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Jak liberałowie 
chcą naprawić 
górnictwo?
Centrum im. Adama Smitha opublikowało ra-
port „Przyszłość czy bankructwo? 

Nowoczesne górnictwo made in Poland”, w którym 
przedstawiono recepty na poprawę sytuacji w polskim 
górnictwie węgla kamiennego. Niektóre propozycje są tak 
kuriozalne, że Centrum powinno zmienić nazwę na Kaba-
ret im. Adama Smitha.

Propozycje zawarte raporcie można z grub-
sza podzielić na dwie części: pierwsza to oczywiste 
oczywistości i zdroworozsądkowe propozycje, z którymi 
zgodzi się każdy. Druga część propozycji to pomysły 
oderwane od rzeczywistości, z czego ich autorzy za-
pewne zdają sobie sprawę, więc celem ich ogłoszenia za-
pewne nie jest poprawa sytuacji w branży górniczej lecz 
zrobienie dobrej reklamy Centrum im. A. Smitha. I trzeba 
przyznać, że ta strategia przyniosła ich autorom spore 
korzyści, ponieważ niemal wszystkie ważniejsze media 
ekonomiczne zajęły się raportem.

Czekając na konkrety

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór,
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok
upłyną Wam w szczęściu i radości.

Niech nie opuszcza Was nadzieja na lepsze jutro

życzy
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fakty i opinie

komentarz

Jarosław
Grzesik

kaLenDariUm

Nie dajmy 
się ogłupić! 
JESZCZE przez długie, długie lata 
węgiel będzie podstawą naszego 
bezpieczeństwa energetycznego 
(...) To oznacza, że górnictwo ma 
przed sobą wielką przyszłość. Ma 
przyszłość, ale będzie się też roz-
wijać... Czyje to słowa? Donalda 
Tuska? Blisko. To cytat z wypo-
wiedzi premier Ewy Kopacz, która 
była gościem imprezy barbórko-
wej w Kopalni „Ziemowit”.  

Zdołaliśmy się chyba już nieco 
uodpornić na barbórkowe umiz-
gi polityków. Co roku obiecują, a 
później wszystkie obietnice idą 
w kąt. Zamiast tych wszystkich 
górnolotnych śpiewek wolałabym 
usłyszeć od szefowej rządu kon-
kretne obietnice: obniżymy VAT na 
polski węgiel, zrezygnujemy z do-
datkowych obciążeń podatkowych 
dla firm górniczych, wzmocnimy 
nadzór właścicielski nad spółkami 
węglowymi, tak by nie dochodziło 
w nich do bezhołowia. Niestety, 
tego nie usłyszeliśmy, więc zasta-
nawiam się, co Pani Premier miała 
na myśli mówiąc, że górnictwo ma 
przed sobą wielką przyszłość? 

To był ciężki rok. Cieszę się, 
że się kończy, a jednocześnie 
zastanawiam się, czy ten, któ-
ry nadchodzi będzie łatwiejszy? 
Obawiam się, że będzie trudniej-
szy, będzie on naznaczony walką o 
obronę miejsc pracy w górnictwie. 
Co do tego, że będziemy musie-
li stoczyć bój o godne płace nie 
mam wątpliwości czytając stek 
bzdur przygotowanych przez tzw. 
ekspertów z Centrum im. Adama 
Smitha, którzy nie widząc na oczy 
kopalni, nie wiedząc w jakich wa-
runkach odbywa się w nich pra-
ca, oceniają ją zza biurka, a przy 
tym bezczelnie manipulują opinią 
publiczną, podtrzymując mit o 
niebotycznie wysokich zarobkach 
górników. Obawiam się, że kiedy 
za moment dowiemy się, że straty 
spółek węglowych idą w miliardy 
ten atak jeszcze bardziej się nasili.

Dlatego w przeddzień Świąt 
Bożego Narodzenia życzę Wam 
spokoju, siły i wytrwałości. Wie-
rzę bowiem, że w najbliższych 
latach branża węglowa wyjdzie 
na prostą. Taka bowiem jest natu-
ra górniczego biznesu, że jest on 
poddany koniunkturalnym waha-
niom. Oczywiście, że czeka nas 
ciężka praca, bo nikt nam nie bę-
dzie sprzyjać, a wręcz przeciwnie 
na tej wyboistej drodze będą nam 
jeszcze rzucać kłody pod nogi. Nie 
dajmy się jednak ogłupić, że wę-
giel jest już Polsce niepotrzebny, 
a górnictwo nie będzie już takie, 
jakim było. 

STYCZEŃ
ZWIąZKOWCOM z Kompanii Węglo-

wej udało się przekonać pracodawcę do 
odstąpienia od zakładanych w programie 
restrukturyzacyjnym dla Kompanii Wę-
glowej SA na lata 2014-2020 planów re-
dukcji wśród pracowników administracji. 
Zawarcie gotowego niemal porozumienia 
storpedowała delegacja kompanijnych 
struktur Związku Zawodowego „Kadra”. 
Reakcją Zarządu było formalne zamknię-
cie konsultacji bez podpisania porozu-
mienia.

lUTY
ZWIąZKOWCY z Kompanii Węglowej 

i przedstawiciele Zarządu Spółki zawarli 
jednak porozumienie łagodzące skutki 
programu restrukturyzacyjnego dla spół-
ki na lata 2014-2020. Najistotniejszym 
punktem podpisanego dokumentu jest 
odstąpienie Zarządu od decyzji o zwol-
nieniu 884 pracowników administracji. 

TRZY reprezentatywne organizacje 
związkowe działające w Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej zwróciły się do Państwowej 
Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę po 
wprowadzeniu przez pracodawcę uregulo-
wań ograniczających liczbę uprawnionych 
do otrzymywania posiłków profilaktycz-
nych i środków higieny osobistej. 

maRZEC
BRUKSELA chce wymusić na wszyst-

kich krajach członkowskich UE dalszą 
redukcję emisji dwutlenku węgla - o 40 
procent do roku 2030 - oraz zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 
27 procent. O weto wobec szkodliwych dla 
całej europejskiej gospodarki rozwiązań 
zaapelowali do premiera Donalda Tuska 
związkowi liderzy: Kazimierz Grajcarek i 
Dominik Kolorz.

ZWIąZKOWCY z koksowni „Przy-
jaźń” podpisali porozumienie z Zarządem 
JSW Koks SA, które kończy trwający od 
ponad dwóch miesięcy spór zbiorowy. 

W KATOWICKIEJ kopalni Wieczorek 
naukowcy rozpoczęli próbę podziemnego 
zgazowana węgla. To pierwszy taki eks-
peryment w czynnej kopalni w Polsce. 

KWiECiEŃ

Tak minął rok
Już wkrótce 2014 rok przejdzie do historii. To jeden z najtrudniejszych 
okresów w polskim górnictwie węgla kamiennego. Poniżej przedstawiamy 
najistotniejsze fakty z nim związane.

ZWIąZKOWCY, którzy zebrali się 
w Knurowie zdecydowali, że Jarosław 
Grzesik pokieruje kompanijną „S” przez 
kolejne 4 lata. Dotychczasowy prze-
wodniczący był jedynym kandydatem i 
otrzymał 44 z 45 głosów oddanych przez 
delegatów.

ZAKłADOWA Organizacja Koordy-
nacyjna NSZZ „Solidarność” Katowickie-
go Holdingu Węglowego SA ma nowego 
przewodniczącego. Został nim Piotr Czy-
pionka, który zastąpił dotychczasowego 
lidera Ryszarda Baczyńskiego.

SOLIDARNOŚĆ z Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej zaprotestowała przeciwko 
zatrudnianiu górników do pracy w kopal-
niach przez nową spółkę JSW Szkolenia 
i Górnictwo. 

W POłOWIE kwietnia tymczasowy 
zarząd Kompanii Węglowej zdecydował 
o przestoju ekonomicznym trwającym 
od 28 kwietnia do 4 maja we wszyst-
kich zakładach spółki. W kopalniach 
zawrzało.

10 KWIETNIA 2014 roku doszło do 
zawarcia umowy przedwstępnej po-
między Jastrzębską Spółką Węglową a 
Kompanią Węglową dotyczącej zakupu 
przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego 
„Knurów-Szczygłowice”.  

29 KWIETNIA na apel górniczych 
central związkowych do Katowic zjecha-
ło ponad 12 tys. górników, którzy dali 
dość jasno do zrozumienie, iż jeśli rząd 
nie zainteresuje się problemami branży 
to wkrótce wyrażą swą złość na ulicach 
stolicy.

MIROSłAW Taras, były prezes lubel-
skiej Bogdanki został prezesem Kompanii 
Węglowej.

maJ
7 MAJA w gmachu Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego doszło do tzw. „szczytu 
węglowego” z udziałem premiera, mini-
strów, ekspertów, pracodawców i związ-
kowców. Uzgodniono powołanie trzech 
zespołów roboczych do rozwiązania naj-
ważniejszych spraw sektora. 

WALNE Zebranie Delegatów Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla Kamienne-
go NSZZ „Solidarność” zdecydowało, że 
największą górniczą strukturą związkową 
przez kolejne 4 lata ponownie pokieruje 
Jarosław Grzesik. 

CZERWiEC
DOMINIK Kolorz został ponownie 

wybrany na stanowisko przewodniczą-
cego śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 
12 czerwca Walne Zebranie Delegatów 
powierzyło mu tę funkcję na kadencję 
2014-2018. 

17 CZERWCA, przed siedzibą Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA po raz 
kolejny pikietowali emeryci i renciści, 
którym nie wypłacono pierwszej raty 
ekwiwalentu za deputat węglowy. 

liPiEC
10 LIPCA przedstawiciele pięciu 

związków zawodowych działających w 
sosnowieckiej kopalni „Kazimierz-Ju-
liusz” oraz zarządów KWK „Kazimierz-
Juliusz” sp. z o.o. i Katowickiego Holdin-
gu Węglowego SA zawarli porozumienie 
kończące spór wokół najbliższej przy-
szłości zakładu. Uzgodniono, że kopalnia 
będzie funkcjonować tak długo, jak bę-
dzie to opłacalne.

SiERPiEŃ
KOLEJNą rundę rozmów przedsta-

wicieli górniczych central związkowych z 
rządem zakończyła zgoda co do koniecz-
ności powołania zespołu roboczego ma-
jącego zaopiniować związkową koncep-
cję konsolidacji w branży górniczej.

WRZESiEŃ

W ŚRODę nad ranem (24.09) górni-
cy zablokowali polsko-rosyjskie kolejowe 
przejście graniczne w warmińskim Bra-
niewie, uniemożliwiając wjazd składów z 
importowanym węglem.  

PO ZERWANIU rozmów dotyczących 
treści planu naprawczego dla Kompanii 
Węglowej, Zarząd Spółki przyjął uchwałę 
o pozbawieniu emerytów, rencistów i in-
nych uprawnionych osób prawa do bez-
płatnego węgla. Likwidacja deputatu ma 
nastąpić z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

ULICAMI Sosnowca i Katowic prze-
szła manifestacja, będąca wyrazem 
sprzeciwu górników z KWK „Kazimierz-

Juliusz” wobec planów błyskawicznej 
likwidacji ich zakładu pracy, o czym zde-
cydował Zarząd Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA.

