
ziomie jak obecnie, a w optymistycz-
nym wariancie może nawet wzrosnąć.

Związkowcy zapoznali się na razie 
ze wstępnymi założeniami projektu 
strategii. Nadal trwa proces jego opi-
niowania. Założenia strategii omawia 
obecnie rada nadzorcza, później do-
kument będzie opiniowany przez Radę 
Pracowników. Zatwierdzenie nowej 
strategii Kompanii nastąpi prawdopo-
dobnie w grudniu.

W internecie i na tablecie
BHP Konkurs wiedzy

BOGDAN pASTeRNAK,  górnik kopalni Brzeszcze został zwycięzcą finałowego turnieju wiedzy BHp „pracuję bezpiecz-
nie”, jaki od kilku lat organizuje Kompania węglowa. 

TeGOROcZNY finał, który odbył się w 
Ośrodku Kultury w Brzeszczach przebie-
gał pod znakiem nowoczesności, kom-
puterów i internetu. Eliminacje odbywały 
się za pomocą programu internetowego. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali kody do-
stępu, za pomocą których mogli zalogo-
wać się na stronie internetowej. Uczest-
nicy finału zostali wyposażeni w tablety, 
na których wyświetlały się kolejne py-
tania i za pomocą których udzielali od-
powiedzi. Po serii 20 pytań do ścisłego 
finału awansowała trójka najlepszych. 

Zawodnicy dostarczyli licznie zgroma-
dzonej widowni kolejną porcję emocji i 
o statecznie kolejność na „mecie” była 
następująca: pierwsze miejsce zdobył 
Bogdan Pasternak z kopalni Brzeszcze, 
drugie – Tomasz Kremeź z Bolesława 
Śmiałego i trzecie – Marek Karkoszka 
z Piasta. Zwycięzca zgarnął 10 tys. zł. 
Zdobywcy II i III miejsca odpowiednio 
– 7,5 oraz 5 tys. zł.

- Na co wydam wygraną? Moim 
marzeniem jest pojechać do Wielkiej 
Brytanii na mistrzostwa snookera, bo 

to jest moje największe hobby. Jeżeli 
się nie uda do Sheffield, to przynaj-
mniej wybiorę się na turniej do War-
szawy… – stwierdził zwycięzca tur-
nieju.

W przerwie rywalizacji odbyła się 
premiera teledysku „Ryzyko zawodo-
we”, który powstał na bazie piosenki 
skomponowanej przez sławnego już 
Dawida Klimanka, górnika kopalni Ry-
dułtowy-Anna” i grupę Głębia, której 
nadano miano górniczego Feela. 

jac

W kierunku zielonego węgla 

NASZYM ZDANiEM

Dostrzegamy 
pozytywy

Elektrownia węglowa w niemieckim Schwarze Pumpe awansowała do grona producentów „zielonej energii”. Fot. Vattanfall
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Zamrożony układ
KATOWiCKi Holding Węglowy po raz kolejny podjął próbę obalenia Holdingowej Umowy Zbiorowej. Nie udało się,
bo tym razem na drodze stanął Sąd Okręgowy w Katowicach.

Władze Holdingu już od 
dawna nie kryją się z tym, że 
nie w smak im jest Holdingowa 
Umowa Zbiorowa (HUZ). KHW 
jest bowiem ostatnią spółką 
węglową, w której obowiązu-
je układ zbiorowy powstały w 
oparciu o Układ Zbiorowy Pra-
cy dla Pracowników Zakładów 
Górniczych (PUZP) z dnia 21 
grudnia 1991 roku. 

Kiedy w 2003 r. w miej-
sce pięciu spółek węglowych 
powstała Kompania Węglowa 
obowiązujące w spółkach ukła-
dy zbiorowe przestały obowią-
zywać i do dziś spółka ta nie 
wypracowała nowego. Podobnie 
jest w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej, gdzie cały czas toczy się 
bój o układ zbiorowy dla spółki, 
bo póki co każda kopalnia ma 
własną umowę zbiorową. KHW 
jest na tym tle wyjątkiem.

Zapisy PUZP były stosunko-
wo korzystne dla pracowników 
i ten stan rzeczy spędza sen z 
powiek zarządowi Holdingu, ale 
żeby zmienić HUZ z korzyścią 
dla siebie zarząd musiałby pod-
ważyć istnienie PUZP.

I tak też próbował uczynić 
wnosząc do Sądu Okręgowego 
w Katowicach (Wydział Pracy) 
powództwo przeciwko sygna-
tariuszom Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla 
górnictwa węgla kamiennego 
z 1991 r. W tym także wobec 
Związku Pracodawców Górni-
ctwa Węgla Kamiennego, które-
go KHW jest członkiem. Brzmi 
to nieco absurdalnie, ale taka 
jest procedura. Chodziło o usta-
lenie, że PUZP z 1991 roku nie 
obowiązuje stron tego układu w 
związku z jego rozwiązaniem w 
dniu 31 grudnia 2000 roku. 

15 maja 2000 r. prezes za-
rządu Związku Pracodawców 
Górnictwa Węgla Kamiennego 
wypowiedział układ. Po rozwią-
zaniu układu strony nie przy-
stąpiły do ustalenia treści nowe-
go ponadzakładowego układu 
zbiorowego, ani nie zawarły 
porozumienia o przedłużeniu 
mocy obowiązującej dotychcza-
sowy układ. Problem w tym (dla 
pracodawcy), że w art. 41 ust. 3 
PUZP strony zawarły postano-
wienie, że „w razie rozwiązania 
lub wypowiedzenia układu stro-
ny przystępują niezwłocznie do 

ustalenia treści nowego układu. 
Do czasu zawarcia przez stro-
ny nowego układu, obowiązuje 
układ dotychczasowy”. 

W prawie pracy jest tak, że 
podstawowym aktem normują-
cym stosunki pracy jest kodeks 
pracy. Powyżej w tej hierarchii 
są ponadzakładowe układy 
zbiorowe pracy, które nie mogą 
ustanawiać gorszych rozwiązań 
dla pracowników niż kodeks 
pracy. Mogą jednak zawierać 
korzystniejsze rozwiązania. Na 
wyższym szczeblu niż ponadza-
kładowe układy są układy zakła-
dowe. I w tym przypadku mamy 
do czynienia z podobnym me-
chanizmem. Zakładowy układ 
nie może ustanawiać gorszych 
zapisów niż układ ponadzakła-
dowy. 

HUZ jak już wspominaliśmy 
powstał w oparciu o PUZP. Do 
Holdingowej Umowy zostały 
żywcem przeniesione niektóre 
rozwiązania z PUZP, m.in. art. 
2, który stanowi, że najniższe 
wynagrodzenie dla pracow-
ników dołowych nie może być 
mniejsze niż 90 proc. średnie-
go wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, zaś na innych 
stanowiskach ma być to nie 
mniej niż 50 proc. W korespon-
dencji z art. 2 pozostaje art. 11 
HUZ, który stanowi, że relacja 
najniższej stawki w stosunku do 
najwyższej nie może być wyż-
sza niż 1 do 1,6 w przypadku 
pracowników fizycznych oraz 1 
do 3 w innych przypadkach. Te 
sztywne relacja powodują, że 
w KHW nie można prowadzić 
dowolnej polityki płacowej, na 
zasadzie widzi mi się. 

Zarząd Holdingu chciałby to 
zmienić, bo już od 2007 r. Pań-
stwowa Inspekcja Pracy konse-
kwentnie odmawia rejestracji 
protokołów dodatkowych do 
HUZ określających wysokość sta-
wek osobistego zaszeregowania. 
Tak było i w tym roku. PIP uznał, 
że zapisy protokołów są gorsze od 
rozwiązań określonych jedno-
znacznie w HUZ. Gdyby trzymać 
się litery prawa, czyli HUZ naj-
niższa dniówka dla pracownika 
dołowego powinna wynosić ok. 
130 zł, podczas gdy zarząd spółki 
określił je na poziomie ok. 50 zł. 
W przypadku powierzchni naj-
niższa płaca za dzień powinna 

być na poziomie ok. 40 zł, a jest nie 
wyższa niż 28 zł.

Zarząd KHW kierując do sądu 
powództwo chciał... No właśnie 
czego chciał? Waldemar Mróz, 
wiceprezes ds. pracy, wybrany 
przez załogę dowodzi, że celem 
KHW SA jest ustalenie jaki jest 
obowiązujący stan prawny, do 
którego należy się stosować. 

- Dlatego będziemy podejmo-
wali wszelkie kolejne kroki aby 
to wyjaśnić – tylko tyle miał do 
powiedzenia w tej sprawie.

W sentencji wyroku czyta-
my, iż „powód (czytaj KHW) 
wywodzi, że  uznanie art 41 ust. 
3 Umowy Zbiorowej za zgodny z 
przepisami prawa, a tym samym 
uznanie, że w stosunku do stro-
ny powodowej obowiązują po-
stanowienia Umowy Zbiorowej 
ogranicza prawo do autonomii 
w kształtowaniu stosunku praw-
nego zarówno KHW jak również 
związków zawodowych repre-
zentujących pracowników KHW 
(sic!). Uznanie dalszego obowią-
zywania postanowień Układu 
oznacza, że w praktyce postano-
wienia tego układu będą wiecz-
nie obowiązywać w stosunku do 
jego stron, gdyż jest dużym praw-
dopodobieństwem graniczącym 
z pewnością stwierdzić, że nowy 
układ ponadzakładowy pracy nie 

zostanie zawarty pomiędzy tymi 
stronami”.

Brzmi to nieco jak błaga-
nie o litość, ale Sąd nie zlitował 
się nad kierownictwem KHW. 
Sąd uznał, że droga sądowa w 
przedmiotowym sporze jest 
niedopuszczalna i tym samym 
odrzucił powództwo KHW. Sąd 
bowiem uznał, że ze względu na 
normatywny charakter układu 
zbiorowego pracy nie jest do-
puszczalne badanie jego ważno-
ści w postępowaniu cywilnym, 
bowiem sąd nie jest właściwy do 
rozpoznania żądania ustalenia 
nieważności źródła prawa, nato-
miast zobowiązania zamieszczo-
ne w części obligacyjnej układu 
zbiorowego pracy nie mają cha-
rakteru roszczeniowego i  nie są 
zobowiązaniami w rozumieniu 
prawa cywilnego. 

Wygląda na to, że Układ Zbio-
rowy Pracy dla Pracowników Za-
kładów Górniczych (PUZP) z dnia 
21 grudnia 1991 roku jest wciąż 
obowiązującym źródłem prawa i 
jeśli dobrze interpretować wyrok 
z 26 września br., zarząd KHW 
jest w kropce. Nieopatrznie też 
przysłużył się związkom zawodo-
wym w całym górnictwie. 

Jakub Michalski

Krecia robota...
Od kiedy piszemy o problemach Ka-

towickiego Holdingu Węglowego, a pi-
szemy szczerze i do bólu, bo ktoś o tym 
pisać musi, za każdym razem docierają 
do nas sygnały, iż działamy na szkodę 
Holdingu, robimy jakąś krecią robotę i nie 
wiadomo komu chcemy się przysłużyć. 
Tak było choćby ostatnio kiedy pisaliśmy 
o obligacjach KHW i kwestiach ich zabez-
pieczeń. Możemy się założyć, że i teraz 
będzie podobnie, że opisany przez nas 
problem może doprowadzić do... Koniec, 
kropka, nie będziemy wywoływać wilka 
z lasu. Sytuacja Holdingu nie jest weso-
ła, co pokazał ostatnio, opisywany przez 
media, problem niemożliwości zrealizo-
wania dostaw 20 tysięcy ton węgla dla 
elektrowni należących do Tauron Polska 
Energia. A to tylko namiastka faktycznych 
problemów, gdyż jak czytamy KHW za-
czyna powoli – przynajmniej tak planuje 
– wyprzedaż majątku nieprodukcyjnego. 
Fakt, że prezes łój publicznie przyznaje 
się do tego, że w niektórych kopalniach 
KHW efektywny czas pracy wynosi nie-
wiele ponad 2 godziny (pisaliśmy o tym 
wiele miesięcy temu) znamionuje napraw-
dę poważne problemy. Pytanie tylko, kto 
za to wszystko odpowiada? Chyba nie ci 
górnicy, którym zarząd określił stawkę na 
poziomie 50 zł za dniówkę?! 

jac

komentarz

Bzdura?
ROZpęTAłA się burza po tym, jak 
w jednym z poprzednich wydań 
zadaliśmy głośno pytanie o przed-
miot zabezpieczeń obligacji, jakie 
planuje wypuścić Katowicki Hol-
ding węglowy. 

Dziennikarka „Rzeczpospolitej” 
pyta wiceprezesa Artura Trzeciakow-
skiego:

„Głośno zrobiło się ostatnio o 
tym, że przy emisji obligacji za ponad 
1 mld zł ktoś mógłby przejąć KHW...

Na co wiceprezes odpowiada:

Bzdura wymyślona przez osoby 
nie posiadające elementarnej wiedzy 
finansowej. Nie możemy obligacji za-
bezpieczyć akcjami, bo to obligacje 
zwykłe, a nie zamienne na akcje. Nie 
zabezpieczymy ich także ani zasta-
wem na złoże, ani na koncesji.”

Wreszcie się dowiedzieliśmy, że 
chodzi o obligacje zwykłe, chociaż 
nawet przez myśl nam nie przeszło, 
że KHW mógłby się zdecydować na 
emisję obligacji zamiennych, które z 
istoty swojej prowadzą do zamiany 

długu (obligacji) na akcje emitenta 
obligacji. 

Ale czy prawdą jest, że zabez-
pieczeniem obligacji zwykłych nie 
mogą być akcje? Żeby odpowie-
dzieć na to pytanie posłużymy się 
nie elementarną wiedzą finansową 
lecz elementarną wiedzą prawniczą, 
bo problem zabezpieczeń obligacji 
jest zagadnieniem prawnym, a nie 
finansowym.  Ustawa o obligacjach 
przewiduje dwie podstawowe formy 
zabezpieczeń obligacji: zastaw lub 
hipotekę. Kluczowy dla naszej spra-
wy jest zastaw. 

Według kodeksu cywilnego za-
staw może być ustanowiony na wszel-
kich aktywach, z wyjątkiem szeroko 

pojętych nieruchomości, wierzytelno-
ści hipotecznych oraz statków mor-
skich. Możliwości jest więc sporo: od 
towarów, wierzytelności, wszelkiego 
rodzaju praw (np. patenty, znaki to-
warowe, udziały w spółkach) aż po 
papiery wartościowe i instrumenty 
pochodne, a nawet całe przedsiębior-
stwa lub ich zorganizowane części.

Ale skupmy się na zastawie na 
prawach. Przedmiotem  zastawu na 
prawach, stosownie do art. 327 ko-
deksu cywilnego, mogą być zbywalne 
prawa majątkowe np.: wierzytelności, 
akcje, obligacje, udziały w spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem zastawu na pra-
wach mogą być zatem nie tylko akcje, 

ale i koncesja, jako zbywalne prawo 
majątkowe. 

Cóż, Panie Prezesie nieładnie robić 
z nas tępaków, kiedy samemu się nie 
posiada elementarnej wiedzy, chy-
ba, że pańska argumentacja to jedna 
wielka ściema, co nie zmienia faktu, 
że  wypowiedź dla „Rzepy” była kom-
promitująca. Korzyść z całego zamie-
szania jest jednak taka, że dzięki temu 
mamy przynajmniej publiczną deklara-
cję, że przedmiotem zastawu obligacji 
nie będą akcje spółki, ani koncesja na 
węgiel. Marna to pociecha, gdyż zgod-
nie z ustawą o obligacjach emitent i tak 
odpowiada całym swoim majątkiem za 
zobowiązania wynikające z obligacji. 

jac

Założenia strategii Kompanii węglo-
wej w ocenie Jarosława Grzesika, 
szefa górniczej Solidarności:

– Cieszy nas, że strategia nie 
przewiduje likwidacji żadnej kopalni, 
a nawet  zakłada zwiększenie obec-
nego poziomu zatrudnienia. Jeste-
śmy też zadowoleni, że znikną tzw. 
centra wydobywcze. Solidarność od 
początku nie zgadzała się z koncepcją 
tworzenia centrów wydobywczych, 
bo uważaliśmy, że to kompletnie nie-
potrzebna, a wręcz szkodliwa narośl 
biurokratyczna, która niepotrzebnie 
wydłuża proces podejmowania decy-
zji w spółce. Co gorsza, centra spo-
wodowały chaos decyzyjny w podsta-
wowych jednostkach spółki, jakimi są 
kopalnie. Dyrektor jednego z działów 
kopalni podlega dyrektorowi jakiegoś 
działu w centrum wydobywczym, inny 
dyrektor innego działu kopalni pod-
lega bezpośrednio wiceprezesowi. I 
nie wiadomo właściwie, kto kieruje 
kopalnią. Po likwidacji centrów wróci-
my do tego, co się sprawdzało. Każda 
kopalnia z powrotem będzie miała 
dyrektora, który jest odpowiedzialny 
za zakład i podlega bezpośredni za-
rządowi. Brak zapowiedzi likwidacji 
kopalń to kolejny pozytyw płynący z 
nowej „Strategii” dla pracowników. W 
poprzednim dokumencie podobnego 
typu Zarząd przewidywał likwidację 
kopalni „Halemba-Wirek”, co wywo-
łało gwałtowne protesty obawiającej 
się zwolnień załogi. Związkom zawo-
dowym udało się wtedy skutecznie 
przekonać kierownictwo KW, że „Ha-
lemba-Wirek” ma przyszłość, a jej 
likwidacja jest nieuzasadniona. Teraz 
Kompania żadnych likwidacji nie pla-
nuje. Utworzone natomiast zostaną 
Centrum Logistyki Materiałowej i Cen-
trum Usług Księgowych. Dzięki temu 
żaden z pracowników księgowości i 
logistyki nie straci zatrudnienia. Nie 
przewiduje się również zmniejszenia 
zatrudnienia w Kompanii jako całości. 
Do 2020 roku zatrudnienie ma pozo-
stać na co najmniej takim samym po-
ziomie jak obecnie, a w optymistycz-
nym wariancie może nawet wzrosnąć.

Związkowcy zapoznali się na razie 
ze wstępnymi założeniami projektu 
strategii. Nadal trwa proces jego opi-
niowania. Założenia strategii omawia 
obecnie rada nadzorcza, później do-
kument będzie opiniowany przez Radę 
Pracowników. Zatwierdzenie nowej 
strategii Kompanii nastąpi prawdopo-
dobnie w grudniu.

Dostrzegamy 
pozytywy
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Wirtualne obietnice
Rozmowa z Romanem Brudzińskim i Piotrem Szeredą, przedstawicielami Reprezentatywnego Porozumienia 
Związków Zawodowych JSW SA. 

Solidarność Górnicza: 
- ostatnio zarząd JSW Sa 
kilkakrotnie informował po-
przez media, że w stycznia 
2012 roku zamierza wpro-
wadzić nowy system wyna-
gradzania. czy ten nowy sy-
stem był już uzgadniany lub 
konsultowany ze związkami 
zawodowymi?

Przedstawiciele repre-

zentatywnego Porozumie-
nia związków zawodowych 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej Sa: - Istotnie, czytamy i sły-
szymy o zapowiedziach Zarządu 
JSW dotyczących wprowadzenia 
nowego sytemu wynagradzania. 
Jednak poza bublem z pierwszej 
połowy roku nikt innych propo-
zycji zmian w systemie wyna-
gradzania nie widział (poza pra-

cownikami, którzy na polecenie 
Zarządu podobno zajmują się tym 
problemem). W tym miejscu na-
leży przypomnieć, że w naszych 
jednostkach organizacyjnych 
obowiązują zakładowe układy 
zbiorowe pracy, których integral-
ną częścią są zakładowe systemy 
wynagradzania. Dalsze funkcjo-
nowanie zapisów zawartych w 
układach jest zagwarantowane 
porozumieniem z 10 czerwca bie-
żącego roku, które zostało podpi-
sane ze stroną społeczną w obec-
ności przedstawicieli polskiego 
rządu. Cytat dosłowny z tego 
porozumienia brzmi: „Dotych-
czasowe warunki umów o pracę 
pracowników zakładów JSW S.A. 
nie ulegają zmianom i nie będą 
podlegać wypowiedzeniom do 
czasu zarejestrowania i wdroże-
nia w życie jednolitego ZUZP dla 
Pracowników JSW S.A.”.

SG: - co to oznacza dla 
pracowników?

rPzz: - Oznacza to, że do 
czasu wynegocjowania i uzgod-
nienia ze stroną społeczną JSW 
nowego, jednolitego ZUZP, w tym 
nowego sytemu wynagradzania, 
Zarząd nie może jednostronnie i 
samodzielnie dokonywać żadnych 
zmian. Zresztą, na razie nie pod-
jął nawet próby takich rozmów, 

co spowodowało wystosowanie 
ponaglenia w formie wezwania do 
podjęcia konkretnych rozmów w 
tym temacie.

SG: - nieprawdziwe są 
więc stwierdzenia, że związ-
ki zawodowe celowo opóźnia-
ją prace nad ujednoliceniem 
zUzP i nowym systemem 
wynagradzania?

rPzz: - Z całą stanowczością 
należy stwierdzić, że od kwietnia 
bieżącego roku przedstawiciele 
Zarządu nie podjęli żadnych roz-
mów ze stroną związkową na ten 
temat.

SG: - Podobno ten nowy 
system wygradzania ma być 
lepszym motywatorem do 
osiągania zakładanych wy-
ników, mówiąc wprost - ma 
powiązać zarobki z wydaj-
nością i efektami pracy.

rPzz: - Tę niedopracowa-
ną propozycję sprzed pół roku 
pracownicy zakładów JSW SA w 
całości odrzucili, ponieważ nie 
dawała gwarancji osiągnięcia 
wzrostu wynagrodzenia nawet 
w przypadku znacznego wzrostu 
zaangażowania w pracę. Nie da-
wała też gwarancji wzrostu za-
robków w zależności od osiągnię-
cia lepszych efektów pracy, a tym 
bardziej realizacji zadań i celów 

nałożonych przez pracodawcę. 
Szczególnie widoczne było to w 
grupie oddziałów dołowych po-
mocniczych i młodych pracowni-
ków tam pracujących. System ten 
uniemożliwiał ocenę podwład-
nych przez przełożonych, bo nie 
dawał im możliwości nagradzania 
pracownika. Zamiast przysłowio-
wego kija i marchewki pozostał 
tylko kij, czyli możliwość karania 
pracowników.

SG: - Pracodawca twierdzi 
jednak, że już w momencie 
wykonania planu pracowni-
cy mogliby oczekiwać wzro-
stu wynagrodzenia.

rPzz: - Opowieści Zarządu 
JSW dotyczące motywacyjnego 
systemu wynagradzania, które 
od czasu do czasu pojawiają się w 
mediach, są tak samo wirtualne 
jak jego zadania czy założone cele. 
Dotyczy to zwłaszcza rocznego 
Planu Techniczno-Ekonomiczne-
go JSW, którego realizacja miała-
by stanowić podstawę do ewentu-
alnych podwyżek płac. Od kilku 
lat zakłady Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA nie wykonywały 
założonego planu, a więc nie re-
alizowały celów w zakresie wydo-
bycia, postępu przodków czy też 
innych robót inwestycyjnych, któ-
re opracował i wyznaczył do reali-

zacji Zarząd. Gdybyśmy założenia 
nowego systemu wynagradzania 
stosowali od kilku lat, większość 
załogi naszych zakładów miała-
by - według logiki tego projektu 
- całkowicie zamrożone wynagro-
dzenia. Nieprawdą jest, że nikt 
na tym nie straci. Przy 5-procen-
towej inflacji i jeszcze większym 
wzroście kosztów utrzymania 
rodzin następuje wyraźny spadek 
realnych wynagrodzeń.

SG: - Jednym słowem 
- nie zgadzacie się z ideą 
motywacyjnego sytemu 
wynagradzania?

rPzz: - Idea sama w sobie 
jest dobra, ale musi być dobrze 
dopasowana do specyfiki przed-
siębiorstwa. Także procent za-
robku uzależniony od wydajności 
musi być ustalany na odpowied-
nim poziomie. Górnictwo jest 
specyficznym zawodem, w któ-
rym warunki pracy zwykle dyk-
tuje natura. Bardzo często zdarza 
się tak, że solidny i kilkakrotnie 
większy wysiłek jednej brygady w 
trudnych warunkach daje mniej-
szy efekt końcowy niż efekt pracy 
drugiej brygady, która wykonuje 
pracę w lepszych warunkach. Mu-
simy też pamiętać, że najgorszym 
czasem w górnictwie był czas 
wyścigów, ścian i przodków w 
ajencji, gdzie wypadkowość rosła 
wraz z uzyskiwaniem lepszych, 
wręcz rekordowych wyników w 
wydobyciu i metrach. Jak ten dzi-

ki pęd wpływał na zdrowie pra-
cowników i czas ich pracy, wielu z 
nas doskonale pamięta.