UDAłO się wypracować treść poro-
zumienia dotyczącego przyszłości sos-
nowieckiej kopalni „Kazimierz-Juliusz”. 
Decyzja o jej zamknięciu z końcem 
września została wycofana. Ustalono, 
że zakład trafi do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, a wydobycie będzie wygaszane 
aż do wyczerpania złoża.

PaŹDZiERNiK

GóRNICY z większości branżowych 
central związkowych wzięli udział w 
manifestacji przeprowadzonej przed 
budynkiem Sejmu. Pikieta towarzyszyła 
exposé pani premier Ewy Kopacz.

6 PAźDZIERNIKA br. w KWK „My-
słowice-Wesoła”, w ruchu „Wesoła”, 
doszło do zapalenia metanu i prawdopo-
dobnie jego wybuchu w zrobach. W wy-
padku śmierć poniosło pięciu górników.

W ŚRODę 29 października w Białych 
Błot pod Bydgoszczą mieszkańcy prote-
stowali przeciwko nielegalnym składom 
rosyjskiego węgla. Wsparli ich związ-
kowcy z górniczej Solidarności.

liSToPaD
MIROSłAW Taras stracił stanowi-

sko prezesa spółki. 

PREMIER Ewa Kopacz powołała 
pełnomocnika Rządu ds. restrukturyza-
cji górnictwa węgla kamiennego. Został 
nim wiceminister Skarbu Wojciech Ko-
walczyk. 

PO DWUTYGODNIOWYCh nego-
cjacjach, w poniedziałek 17 listopada 
związkowcom z Katowickiego Holdingu 
Węglowego i przedstawicielom Zarządu 
udało się osiągnąć porozumienie. Nie 
będzie likwidacji deputatu dla emerytów 
i rencistów, nie będzie też dalszych prób 
pozbawiania pracowników „czternastki” 
i „barbórki”. W zamian emerycki depu-
tat zawieszono i ustalono nowe zasady 
wypłaty wymienionych elementów pła-
cowych. Zapisy porozumienia mają obo-
wiązywać do roku 2017.

GóRNICY z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej wzięli udział w dwudniowym 
referendum konsultacyjnym zorganizo-
wanym przez Wspólną Reprezentację 
Związków Zawodowych JSW SA. Na py-
tanie, czy Zarząd JSW powinien zostać 
odwołany, ponad 99% głosujących od-
powiedziało „tak”. 

GRUDZiEŃ
KOMPANIA Węglowa ma nowego 

prezesa. Został nim Krzysztof Sędzi-
kowski. 
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Chcemy sprawiedliwości!
13 GRUDNia w Zabrzu-Zaborzu śląsko-dąbrowska „Solidarność” oddała cześć tym, którzy 33 lata 
temu, po ogłoszeniu stanu wojennego, odważyli się powiedzieć „nie” komunistycznej władzy. Naj-
częściej płacili za to więzieniem, ale czasami życiem, tak jak dziewięciu górników z kopalni „Wujek”. 
Pamięć tych ostatnich uczczono 16 grudnia przed Pomnikiem Dziewięciu z „Wujka” w Katowicach.

katowiCe  ��. rocznica pacyfikacji kopalni „wujek” 

13 grudnia bieżącego roku, Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 r. 
zakończył realizację instalacji interaktywnego stanowiska muzealnego. Projekt był współrealizowany przez 
Muzeum historii Polski.

interaktywne poznawanie historii

Stanowisko zbudowane w formie 
kopalnianej wieży wyciągowej umoż-
liwi zwiedzającym zapoznanie się z 
wydarzeniami podczas pacyfikacji 
kopalni „Wujek” za pośrednictwem no-
woczesnych form przekazu. Instalacja 
składa się z dwóch elementów – apli-
kacji pozwalającej na poruszanie się 
po wygenerowanym trójwymiarowym 
terenie kopalni w okresie pacyfikacji 
oraz czujnika ruchu pozwalającego 
na bezprzewodowe obsługiwanie apli-
kacji za pomocą gestów. Instalacja 
dostępne będzie dla zwiedzających 
w najbliższym czasie w Izbie Pamięci 
KWK „Wujek” (Katowice, ul. Wincente-
go Pola 65).

W katoWickich obchodach 
upamiętniających 33. rocznicę pa-
cyfikacji kopalni „Wujek” udział 
wzięli bliscy ofiar górników za-
mordowanych podczas pacyfikacji, 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
i przedstawiciele władz Związku, 
przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych, działacze 
organizacji społecznych, kibice 
GKS Katowice oraz mieszkańcy 
Katowic. Gościem honorowym te-
gorocznych uroczystości był am-
basador Stanów Zjednoczonych w 
Polsce Stephen D. Mull.

Kowalczyk: O trwałe roz-
wiązywanie problemów gór-
nictwa

Obchody rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. W kazaniu 
arcybiskup senior archidiecezji 
gnieźnieńskiej i zarazem prymas 
senior Józef Kowalczyk wspominał 
nabożeństwo odprawione w tym 
samym miejscu 15 grudnia 1991 
roku, gdy jako nuncjusz apostolski 
w Polsce brał udział w poświęceniu 
pomnika upamiętniającego ofiary 
pacyfikacji KWK „Wujek”.

Mówił też o bieżących proble-
mach branży, które - jak zaznaczył 
- powinny być rozwiązywane w spo-
sób skuteczny. - Tragizm tamtych 
dni nadal jest wołaniem ofiar i nas 
wszystkich o godne i trwałe roz-
wiązywanie problemów górnictwa 
i ludzi ciężkiej pracy górniczej, o 
szeroko pojętą wolę polityczną sku-
tecznego rozwiązywania bolesnych 
problemów w górnictwie, a nie tylko 
wygłaszanie słownych zapewnień 
i przyjmowanie biernej postawy w 
imię zasady „jakoś to będzie” - usły-
szeli zgromadzeni w świątyni.

Uhonorowani zbrodniarze, 
zapomniany bohater

Po nabożeństwie uczestnicy 
uroczystości przeszli w kierunku 
kopalni „Wujek”. Tam do zgroma-

dzonych zwrócili się prezydent Ka-
towic Marcin Krupa, wspomniany 
już ambasador Stanów Zjednoczo-
nych Stephen D. Mull i przewodni-
czący Komisji Krajowej (KK) NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda.

- „Kary nie będzie dla prze-
ciętnych drani, / A lud ofiary zło-
ży nadaremnie. / Morderców będą 
grzebać z honorami / Na bruku ulic 
nędza się wylęgnie” - swoje wystą-
pienie mógłbym zakończyć tymi 
słowami, tą zwrotką pieśni barda 
„Solidarności” Jacka Kaczmar-
skiego zatytułowanej „Wróżba”. Bo 
dzisiaj ta wróżba stała się rzeczywi-
stością - stwierdził przewodniczący 
KK. Podkreślił, że 16 grudnia, w 
tym samym miejscu, od lat padają 
słowa o wdzięczności i pamięci dla 
ludzi, którzy odważyli się przeciw-
stawić tamtej władzy, ale też wska-
zuje się na konieczność osądzenia 
sprawców zbrodni z okresu stanu 
wojennego. - Dzisiaj tej sprawied-
liwości uniknął generał Jaruzelski, 
pierwszy sekretarz Kania został 
uniewinniony, generał Kiszczak 
nie jest jeszcze osądzony. Dlatego 
naszą rolą jest, aby głośno o tym 
mówić i głośno krzyczeć - chcemy 
w naszym wolnym kraju sprawied-
liwości! - mówił.

Przewodniczący wskazał, że do 
dziś nie rozwiązano problemu po-
bierania wysokich świadczeń eme-
rytalnych przez byłych funkcjo-
nariuszy komunistycznych służb. 
- Oprawcy stanu wojennego, esbe-
cy, ZOMO-wcy mają duże emerytu-
ry, a ludzie, którzy byli internowani 
i więzieni, jeśli dożywają emerytur, 
to nie wiedzą jak za nie przeżyć - 
podkreślał.

Duda nawiązał też do faktu 
obecności wojskowej asysty hono-
rowej podczas pogrzebów funk-
cjonariuszy komunistycznego re-
żimu - stalinowskiego prokuratora 
z Koszalina i generała Wojciecha 
Jaruzelskiego - przy jednoczesnej 
odmowie nadania charakteru pań-

stwowego pogrzebowi Kazimierza 
Świtonia, współtwórcy pierwszego 
w Polsce komitetu Wolnych Związ-
ków Zawodowych. - O nim państwo 
polskie zapomniało - skomentował z 
goryczą.

Uroczystości zakończył apel 
poległych i złożenie kwiatów przed 
pomnikiem upamiętniającym ofia-
ry pacyfikacji katowickiej kopalni.

W obronie kolegi…
Ciąg wydarzeń, który 33 lata 

temu doprowadził do tragedii, rozpo-
czął się jeszcze 12 grudnia 1981 roku, 
przed północą i ogłoszeniem stanu 
wojennego przez Wojskową Radę 
Ocalenia Narodowego (WRON). 
Aresztowano wtedy Jana Ludwicza-
ka, przewodniczącego Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Wujek”, o czym pracownicy kopalni 
początkowo nie wiedzieli.

13 grudnia generał Wojciech 
Jaruzelski poinformował o ogłosze-
niu stanu wojennego przez WRON 

dokonali masakry strajkujących. 
Na miejscu zginęło sześciu górni-
ków: Józef Czekalski, Józef Giza, 
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, 
Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Od 
odniesionych ran śmierć poniosło 
kolejnych trzech: Andrzej Pełka (16 
grudnia, wieczorem), Joachim Gni-
da (2 stycznia 1982 r.) i Jan Stawi-
siński (25 stycznia). 47 osób odnio-
sło obrażenia. Pacyfikację protestu, 
która zakończyła się około godz. 
13., prowadziło 760 żołnierzy, 678 
funkcjonariuszy ZOMO, 120 mili-
cjantów z Komendy Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej, 283 funkcjo-
nariuszy Rezerwowych Oddziałów 
Milicji Obywatelskiej i 300 aktywi-
stów z Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej.

W obliczu tak brutalnej inter-
wencji, około godz. 16.30 górnicy 
sformułowali warunki przerwa-
nia strajku: swobodne opuszcze-
nie kopalni przez strajkujących, 
podstawienie autobusu, wycofanie 
oddziałów ZOMO, niewyciąganie 
konsekwencji karnych i dyscypli-
narnych. Symbolicznym końcem 
dramatycznego aktu górniczego 
sprzeciwu było ustawienie krzyża 
upamiętniającego poległych przez 
opuszczających kopalnię.

Przedstawione przez protestu-
jących warunki zakończenia straj-
ku władze szybko złamały. Kilka 
dni po zakończeniu strajku inter-
nowano 13 pracowników, w tym 
Stanisława Płatka, którego począt-
kowo, ze względu na ranę postrza-
łową, przewieziono do szpitala. W 
związku ze strajkiem uwięziono 
też pobitego wcześniej sanitariusza 
Andrzeja Koperę. Z pracy zwolnio-
no 137 osób.

Marek Jurkowski

(co było nielegalne, nawet w świetle 
obowiązującego wówczas prawa). 
Tymczasem załoga kopalni, do któ-
rej dotarły wieści o zatrzymaniu 
Ludwiczaka, opowiedziała się za 
uwolnieniem związkowca.