SG: - Jerzy Borecki, 
dyrektor kopalni „Pnió-
wek”, twierdzi jednak, że 
przy zastosowaniu pro-
ponowanego systemu 
motywacyjnego górnicy z 
tego zakładu zyskaliby w 
porównaniu do systemu 
starego, a dokładniej - nie 
straciliby, a dodatkowo 
mieliby szansę na wyższe 
zarobki.

rPzz: - To kolejny pro-
pagandowy chwyt pracodawcy, 
który w sposób sztuczny i teore-
tyczny porównuje zarobki pra-
cowników w sytuacji wykonania 
nałożonych zadań produkcyjnych 
lub nawet ich przekroczenia. 
Trudno mi sobie wyobrazić, by 
nowy system płac miał być opar-
ty tylko na dobrym wyniku firmy 
i nie był w najmniejszym stopniu 
uznaniowy. Premiowanie efek-
tywności musi być przynajmniej 
w małym stopniu uzależnione 
od przełożonych. Podkreślić na-
leży, że hipotetyczny wzrost płac 
może dotyczyć ograniczonej licz-
by pracowników bezpośrednio 
zatrudnionych przy węglu, a jak 
„Pniówek” w tym roku wykonuje 
nałożone zadania produkcyjne - 
wszyscy widzą. Jeszcze niedawno 
najlepsza kopalnia w Polsce musi 

ratować się gwałtownym wzro-
stem prac sobotnio-niedzielnych. 
W tym roku, w skali JSW, nie wy-
dobyliśmy już ponad 800 tysięcy 
ton węgla. Jest to najgorszy wy-
nik Spółki od lat, choć w teraz w 
naszych strukturach znajduje się 
przecież KWK „Budryk” z bardzo 
stabilnym i wysokim wydoby-
ciem.

SG: - Skoro jest tak źle, 
to może rację ma dyrektor 
Borecki twierdząc, że sta-
ry system płac doprowadzi 
do likwidacji miejsc pracy 
i spowoduje, że firmy ze-
wnętrzne zaczną wykony-
wać coraz więcej prac?

rPzz: - To nie górnicy 
są winni zaistniałej sytuacji, 
ani przedstawiciele organizacji 
związkowych. Straszenie ludzi 
zwolnieniami, przy dość dobrej 
sytuacji ekonomicznej przedsię-
biorstwa i podpisanymi 10-let-
nimi gwarancjami zatrudnienia, 
to absurd. To przede wszystkim 
błędy w planowaniu i zarządzaniu 
przedsiębiorstwem doprowadziły 
do zapaści w wydobyciu. Ponadto 
trzeba jednoznacznie stwierdzić, 
że przy tych samych zapisach za-
kładowego układu zbiorowego 
pracy oraz „starych i przestarza-
łych” systemach wynagradzania 
nasze kopalnie fedrowały o wiele 
więcej węgla niż obecnie. Należa-
łoby wysnuć tezę, że Zarząd JSW 

SA nie posiada odpowiedniej wie-
dzy górniczej i nie wie jak zarzą-
dzać kopalniami, by wydobywały 
one więcej węgla. Pomysły z wpro-
wadzeniem na siłę motywacyjne-
go systemu wynagradzania czy 
wcześniejsze plany tzw. sześcio-
dniowego tygodnia pracy nie są 
panaceum na całe zło w naszym 
przedsiębiorstwie, tylko nieudol-
ną próbą ukrycia niekompetencji 
kadry zarządzającej Spółką. A co 
do firm obcych, to konia z rzędem 
temu, kto od ręki załatwi dobrą 
górniczą firmę. Robót jest aż nad-
to, tylko ludzi z odpowiednimi 
kwalifikacjami górniczymi jest 
jak na lekarstwo.

SG: - ale w kopalniach 
rządzą dyrektorzy, w 
większości bardzo dobrzy 
fachowcy.

rPzz: - Przynajmniej tak 
powinno być. Za produkcję i 
bezpieczeństwo w kopalni odpo-
wiada Kierownik Ruchu Zakładu 
Górniczego i to on jest głównym 
zarządzającym kopalnią. Było tak 
jeszcze kilka lat temu. Od jakiegoś 
czasu obserwujemy jednak znacz-
ne ograniczenie uprawnień dy-
rektorów kopalń. To Zarząd JSW 
decyduje, co, gdzie i kiedy ma się 
wydarzyć na kopalni: od przyjęcia 
górnika po mianowanie dyrekto-
ra, od zakupu jednego elementu 
obudowy po zakup kombajnu, od 
zaplanowania wydobycia czy też 
wykonania metrów w oddziale po 

wynik końcowy poszczególnych 
kopalń lub całej Spółki. Stawia się 
przed załogą cele, nie konsultując 
z nią tego, co jest wykonalne. Po-
nadto robi się to w kompletnej ta-
jemnicy. Teraz próbuje się narzu-
cić jednostronnie nowy system 
wynagradzania nie podejmując 
żadnych negocjacji w tym tema-
cie. Czy tak ma wyglądać partner-
stwo w nowoczesnej firmie?

SG: - To co w takiej sy-
tuacji planujecie zrobić?

rPzz: - Jak już wspomnie-
liśmy, organizacje związkowe 
działające w JSW po raz kolejny 
wystąpiły z wnioskiem na piśmie 
o podjęcie rokowań w celu wypra-
cowania i uzgodnienia nowego, 
jednolitego zakładowego układu 
zbiorowego pracy, zawierającego 
nowy system wynagradzania. W 
kolejnym piśmie domagamy się 
niezwłocznego podjęcia rozmów 
w temacie PTE na 2012 rok, a 
dokładnie - bardzo okrojonych 
założeń do Planu. Podkreślamy, 
że strona związkowa nie unika 
rozmów czy negocjacji w żadnym 
temacie, oczekuje wręcz podjęcia 
merytorycznej dyskusji dotyczą-
cej przyszłości Spółki oraz pra-
cowników JSW SA.

SG: - dziękuję za roz-
mowę. 

rozmawiał:                                    
Marek Jurkowski

Fot.: JSW SA

Fo
t.:

 J
SW

 S
A



4PAŹDZIERNIK 2011  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �wydarzenia, opinie

Stalowa zadyszka
„Zgodnie z przyjętą przez ArcelorMittal polityką dostosowywania poziomu wykorzystania 
mocy produkcyjnych do skali zamówień, firma podjęła decyzję o czasowym wygaszeniu 
pieca nr 3 w hucie w Dąbrowie Górniczej. Decyzja ta poprzedzona była wnikliwą analizą 
przewidywanego poziomu popytu w najbliższych miesiącach. Dwa pozostałe wielkie piece 
w zakładach w Krakowie i Dąbrowie Górniczej pozostają w użyciu. piec nr 3 zostanie po-
nownie uruchomiony, gdy tylko pozwolą na to warunki rynkowe.” – brzmi krótki lakoniczny 
komunikat ArcelorMittal poland.  Kłopoty stalowego giganta mogą oznaczać problemy dla 
Jastrzębskiej Spółki węglowej. 
PerSPeKTyWy dla branży 
hutniczej nie przedstawiały się 
dobrze już od dłuższego czasu. Od 
nowego roku mają bowiem znacz-
nie wzrosnąć koszty produkcji 
stali, co z pewnością wpłynie na 
wielkość zamówień powodując 
ich znaczny spadek. Zagrożeniem 
dla hutnictwa są restrykcyjne 
limity emisji dwutlenku węgla 
narzucone przez Unię Europej-
ską, a to właśnie hutnictwo od-
powiada za ok. 4% emisji CO2 i w 
dalszym ciągu będzie je musiało 
ograniczać. Do wzrostu kosztu 
produkcji przyczyni się również 
planowane wprowadzenie od no-
wego roku akcyzy na produkty 
energetyczne.

To jednak nie są jedyne prob-
lemy, które dotkną w najbliż-
szym czasie ArcelorMittal Poland   
(AMP). Pomimo wielokrotnego 
powtarzania przez Rząd RP, iż 
światowy kryzys nas nie dotknie 
- rzeczywistość wydaje się zu-
pełnie inna. Według stanowiska 
Zarządu ArcelorMittal Poland 
- to właśnie sytuacja kryzysowa 
na świecie spowodowała brak 
zamówień na wyroby hutnicze, w 
związku z czym zamówienia dla 
AMP są tak niskie, iż nie pokry-
wają nawet możliwości produk-
cyjnych jednego wielkiego pieca 
w Dąbrowie Górniczej. 

Pracować będą pozostałe dwa 
piece. Jednak utrzymywanie mi-
nimalnej wielkości produkcji na 
dwóch piecach stanowi znacznie 
zwiększa zagrożenie bezpieczeń-
stwa i skraca ich żywotność. 

W krakowskim oddziale Ar-
celorMittal Poland zdecydowano 
utrzymać pracę pieca, gdyż jego 
zatrzymanie w konsekwencji mu-
siałoby spowodować zatrzymanie 
całej części surowcowej. Wstrzy-
mana zostanie jednak praca na 
jednej z dwóch taśm spiekalni-
czych. 

Szacuje się, iż obłożenie obu 
pracujących pieców wyniesie w 
granicach 80% ich mocy produk-
cyjnych: 240 tys. ton dąbrowski 
piec i 75 tys. ton piec w Krako-
wie. 

Ponadto w dąbrowskim od-
dziale Spółki planowane jest 
okresowe wstrzymanie produkcji 
na Walcowni Średniej. Powodem 
jest aktualny brak zbytu na tego 
rodzaju wyroby. By przezwycię-
żyć zastój - zarząd dokonuje ana-
liz dotyczących pozyskiwania no-
wych zamówień i prób produkcji 
nowych profili. 

Poważne zagrożenia są także 
dla utrzymania produkcji drutu 
spawalniczego w Sosnowcu, gdzie 
rozpatrywana jest możliwość za-
trzymania taśmy. 

Niestety, najcięższa sytuacja 
wydaje się mieć miejsce w daw-
nej Hucie Królewskiej, gdzie nie 
wykluczone jest jej całkowite za-
trzymanie. 

Jedynie stabilną sytuację wy-
daje się mieć świętochłowicki od-
dział AMP, który aktualnie wyko-
rzystuje pełne moce przerobowe. 

W związku z wystąpieniem 
tak licznych zagrożeń i podjęciem 
drastycznych decyzji dotyczących 
wstrzymania określonych linii 
produkcyjnych - Zarząd przeka-
zał stronie związkowej informa-
cję o zamiarze przeprowadzenia 
kolejnej restrukturyzacji zatrud-
nienia w całej Grupie AMP, wli-
czając w to wszystkie Spółki za-
leżne. Decyzją Zarządu z Grupy 
AMP miałoby odejść do końca 
2012 r. 15% aktualnie zatrudnio-
nych pracowników, co stanowi 
wielkość ok. 3 tys. osób. 

– Mam nadzieję, że zostaną 
wypracowane rozwiązania chro-
niące pracowników naszej bran-
ży. Inne kraje chronią swój prze-
mysł hutniczy, u nas tego się nie 
robi. Tyle mówiono o tym, jakie 
korzyści przyniesie polskiej go-
spodarce Euro 2012. Tymczasem 
stal do budowy stadionów jest 
sprowadzana z Niemiec, Francji 
czy Luksemburga. Polskie huty 
w ogóle na tym nie skorzystały. 

arcelormittal wygasza produkcję

Wirtualne obietnice
cownikami, którzy na polecenie 
Zarządu podobno zajmują się tym 
problemem). W tym miejscu na-
leży przypomnieć, że w naszych 
jednostkach organizacyjnych 
obowiązują zakładowe układy 
zbiorowe pracy, których integral-
ną częścią są zakładowe systemy 
wynagradzania. Dalsze funkcjo-
nowanie zapisów zawartych w 
układach jest zagwarantowane 
porozumieniem z 10 czerwca bie-
żącego roku, które zostało podpi-
sane ze stroną społeczną w obec-
ności przedstawicieli polskiego 
rządu. Cytat dosłowny z tego 
porozumienia brzmi: „Dotych-
czasowe warunki umów o pracę 
pracowników zakładów JSW S.A. 
nie ulegają zmianom i nie będą 
podlegać wypowiedzeniom do 
czasu zarejestrowania i wdroże-
nia w życie jednolitego ZUZP dla 
Pracowników JSW S.A.”.

SG: - co to oznacza dla 
pracowników?

rPzz: - Oznacza to, że do 
czasu wynegocjowania i uzgod-
nienia ze stroną społeczną JSW 
nowego, jednolitego ZUZP, w tym 
nowego sytemu wynagradzania, 
Zarząd nie może jednostronnie i 
samodzielnie dokonywać żadnych 
zmian. Zresztą, na razie nie pod-
jął nawet próby takich rozmów, 

co spowodowało wystosowanie 
ponaglenia w formie wezwania do 
podjęcia konkretnych rozmów w 
tym temacie.

SG: - nieprawdziwe są 
więc stwierdzenia, że związ-
ki zawodowe celowo opóźnia-
ją prace nad ujednoliceniem 
zUzP i nowym systemem 
wynagradzania?

rPzz: - Z całą stanowczością 
należy stwierdzić, że od kwietnia 
bieżącego roku przedstawiciele 
Zarządu nie podjęli żadnych roz-
mów ze stroną związkową na ten 
temat.

SG: - Podobno ten nowy 
system wygradzania ma być 
lepszym motywatorem do 
osiągania zakładanych wy-
ników, mówiąc wprost - ma 
powiązać zarobki z wydaj-
nością i efektami pracy.

rPzz: - Tę niedopracowa-
ną propozycję sprzed pół roku 
pracownicy zakładów JSW SA w 
całości odrzucili, ponieważ nie 
dawała gwarancji osiągnięcia 
wzrostu wynagrodzenia nawet 
w przypadku znacznego wzrostu 
zaangażowania w pracę. Nie da-
wała też gwarancji wzrostu za-
robków w zależności od osiągnię-
cia lepszych efektów pracy, a tym 
bardziej realizacji zadań i celów 

nałożonych przez pracodawcę. 
Szczególnie widoczne było to w 
grupie oddziałów dołowych po-
mocniczych i młodych pracowni-
ków tam pracujących. System ten 
uniemożliwiał ocenę podwład-
nych przez przełożonych, bo nie 
dawał im możliwości nagradzania 
pracownika. Zamiast przysłowio-
wego kija i marchewki pozostał 
tylko kij, czyli możliwość karania 
pracowników.

SG: - Pracodawca twierdzi 
jednak, że już w momencie 
wykonania planu pracowni-
cy mogliby oczekiwać wzro-
stu wynagrodzenia.

rPzz: - Opowieści Zarządu 
JSW dotyczące motywacyjnego 
systemu wynagradzania, które 
od czasu do czasu pojawiają się w 
mediach, są tak samo wirtualne 
jak jego zadania czy założone cele. 
Dotyczy to zwłaszcza rocznego 
Planu Techniczno-Ekonomiczne-
go JSW, którego realizacja miała-
by stanowić podstawę do ewentu-
alnych podwyżek płac. Od kilku 
lat zakłady Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA nie wykonywały 
założonego planu, a więc nie re-
alizowały celów w zakresie wydo-
bycia, postępu przodków czy też 
innych robót inwestycyjnych, któ-
re opracował i wyznaczył do reali-

zacji Zarząd. Gdybyśmy założenia 
nowego systemu wynagradzania 
stosowali od kilku lat, większość 
załogi naszych zakładów miała-
by - według logiki tego projektu 
- całkowicie zamrożone wynagro-
dzenia. Nieprawdą jest, że nikt 
na tym nie straci. Przy 5-procen-
towej inflacji i jeszcze większym 
wzroście kosztów utrzymania 
rodzin następuje wyraźny spadek 
realnych wynagrodzeń.

SG: - Jednym słowem 
- nie zgadzacie się z ideą 
motywacyjnego sytemu 
wynagradzania?

rPzz: - Idea sama w sobie 
jest dobra, ale musi być dobrze 
dopasowana do specyfiki przed-
siębiorstwa. Także procent za-
robku uzależniony od wydajności 
musi być ustalany na odpowied-
nim poziomie. Górnictwo jest 
specyficznym zawodem, w któ-
rym warunki pracy zwykle dyk-
tuje natura. Bardzo często zdarza 
się tak, że solidny i kilkakrotnie 
większy wysiłek jednej brygady w 
trudnych warunkach daje mniej-
szy efekt końcowy niż efekt pracy 
drugiej brygady, która wykonuje 
pracę w lepszych warunkach. Mu-
simy też pamiętać, że najgorszym 
czasem w górnictwie był czas 
wyścigów, ścian i przodków w 
ajencji, gdzie wypadkowość rosła 
wraz z uzyskiwaniem lepszych, 
wręcz rekordowych wyników w 
wydobyciu i metrach. Jak ten dzi-

ki pęd wpływał na zdrowie pra-
cowników i czas ich pracy, wielu z 
nas doskonale pamięta.

SG: - Jerzy Borecki, 
dyrektor kopalni „Pnió-
wek”, twierdzi jednak, że 
przy zastosowaniu pro-
ponowanego systemu 
motywacyjnego górnicy z 
tego zakładu zyskaliby w 
porównaniu do systemu 
starego, a dokładniej - nie 
straciliby, a dodatkowo 
mieliby szansę na wyższe 
zarobki.

rPzz: - To kolejny pro-
pagandowy chwyt pracodawcy, 
który w sposób sztuczny i teore-
tyczny porównuje zarobki pra-
cowników w sytuacji wykonania 
nałożonych zadań produkcyjnych 
lub nawet ich przekroczenia. 
Trudno mi sobie wyobrazić, by 
nowy system płac miał być opar-
ty tylko na dobrym wyniku firmy 
i nie był w najmniejszym stopniu 
uznaniowy. Premiowanie efek-
tywności musi być przynajmniej 
w małym stopniu uzależnione 
od przełożonych. Podkreślić na-
leży, że hipotetyczny wzrost płac 
może dotyczyć ograniczonej licz-
by pracowników bezpośrednio 
zatrudnionych przy węglu, a jak 
„Pniówek” w tym roku wykonuje 
nałożone zadania produkcyjne - 
wszyscy widzą. Jeszcze niedawno 
najlepsza kopalnia w Polsce musi 

ratować się gwałtownym wzro-
stem prac sobotnio-niedzielnych. 
W tym roku, w skali JSW, nie wy-
dobyliśmy już ponad 800 tysięcy 
ton węgla. Jest to najgorszy wy-
nik Spółki od lat, choć w teraz w 
naszych strukturach znajduje się 
przecież KWK „Budryk” z bardzo 
stabilnym i wysokim wydoby-
ciem.

SG: - Skoro jest tak źle, 
to może rację ma dyrektor 
Borecki twierdząc, że sta-
ry system płac doprowadzi 
do likwidacji miejsc pracy 
i spowoduje, że firmy ze-
wnętrzne zaczną wykony-
wać coraz więcej prac?

rPzz: - To nie górnicy 
są winni zaistniałej sytuacji, 
ani przedstawiciele organizacji 
związkowych. Straszenie ludzi 
zwolnieniami, przy dość dobrej 
sytuacji ekonomicznej przedsię-
biorstwa i podpisanymi 10-let-
nimi gwarancjami zatrudnienia, 
to absurd. To przede wszystkim 
błędy w planowaniu i zarządzaniu 
przedsiębiorstwem doprowadziły 
do zapaści w wydobyciu. Ponadto 
trzeba jednoznacznie stwierdzić, 
że przy tych samych zapisach za-
kładowego układu zbiorowego 
pracy oraz „starych i przestarza-
łych” systemach wynagradzania 
nasze kopalnie fedrowały o wiele 
więcej węgla niż obecnie. Należa-
łoby wysnuć tezę, że Zarząd JSW 

SA nie posiada odpowiedniej wie-
dzy górniczej i nie wie jak zarzą-
dzać kopalniami, by wydobywały 
one więcej węgla. Pomysły z wpro-
wadzeniem na siłę motywacyjne-
go systemu wynagradzania czy 
wcześniejsze plany tzw. sześcio-
dniowego tygodnia pracy nie są 
panaceum na całe zło w naszym 
przedsiębiorstwie, tylko nieudol-
ną próbą ukrycia niekompetencji 
kadry zarządzającej Spółką. A co 
do firm obcych, to konia z rzędem 
temu, kto od ręki załatwi dobrą 
górniczą firmę. Robót jest aż nad-
to, tylko ludzi z odpowiednimi 
kwalifikacjami górniczymi jest 
jak na lekarstwo.

SG: - ale w kopalniach 
rządzą dyrektorzy, w 
większości bardzo dobrzy 
fachowcy.

rPzz: - Przynajmniej tak 
powinno być. Za produkcję i 
bezpieczeństwo w kopalni odpo-
wiada Kierownik Ruchu Zakładu 
Górniczego i to on jest głównym 
zarządzającym kopalnią. Było tak 
jeszcze kilka lat temu. Od jakiegoś 
czasu obserwujemy jednak znacz-
ne ograniczenie uprawnień dy-
rektorów kopalń. To Zarząd JSW 
decyduje, co, gdzie i kiedy ma się 
wydarzyć na kopalni: od przyjęcia 
górnika po mianowanie dyrekto-
ra, od zakupu jednego elementu 
obudowy po zakup kombajnu, od 
zaplanowania wydobycia czy też 
wykonania metrów w oddziale po 

wynik końcowy poszczególnych 
kopalń lub całej Spółki. Stawia się 
przed załogą cele, nie konsultując 
z nią tego, co jest wykonalne. Po-
nadto robi się to w kompletnej ta-
jemnicy. Teraz próbuje się narzu-
cić jednostronnie nowy system 
wynagradzania nie podejmując 
żadnych negocjacji w tym tema-
cie. Czy tak ma wyglądać partner-
stwo w nowoczesnej firmie?

SG: - To co w takiej sy-
tuacji planujecie zrobić?

rPzz: - Jak już wspomnie-
liśmy, organizacje związkowe 
działające w JSW po raz kolejny 
wystąpiły z wnioskiem na piśmie 
o podjęcie rokowań w celu wypra-
cowania i uzgodnienia nowego, 
jednolitego zakładowego układu 
zbiorowego pracy, zawierającego 
nowy system wynagradzania. W 
kolejnym piśmie domagamy się 
niezwłocznego podjęcia rozmów 
w temacie PTE na 2012 rok, a 
dokładnie - bardzo okrojonych 
założeń do Planu. Podkreślamy, 
że strona związkowa nie unika 
rozmów czy negocjacji w żadnym 
temacie, oczekuje wręcz podjęcia 
merytorycznej dyskusji dotyczą-
cej przyszłości Spółki oraz pra-
cowników JSW SA.

SG: - dziękuję za roz-
mowę. 

rozmawiał:                                    
Marek Jurkowski

Wręcz przeciwnie, tracimy od-
biorców na rynku wewnętrznym 
– mówi  Jerzy Goiński, przewod-
niczący Solidarności w Arcelor-
Mittal Poland.

Problemy na rynku stali 
wcześniej czy później odbijają się 
na kondycji producentów koksu i 
węgla koksującego. Jarosław Za-
górowski, prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej stara się zacho-
wać spokój.

– Nie mówimy, że decyzja Mit-
tala o wygaszeniu pieca w Dąbro-
wie nie wpłynie na sytuację JSW, 

ale uważamy, że tylko częściowo. 
Po kryzysie roku 2009 zdywer-
syfikowaliśmy klientów i teraz to 
nie Mittal, ale nasza koksownia 
Przyjaźń jest największym od-
biorcą naszego węgla koksowego 
– przekonuje w jednym z wywia-
dów prezes JSW.

Oby miał rację, oby też za-
rząd JSW zachował się mądrzej 
niż przy ostatnim spowolnieniu 
gospodarczym. Czas pokaże czy 
zarząd spółki przejdzie pomyśl-
nie ten test.

 jac

Fot.: JSW SA

Fot.: AMP
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Bez zgrzytów...
PrZeZ ostatnie tygodnie opinia 
publiczna była bombardowana 
informacjami na temat szkód gór-
niczych w bytomskiej dzielnicy 
Karb. Pojawiające się komentarze 
w stylu „węgiel ważniejszy niż lu-
dzie”, „Bytom się zapada” mogły 
w niektórych utrwalić wizerunek 
górnictwa , dla którego najważ-
niejsze jest tylko wydobycie wę-
gla. A to nieprawda!

– Tam, gdzie jest prowadzo-
na eksploatacja górnicza pewnie 
nigdy nie uda się wyeliminować 
problemu szkód górniczych. Sta-
ramy się prowadzić tak eksploata-
cję, by minimalizować jej wpływ 
na powierzchnię. Jeśli jednak 
takie szkody wystąpią z naszej 
winy nie uchylamy się od odpo-
wiedzialności – podkreśla Marek 

Uszko, wiceprezes Kompanii Wę-
glowej.

Kompania Węglowa zapla-
nowała w tym roku wydatki  na 
ten cel  ok.250 mln zł (w ubie-
głym roku wydała ok. 195 mln zł). 
Wbrew pozorom to nie Bytom jest 
pierwszym inkasentem odszko-
dowań, ale Ruda Śląska, gdzie 
tylko w 2010 roku spółka wypła-
ciła 48,6 mln zł. Czy ktoś słyszał o 
konflikcie władz samorządowych 
z rudzkimi kopalniami? 