14 grudnia lista postulatów zo-
stała poszerzona o odwołanie stanu 
wojennego, uwolnienie wszystkich 
internowanych i przestrzeganie 
przez władze podpisanego rok wcześ-
niej Porozumienia Jastrzębskiego. 
Odrzucenie żądań przez władzę 
spowodowało rozpoczęcie akcji pro-
testacyjnej w postaci strajku oku-
pacyjnego. Na czele protestujących 
stanął Stanisław Płatek, współzało-
życiel zakładowej „S”.

Komunistyczny reżim szybko 
zdecydował o siłowym rozwiązaniu 
„problemu”. 16 grudnia rano siły 
milicyjne otoczyły zakład. Akcja 
pacyfikacyjna rozpoczęła się około 
godziny 11. od staranowania muru 
kopalni przez czołg i wkroczenia 
oddziału ZOMO na teren kopalni. 
Padły strzały. Najpierw „ślepymi” 
nabojami strzelano z czołgów, po 
czym - przez drugi wyłom w murze 
okalającym - weszli funkcjonariu-
sze plutonu specjalnego ZOMO. Ci 
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Jedyna możliwa decyzja CHWaŁoWiCE

Podziemny protest
W czwartek 11 grudnia w należącej do Kompanii Węglowej SA (KW) 
kopalni „Chwałowice” został przeprowadzony podziemny protest pra-
cowników Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy 
Szybów (PRGiBSz) w Mysłowicach, którzy domagali się wypłaty wy-
nagrodzeń za ubiegły miesiąc. Zarządy KW i Konsorcjum informowa-
ły, że pieniądze trafiły na pracownicze konta z opóźnieniem. Górnicy 
twierdzili co innego.

SPONTANICZNY protest na poziomie 
700 rybnickiej kopalni rozpoczęło o 
godzinie 6. około 60 górników zatrud-
nionych w Konsorcjum.

Sprawą zajęła się „Solidarność”. 
Przewodniczący Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego „S” Dominik Kolorz 
powiadomił media, że Związek wystą-
pił do Zarządu Kompanii z wnioskiem 
o informację dotyczącą przyczyn, dla 
których pracownicy nie otrzymali pie-
niędzy.

– Jeśli problem leży po stronie 
Kompanii, domagamy się pilnego ure-
gulowania należności wobec pracow-
ników – zaznaczał związkowiec.

W międzyczasie do górników dołą-
czyli koledzy z kolejnej zmiany. łącznie 
pod ziemią protestowało ponad 100 
pracowników, którzy podkreślali, że 

nie przelano im wszystkich należnych 
środków.

Do porozumienia udało się do-
prowadzić późnym popołudniem. Na 
konta pracowników trafiły już pensje 
zasadnicze. Ustalono też, że pozostałe 
składniki wynagrodzeń zostaną wypła-
cone do 7 stycznia 2015 roku, a do 19 
stycznia wypłacony zostanie zaległy 
ekwiwalent za posiłki profilaktyczne.

Dokument podpisali przedstawi-
ciele górników i Zarządu Konsorcjum 
w obecności przewodniczącego ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności”. Po 
ogłoszeniu wynegocjowanych zapisów 
podziemny protest został zakończony. 
Pracownicy z pierwszej zmiany wyje-
chali na powierzchnię, a ich koledzy ze 
zmiany drugiej podjęli pracę. 

Mj

KomPaNia WęGloWa Deputat węglowy

ZALEGłA tona bezpłatnego węgla 
będzie wydawana przede wszystkim 
w naturze, do 30 czerwca 2015 roku. 
Emeryci, renciści i inne osoby upraw-
nione otrzymają prawo odmowy przy-
jęcia takiej formy deputatu. Wtedy zo-
stanie im wypłacony ekwiwalent, z tym 
że na jego wypłatę poczekają do końca 

2015 roku.
– Decyzja Zarządu Spółki o ode-

braniu emerytom części bezpłatnego 
węgla była sprzeczna z przepisami 
prawa, na co od dawna zwracaliśmy 
uwagę. Później potwierdziły to wyroki 
sądów – przypomniał Dominik Kolorz. 
Kolejne sprawy sądowe – jego zdaniem 

– Kompania też by przegrała, co kosz-
towałoby o wiele więcej niż zwrócenie 
emerytom zabranej wcześniej tony 
węgla.

Postanowienie Zarządu Kompanii 
nie oznacza odstąpienia pracodawcy 
od całkowitej likwidacji emeryckiego 
węgla z dniem 1 stycznia 2015 roku, 
dlatego śląsko-dąbrowska „S” przygo-
towała wzory potrzebnych oświadczeń 
i wniosków, które umożliwią ubieganie 
się o wypłatę ekwiwalentu za deputat 
węglowy przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Z możliwości tej będą 
mogli skorzystać wyłącznie byli pra-
cownicy kopalń postawionych w stan 
likwidacji przed 1 stycznia 2007 roku, 
którzy nabyli prawo do świadczeń 
emerytalno-rentowych przed tą datą. 
Wzory dokumentów są dostępne w 
biurach komisji zakładowych Związku 
w poszczególnych kopalniach, biurach 
terenowych śląsko-dąbrowskiej „S” 
oraz biurze Regionalnej Sekcji Emery-
tów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
w Katowicach przy ulicy Floriana 7. 
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Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) wycofał się z decyzji o odebraniu emerytom, rencistom i innym osobom 
uprawnionym jednej tony bezpłatnego węgla. Uchwała Zarządu KW dotyczy deputatu węglowego należnego 
za 2014 rok. – To była jedyna możliwa decyzja. Gdyby Zarząd Kompanii Węglowej jej nie podjął, naraziłby 
firmę na znacznie większe koszty – skomentował przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz.

BUDRYK Protest górników Jastrzębskich Zakładów Remontowych

W przeddzień Barbórki  górnicy z Jastrzębskich Zakładów Remontowych 
zaprotestowali przeciwko zwolnieniom grupowym. Dzięki ich determinacji 
udało się obronić miejsca pracy. 

Spontaniczny akt sprzeciwu 
górników wobec zwolnień grupo-
wych bez gwarancji zatrudnienia 
w nowym miejscu na podstawie 

umów na czas nieokreślony rozpo-
czął się w środę rano. Pracownicy 
JZR wykonujący pracę w należącej 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

SA (JSW) kopalni „Budryk” nie 
wyjechali na powierzchnię. Bardzo 
szybko górników z czwartej zmia-
ny wsparli ich koledzy ze zmiany 

pierwszej, a kilka godzin później do 
protestu dołączyli pracownicy JZR 
z dwóch ruchów KWK „Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie” (”Borynia” 
i „Zofiówka”). Łącznie pod ziemią 
protestowało około 130 osób. Aby 
zapobiec dalszemu rozprzestrze-
nieniu się akcji, w KWK „Pniówek” 
i KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzę-
bie” Ruch „Jas-Mos” pracodawca 
uniemożliwił pracownikom JZR 
zjazd na dół.

- Bezpośrednią przyczyną pro-
testu były oczywiście ostatnie de-
cyzje podjęte przez kierownictwo 
JZR, ale chciałbym zaznaczyć, że 
mamy tutaj również do czynienia z 
reakcją na łamanie obowiązujących 
porozumień przez kierownictwo 
całej JSW - skomentował przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Budryk” An-
drzej Powała. - Jakby tego było 
mało, prezes Zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej Jarosław 
Zagórowski opowiada, że górnicy 
zarabiają po 8 tysięcy złotych, gdy 
tak naprawdę w stworzonej przez 
niego spółce SiG otrzymują 2 tysią-
ce złotych, i to pracując w ścianie. 
Pracownicy nie wytrzymali takiej 
dawki kłamstw, co w połączeniu z 
bezpośrednim zagrożeniem utratą 
pracy doprowadziło do obecnej sy-
tuacji - dodaje.

Działania pracowników JZR 
poparła Wspólna Reprezentacja 
Związków Zawodowych JSW SA.

Rozmowy przedstawicieli or-
ganizacji związkowych i zarządów 
JZR oraz JSW SiG rozpoczęły się o 
godzinie 14. i trwały niemal 8 go-
dzin. Ostatecznie ustalono, że pra-

cownicy JZR objęci zwolnieniami 
grupowymi będą zatrudniani w 
JSW SiG na bazie umów na czas 
nieokreślony. W osobnym punkcie 
przedstawiciele JZR i JSW SiG zo-
bowiązali się, że pracowników nie 
spotkają żadne negatywne konse-
kwencje z tytułu uczestnictwa w 
środowym proteście.

Należące do grupy kapitałowej 
JSW Jastrzębskie Zakłady Remon-
towe powstały w 1998 roku. Zajmu-
ją się wykonywaniem niektórych 
prac górniczych, głównie na rzecz 
kopalń JSW, oraz naprawą, moder-
nizacją i produkcją urządzeń górni-
czych.

Przypomnijmy, że w ostatnim 
czasie kierownictwo JZR poinfor-
mowało o planowanym przepro-
wadzeniu zwolnień grupowych, 
które mają objąć 455 pracowników 
(ponad połowę załogi). Ich oficjal-
nym powodem jest „konieczność 
wygaszenia działalności górniczej 
prowadzonej w ramach spółki, w 
związku z pogłębiającą się nie-
rentownością oraz generowanymi 
stratami w obszarze działalności 
górniczej, zagrażającymi płynności 
finansowej i funkcjonowaniu całej 
spółki”.

Osobom przeznaczonym do 
zwolnienia zaproponowano pracę 
w spółce JSW SiG, gdzie obowią-
zują umowy na czas określony, stąd 
główny postulat protestujących i 
negocjujących w ich imieniu związ-
kowców, jakim były gwarancje za-
trudnienia w oparciu o umowy na 
czas nieokreślony. 
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Bezpośrednią przyczyną protestu były oczywiście ostatnie decyzje podjęte przez kierownictwo JZR, ale chciałbym zaznaczyć, że 
mamy tutaj również do czynienia z reakcją na łamanie obowiązujących porozumień przez kierownictwo całej JSW - skomentował 
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” Andrzej Powała.
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Czekając 
na konkrety

Ratujmy górnictwo

Powstrzymać energetyczne samobójstwo

– Bez polskiego węgla nie ma polskiej energii, a 
bez polskiego górnictwa nie ma bezpieczeństwa na-
szego kraju. (...) Dlatego działania uderzające polskie 
górnictwo, to tak naprawdę uderzenie w polską rację 
stanu, przed którym trzeba się bronić. Nie dla kopalń 
i zakładów górniczych, ale dla całego społeczeństwa 
i polskiej gospodarki – pisze przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w liście do 
górników z okazji Dnia Świętej Barbary. Polecamy 
jego lekturę.

Drodzy Przyjaciele!
Członkowie górniczej „Solidarności”

Polski pociąg musi ciągnąć Polska lokomotywa, 
opalana polskim węglem, prowadzona przez polskie-
go maszynistę, który nie jest zatrudniony na umowie 
śmieciowej. Mówiłem tak na ostatnim Krajowym 
Zjeździe Delegatów i dzisiaj jeszcze raz to powtarzam 
przy okazji Barbórki.

Ile razy jeszcze będziemy sobie udowadniać, że 
bez polskiego węgla nie ma polskiej energii, a bez 
polskiego górnictwa nie ma bezpieczeństwa naszego 
kraju? Próba kwestionowania tego w myśl jakiś cho-
rych ideologii, a co za tym idzie próba ograniczania 
roli węgla w polskiej gospodarce, to nic innego jak 
energetyczne samobójstwo.

Nie ma i dla węgla jeszcze długo nie będzie al-
ternatywy. Dlatego działania uderzające polskie gór-
nictwo, to tak naprawdę uderzenie w polską rację 
stanu, przed którym trzeba się bronić. Nie dla kopalń 
i zakładów górniczych, ale dla całego społeczeństwa 
i polskiej gospodarki. To walka, której nie możemy 
przegrać. I jej nie przegramy!

Życzę Wam siły i determinacji, abyście byli w 
stanie powstrzymać to energetyczne samobójstwo. 
W tej walce możecie liczyć na cały Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Z okazji dnia św. Barbary, dziewicy i męczennicy, 
patronki tych, którzy wydobywają z ziemi jej boga-
ctwa, życzę wszystkim pracownikom branży wydo-
bywczej, nie tylko z kopalń, ale też zakładów bez któ-
rych górnictwo nie może istnieć, bezpiecznej stabilnej 
i dobrze opłacanej pracy. Życzę Wam powszechnego 
szacunku i poczucia dumy.

Święta Barbaro módl się za Górnikami.
 Piotr Duda

PoZNaliśmY nazwisko nowego prezesa Kompanii Węglowej. Został nim Krzysztof Sędzi-
kowski. Wciąż jednak czekamy na zmodyfikowany program naprawczy spółki, którego 
opracowaniem zajmuje się Wojciech Kowalczyk nowy pełnomocnik rządu ds. naprawy 
sytuacji w polskim górnictwie.

abp Skworc:

Śląsk potrzebuje „pomnika społecznego poro-
zumienia” dla ratowania górnictwa - mówił podczas  
mszy barbórkowej metropolita katowicki abp Wiktor 
Skworc. Wezwał do działania i determinacji rządzą-
cych, szefów spółek węglowych i związkowców. 
Uczestnicy mszy modlili się w intencji górników i całej 
branży, która przeżywa głęboki kryzys.

- Górny Śląsk, nasze górnictwo, potrzebuje dziś 
nowego pomnika. Wiele pomników na Śląsku już gór-
nikom postawiono, ale potrzeba dziś pomnika nowego 
– nie z marmuru ani ze spiżu. Pilnie potrzebujemy po-
mnika społecznego porozumienia dla uzdrowienia i ra-
towania górnictwa - powiedział abp Skworc w homilii.

Zaapelował do wszystkich środowisk związa-
nych z branżą o „przyłożenie serca i umysłu do jego 
budowy”. - Serdecznie proszę o rozmowę, dialog, o 
wytrwałe szukanie we wszystkich górniczych spół-
kach stabilnych rozwiązań. Niech zarządom, radom 
nadzorczym i związkom zawodowym nie zabraknie 
determinacji i woli porozumienia, a potem także kon-
sekwencji działania - powiedział hierarcha. 
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KOMPANIA WĘGLOWA

      RaPoRT maE

Węgiel wciąż ważny
Globalny popyt na węgiel będzie nadal rósł, by w 2019 roku osiągnąć rekordowy poziom ponad 9 mld ton – poinformowała Między-
narodowa Agencja Energii (MAE) w corocznym raporcie poświęconym średniookresowym perspektywom sektora węglowego.

W NAJNOWSZYM raporcie MAE podkreśla, 
że spowolniony wzrost konsumpcji węgla na 
świecie obserwowany w ostatnich latach będzie 
się utrzymywał. Wzrost popytu będzie wynosił 
średnio 2,1 proc. rocznie do 2019 roku. W la-
tach 2010-2013 wzrost ten wynosił średnio 3,3 
proc. rocznie.

Zdaniem MAE, przyszłość węgla jest ciągle 

uzależniona od polityki Chin, które odpowiadać 
będą za trzy piąte światowej konsumpcji w 2019 
roku. Pomimo podejmowanych przez ten kraj 
działań na rzecz zastąpienia węgla przez gaz, 
MAE prognozuje, że zapotrzebowanie na węgiel 
w Chinach nie osiągnie jeszcze swojego szczy-
towego punktu w prognozowanym okresie.

Na drugiego po Chinach konsumenta i im-

portera węgla wyrastają Indie, które według 
MAE zajmą w prognozowanym okresie miejsce 
USA, gdzie popyt na węgiel ma konsekwen-
tnie spadać. Oprócz tego, znaczący wzrost w 
zużyciu węgla będzie obserwowany w krajach 
Azji Południowo-Wschodniej. Zdaniem MAE do 
2019 roku przybędzie tam około 30 GW mocy 
wytwórczych w energetyce węglowej. 
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KrzysztOf sędziKOW-
Ski został powołany do rady 
nadzorczej Kompanii Węglo-
wej 25 listopada, a następnie 5 
grudnia rada oddelegowała go 
do pełnienia obowiązków pre-
zesa spółki. Jasne już wówczas 
było, że konkurs jaki odbyć się 
miał tydzień później będzie je-
dynie formalnością.

Przed nowym prezesem 
spółki piekielnie trudne za-
danie – uzdrowienie giganta 
pogrążonego w ogromnym 
kryzysie. Według najnowszych 
informacji już tylko jedna ko-
palnia spółki spośród 14 uzy-
skuje dodatnią akumulację, 
a strata firmy na koniec roku 
może sięgnąć miliarda złotych.

Można oczywiście pocie-
szać się, że górnictwo nie jest 
obce nowemu szefowi Kom-
panii. Sędzikowski swoją ka-
rierę zawodową rozpoczynał 
w KGHM w kopalni Rudna, 
gdzie sukcesywnie począw-

szy od stanowiska kierownika 
Oddziału Automatyka i Tele-
komunikacja wspinał się do 
góry (co ciekawe, wówczas był 
członkiem Solidarności i dzię-
ki przynależności do związku 
trafił do rady pracowniczej), by 
na samym końcu awansować 
na prezesa miedziowego gi-
ganta (1993-1995). Jako prezes 
osiągnął poprawę rentowności 
firmy poprzez obniżenie kosz-
tów o 10 proc. i przygotował ją 
do prywatyzacji poprzez gieł-
dę. Ostatnio już jako doradca 
Krzysztof Sędzikowski uczest-
niczył w przygotowaniach do 
prywatyzacji Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Po drodze 
Sędzikowski zbudował swoje 
doświadczenie w wielu fir-
mach, był m.in. członkiem za-
rządu CTL Logistics SA, pre-
zesem zarządu Boryszew SA i 
Impexmetal SA Warszawa.

I choć cieszy się opinią me-
nadżera o skonkretyzowanych 

poglądach, konsekwentnego w 
działaniu to praca w Kompanii 
Węglowej wydaje się być jego 
największym wyzwaniem za-
wodowym. O pomyśle nowego 
prezesa na górniczego gigan-
ta w zasadzie nic nie wiemy. 
W istocie pomysł ten rodzi się 
dziś w Warszawie. Tyle, że nie 
wiadomo w którym resorcie 
– gospodarki czy skarbu? Woj-
ciech Kowalczyk został bowiem 
oddelegowany z Ministerstwa 
Skarbu do Ministerstwa Go-
spodarki, ale coraz głośniej 
mówi się o tym, że już wkrótce 
to resort skarbu obejmie funk-
cje kontrolne nad spółkami 
węglowymi, bowiem i w tym 
ministerstwie koncentruje się 
nadzór nad koncernami energe-
tycznymi należącymi do Skarbu 
Państwa (PGE, Tauron, Enea). 
Nie można bowiem wykluczyć, 
że jednym z rozpatrywanych 
wariantów ratunkowych dla 
Kompanii Węglowej jest włą-
czenie niektórych jej kopalń w 
struktury koncernów energe-
tycznych. To jednak jak będzie 
wyglądał ostateczny program 
naprawczy Kompanii dowiemy 
się zapewne na początku przy-
szłego roku.

Póki co, wiceminister Ko-
walczyk nie zdradza planów, 
posługuje się jedynie ogólniko-
wymi stwierdzeniami.

– Plan naprawczy musi 
być więc realizowany na wielu 
płaszczyznach równocześnie, 
oczywiście w sposób skoordy-
nowany. Nie możemy dłużej 
czekać, musimy działać i rząd 
właśnie to robi – powiedział 
Kowalczyk. – Polskie górni-

ctwo musi być konkurencyjne i 
nowoczesne, bo inaczej za parę 
lat w ogóle go nie będzie. W tym 
obszarze liczę na zrozumienie 
wszystkich, którzy są związani 
z branżą. Jednocześnie chciał-
bym zapewnić, że w ramach 
naszych działań górnicy otrzy-
mają wsparcie. Nikt nie zosta-
nie bez pomocy – zapewnił.

Na razie konkretne propo-
zycje naprawy spółki kończą 
się na tym co prezentuje strona 
społeczna. Podczas spotkania 
związków zawodowych z za-
rządem Kompanii Węglowej 8 
grudnia górnicza Solidarność 
zaproponowała, aby wszyscy 
pracownicy spółki, którzy na-
byli uprawnienia emerytalne, 
odeszli na te świadczenia. Do-
tyczy to nie tylko emerytów za-
trudnionych na umowy o pracę, 
ale wszystkich emerytów, któ-
rzy na podstawie umów cywil-
no-prawnych świadczą różnego 
rodzaju usługi na rzecz KW. 
Według nieoficjalnych infor-
macji liczba emerytów zatrud-
nionych w Kompanii Węglowej 
na umowy o pracę przekracza 
1000 osób,  a co najmniej dru-
gie tyle osób ma podpisane z 
Kompanią umowy-zlecenia, 
umowy o dzieło i inne umowy 
cywilno-prawne na świadcze-
nie różnego rodzaju usług.

– Nasza propozycja spotka-
ła się z zainteresowaniem zarzą-
du Kompanii. Inne związki nie 
powiedziały „nie”. Nie zapadły 
jednak żadne rozstrzygnięcia 
w tej kwestii – powiedział Ja-
rosław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności. 

Górnictwo nie jest obce nowemu szefowi Kompanii, ale czy to wystarczy?

Jm
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Dał nam przykład aWS, jak 
reformować górnictwo mamy? 

W drUgiej połowie lat 
90 XX w. sytuacja górnictwa 
węgla kamiennego była rów-
nie kiepska jak dziś, spółki 
węglowe od lat przynosiły 
straty finansowe. Powołany 
w październiku 1997 r. rząd, 
na czele którego stanął pre-
mier Jerzy Buzek, postano-
wił przeprowadzić radykal-
ną, głęboką restrukturyzację 
branży, polegającą m.in. na 
likwidacji kopalń. 

masowa likwidacja 
kopalń

W okresie od początku 
stycznia 1998 r. do końca grud-
nia 2002 r. nastąpił łączny 
ubytek zdolności produkcyj-
nych górnictwa w wysokości 
34,52 mln ton. rocznie. Za-
kończono wydobycie w 13 ko-

szanie liczby kopalń. W 2004 
roku zakończono wydobycie 
w kopalni Katowice-Kleofas 
oraz Zakładzie Górniczym 
Bytom II, oprócz tego osiem 
kopalń połączono w kopal-
nie dwuruchowe. W roku 
2004 utworzono spółkę, 
którą wraz z Zakładem Gór-
niczo-Energetycznym Sobie-
ski-Jaworzno III włączono 
do powstałego w 2005 roku 
Południowego Koncernu Wę-
glowego, który po przekształ-
ceniach funkcjonuje dziś jako 
Tauron Wydobycie. 