Zapewne jest to kwestia świa-
domości samorządowców, którzy 
wiedzą, że bez kopalń trudno by-
łoby dopiąć budżet kasy gminnej. 
Nie mniej ważny jest dialog, któ-
ry pomiędzy samorządowcami a 
stroną górniczą odbywa się w ze-
społach porozumiewawczych.

Działają w dużych miastach 
aglomeracji śląskiej, takich jak 
Zabrze, Ruda Śląska czy też By-
tom, jak również mniejszych, 
by wymienić Mikołów, Piekary 
Śląskie, Knurów i Gierałtowice. 
Ponadto zespół funkcjonuje w 
gminie Marklowice, a także dla 
kilku miast łącznie: Rybnika, 
Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, 
Radlina i Gaszowic. Obecnie jest 
ich 15. Ostatni został powołany 
kilka tygodni temu w Bytomiu w 
celu okresowej oceny eksploatacji 
prowadzonej przez KWK Bobrek 
– Centrum.

Spotkania zespołów, w któ-
rych uczestniczą przedstawiciele 
Kompanii i danej gminy  prze-
wodniczy dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego. I ten fakt na-

Kompania węglowa była mocno zaangażowana w akcję przeciwwodziową w Zabrzu w 2010 r.

ZESPOłY porozumiewawcze to sprawdzony sposób Kompanii Węglowej na minimalizowanie 
ewentualnych konfliktów czy „zgrzytów” pomiędzy kopalniami, a lokalnymi samorządami. ich 
formuła zdaje egzamin.

Z olejem w głowie...
W KOLEJNYM z cyklu artykułów z okazji 60-lecia katowickiej firmy Węglokoks,  prezentujących sylwetki niektórych 
osób, które tworzyły dorobek tej znaczącej dla polskiego górnictwa firmy, przedstawiamy Tomasza Ryskaloka, kierow-
nika Działu Współpracy z Górnictwem i Energetyką.

60 laT „węglokokSu”

TomaSz Ryskalok od lat wy-
znawał zasadę, iż żeby się roz-
wijać zawodowo trzeba po 5-6 
latach zmienić miejsce pracy. I 
faktycznie jego zawodowe CV na 
to wskazuje, ale dla Węglokoksu 
zrobił wyjątek, bo jest z tą firmą 
już związany osiem lat.

– Może szukałbym i dalej, 
gdyby nie fakt, że praca w Węglo-
koksie to nieustanne wyzwania 
zawodowe.

Pan po górnictwie...
Ryskalok pierwszą pracę za-

wodową podjął w 1991 r. w kopal-
ni „Jaworzno”, praktycznie tuż 
po studiach w krakowskiej AGH, 
gdzie obronił dyplom inżyniera 
górnika.

W wyuczonym zawodzie dane 
było mu przepracować zaledwie 
rok czasu, który jak wspomina był 
obok pobytu w wojsku doskonałą 
szkołą życiową, bo nauczyły go 
dyscypliny i odpowiedzialności.

Początek lat 90. był to okres 
kiedy kopalnie samodzielnie de-
cydowały o kierunkach sprzedaży 
węgla. Węgiel z „Jaworzna” tra-
fiał na rynek niemiecki. Wówczas 
też tworzyły się zręby marketin-
gu, nowoczesnej sprzedaży wę-
gla. Kiedy tylko zarząd kopalni 
dowiedział się, że w ich firmie 
pracuje górnik, który jest świeżo 
po studiach ze znajomością języ-
ka niemieckiego Panu Tomaszowi 
zaproponowano pracę w tworzo-
nym właśnie dziale marketingu. 

– Pracowałem tam zaledwie 
rok. Nie dlatego, żebym się nie 
sprawdził, wręcz przeciwnie. Był 
to czas, kiedy struktury górnicze 
bardzo mocno ewoluowały.

W 1993 r. z samodzielnych ko-
palń utworzono spółki węglowe. 
Ryskalok trafił do Zakładu Sprze-
daży Węgla przy Nadwiślańskiej 
Spółce Węglowej (NSW). I tu nie 
popracował za długo, gdyż po 
krótkim czasie otrzymał ciekawą 
propozycję z Kopexu przy budowie 

tunelu kolejowego w Niemczech. 
– Nie była to moja działka, ale 

usłyszałem: Pan po górnictwie, 
na pewno sobie poradzi. Przez 
trzy miesiące pracowałem na sta-
nowiskach fizycznych, by poznać 
specyfikę pracy. Później już nad-
zorowałem prace.

Po roku wrócił do Zakładu 
Sprzedaży Węgla w NSW, ale po 
pewnym czasie Kopex ponownie 
zaproponował mu angaż. Tym ra-
zem chodziło o budowę metra we 
Frankfurcie. 

– Miałem wyjechać do Nie-
miec tylko na miesiąc, by „rozkrę-
cić” budowę, ale zrobiły się z tego 
ponad 2 lata.

Pan Tomasz powrócił, ale już 
do Nadwiślańskiego Węgla, spół-
ki zajmującej się obrotem węglem 
z kopalń NSW, gdzie kontynuował 
pracę do 2003 r. już jako dyrektor 
marketingu. 

Tym razem na drodze do stabi-
lizacji zawodowej stanęły kolejne 
zmiany strukturalne w branży. Z 
pięciu spółek węglowych została 
utworzona Kompania Węglowa. 
Reorganizacja oznaczała przetaso-
wania kadrowe. Pan Tomasz mając 
spore doświadczenie w handlu wę-
glem znalazł się na celowniku Wę-
glokoksu. Jednocześnie otrzymał 
ofertę pracy w tworzącym się dziale 
handlowym Kompanii Węglowej.

Rzut monetą
– Z jednej strony czułem się 

związany z branżą produkcyjną, 
a na dodatek wielu moich zna-
jomych, współpracowników z 
Nadwiślańskiego Węgla trafiło 
do Kompanii Węglowej. Z dru-
giej strony, korciła mnie wizja 
pracy w Węglokoksie, bo praca 
w tej firmie wiązała się z nowy-
mi doświadczeniami. Zapytałem 
w Węglokosie, czy mam czas do 
namysłu. Usłyszałem, że nie, na-
stępnego dnia musiałem zdecy-
dować. Miałem dylemat co tu wy-
brać. Podrzuciłem monetą i padło 

Znaleźć niszę
– Nasz zespół do obsługi ener-

getyki zawodowej był zmuszony 
w tej sytuacji szukać nowych nisz 
rynkowych. Intensywne poszu-
kiwania doprowadziły nas do... 
oleju opałowego. Okazało się, że 
elektrownie węglowe oprócz sa-
mego węgla potrzebują niewiel-
kiej ilości tego surowca. W sytu-
acjach gdy jakość węgla nie jest 
najwyższa i potrzeba podtrzymać 
płomień przydatny jest olej opało-
wy, działa jak podpałka na grillu 
– śmieje się Pan Tomasz.

Elektrownie radziły sobie do-
tąd samodzielnie z zakupem oleju. 
Jednak propozycja Węglokoksu 
okazała się dlań nader kusząca. 

– Zaoferowaliśmy im sprzedaż 
tego towaru po najniższej cenie 
dnia transakcji i to na gwizdek, 
wtedy kiedy elektrownia potrze-
buje tego produktu, a nie jest to 
prosta sprawa. Olej krzepnie w 
temperaturze poniżej 60 st. Moż-
na go przechowywać jedynie w 
specjalnie izolowanych zbiorni-
kach, a sam transport również 
odbywa się w specjalistycznych 
cysternach.

Oprócz problemów logistycz-
nych, nie mnie ważne były prob-
lemy natury formalno-prawnej, 
gdyż wiązało się to z koniecznoś-
cią  rozliczenia podatku akcyzo-
wego.

– Już pierwszy rok działalności 
zakończyliśmy sporym sukcesem, 
gdyż nie mieliśmy żadnej reklamacji 
ani co do terminu, ani co do jakości 
paliwa. I tak już od ośmiu lat jeste-
śmy operatorem zakładów grupy 
Tauron. Ale jak to w handlu, proble-
my pojawiają się non-stop. Pilnuje-
my jednak tego, by klient był zado-
wolony – deklaruje Pan Tomasz.

Inną sporą działką, w którą 
mocno wszedł  Dział Współpracy 
z Górnictwem i Energetyką jest 
leasing maszyn i urządzeń dla 
górnictwa. 

– Spółki węglowe mając prob-
lemy z płynnością finansową mu-
siały znaleźć jakąś furtkę, która 
pomoże im realizować inwestycje 
w produkcji. Leasing urządzenia 
bądź nawet całego kompleksu 
ścianowego był dla kopalń dosko-
nałym rozwiązaniem.

Działalność leasingowa Wę-
glokoksu okazała się również bar-

dzo przydatna dla producentów 
maszyn i urządzeń górniczych. 
Dotyczyło to zwłaszcza mniej-
szych producentów maszyn i 
urządzeń spoza grupy wielkich 
firm typu Kopex czy Famur, któ-
rym brakowało odpowiednich 
referencji, ale których produkty 
były konkurencyjne jakościowo i 
cenowo. Współpraca zaowocowa-
ła na przestrzeni ostatnich lat za-
warciem kilkunastu umów leasin-
gowych na kwotę ponad 200 mln 
zł, zarówno z Kompanią Węglową 
(7 umów) jak i Katowickim Hol-
dingiem Węglowym (5 umów). 

– Oprócz tego, że jako spółka 
chcemy zarobić, robimy to rów-
nież po to, by pomóc firmom gór-
niczym realizować wydobycie wę-
gla, bo problem podaży węgla jest 
też problemem Węglokoksu. Im 
jest go mniej tym gorzej dla nas. 
Z myślą o tym, staramy się kon-
struować bardzo korzystne oferty 
dla spółek węglowych – zapewnia 
Ryskalok.

Szeroka gama
Pierwszy rok pracy Tomasza 

Ryskaloka zamknął się wielkoś-
cią sprzedaży na poziomie nieco 
ponad 20 milionów złotych. Po 
ośmiu latach jego zespół zwiększył 
obroty na rynku krajowym 10-
krotnie. 2011 r. zamknie się kwotą 
rzędu 230 mln zł. Zaczynali pracę 
w pięcioosobowym zespole, a dziś 
jego dział liczy 11 pracowników. 

Dział Współpracy z Górni-
ctwem i Energetyką prowadzi 
działalność w takich obszarach 
jak dostawa olejów opałowych dla 
energetyki, a także dostawy dla 
kopalń m.in. magnetytu, flokulan-
tów, krążników przenośnikowych, 
kabli energetycznych, wyrobów 
stalowych i gumowych, na maszy-
nach i urządzeniach kończąc. 

Praca i zaangażowanie Pana 
Tomasza w Węglokoksie zostały 
dostrzeżone nie tylko przez kie-
rownictwo, ale całą załogę firmy, 
gdyż przed dwoma laty dostał 
mandat pracowników, by repre-
zentować ich interesy w radzie 
nadzorczej spółki. 

– Zaufanie koleżanek i ko-
legów dało mi wiele satysfakcji. 
Udowodniło, że idę właściwą 
drogą. 

Jacek Srokowski

 (cz. 7)     Z dziejów Węglokoksu

na Węglokoks. 
Jego doświadczenie w zakresie 

eksportu było żadne. Dysponował 
za to ogromną wiedzą o branży i 
rynku krajowym. 

– Znałem procedury, znałem 
rynek, znałem treści umów, zna-
łem kontrahentów. I właśnie ta 
cała suma doświadczeń, a przede 
wszystkim kontaktów była cenna 
dla Węglokoksu, gdyż spółka dy-
wersyfikowała swoją działalność 
– wspomina Pan Tomasz.

Lata 2003-2004 kształtowały 
branżę górniczą, był to niezwykle 
trudny czas dla spółek, zwłaszcza 
powstałej w tym czasie Kompanii 
Węglowej, której doskwierał prob-
lem płynności finansowej. W obli-
czu trudności Węglokoks otrzymał 
zadanie wsparcia finansowego 
spółek węglowych. Żeby wesprzeć 
filary ekonomiczne Węglokoksu 
spółka otrzymała ze strony właści-
ciela pozwolenie na handel węglem 
z krajową energetyką. Tym zada-
niem miał się zająć Ryskalok. W 
przeciągu roku Węglokoks sprze-
dał elektrowniom blisko 14 mln 
ton węgla. Obecność eksportera na 
rynku krajowym trwała zaledwie 
rok. W 2004 r. zmienił się zarząd 
Kompanii Węglowej, przyjęto nową 
strategię spółki. Węglokoks musiał 
się wycofać z rynku krajowego. 