Z dniem wejścia w życie 
ustawy o restrukturyzacji 
górnictwa z 28 listopada 
2003 uruchomiono nowe in-
strumenty dla pracowników, 
co spowodowało, że w roku 
2004 nastąpił spadek zatrud-
nienia o 9,4 tys. osób. 

Ustawa z 28 listopa-
da 2003 roku pozwoliła na 
bezwarunkowe umorzenie 
zadłużenia sektora w łącz-
nej wysokości 15,96 mld zł. 
Ponadto, odroczeniem z 31 
grudnia 2004 roku objęto 
zobowiązania w wysokości 
3,33 mld zł. Ponadto w ra-
mach realizacji postępowa-
nia oddłużeniowego na pod-
stawie ustawy z 26 listopada 
1998 roku o dostosowaniu 
górnictwa do warunków go-
spodarki rynkowej, nastąpi-
ło umorzenie zobowiązań w 
wysokości 2,18 mld zł. oraz 
odroczenie 373,3 mln zł. W 
roku 2003 łącznie umorzono 
18,14 mld zł, a odroczono 3,7 
mld zł.

Od początku 2003 roku 
do połowy roku 2006 liczba 
ścian czynnych spadła ze 144 
do 129 a średnie zatrudnienie 
zmniejszyło się ze 138,8 tys. 
do 122,3 tys. pracowników. 
Wzrosła natomiast średnie 
dobowe wydobycie z jednej 
ściany z 2909 do 3034 ton.

Złe efekty
Wzrost wydajności, popra-

wa efektywności i wyników 
finansowych to bez wątpienia 
pozytywne efekty restruktu-
ryzacji górnictwa węgla ka-
miennego. Jednak obok tych 
pozytywów pojawiły się także 
zjawiska negatywne. Do naj-
ważniejszych negatywnych 
skutków restrukturyzacji 
górnictwa należą społeczne 
skutki potężnej redukcji za-
trudnienia, przejawiające się 
wysokim wskaźnikiem bez-
robocia - na koniec grudnia 
2002 roku w woj. śląskim 
zarejestrowanych było 330,2 
tys. bezrobotnych. Lata 2001-
2003 to wielkie kłopoty na 
rynku pracy, które występo-
wały w całej Polsce, krajowa 
stopa bezrobocia sięgnęła po-
ziomu 20 proc. 

Od tego czasu bezrobo-
cie w woj. śląskim wyraźnie 
spadło - liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiato-
wych urzędach pracy w woj. 
śląskim w końcu październi-
ka 2014 r. wyniosła 174,8 tys. 
Według stanu na 30 września 
2014 r. wysokość stopy bez-
robocia w Śląskiem wynosiła 
9,8 proc. (w całej Polsce było 
to 11,5 proc.). Wojewódz-
two śląskie znajduje się na 

WśRóD licznych podpowiedzi mających pomóc w poprawie sytuacji górnictwa węgla kamiennego po-
jawia się propozycja powtórzenia reform z końca lat 90 XX wieku, które przeprowadził rząd aWS pod 
kierownictwem Jerzego Buzka. W wielu miejscowościach woj. śląskiego negatywne skutki tej reformy 
są odczuwalne do dziś. 

kopalń – spółek akcyjnych 
przeznaczonych do likwidacji 
utworzono Spółkę Restruk-
turyzacji Kopalń, a na bazie 
10 kopalń – Bytomskiej Spół-
ki Węglowej przeznaczonych 
do likwidacji utworzono By-
tomską Spółkę Restruktury-
zacji Kopalń (w 2009 r. BSRK 
włączono do SRK, która dzia-
ła do dziś). 

Rolą Spółki Restruktury-
zacji Kopalń było prowadze-
nie procesów likwidacyjnych 
w przejętych kopalniach 
zarówno dotyczących likwi-
dacji zakładów górniczych 
jak i infrastruktury po-
wierzchniowej poprzez zby-
wanie w różnych formach 
majątku likwidowanych 
kopalń i przywracanie tere-
nów poprzemysłowych do 
dalszego ich wykorzystania. 
Głównym celem utworzenia 
spółek restrukturyzacyjnych 
było oddzielenie procesów 
likwidacji kopalń od działań 
naprawczych w pozostałych 
kopalniach prowadzących 
działalność wydobywczą. 
Umożliwiło to również spraw-
niejsze adresowanie środków 
budżetowych – dotacji na 
procesy likwidacyjne. 

Od 1998 roku górnictwo 
powoli zaczęło poprawiać wy-
niki finansowe. W roku 2000 
strata netto wyniosła 1,73 
mld zł., i była mniejsza niż w 
1998 roku o ok. 59 proc. W 
2001 roku górnictwo po raz 
pierwszy od roku 1989 uzy-
skało dodatni wynik finan-
sowy netto w wysokości 182,1 
mln zł. Poprawę wyniku uzy-
skano w wyniku utrzymania 
wzrostu cen węgla pomimo 
spadku jego sprzedaży. 

Lata 1998-2002 to okres 
największego tempa zmniej-
szania potencjału górnictwa 
węgla kamiennego. Produk-
cja spadła w tym czasie ze 
116 mln ton rocznie do 102,1 
mln ton, średnie zatrudnie-
nie zmniejszyło się z 229,8 

palniach całkowicie likwido-
wanych oraz w 10 kopalniach 
częściowo likwidowanych. 
Dalsze zmniejszenie zdolności 
produkcyjnych uzyskano po-
przez likwidację rejonów, pól 

i poziomów – o 7,39 mln ton 
rocznie oraz skrócenie dłu-
gości frontu eksploatacyjnego 
w kopalniach czynnych o 5,63 
mln ton rocznie. 

W 2000 roku na bazie 4 

tys. do 143,6 tys. osób, liczba 
ścian czynnych spadła z 252 
do 151. 

Wzrosło jednak średnie 
dobowe wydobycie węgla 
handlowego z jednej ściany 
z 2050 do 2875 ton na dobę, 
oraz wydajność z 517 do 730 
ton rocznie na jednego za-
trudnionego.

Pieniądze za odejście 
z pracy

Chyba najbardziej zna-
nym w Polsce elementem 
restrukturyzacji górnictwa 
w latach 1998-2002 był Gór-
niczy Pakiet Socjalny (GPS), 
którzy przewidywał wysokie, 
jednorazowe odprawy dla 
górników dobrowolnie od-
chodzących z kopalń. GPS był 
ważnym elementem ustawy o 
restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego z roku 
1998. 

Z instrumentów Górni-
czego Pakietu Socjalnego 
skorzystało 67 tys. górników. 
Ich liczba w kolejnych latach 
przedstawiała się następu-
jąco: 1998 – 24,9 tys. osób; 
1999 – 24,4 tys. osób; 2000 
– 11,9 tys. osób; 2001 – 5,3 
tys. osób; 2002 – 0,5 tys. 
osób.

Górnicy, którzy w ramach 
GPS korzystali z jednorazo-
wej, bezwarunkowej odpra-
wy, otrzymywali 44 tys. zł. 
brutto.

Wielka konsolidacja
W roku 2003 dokonano 

największej po 1993 roku, 
kiedy to samodzielne kopal-
nie skupiono w kilku spół-
kach, restrukturyzacji orga-
nizacyjnej. Na początku roku 
2003 funkcjonowało 7 spółek 
węglowych, grupujących, lub 
będących właścicielami, 37 
kopalń, ponadto działało kil-
ka kopalń samodzielnych. 

1 lutego 2003 roku utwo-
rzono Kompanię Węglową, 
która przejęła kopalnie Gli-
wickiej, Rudzkiej, Nadwi-
ślańskiej i Rybnickiej spółki 
węglowej a także 4 zakłady 
górnicze po Bytomskiej Spół-
ce Węglowej. W rezultacie 
nastąpiło zmniejszenie liczby 
spółek węglowych do trzech: 
Kompanii Węglowej, Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego 
i Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. W trzech spółkach zgru-
powanych było 37 kopalń, 
oprócz nich 5 kopalń funk-
cjonowało jako niezależne 
podmioty. 

W latach 2004 i 2005 
następowało dalsze zmniej-
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drugim miejscu listy woje-
wództw o najniższej wartości 
tego wskaźnika, tuż za Wiel-
kopolską (7,9 proc.).

Problem jest jednak taki, 
że w woj. śląskim utrzymuje 
się duże zróżnicowanie wy-
sokości bezrobocia. W końcu 
września 2014 r. wysokość sto-
py bezrobocia w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim wynosiła 
4,6 proc. a  na przeciwległej 
pozycji znajdował się Bytom, 
gdzie wysokość  bezrobocia 
wynosiła  19,3 proc. Warto pa-
miętać, że Bytom jest jednym 
z miast najciężej dotkniętych 
reformą górnictwa. 

Miasta, w których w prze-
szłości pozamykano kopalnie 
(a często także i inne duże 
przedsiębiorstwa) borykają 
się z dużym bezrobociem. 
Tak jest w Piekarach Śląskich 
(16 proc. bezrobocia), Zabrze 
(12,8 proc. bezrobocia), Sie-
mianowice Śląskie (14 proc.), 
Świętochłowice (15,7 proc.), 
Sosnowiec (13 proc.), powiat 
będziński (15 proc.).

Nie idźmy tą drogą
Proponowane powtórze-

nie reformy z czasów AWS, 
czyli niemal masowa likwi-
dacja kopalń, doprowadzi-
łoby do kilku negatywnych 
zjawisk. Pierwszym byłoby 
oczywiste zmniejszenie zdol-
ności produkcyjnych górni-
ctwa – co przełożyłoby się 
na wzrost importu węgla z 
granicy, zarówno węgla dla 
odbiorców energetycznych i 
przemysłowych jak i domo-
wych. To oznaczałoby utrzy-
mywanie miejsc pracy nie na 
Śląsku ale gdzieś w Australii 
czy innej Indonezji lub Sta-
nach Zjednoczonych. 

Kolejnym oczywistym zja-
wiskiem byłby wzrost bezrobo-
cia, ponieważ tysiące górników 
trzeba by było zwolnić, a na 
powstanie zbliżonej liczby no-
wych miejsc pracy w regionie 
raczej nie ma co liczyć, przy-
najmniej w krótkim terminie. 
Bezrobocie, zwłaszcza trwałe, 
rodzi inne negatywne zjawi-
ska jak bieda, nierzadko łączy 
się z przestępczością, alkoholi-
zmem czy narkomanią. Dopro-
wadziłoby to do zwiększenia 
wydatków z budżetu państwa 
m.in. na pomoc społeczną dla 
niepracujących rodzin. 

Oczywiście można by 
przekupić górników i zapro-
ponować im spore odprawy 
za dobrowolne odejście z pra-
cy – ten zwyczaj jest prakty-
kowany do dziś w wielu bran-
żach, m.in. w energetyce. 
Jest to z pewnością bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, 
którym zostało kilka lat do 
emerytury, mają zapewnio-
ne inne, dobre miejsce pracy 
lub też chcą otworzyć własny 
biznes. Na pewno w takiej 
sytuacji nie znajdą się tysiące 
górników. 

Powtórka głębokiej refor-
my górnictwa z czasów rządu 
Jerzego Buzka przyniosłaby 
więc więcej szkód – zarówno 
finansowych jak i społecznych 
– niż pożytku. Pomysł ten na-
leży więc szybko odrzucić. 