Pod koniec lat 90. Polsce udaje się jeszcze sprzedawać 
na w świecie, głównie w Europie ok. 23-24 mln ton węgla. 
Głównym, ale już nie jedynym eksporterem polskiego węgla 
jest „Węglokoks”, który w 1997 r. zszedł do rekordowo ni-
skiego udziału w eksporcie ok. 63 proc. W kolejnych latach 
udaje się odzyskać firmie część utraconego rynku. Nie jest 
to jednak łatwa sztuka, czego doświadczyła katowicka firma 
w 1999 r., kiedy to Stowarzyszenie Brytyjskich Producentów 
Węgla złożyło w Brukseli wniosek o wszczęcie postępowania 
antydumpingowego przeciwko „Węglokoksowi” zarzucając 
polskiemu eksporterowi, że sprzedaje węgiel poniżej kosztów 
produkcji i szkodzi miejscowym producentom. Jeśli brytyjska 
skarga zostałaby uznana, karne cła zostałaby nałożone na 
węgiel i koks eksportowany przez Polskę nie tylko do Wielkiej 

Brytanii, ale do wszystkich krajów UE, na który trafiało w tym 
czasie ok. 18 mln ton węgla. Przedstawiciele „Węglokoksu” 
rozpoczynają rozmowy z przedstawicielami brytyjskich firm 
RJB Mining i Scottisch Coal. 

Na pomoc „Węglokosowi” przychodzą brytyjscy im-
porterzy węgla. W liście do wicepremiera Janusza Ste-
inhoffa piszą: „Brytyjskie kopalnie  nigdy nie były zain-
teresowane sprzedażą węgla do brytyjskich elektrowni. 
Prosimy, by Węglokoks nie wstrzymywał dostaw węgla 
do Wielkiej Brytanii. Jakość i parametry polskiego węgla 
są najodpowiedniejsze dla naszych elektrowni”. Impor-
terzy zapowiedzieli, że będą popierali Polskę w sporze o 
dumping przed Komisją Europejską. Po kilku miesiącach 
skarga została wycofana z Brukseli.
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Bez zgrzytów...
PrZeZ ostatnie tygodnie opinia 
publiczna była bombardowana 
informacjami na temat szkód gór-
niczych w bytomskiej dzielnicy 
Karb. Pojawiające się komentarze 
w stylu „węgiel ważniejszy niż lu-
dzie”, „Bytom się zapada” mogły 
w niektórych utrwalić wizerunek 
górnictwa , dla którego najważ-
niejsze jest tylko wydobycie wę-
gla. A to nieprawda!

– Tam, gdzie jest prowadzo-
na eksploatacja górnicza pewnie 
nigdy nie uda się wyeliminować 
problemu szkód górniczych. Sta-
ramy się prowadzić tak eksploata-
cję, by minimalizować jej wpływ 
na powierzchnię. Jeśli jednak 
takie szkody wystąpią z naszej 
winy nie uchylamy się od odpo-
wiedzialności – podkreśla Marek 

Uszko, wiceprezes Kompanii Wę-
glowej.

Kompania Węglowa zapla-
nowała w tym roku wydatki  na 
ten cel  ok.250 mln zł (w ubie-
głym roku wydała ok. 195 mln zł). 
Wbrew pozorom to nie Bytom jest 
pierwszym inkasentem odszko-
dowań, ale Ruda Śląska, gdzie 
tylko w 2010 roku spółka wypła-
ciła 48,6 mln zł. Czy ktoś słyszał o 
konflikcie władz samorządowych 
z rudzkimi kopalniami? 

Zapewne jest to kwestia świa-
domości samorządowców, którzy 
wiedzą, że bez kopalń trudno by-
łoby dopiąć budżet kasy gminnej. 
Nie mniej ważny jest dialog, któ-
ry pomiędzy samorządowcami a 
stroną górniczą odbywa się w ze-
społach porozumiewawczych.

Działają w dużych miastach 
aglomeracji śląskiej, takich jak 
Zabrze, Ruda Śląska czy też By-
tom, jak również mniejszych, 
by wymienić Mikołów, Piekary 
Śląskie, Knurów i Gierałtowice. 
Ponadto zespół funkcjonuje w 
gminie Marklowice, a także dla 
kilku miast łącznie: Rybnika, 
Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, 
Radlina i Gaszowic. Obecnie jest 
ich 15. Ostatni został powołany 
kilka tygodni temu w Bytomiu w 
celu okresowej oceny eksploatacji 
prowadzonej przez KWK Bobrek 
– Centrum.

Spotkania zespołów, w któ-
rych uczestniczą przedstawiciele 
Kompanii i danej gminy  prze-
wodniczy dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego. I ten fakt na-

Kompania węglowa była mocno zaangażowana w akcję przeciwwodziową w Zabrzu w 2010 r.
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mówi Marek Uszko, wiceprezes 
Kompanii węglowej:

Zespoły porozumiewawcze to 
najlepsza płaszczyzna dla zawiera-
nia kompromisów z samorządem, 
bo jest to miejsce, gdzie odbywają 
się bardzo merytoryczne spotka-
nia i rozmowy. Wszystkie gminy 
posiadają w swoich strukturach 
specjalistyczne służby w zakresie 
oceny wpływu działalności górni-
czej na powierzchnię. Jestem pod 
wrażeniem merytorycznego przygo-
towania przedstawicieli gmin. Są to 
zazwyczaj osoby z górniczym wy-
kształceniem, które niejednokrotnie 
pracowały w kopalniach, w działach 
zajmujących się szkodami górniczy-
mi. Potrafią oni w rzetelny sposób 
rozliczyć kopalnię z jej wpływu na 
powierzchnię. Na dodatek na straży 
meritum spraw stoi urząd górniczy. 

Ale to nie znaczy, że współpra-
ca Kompanii Węglowej z gminami 
przebiega bezproblemowo. Kiedy 
w 2010 r. w Bieruniu w wyniku po-
wodzi zostały zalane domy przy ul. 
Hodowlanej, po trudnych negocja-
cjach porozumieliśmy się z gminą w 
sprawie budowy dla ponad 30 rodzin 
nowych mieszkań. Jednak udało się 
i oby wszędzie było podobnie.

NAJLEPSZA 
PłASZCZYZNA

daje im wysoką rangę Ze strony 
Kompanii w spotkaniach, oprócz 
dyrektora kopalni (względnie dy-
rektorów, jeśli na terenie gminy 
działa więcej kopalń) uczestniczy 
członek zarządu Kompanii Węglo-
wej. Na zaproszenie przewodni-
czącego lub jego zastępców, w pra-
cach zespołu mogą uczestniczyć 
przedstawiciele przemysłu, nauki, 
przedsiębiorstw... 

Najogólniej rzecz ujmują, Ze-
społy porozumiewawcze powstały 
w celu dokonywania uzgodnień, 
w wyniku których ustalane są 
warunki eksploatacji górniczej. 
Zazwyczaj w trakcie posiedzeń 
zespołów przedstawiciele kopalń 
omawiają przebieg dotychcza-
sowej eksploatacji górniczej pod 
terenami miasta czy gminy oraz 
zamierzenia eksploatacyjne na 
kolejny okres. Przedstawiciele sa-
morządu z kolei informują stronę 
górniczą o bieżących problemach 
związanych z prowadzoną działal-
nością górniczą oraz o współpracy 
z kopalniami w kierunku ich roz-
wiązania.

Czasami jednak rozwiązuje się 
bardzo konkretne problemy, tak 
jak podczas ostatniego posiedze-
nia zespołu w Mikołowie, kiedy 
to pojawił się wniosek ze strony 
radnych, by w związku z odczu-
walnymi wstrząsami na terenie 
sołectwa Paniowy Kompania za-
instalowała tam dodatkowy reje-
strator wstrząsów. Miasto wska-
zało konkretną lokalizację.

– Chcemy być bliżej gmin – 
podkreśla Zbigniew Madej, rzecz-
nik prasowy Kompanii Węglowej. 
– Chodzi o wspólne poszukiwanie 
rozwiązań, które byłyby akcepto-
wane przez obie strony. Oczywi-
ście w zgodzie z przepisami, nad 
czym czuwa organ nadzoru górni-
czego – dodaje Madej.

– Nie wszystko we współpra-
cy Zabrza z Kompanią Węglową 
układa się idealnie, ale w mojej 
ocenie najważniejszy jest kom-
promis, umiejętność znalezienia 
wspólnego stanowiska. Ponieważ 
każda eksploatacja górnicza wy-
wołuje niekorzystne zmiany na 
powierzchni, uzyskanie kompro-
misu jest wyjątkowo trudne, gdyż 
dochodzi do uszkodzenia obiek-
tów, dróg czy mostów. Ale wspólne 
stanowisko zostało wypracowane, 
z czego jestem zadowolona. Szcze-
gólnie teraz, po tragicznej powo-
dzi należy sobie pomagać, a nie 
spierać się – mówiła Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, 
kiedy w 2010 r. rozpoczynał dzia-
łalność Zespół Porozumiewawczy 
przy tym mieście.

Powołania Zespołu Porozu-
miewawczego, który zająłby się 
oceną eksploatacji górniczej pod 
terenami miasta był warunkiem 
dla zatwierdzenia planu eksplo-
atacji kopalni „Bielszowice”, pod 
zabudowaniami mieszkalnymi za-
brzańskiej dzielnicy Pawłów. 

Nie zawsze udaje się uzyskać 

kompromis, który zadowalałby 
obie strony. Tak jest np. w Mar-
klowicach, gdzie gmina chcąc 
chronić boisko zespołu z piątej ligi 
nie zgodziła się na wydobywanie 
tam węgla. Nie przyjmowano w 
gminie argumentów, popartymi 
ekspertyzami rzeczoznawców bu-
dowlanych, z których jednoznacz-
nie wynikało, iż prowadzona tam 
eksploatacja górnicza nie będzie 
miała znaczącego wpływu na po-
wierzchnię.

Czasami, jak w przypadku 
Gierałtowic dopiero bezpośrednie 
rozmowy z mieszkańcami gmin 
pozwalają na bezkonfliktową 
działalność górniczą. Tak było w 
przypadku uruchomienia ściany 
h50 w kopalni „Sośnica-Makoszo-
wy”, która nie znalazła się wcześ-
niej w planie ruchu. Z określonych 
względów kopalnia musiała przy-
spieszyć jej eksploatację jeszcze w 
tym roku. Dopiero po spotkaniu 
sołeckim, podczas którego odby-
ło się głosowanie mieszkańców za 
lub przeciw eksploatacji, kopalnia, 
dzięki uzyskanej zgodzie samych 
mieszkańców, mogła uruchomić 
eksploatację tej ściany. Wójt wy-
dał pozytywną decyzję mimo 
wcześniejszej negatywnej opinii 
radnych z komisji górnictwa. 

– Nie chcemy jednak działać 
wbrew samorządom, liczymy na 
odpowiedzialne zachowanie ze 
strony radnych i władz, które re-
prezentują całą lokalną społecz-
ność, a nie określone, pojedyncze 
osoby – zauważa wiceprezes Usz-
ko.

Jacek Srokowski

ZESPOłY porozumiewawcze to sprawdzony sposób Kompanii Węglowej na minimalizowanie 
ewentualnych konfliktów czy „zgrzytów” pomiędzy kopalniami, a lokalnymi samorządami. ich 
formuła zdaje egzamin.

Foto: Jarosław Galusek

Z olejem w głowie...
W KOLEJNYM z cyklu artykułów z okazji 60-lecia katowickiej firmy Węglokoks,  prezentujących sylwetki niektórych 
osób, które tworzyły dorobek tej znaczącej dla polskiego górnictwa firmy, przedstawiamy Tomasza Ryskaloka, kierow-
nika Działu Współpracy z Górnictwem i Energetyką.

Znaleźć niszę
– Nasz zespół do obsługi ener-

getyki zawodowej był zmuszony 
w tej sytuacji szukać nowych nisz 
rynkowych. Intensywne poszu-
kiwania doprowadziły nas do... 
oleju opałowego. Okazało się, że 
elektrownie węglowe oprócz sa-
mego węgla potrzebują niewiel-
kiej ilości tego surowca. W sytu-
acjach gdy jakość węgla nie jest 
najwyższa i potrzeba podtrzymać 
płomień przydatny jest olej opało-
wy, działa jak podpałka na grillu 
– śmieje się Pan Tomasz.

Elektrownie radziły sobie do-
tąd samodzielnie z zakupem oleju. 
Jednak propozycja Węglokoksu 
okazała się dlań nader kusząca. 

– Zaoferowaliśmy im sprzedaż 
tego towaru po najniższej cenie 
dnia transakcji i to na gwizdek, 
wtedy kiedy elektrownia potrze-
buje tego produktu, a nie jest to 
prosta sprawa. Olej krzepnie w 
temperaturze poniżej 60 st. Moż-
na go przechowywać jedynie w 
specjalnie izolowanych zbiorni-
kach, a sam transport również 
odbywa się w specjalistycznych 
cysternach.

Oprócz problemów logistycz-
nych, nie mnie ważne były prob-
lemy natury formalno-prawnej, 
gdyż wiązało się to z koniecznoś-
cią  rozliczenia podatku akcyzo-
wego.

– Już pierwszy rok działalności 
zakończyliśmy sporym sukcesem, 
gdyż nie mieliśmy żadnej reklamacji 
ani co do terminu, ani co do jakości 
paliwa. I tak już od ośmiu lat jeste-
śmy operatorem zakładów grupy 
Tauron. Ale jak to w handlu, proble-
my pojawiają się non-stop. Pilnuje-
my jednak tego, by klient był zado-
wolony – deklaruje Pan Tomasz.

Inną sporą działką, w którą 
mocno wszedł  Dział Współpracy 
z Górnictwem i Energetyką jest 
leasing maszyn i urządzeń dla 
górnictwa. 

– Spółki węglowe mając prob-
lemy z płynnością finansową mu-
siały znaleźć jakąś furtkę, która 
pomoże im realizować inwestycje 
w produkcji. Leasing urządzenia 
bądź nawet całego kompleksu 
ścianowego był dla kopalń dosko-
nałym rozwiązaniem.

Działalność leasingowa Wę-
glokoksu okazała się również bar-

dzo przydatna dla producentów 
maszyn i urządzeń górniczych. 
Dotyczyło to zwłaszcza mniej-
szych producentów maszyn i 
urządzeń spoza grupy wielkich 
firm typu Kopex czy Famur, któ-
rym brakowało odpowiednich 
referencji, ale których produkty 
były konkurencyjne jakościowo i 
cenowo. Współpraca zaowocowa-
ła na przestrzeni ostatnich lat za-
warciem kilkunastu umów leasin-
gowych na kwotę ponad 200 mln 
zł, zarówno z Kompanią Węglową 
(7 umów) jak i Katowickim Hol-
dingiem Węglowym (5 umów). 

– Oprócz tego, że jako spółka 
chcemy zarobić, robimy to rów-
nież po to, by pomóc firmom gór-
niczym realizować wydobycie wę-
gla, bo problem podaży węgla jest 
też problemem Węglokoksu. Im 
jest go mniej tym gorzej dla nas. 
Z myślą o tym, staramy się kon-
struować bardzo korzystne oferty 
dla spółek węglowych – zapewnia 
Ryskalok.

Szeroka gama
Pierwszy rok pracy Tomasza 

Ryskaloka zamknął się wielkoś-
cią sprzedaży na poziomie nieco 
ponad 20 milionów złotych. Po 
ośmiu latach jego zespół zwiększył 
obroty na rynku krajowym 10-
krotnie. 2011 r. zamknie się kwotą 
rzędu 230 mln zł. Zaczynali pracę 
w pięcioosobowym zespole, a dziś 
jego dział liczy 11 pracowników. 

Dział Współpracy z Górni-
ctwem i Energetyką prowadzi 
działalność w takich obszarach 
jak dostawa olejów opałowych dla 
energetyki, a także dostawy dla 
kopalń m.in. magnetytu, flokulan-
tów, krążników przenośnikowych, 
kabli energetycznych, wyrobów 
stalowych i gumowych, na maszy-
nach i urządzeniach kończąc. 

Praca i zaangażowanie Pana 
Tomasza w Węglokoksie zostały 
dostrzeżone nie tylko przez kie-
rownictwo, ale całą załogę firmy, 
gdyż przed dwoma laty dostał 
mandat pracowników, by repre-
zentować ich interesy w radzie 
nadzorczej spółki. 

– Zaufanie koleżanek i ko-
legów dało mi wiele satysfakcji. 
Udowodniło, że idę właściwą 
drogą. 

Jacek Srokowski
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O Śląsku do bólu

„eWa” to połączenie talentów 
dwóch wielkich osobowości: jed-
nego z najpopularniejszych pol-
skich dramatopisarzy Ingmara 
Villqista oraz nagradzanego pre-
stiżowymi nagrodami operatora 
filmowego Adama Sikory („Es-
sential Killing”, „Młyn i krzyż”, 
„Wojaczek”).

Sikora i Villqist postanowili 
odwołać się do prawdziwej historii 
opisanej swego czasu w „Gazecie 

Wyborczej” o żonach zwolnionych 
z pracy górników, które, ratując 
rodziny od skrajnej biedy, zaczy-
nają się prostytuować. - Jakiś czas 
potem realizowałem na Śląsku do-
kument „Boże Ciało” i spotkałem 
jedną z takich kobiet. Miała na 
imię Ewa. Opowiedziana w prasie 
nieco abstrakcyjna historia zeszła 
do poziomu bardzo konkretnego 
osobistego doświadczenia - mówił 
Sikora podczas spotkania z wi-

Miejsce Śląska w historii

„wujek: Centralne obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Historyczny moment
NA BAZie  Muzeum izby pamięci KwK wujek utworzone zostanie śląskie centrum wolności i Solidarności. w Urzę-
dzie wojewódzkim w Katowicach podpisano w środę list intencyjny w tej sprawie. List podpisali przedstawiciele władz 
województwa śląskiego, miasta Katowice,  Zarządem Regionu śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, Katowickiego 
Holdingu węglowego oraz Społecznego Komitetu pamięci Górników KwK wujek poległych 16 grudnia 1981 r., pod au-
spicjami instytutu pamięci Narodowej i Rady Ochrony walk i Męczeństwa. w dokumencie strony zadeklarowały wolę 
utworzenia instytucji kultury, funkcjonującej na bazie Muzeum izby pamięci KwK wujek i oświadczyły, że podejmą 
współpracę w celu jej powołania.

decyzją władz NSZZ Solidar-
ność centralne obchody rocznicy 
będą miały miejsce w wojewódz-
twie śląskim. W tym celu został 
powołany Krajowy Obywatelski 
Komitet Obchodów 30 Rocznicy 
Wprowadzenia Stanu Wojennego 
i Wydarzeń Grudnia 1981 roku. 
W skład Komitetu wchodzą m.in. 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, Stowarzyszenia Po-
kolenie, Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16 Grudnia 1981 r. oraz 
Instytutu Pamięci Narodowej.

– Cieszę się, że w organizacji 
obchodów uczestniczą wszystkie 
te instytucje i stowarzyszenia. 
Razem, wspólnym wysiłkiem mo-
żemy nadać tegorocznym obcho-
dom należytą oprawę – podkreśla 
Mirosław Truchan, wiceprzewod-

niczący Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.

W poniedziałek 23 paździer-
nika w czasie konferencji praso-
wej zorganizowanej w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach, 
członkowie Komitetu poinformo-
wali, że w ramach obchodów od-
będzie się kilkanaście wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych.

– To ogromny zaszczyt, że 
właśnie w województwie śląskim 
organizujemy centralne obchody 
30. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. Stało się tak dzięki 
decyzji władz Solidarności i za to 
należą się związkowcom ogromne 
podziękowania. Na realizację ca-
łego przedsięwzięcia udało nam 
się zgromadzić 1 mln 700 tys. zł. 
Niedawno otrzymaliśmy finanso-
we wsparcie od ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego oraz od 

Katowickiego Holdingu Węglowe-
go. Brakuje nam jeszcze 300 tys. 
zł. To już bliżej niż dalej, ale żadne 
pieniądze nie są w stanie zastąpić 
tylu wspaniałych pasjonatów, któ-
rych udało nam się zgromadzić w 
Komitecie Obchodów. Bez nich to 
przedsięwzięcie nie doszłoby do 
skutku - oznajmił marszałek woje-
wództwa Adam Matusiewicz

Przemysław Miśkiewicz, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Poko-
lenie przypomniał, że dotychczas 
wysokobudżetowe, duże imprezy 
rocznicowe odbywały się w Stocz-
ni Gdańskiej. - Jesteśmy zdania, 
że kopalnia Wujek, jak i cały Śląsk, 
mają nie mniejsze znaczenie dla 
odzyskania niepodległości Polski, 
niż Gdańsk. Skala wydarzeń zwią-
zanych z rocznicą oraz ich zasięg 
niewątpliwie będą miały wpływ na 
uświadomienie roli, jaką nasz region 

odegrał w najnowszej historii kraju - 
powiedział Przemysław Miśkiewicz. 

Miśkiewicz poinformował, że 
widowisko multimedialne i kon-
cert w Spodku reklamowane będą 
na bilboardach, telewizyjnych 
spotach i w programach informa-
cyjnych. Będą również promowa-
ne na telebimach w Katowicach, 
w Jastrzębiu Zdroju i w Dąbrowie 
Górniczej. Widowisko na żywi 
transmitować będzie TVP.

Swój udział w rocznicowych 
uroczystościach potwierdzili już 
Muniek Staszczyk z zespołem 
T.Love., Maciej Maleńczuk, Shakin’ 
Dudi, Paweł Kukiz, zespół Luxtor-
peda, Lombard, Habakuk i Bryga-
da Kryzys. - Ale jeżeli ktoś myśli, 
że będziemy świętować rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego, 
to jest w bardzo wielkim błędzie. 
My po prostu chcemy oddać hołd 

bohaterom tamtych dni. A to jest 
zasadnicza różnica - powiedział 
Stanisław Płatek, przewodniczący 
Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stanu Wojennego.

Łukasz Kamiński, prezes IPN 
zwrócił uwagę, że te uroczystości 
nie będą już tylko adresowane do 
bohaterów tamtych wydarzeń. 
- Musimy pamiętać o tym, że wy-
rosło całe pokolenie ludzi urodzo-
nych w wolnej Polsce, którym trze-
ba opowiedzieć tę historię sprzed 
30 lat. Trzeba znaleźć drogę do ich 
wrażliwości. Uważam, że ten bo-
gaty i zróżnicowany program ob-
chodów z jednej strony uhonoruje 
bohaterów, a z drugiej sprawi, że 
uda nam się dotrzeć przynajmniej 
do części młodego pokolenia - po-
wiedział Łukasz Kamiński. 

red

- TO historyczny moment. Pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom tego projektu. Ta insty-
tucja kultury, którą zamierzamy po-
wołać, zostanie wpisana do rejestru 
samorządu wojewódzkiego jako dzie-
dzictwo i dobro - powiedział wojewo-
da śląski Zygmunt łukaszczyk, który 
objął honorowy patronat nad powsta-
niem Śląskiego Centrum Wolności i 

Solidarności.
Marszałek województwa śląskie-

go Adam Matusiewicz podkreślił, że 
powołana instytucja kultury na pewno 
nie będzie miała charakteru miejskie-
go, a nawet regionalnego. - Centrum 
funkcjonować będzie jako instytucja 
o ogólnopolskim charakterze. Cieszę 
się, że po latach oczekiwań udało się 
przy okazji obchodów 30. rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego i wy-
darzeń Grudnia 1981 dokonać uroczy-
stego aktu podpisania listu intencyj-
nego w sprawie utworzenia Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności - po-
wiedział marszałek Matusiewicz.

W imieniu IPN wszystkim autorom 
tej inicjatywy pogratulowała Maria 
Dmochowska, zastępca prezesa IPN. 
Podkreśliła, że ogromnie ważne jest, 

by przeszłość została w materialnej 
formie upamiętniona dla przyszłości. - 
To wspaniały projekt. IPN szczególnie 
cieszą takie inicjatywy, bo jesteśmy 
powołani właśnie po to, żeby przypo-
minać i przekazywać najnowszą hi-
storię - mówiła Maria Dmochowska.

- To nowość, że w tym przedsię-
wzięciu występujemy w tak szerokim 
gronie, że uczestniczy w nim aż tyle 
podmiotów. To była pierwsza rzecz, 
którą dostrzegłem od razu, gdy po 
raz pierwszy otrzymałem do wglądu 
projekt listu intencyjnego. Od tego 
momentu, gdy ktoś mnie pyta, jak się 
organizacyjnie załatwia się takie waż-
ne sprawy, to z ogromnym uznaniem 
wskazuję na Katowice. Śląskie Cen-
trum Wolności i Solidarności będzie 
wspaniałą instytucją. Jego utworzenie 
ubogaca obchody 30. rocznicy Grud-
nia 1980 roku - powiedział Andrzej Ku-
nert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.

Sygnatariuszami listu intencyjne-
go w sprawie w utworzenia Centrum 
Wolności i Solidarności są: wojewoda 
śląski Zygmunt łukaszczyk, marsza-
łek województwa Adam Matusiewicz, 
prezydent Katowic Piotr Uszok, za-
stępca prezesa IPN Maria Dmochow-
ska, dr Andrzej Kunert sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Pamięci Gór-
ników KWK Wujek Poległych 16 grud-
nia 1981 r, wiceprezesi KHW Marian 
Korzeniowski i Waldemar Mróz oraz 
przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz, który 
reprezentował związek podczas uro-
czystości podpisania tego aktu.