Igor D. Stanisławski

Jak liberałowie chcą naprawić górnictwo? 
Centrum im. adama Smitha opublikowało raport „Przyszłość czy bankructwo? Nowoczesne górnictwo made in 
Poland”, w którym przedstawiono recepty na poprawę sytuacji w polskim górnictwie węgla kamiennego. Nie-
które propozycje są tak kuriozalne, że Centrum powinno zmienić nazwę na Kabaret im. adama Smitha. 

KONTROWERSJE Raport „Przyszłość czy bankructwo? Nowoczesne górnictwo made in Poland”

PROPOZYCJE zawarte w rapor-
cie można z grubsza podzielić na 
dwie części: pierwsza to oczy-
wiste oczywistości i zdroworoz-
sądkowe  propozycje, z którymi 
zgodzi się każdy. Druga część 
propozycji to pomysły oderwa-
ne od rzeczywistości, z czego 
ich autorzy zapewne zdają sobie 
sprawę, więc celem ich ogłosze-
nia zapewne nie jest poprawa 
sytuacji w branży górniczej lecz 
zrobienie dobrej reklamy Centrum 
im. A. Smitha. I trzeba przyznać, 
że ta strategia przyniosła ich au-
torom spore korzyści, ponieważ 
niemal wszystkie ważniejsze 
media ekonomiczne zajęły się 
raportem. 

Czy w Polsce będzie węgiel 
z Polski?

Autorzy raportu przyznają, 
że węgiel przynajmniej przez 
kilkadziesiąt najbliższych lat bę-
dzie niezmiennie podstawą bez-
pieczeństwa energetycznego w 
Polsce i nawet zakładając scena-
riusz budowy elektrowni atomo-
wej (a ta w wersji optymistycznej 
mogłaby ruszyć w połowie lat 
20. XXI wieku) jak na razie więk-
szość energii elektrycznej będzie 
wytwarzana z węgla – zarówno 
kamiennego, jak i brunatnego. 

- Dobrze jednak, by udało się 
tak zrestrukturyzować kopalnie, 
by elektrownie w Polsce opalane 
były rodzimym paliwem – ale nie 
ze względu na polecenie politycz-
ne, tylko ze względów ekono-
micznych – czytamy w raporcie. 

Zmiany w kodeksie pracy 
pomogą górnictwu?

W dokumencie napisano, że 
aby polskie kopalnie były konku-
rencyjne, potrzebne jest zapla-
nowanie ich działań zarówno w 
krótkim, jak i w długim czasie. 
Słusznie zwrócono uwagę, że 
nie mogą to być jedynie działania 
doraźne aÌ la Kazimierz-Juliusz, 
gdzie z udziałem premiera „gasi 
się pożar”. Konieczne są działa-
nia systemowe. 

Konkretne propozycje dzia-
łań systemowych budzą jednak 
spore zdziwienie. Centrum im. 
Adama Smitha proponuje m.in. 
nową ustawę górniczą na lata 
2016-2027 znoszącą m.in. - jak 
to określono – „archaiczne i nie-
przystające do rzeczywistości” 
zapisy Karty górnika i pozwala-
jąca na uporządkowanie kwestii 
wynagrodzeń, które stanowią 
obecnie ponad 50 proc. kosz-
tów stałych w branży węglowej, 
a wynagrodzenie górnika ma 
ok. 25 składowych. łącznie te 
„sztywne” dodatki stanowią oko-
ło 10 proc. płac ogółem, a tym 
samym co najmniej 5 proc. łącz-
nych kosztów przedsiębiorstwa. 

Zaproponowano także zmia-
ny w ustawie o związkach zawo-
dowych. W przypadku sektora 
węglowego chodziłoby o znie-

sienie obowiązku odprowadzania 
składek na związki zawodowe 
przez pracodawcę. 

Sugeruje się również 
zmiany w Kodeksie pracy.

Do ważniejszych propozycji 
zmian w Kodeksie pracy należą 
zmiany dotyczące przepisów o 
reprezentatywności związków 
zawodowych – chodzi o zmiany 
w Kodeksie pracy podwyższają-
cego procentowy próg reprezen-
tatywności zakładowej organiza-
cji związkowej np. do 30 proc. 
wszystkich pracowników zatrud-
nionych w danej firmie. 

Autorzy raportu oceniają, że 
niezbędne jest prawne uporząd-
kowanie sytuacji dotyczącej pro-
wadzenia sporów zbiorowych tak, 
aby niemożliwe stało się m.in. ich 
przeciąganie w nieskonìczonosìcì 
lub doprowadzenie do legalnego 
strajku na mocy nielegalnego 
sporu zbiorowego. 

Nie jeść i nie strajkować
Zaproponowano także wyłą-

czenie możliwości prowadzenia 
takiego strajku w miejscach, 
gdzie mogłoby to spowodować 
zagrożenie dla życia lub zdro-
wia strajkujących pracowników 
oraz osób postronnych – chodzi 
oczywiście o strajki podziemne 
(najdłuższy w historii polskiego 
górnictwa miał miejsce w Budry-
ku na przełomie 2007 i 2008 r. i 
trwał 46 dni). 

W raporcie wskazano, że 
przepisy dotyczące wydawania 
posiłków i napojów profilaktycz-
nych należy dostosować do wa-
runków i praktyk wstępujących 
w kopalniach, a w braku takiej 
możliwości – uchylić. Wydawa-
nie gorących posiłków pod zie-
mią nie wydaje się racjonalne. 
Dla uniknięcia sporów między 
pracodawcami a pracownikami 
kwalifikowanie poszczególnych 
miejsc pracy jako związanych 
ze szczególnymi uprawnieniami 
pracowników należy sprofesjo-
nalizować i powierzyć zakładom 
medycyny pracy lub certyfikowa-
nym laboratoriom. 

Jak przekonują autorzy ra-
portu, wszelkie relacje zbiorowe 
w kopalniach należy oprzeć na 
takich zasadach, jak w innych 
zakładach pracy. Obecnie zatem 
podstawą wszelkich tego typu 
dokumentów powinien zostać 
Kodeks pracy i oparte o niego za-
kładowe układy zbiorowe pracy. 
Przyjęcie takich rozwiązań spra-
wiłoby, że tzw. dodatki do pensji 
stałej miałyby faktycznie charak-
ter motywacyjny, a tym samym 
wpłynęłyby na zwiększenie efek-
tywności pracy w kopalniach. 

Ile by tu zabrać górnikom?
Spora część raportu została 

poświęcona górniczym płacom. 
Teza z tego wynika jedna – gór-
nicy zarabiają za dużo więc na-

leży im obciąć wynagrodzenia. 
W praktyce, zdaniem liberałów, 
miałoby to wyglądać tak.  W 
raporcie poinformowano, że w 
2013 r. średnia płaca brutto w 
górnictwie węgla kamienne-
go wyniosła  6744 zł brutto (to 
średnia pracowników dołu, po-
wierzchni, ale i zarządu). Zakła-
dając, że czternastka ma właśnie 
taką wysokość, to jej skasowa-
nie skutkowałoby brakiem ko-
nieczności wypłaty ponad 700 
mln zł w skali roku przez spółki 
węglowe. Z kolei, gdy skasowa-
ne zostaną flapsy, to przyjmując 
średnią z kopalń w wysokości 
16,5 zł za dniówkę mamy w skali 
roku ok. 300 mln zł. 

Kolejna rzecz na którą zwró-
cono w raporcie to węgiel eme-
rycki. Autorzy powołali się na 
Ministerstwo Gospodarki, które 
wyliczyło, że 355 mln zł w skali 
roku kosztują 3 tony deputatu dla 
każdego emeryta (a uprawnienia 
dotyczą ok. 250 tys. osób). Bli-

sko drugie tyle kosztują deputaty 
węglowe dla aktualnych pracow-
ników kopalń węgla kamiennego. 

Z pewnością warto się za-
stanowić nad zmianą wypłaty 
deputatów dla emerytów – skoro 
nie są pracownikami spółek wę-
glowych, to nie one powinny je 
wypłacać tylko np. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych (ZUS). Ta-
kie proste rozwiązanie z miejsca 
zmniejszyłoby obciążenia firm 
górniczych. 

Górnik do bicia
W ostatnich tygodnia gór-

nictwo węgla kamiennego stało 
się dobrym obiektem do bicia 
– za krytykowanie tej branży 
biorą się często osoby nie ma-
jące o niej żadnej wiedzy, które 
kopalnie znają tylko ze zdjęć z 
telewizji. Jako winnych złej sytu-
acji górnictwa przedstawiani są 
górnicy, którzy zamiast godzić 
się na śmieciowe umowy o pra-
cę domagają się respektowania 

istniejącego prawa, w tym Ko-
deksu pracy. Znacznie rzadziej 
mówi się niekompetentnych 
politykach czy kierownictwach 
spółek węglowych, które decy-
dują o tym, jak funkcjonują firmy 
węglowe. 

Warto tu przypomnieć dane 
Górniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej (GIPH) z których 
wynika, że w 2013 r. z tytułu 
obligatoryjnych obciążeń górni-
ctwo węgla kamiennego zapła-
ciło do budżetu państwa, gmin 
górniczych, funduszy i innych 
państwowych instytucji ponad 
7,12 miliarda złotych! Na jedną 
tonę wydobytego węgla przy-
padało 100 zł obciążeń! Gdyby 
zmniejszyć część tych obciążeń 
i zacząć lepiej kierować spółkami 
węglowymi to miałyby one szan-
sę szybkiego wyjścia na prostą, 
co odbyłoby się z pożytkiem dla 
budżetu państwa i samorządów. 

Igor D. Stanisławski
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Bogdanka walczy 
z australijczykami o złoże węgla 
KoPalNia Bogdanka stara się o zdobycie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża K-6 i 
K-7 na lubelszczyźnie. o to samo walczy australijska grupa Prairie Downs metals limited. Póki co, au-
stralijczycy są bliżej celu. 

Bogdanka sięgając po nowe złoża w dużej mierze wykorzystałaby swoją już istniejącą infrastrukturę.

Pełnych radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, szczęścia i wszelkich sukcesów 

w Nowym Roku 
życzy Węglokoks S.A.

Wesołych Świąt!

MinisterstWO Śro-
dowiska 12 listopada 2014 
r. utrzymało w mocy zaskar-
żoną przez Lubelski Wę-
giel Bogdanka decyzję z 5 
września 2014 r. o odmowie 
udzielenia koncesji na wydo-
bywanie węgla kamiennego 
ze złoża „Lubelskie Zagłębie 
Węglowe – obszar K-6 i K-
7”, leżącego na terenie gminy 
Cyców. Bogdanka zapowie-
działa, że złoży skargę na de-
cyzję resortu środowiska do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie.

Wadliwa decyzja 
ministerstwa

- Decyzja Ministerstwa 
Środowiska jest według nas 
wadliwa, dlatego też nie 
składamy broni w walce o 
koncesję na obszar K-6-7. 
Zgodnie z naszymi wcześ-
niejszymi deklaracjami, 
rozstrzygnięcie sporu znaj-
dzie swój finał na drodze 
sądowej. Przyznanie kon-
cesji na K-6-7 naszej spół-

ce, to nie tylko rozwiązanie 
zapewniające zagospoda-
rowanie nowych, perspek-
tywicznych obszarów przez 
Bogdankę, dostarczającą 
ponad 25 proc. węgla dla 
polskich elektrowni. To tak-
że gwarancja, że złoża w tym 
sąsiadującym z Bogdanką i 
rozpoznanym już obszarze 
zostałyby wykorzystane w 
sposób najbardziej efek-
tywny i racjonalny, co leży 
przecież w żywotnym inte-
resie Skarbu Państwa. Nie 
sposób zgodzić się także z 
przesłanką odmowy udzie-
lenia koncesji w postaci tzw. 
„interesu publicznego - po-

wiedział Zbigniew Stopa, 
prezes zarządu Bogdanki. 

Jak zapewnia, niezależ-
nie od działań podjętych w 
związku z obszarem K-6-7, 
Bogdanka kontynuuje prace 
mające na celu zapewnienie 
rozwoju w kierunku północ-
nym, poprzez przygotowanie 
dokumentacji koncesyjnych 
na wydobycie w obszarach 
Ostrów i Orzechów, na które 
posiada już koncesje rozpo-
znawcze. 

- Nasze obecne zasoby 
operatywne zapewniają ży-
wotność kopalni do około 
2034 roku, jednak chcieliby-
śmy je co najmniej podwoić 
przed 2020 rokiem - dodał 
Zbigniew Stopa.

Wniosek do Ministerstwa 
Środowiska na wydobycie 
w obszarze K-6-7 Bogdanka 
złożyła 20 grudnia 2013 r. 
Jednak Minister Środowiska 
udzielił na tym obszarze w 
2012 roku czterech konce-
sji na rozpoznawanie złoża 
węgla kamiennego na rzecz 

spółki PD Co, należącej do 
Prairie Downs Metals Limi-
ted. Koncesja została udzie-
lona na rozpoznanie złóż 
obejmujących 184 kilome-
try kwadratowe terenów w 
gminach Cyców, Wierzbica, 
Siedliszcze i Urszulin, po-
łożonych w pobliżu kopalni 
Bogdanka. 

ochrona interesu 
publicznego?

- Konieczne było rozwa-
żenie i pogłębiona analiza 
wszystkich argumentów 
przedstawionych przez stro-
ny postępowania. Organ 

koncesyjny zbadał nie tylko 
wymogi formalne wniosku 
Lubelskiego Węgla Bogdan-
ka, ale rozważył także oko-
liczności, czy w niniejszym 
stanie faktycznym zacho-
dzą przesłanki do odmowy 
udzielenia koncesji określo-
ne w Prawie geologicznym i 
górniczym tj. sprzeciwianie 
się interesowi publicznemu, 
w szczególności związanemu 
z bezpieczeństwem państwa 
lub ochroną środowiska w 
tym z racjonalną gospodarką 
złożami kopalin – informuje 
resort środowiska. 

Według Ministerstwa 
Środowiska udzielenie kon-
cesji na wydobywanie węgla 
kamiennego ze złoża, na któ-
re uprzednio udzielono kon-
cesji na rozpoznawanie tego 
złoża przekreśla sens geolo-
giczny dalszego rozpoznawa-
nia kopaliny w tym obszarze, 
powoduje bezprzedmioto-
wość udzielonej koncesji na 
rozpoznawanie i może naru-
szyć prawa do korzystania z 

przestrzeni górotworu okre-
ślone w umowie o ustanowie-
niu użytkowania górniczego 
zawartej ze spółką PD Co. 

- Działanie takie stałoby 
w sprzeczności z ochroną in-
teresu publicznego, a organ 
koncesyjny nie może podej-
mować decyzji, które podwa-
żają zaufanie podmiotów do 
organu, oraz podstawowych 
zasad określonych w Konsty-
tucji RP tj. zasady zaufania 
obywateli do państwa oraz 
zasady ochrony interesów 
w toku. Udzielenie koncesji 
na wydobywanie w sytuacji 
trwającego rozpoznawania 
złoża, byłoby także sprzecz-

ne z zasadami racjonalnej 
gospodarki złożami kopalin 
– ocenia Ministerstwo Śro-
dowiska.  

Kopalnia Bogdanka 
przypomina jednak, że złoża 
w gminie Cyców zostały już 
rozpoznane i posiadają jedną 
z najwyższych kategorii - C1 
– pozwalającą na przygoto-
wanie wniosku o koncesję 
wydobywczą. Dokumenta-
cja geologiczna pochodzi z 
1976 r. i PD Co. przekonuje, 
że jest ona przestarzała, dla-
tego złożyła swój wniosek o 
rozpoznanie złóż. Bogdanka, 
nie bez racji  zapewnia, że 
dokumentacja jest aktualna, 
ponieważ warunki geologicz-
ne się nie zmieniły.

Zarobią prawnicy
Obecnie spółka PD Co. 

przygotowuje wstępne stu-
dium wykonalności, które 
zawierać będzie rozpozna-
ne szczegółowe uwarunko-
wania, m.in. geologiczne, 
dla budowy kopalni. Stu-
dium ma być ukończone w 
połowie 2015 r. Na przeło-
mie 2015 i 2016 r. spółka 
zamierza wystąpić o kon-
cesję wydobywczą. Po uzy-
skaniu koncesji, pod koniec 
2016 r., PD Co. planuje roz-
poczęcie budowy kopalni. 
Jeżeli spółka otrzyma kon-
cesję wydobywczą w 2016 
r., to wydobycie węgla mo-
głoby ruszyć w 2021 lub w 
2022 r. 

Koszt planowanej inwe-
stycji to ok. 2,5 mld zł. Ko-
palnia ma nosić imię Jana 
Karskiego, emisariusza pol-
skiego państwa podziemne-
go. Nowa kopalnia ma wy-
dobywać ok. 7-10 mln ton 
węgla rocznie a zatrudnienie 
ma w niej znaleźć ok. 2 tys. 
pracowników. 

Można się spodziewać, 
że ani Bogdanka ani PD Co. 
nie zrezygnują z walki o zło-
ża K-6-7 i czeka ich jeszcze 
kilka lat sądowych batalii. 
Poza sądowymi starciami 
pozostaje jeszcze biznesowa 
logika – przemawiająca w 
tym przypadku na korzyść 
Bogdanki. Sporne złoża K-
6-7 sąsiadują z obszarem 
Bogdanki więc sięgnięcie po 
węgiel z nowych zasobów 
przez Bogdankę byłoby dużo 
prostsze, tańsze i bardziej 
efektywne. Bogdanka się-
gając po nowe złoża w dużej 
mierze wykorzystałaby swoją 
już istniejącą infrastruktu-
rę. Inwestycja australijskiej 
grupy będzie więc droższa i 
dłuższa. Nie można też oczy-
wiście wykluczyć wariantu, 
że po pewnym czasie Austra-
lijczycy „przemyślą” sprawę 
i zaproponują Bogdance, że 
zrezygnują z walki o złoża w 
zamian za drobną opłatę. 

Igor D. Stanisławski 
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W oczekiwaniu na sprawiedliwy wyrok

metan w kopalniach – zagrożenie i szansa
Cała Polska w październiku br. śledziła wydarzenia w kopalni Mysłowice-Wesoła, gdzie doszło do tragicznego wypadku. Zagroże-
nie metanowe w kopalniach węgla niestety będzie rosnąć, spółki węglowe będą musiały sobie z tym poradzić. Doskonałym spo-
sobem na zmniejszenie zagrożenia metanowego, pozwalającym przy okazji na dodatkowy zarobek dla kopalń, jest wykorzystanie 
metanu m.in. do produkcji energii elektrycznej. 

BEZPiECZEŃSTWo i EKoNomia

UJMOWANIE i energetyczne wykorzysta-
nie metanu nie jest oczywiście nowym 
pomysłem, lecz praktyką stosowaną w 
polskich kopalniach od lat. Chodzi jednak 
o zwiększenie ilości wykorzystywanego 
metanu. 

Najwięcej metanu występuje w ko-
palniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
(JSW). W 2013 r. w kopalniach JSW w 
trakcie prowadzenia robót górniczych 
zostało uwolnione 341 mln m sześć. me-
tanu. Odmetanowaniem ujęto 131 mln m 
sześć., co oznacza, że efektywność od-
metanowania wyniosła 38 proc. Z ujętego 
metanu wykorzystano 104 mln m sześć., 
czyli 79 proc.

W Kompanii Węglowej w 2013 r. w 
procesie eksploatacji węgla uwolniono 
324,3 mln m sześć metanu. Na powierzch-
nię ujęto systemami odmetanowania 92,9 
mln m. sześć metanu. W 2013 roku zago-
spodarowano przy wytwarzaniu ciepła 8,4 
mln m  sześć. metanu i wyprodukowano 
236 tys. GJ energii cieplnej. Ilość ta wy-
starcza na ogrzanie około 11 tys. miesz-
kań w ciągu roku. Dodatkowo, w 2013 r. w 
kopalniach KW zagospodarowano w sześ-
ciu silnikach gazowych prawie 12 mln m 
sześć. metanu  i wyprodukowano ponad 

39 tys. MWh energii elektrycznej. Wiel-
kość ta wystarcza na pokrycie rocznego 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
15 tys. gospodarstw domowych. 

Metan wykorzystywany jest także w 
Katowickim Holdingu Węglowym (KHW). 
W Zakładzie Energetyki Cieplnej (spółki 
zależnej KHW) w roku 2013 r. wyproduko-
wano 46,8 tys. MWh energii elektrycznej 
oraz 384 tys. GJ ciepła. 

Z informacji Wyższego Urzędu Gór-
niczego (WUG) wynika, że w 2013 r. w 
polskich kopalniach węgla kamiennego 
wydzieliło się 847,8 mln metrów sześcien-
nych metanu. Metanowość względna, czyli 
ilość metanu w przeliczeniu na tonę węgla, 
wyniosła 11,1 m sześć na tonę. W 2013 r.  
odmetanowaniem ujęto 276,6 mln m sześć 
(czyli 32,6 proc.) z czego gospodarczo 
wykorzystano 187,7 mln m sześć. (67,8 
proc.).

Zwiększeniu wykorzystania metanu 
ujmowanego z kopalń mogłyby pomóc 
proste zmiany prawne. Już kilka lat temu 
branża górnicza postulowała, aby metan 
z kopalń potraktować jako paliwo odna-
wialne a energię wyprodukowaną z meta-
nu traktować jak energię z odnawialnych 
źródeł. Jest to dlatego ważne, że energia 

z odnawialnych źródeł korzysta ze wspar-
cia, które jest większe, niż energia wypro-
dukowana metanu. 

Średnioważona cena praw majątko-
wych zielonej energii (czyli tzw. zielonych 
certyfikatów) ze wszystkich transakcji 
zawartych w listopadzie 2014., wyniosła 
182,90 zł za 1 megawatogodzinę (MWh). Z 
kolei listopadowa średnioważona cena dla 
instrumentu wsparcia dla energii z metanu 
(czyli fioletowych certyfikatów) wyniosła 
60,96 zł za MWh – a więc blisko 3 razy 
mniej niż było to w przypadku energii z 
OZE. 

Zmiana kwalifikacji energii z metanu 
na OZE pozwoliłaby więc spółkom węglo-
wym na znaczne zwiększenie przychodów 
ze sprzedaży energii i zachęciłoby kopal-
nie do kolejnych inwestycji w ujmowanie 
i wykorzystywanie metanu. Politycy i de-
cydenci lubią mówić, że bezpieczeństwo 
w górnictwie jest priorytetem i szukają 
różnych, często dziwacznych, sposobów 
na poprawę sytuacji branży. W przypadku 
metanu podjęcie decyzji byłoby stosunko-
wo proste. Co ważne, nie przełożyłoby się 
to w znaczący sposób na podwyżki cen 
energii dla odbiorców. 