Ideę utworzenia Śląskiego Cen-
trum Wolności i Solidarności poparł 
prezydent RP Bronisław Komorowski i 
minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Bogdan Zdrojewski. 

red

ŚląSkie CenTrum wolnoŚCi i SolidarnoŚCi

Multimedialne widowisko plenerowe pod Pomnikiem Krzyżem przy kopalni Wujek oraz wielki koncert w katowickim 
Spodku - to będą najważniejsze wydarzenia obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego organizowanych 
pod patronatem prezydenta RP.
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Film „ewa”

krzYżówka

SporT, rozmaiToŚCi

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, 
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: „Sny rzadko mówią prawdę”. Nagrody wylosowali: Beata Walewska z Pszo-
wa, Edward Helczyk z Bluszczowa, Piotr Lapczyk z Żor. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

O Śląsku do bólu
ŚLąSK był wielokrotnie filmowany, ale chyba nigdy tak do bólu jak w 
filmie „Ewa”, którego można obejrzeć jedynie w niektórych kinach stu-
dyjnych. W wielkich multipleksach nie był wyświetlany, bo uznano, że 
film jest zbyt poważny i zbyt gorzki. 

„eWa” to połączenie talentów 
dwóch wielkich osobowości: jed-
nego z najpopularniejszych pol-
skich dramatopisarzy Ingmara 
Villqista oraz nagradzanego pre-
stiżowymi nagrodami operatora 
filmowego Adama Sikory („Es-
sential Killing”, „Młyn i krzyż”, 
„Wojaczek”).

Sikora i Villqist postanowili 
odwołać się do prawdziwej historii 
opisanej swego czasu w „Gazecie 

Wyborczej” o żonach zwolnionych 
z pracy górników, które, ratując 
rodziny od skrajnej biedy, zaczy-
nają się prostytuować. - Jakiś czas 
potem realizowałem na Śląsku do-
kument „Boże Ciało” i spotkałem 
jedną z takich kobiet. Miała na 
imię Ewa. Opowiedziana w prasie 
nieco abstrakcyjna historia zeszła 
do poziomu bardzo konkretnego 
osobistego doświadczenia - mówił 
Sikora podczas spotkania z wi-

dzami po jego premierze.
O czym opowiada „Ewa”? Oj-

ciec rodziny traci pracę w kopalni 
(pracował na „Barbarze” w Cho-
rzowie), w której spędził całe swoje 
życie zawodowe. Dziś 45-letni Er-
win zarabia jedynie jako złomiarz, 
albo kopiąc w biedaszybach nie-
legalnie węgiel. Rodzinie ledwie 
starcza na życie. Chleb z tustem to 
wszystko na co ich stać. Jego żona 
Giza zatrudnia się jako sprzątacz-
ka w agencji towarzyskiej. Kolejne 
przypadki, okoliczności, długi, 
komornicy powodują, że wbrew 
sobie godzi się na kilka epizodów 
pracy w agencji w zupełnie innym 
charakterze niż sprzątaczka.

Po katastrofie w biedaszybie 
kolega przyprowadza go do domu 
półżywego. Giza rozbiera go i 
myje, a zza drzwi łazienki obser-
wują to dzieci. Ta zaktualizowana 
wersja sceny z „Perły w koronie” 
Kutza najdobitniej pokazuje de-
gradację śląskiego etosu.

Poruszający obraz o silnych 
relacjach emocjonalnych w rodzi-
nie, o kobiecie, matce, żonie, w 
której – w obliczu grożącej jej ro-
dzinie biedy – budzi się charakte-
rystyczna dla kobiet siła do walki 
o to, co dla niej najważniejsze – o 
dzieci, dom, stabilizację, o możli-
wość godnego życia.

Film jest pretekstem do anali-
zy otaczającej nas, często trudnej 
rzeczywistości i relacji międzyludz-
kich. Jest także bodźcem do ukaza-
nia zmagań rodziny ze światem, w 
jakim przyszło im żyć, z otoczeniem 
i z własnymi emocjami, bólem, lę-
kami i moralnością. To, co wyzwala 
w nich siłę do walki z codziennością 
to wiara w siłę wartości rodzinnych, 
przebaczenia i miłości, wpisana w 
postawy naszych bohaterów, którzy 
muszą żyć normalnie w nienormal-
nych warunkach.

„Ewa” został doceniony przez 
krytyków. Na 10. Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym Era 
Nowe Horyzonty Adam Sikora i 
Ingmar Villqist otrzymali nagro-
dę za debiut w Konkursie Nowe 
Filmy Polskie (2010). Film zdobył 
II nagrodę I. edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego RE-
GIOFUN  w Katowicach (2010). 
Aktor, Andrzej Mastalerz otrzy-
mał nagrodę za główną rolę męską 
na VIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” 
we Wrześni (2011).

W rolach głównych wystąpili: 
Barbara Lubos-Święs, Andrzej 
Masztalerz oraz Anna Guzik, 
Aleksandra Popławska, Robert 
Talarczyk, Grażyna Bułka, Jan 
Skrzek i inni. 
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decyzją władz NSZZ Solidar-
ność centralne obchody rocznicy 
będą miały miejsce w wojewódz-
twie śląskim. W tym celu został 
powołany Krajowy Obywatelski 
Komitet Obchodów 30 Rocznicy 
Wprowadzenia Stanu Wojennego 
i Wydarzeń Grudnia 1981 roku. 
W skład Komitetu wchodzą m.in. 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, Stowarzyszenia Po-
kolenie, Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16 Grudnia 1981 r. oraz 
Instytutu Pamięci Narodowej.

– Cieszę się, że w organizacji 
obchodów uczestniczą wszystkie 
te instytucje i stowarzyszenia. 
Razem, wspólnym wysiłkiem mo-
żemy nadać tegorocznym obcho-
dom należytą oprawę – podkreśla 
Mirosław Truchan, wiceprzewod-

niczący Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.

W poniedziałek 23 paździer-
nika w czasie konferencji praso-
wej zorganizowanej w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach, 
członkowie Komitetu poinformo-
wali, że w ramach obchodów od-
będzie się kilkanaście wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych.

– To ogromny zaszczyt, że 
właśnie w województwie śląskim 
organizujemy centralne obchody 
30. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. Stało się tak dzięki 
decyzji władz Solidarności i za to 
należą się związkowcom ogromne 
podziękowania. Na realizację ca-
łego przedsięwzięcia udało nam 
się zgromadzić 1 mln 700 tys. zł. 
Niedawno otrzymaliśmy finanso-
we wsparcie od ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego oraz od 

Katowickiego Holdingu Węglowe-
go. Brakuje nam jeszcze 300 tys. 
zł. To już bliżej niż dalej, ale żadne 
pieniądze nie są w stanie zastąpić 
tylu wspaniałych pasjonatów, któ-
rych udało nam się zgromadzić w 
Komitecie Obchodów. Bez nich to 
przedsięwzięcie nie doszłoby do 
skutku - oznajmił marszałek woje-
wództwa Adam Matusiewicz

Przemysław Miśkiewicz, prze-
wodniczący Stowarzyszenia Poko-
lenie przypomniał, że dotychczas 
wysokobudżetowe, duże imprezy 
rocznicowe odbywały się w Stocz-
ni Gdańskiej. - Jesteśmy zdania, 
że kopalnia Wujek, jak i cały Śląsk, 
mają nie mniejsze znaczenie dla 
odzyskania niepodległości Polski, 
niż Gdańsk. Skala wydarzeń zwią-
zanych z rocznicą oraz ich zasięg 
niewątpliwie będą miały wpływ na 
uświadomienie roli, jaką nasz region 

odegrał w najnowszej historii kraju - 
powiedział Przemysław Miśkiewicz. 

Miśkiewicz poinformował, że 
widowisko multimedialne i kon-
cert w Spodku reklamowane będą 
na bilboardach, telewizyjnych 
spotach i w programach informa-
cyjnych. Będą również promowa-
ne na telebimach w Katowicach, 
w Jastrzębiu Zdroju i w Dąbrowie 
Górniczej. Widowisko na żywi 
transmitować będzie TVP.

Swój udział w rocznicowych 
uroczystościach potwierdzili już 
Muniek Staszczyk z zespołem 
T.Love., Maciej Maleńczuk, Shakin’ 
Dudi, Paweł Kukiz, zespół Luxtor-
peda, Lombard, Habakuk i Bryga-
da Kryzys. - Ale jeżeli ktoś myśli, 
że będziemy świętować rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego, 
to jest w bardzo wielkim błędzie. 
My po prostu chcemy oddać hołd 

bohaterom tamtych dni. A to jest 
zasadnicza różnica - powiedział 
Stanisław Płatek, przewodniczący 
Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stanu Wojennego.

Łukasz Kamiński, prezes IPN 
zwrócił uwagę, że te uroczystości 
nie będą już tylko adresowane do 
bohaterów tamtych wydarzeń. 
- Musimy pamiętać o tym, że wy-
rosło całe pokolenie ludzi urodzo-
nych w wolnej Polsce, którym trze-
ba opowiedzieć tę historię sprzed 
30 lat. Trzeba znaleźć drogę do ich 
wrażliwości. Uważam, że ten bo-
gaty i zróżnicowany program ob-
chodów z jednej strony uhonoruje 
bohaterów, a z drugiej sprawi, że 
uda nam się dotrzeć przynajmniej 
do części młodego pokolenia - po-
wiedział Łukasz Kamiński. 
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Medale oldbojów
w DNiAcH 10-20 września 2011 r. we włoskiej miejscowości Lignano od-
były się międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla oldboyów European 
Masters Games, rozgrywane pod patronatem Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. W tej prestiżowej imprezie wzięło udział trzech reprezentan-
tów KWK „Brzeszcze”, których wsparła finansowo zakładowa komisja „So-
lidarności”. Oldboje z „Brzeszcz” przywieźli z Włoch cztery medale. Dariusz 
Merta zwyciężył w pchnięciu kulą i rzutem dyskiem. Brązowe medale zdobyli 
Józef Lasik (trójskok) oraz Krzysztof Badera (bieg na 5000 m). 

jac

„BrzeSzCze”

Fot.: materiały prasowe

Fot.: materiały prasowe



1� sport
BokS wielka gala w Spodku

Pewne zwycięstwo 
Jonaka
DAMiAN JONAK zdecydowanie pokonał na punkty Alexa Bunemę 
podczas sobotniej gali bokserskiej w katowickim Spodku. To 31. 
zwycięstwo Polaka, który do tej pory tylko raz zremisował i ani razu 
nie przegrał. Związanego ze śląsko-dąbrowską „Solidarnością” za-
wodnika głośno wspierało kilka tysięcy gardeł, w tym - tradycyjnie 
- liczna grupa członków Związku. Dzień wcześniej, w cechowni by-
tomskiej KWK „Bobrek-Centrum” Ruch „Bobrek”, odbyło się waże-
nie uczestników gali.

JonaK dominował w trak-
cie całego pojedynku, Bune-
ma głównie się bronił. Licz-
ne ciosy Polaka najczęściej 
trafiały na podwójną gardę, 
za którą chował się prze-
ciwnik. Obywatel Stanów 
Zjednoczonych kongijskie-
go pochodzenia wytrzymał 
jednak liczenie w drugiej 
rundzie i całe serie ataków 
Damiana Jonaka, dlatego o 
wyniku walki zdecydowała 
dopiero punktacja sędziow-
ska. Jurorzy byli dość zgod-
ni - 100:89, 100:89 i 99:90 

na korzyść pięściarza z 
„Solidarności” to najlepszy 
obraz sobotniego starcia.

Atrakcją było też wa-
żenie zawodników. W ce-
chowni KWK „Bobrek-
Centrum” Ruch „Bobrek” 
ważono wszystkich pięś-
ciarzy, którzy dzień później 
mieli skrzyżować rękawice 
na oczach 8 tysięcy widzów. 
Do zabawnej sytuacji do-
szło w momencie, gdy Jo-
nak postanowił podarować 
Bunemie kask ochronny. 
Rekwizyt miał ochronić 

Kongijczyka przed zabój-
czymi ciosami podczas po-
jedynku. Zaskoczony takim 
obrotem sprawy Bunema 
nie dał się zbić z pantałyku 
i sprezentował Damianowi 
okulary przeciwsłoneczne, 
by ten nie straszył ludzi 
podbitymi oczyma po star-
ciu. Jak się okazało, kask 
był prezentem znacznie bar-
dziej trafionym... 
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