Igor D. Stanisławski

KaToWiCE 

Protest przeciw 
„śmieciówkom”

PROTEST zorganizowali pra-
cownicy spółki Atos, która do tej 
pory ochraniała Zakład Górniczy 
Sobieski w Jaworznie oraz Za-
kład Górniczy Janina w Libiążu. 
Przetarg na usługi ochroniarskie 
w tych kopalniach wygrała agen-
cja DGP Security Partner, która 
proponuje pracownikom jedynie 
umowy-zlecenia. Ochroniarzy 
protestujących przeciwko takim 
warunkom wsparli górnicy z ko-
palni Bobrek-Centrum oraz pra-
cownicy Konsorcjum Ochrony 
Kopalń. Na transparentach napi-
sali m.in. „Majątku korporacji bro-
nią śmieciówki”, „Stop łamaniu 
praw pracowniczych” i „Ochrona 
specjalna strefa wyzysku”.

Przewodniczący Solidarności 
w KOK Wiesław Różański pod-
kreślił, że firma, która wygrała 
przetarg ogłoszony przez Tau-
ron Polska Energia, zaoferowała 
dumpingową cenę. - Przy takich 
cenach pracownicy muszą zo-
stać zatrudnieni na umowy śmie-

ciowe. Jesteśmy tutaj, żeby ich 
wesprzeć. Oni chcą pracować na 
normalnych umowach i zgodnie z 
Kodeksem pracy. To jest ich pod-
stawowe prawo – powiedział.

O sposobie, w jaki agencja 
DGP Security Partner zatrudnia 
pracowników, mówiła podczas 
pikiety Elżbiera Siuda z ochrony 
jaworznickiej kopalni. Podkreśliła, 
że ludzie dostają do wypełnienia 
druki in blanco oraz oświadcze-
nie o dobrowolnym zrzeczeniu się 
umowy o pracę. Zaznaczyła, że 
pracownicy spółki Atos, którzy od 
kilku tygodni organizują protesty 
przeciwko umowom śmieciowym 
są szykanowani. - Szefostwo tłu-
mi nasze bunty. Są robione listy, 
na które wpisywane są osoby 
uczestniczące w pikietach. Już 
wiemy, że u nowego pracodawcy 
nie zostaną zatrudnione na ja-
kichkolwiek warunkach – mówiła 
Elżbieta Siuda.

 Aga

HALEMBA Czy odpowiedzialni za katastrofę z 2006 r. poniosą odpowiedzialność? 

NiE JESTEm winny i nie czuję się winny tego, co się stało – oświadczył przed gliwickim sądem Kazimierz D., były dyrektor 
kopalni Halemba, oskarżony w związku z katastrofą, do której doszło w tym zakładzie w 2006 r. W wybuchu metanu i pyłu 
węglowego zginęło tam 23 górników.

sąd Okręgowy w Gliwicach wy-
słuchał „ostatniego słowa” oskar-
żonych. Jest to już ostatnia czyn-
ność przed ogłoszeniem wyroku, 
w procesie toczącym się już ponad 
sześć lat.

Prokuratura oskarżyła D. o 
sprowadzenie niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia górników, co 
skutkowało śmiercią 23 osób i za-
żądała dla niego siedmiu lat wię-
zienia. Kazimierz D. jest najwyżej 

postawioną w górniczej hierarchii 
osobą, która usłyszała w tej sprawie 
zarzuty.

D. broni się wskazując, że bada-
jący okoliczności wybuchu eksper-
ci nie wskazali, dlaczego do niego 

doszło, a prokuratorski zarzut – że 
przełożeni dopuścili się „zamachu” 
na życie górników – uważa za nie-
dorzeczny. D. przekonywał przed 
sądem, że życie ludzkie było i jest 
dla niego najwyższą wartością.

– Jeśli facet się obroni to ozna-
cza, że nie ma na tym świecie 
sprawiedliwości, nie będzie prze-
strogi dla innych menadżerów 
górniczych, którzy dla pieniędzy 
ryzykują ludzkim życiem – przeko-
nuje Józef Kowalczyk, szef zakła-
dowej komisji NSZZ Solidarność. 
– Kierownik ruchu zakładu zawsze 
ponosi odpowiedzialność za zda-
rzenia w kopalni. Jeśli Kazimierz 
D. twierdzi, że jest inaczej to kpi 
sobie z górników, którzy wówczas 
zginęli, z ich rodzin i bliskich oraz 
wszystkich innych osób poszkodo-
wanych wówczas.

Wcześniej przed sądem wystą-
pił b. główny inżynier ds. wentylacji 
kopalni i kierownik jej działu wen-
tylacji Marek Z., na którym ciążą 
najpoważniejsze zarzuty – sprowa-
dzenia katastrofy. Także on uważa 
je za chybione. Wniósł o sprawied-
liwy wyrok.

W rudzkiej Halembie nikt jed-
nak nie ma wątpliwości, że śmierć 
23 górników, była wynikiem bez-
myślności i pazerności ich prze-
łożonych, którzy wysłali ich po 
nikomu niepotrzebny złom. Kilka 

miesięcy wcześniej w Halembie 
zawalił się 250-metrowy chodnik. 
Wówczas cudem udało się uwolnić 
uwięzionego pod ziemią Zbyszka 
Nowaka.

Pod ziemią pozostał jednak 
sprzęt. Z jego wyciąganiem musia-
no się śpieszyć. Okręgowy Urząd 
Górniczy nakazuje bowiem za-
mknięcie ściany w pokładzie 506/
E. W tym czasie udało się wywieźć 
kombajn i przenośnik ścianowy. 
Do wyciągnięcia pozostały jeszcze 
sekcje obudowy typu Glinik-08/22 
pochodzące jeszcze z lat 80. Dyrek-
tor Halemby, Kazimierz D., wpada 
wówczas na genialny pomysł, że do 
ratowania maszyn zatrudni firmę 
zewnętrzną. Rozpisuje przetarg. 
Ochotę na jego wygranie i tym sa-
mym na zgarnięcie pół miliona zło-
tych ma prezes firmy Mard, Marian 
D. Ale by przetarg był ważny, mu-
szą wziąć w nim udział co najmniej 
dwie firmy. Prezes D. (także zasiada 
na ławie oskarżonych) dogaduje się 
więc z firmą Góreks. Preparują do-
kumenty. Mard z niższą ofertą wy-
grywa. Jak ustalono w toku śledz-
twa wartość przetargu przekroczyła 
wartość obudowy.

Dziś oskarżeni wnoszą o spra-
wiedliwy wyrok. Na taki też liczy 
cała społeczność Halemby. 

Jm

Ponad 100 pracowników ochrony demonstrowało 16 grudnia przed 
siedzibą Tauron Polska Energia w Katowicach. Ochroniarze sprzeci-
wiają się umowom śmieciowym i coraz gorszym warunkom pracy. 
- Chcemy pracować, nie wegetować. My też mamy rodziny – podkre-
ślali uczestnicy pikiety.
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ZG SoBiESKi 
– Pozwólcie mi zacni Gwarko-

wie, spotkanie nasze otworzyć, oraz 
powitać wespół z Wami z należytym 
dostojeństwem i czcią, naszych zac-
nych Gości – tymi słowy rozpoczął 
XXIV Karczmę Piwną NSZZ Soli-
darność w ZG Sobieski przewodni-
czący Waldemar Sopata.

Do zacnego Prezydium w Spra-
wach Piwnych Nigdy Nieomylnego 
przewodniczący Sopata zaprosił 
Prezesa Karczmy Wincentego Haj-
dę, który do współpracy zaprosił 
dyrektora ZG Sobieski Wojciecha 
Kamińskiego, prezydenta Jaworzna 
Pawła Silberta, Przewodniczące-
go Rady Miejskiej, Pana Wiesława 
Więckowskiego, Przewodni-
czącego Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
Pana Dominika Kolorza i Prze-
wodniczącego Sekcji Górni-
ctwa Pana Jarosława Grzesika. 
Już w trakcie zabawy do zac-
nego prezydium dołączył Prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Na początku imprezy po 
wprowadzeniu sztandarów 
związku oraz po odegraniu 
hymnu górniczego uczczono 
chwilą ciszy pamięć tych, którzy 

BARBÓRKA 2014  Karczmy Piwne NSZZ Solidarność

Tradycyjne ucztowanie

PG SilESia
Jako że potomkami starych 

Gwarków się mienimy, Tako i trady-
cje naszych praojców podtrzymać 
nam trzeba. A w kronikach napisa-
no, że gwarkowie Silesiańscy po 
Znojnym trudzie, raz do czasu, 
przy piwie przednim a kratofilach 
uciesznych i pieśni sposobnej czas 
spędzić lubili…

Tymi słowami Włodarz spot-
kania gwarków ze starej i nowej 
strzechy, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” Dariusz Dudek 
rozpoczął XV Karczmę Piwną 
związku w PG Silesia w Czechow-
icach-Dziedzicach.

Tradycyjnym pochodem Lisa 
Majora oraz skokiem przez „skórę”, 

którą trzymali Dyrektor KRZG 
Bronisław Gaj oraz przewodniczący 
Dariusz Dudek, czterech nowych 
adeptów sztuki górniczej, zostało 
mianowanych i przyjętych przez 
Prezesa Zarządu PG Silesia Michała 
Hermana, w poczet braci górnic-
zej PG Silesia. Następnie zostali 
powołani kontrapunkci ławy prawej 
i lewej i od tego momentu rozpoczęła 
się rywalizacja pomiędzy ławami 
na śpiew, konkursy i zabawę. Dobry 
humor nie opuszczał biesiadujących 
gwarków do samego końca imprezy, 
a zgromadzeni zgodni byli co do 
tego, że była to najlepsza Karczma 
Piwna. 

Następnie do górniczego 
stanu zostali przyjęci symbo-
licznie adepci tego trudnego 
fachu, a skacząc przez skórę 
potwierdzili gotowość do cięż-
kiej pracy.

Jak na karczmę przystało 
najważniejszym elementem 
jej przebiegu było oczywiście 
piwo i jego degustacja, ale 
zespół, który zagospodarował 

muzyczno-artystyczną część wie-
czoru nie dał odpocząć od atrakcji 
i serwując wciąż znane biesiadne 
pieśni, zapraszał do zabaw i kon-
kursów, w których górnicy musieli 
wykazać się siłą fizyczną, spraw-
nością oraz polotem i refleksem.

Był i bardzo wzruszający mo-
ment, kiedy to przeprowadzono li-
cytację jednej z ikon stworzonych 
na bazie belki ze spalonej katedry w 
Sosnowcu. Ikona została wylicyto-
wana i sprzedana za 1000 złotych. 
Jak co roku wśród gości było mnó-
stwo przyjaciół NSZZ Solidarność 
a także wielu zaprzyjaźnionych 
członków Solidarności z miasta Ja-
worzno.

oddali swoje życie na posterunku 
pracy.
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Grozi nam katastrofa
– JEśli zarządzający polskim górnictwem od 7 lat politycy Platformy obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa ludo-
wego nie zdecydują się na prawdziwy dialog i poważne traktowanie Górnego śląska to los całego regionu będzie 
przesądzony – mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopex-Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów Sa (Kopex-PBSz) Wojciech Trybuchowski. Z liderem zakładowej „S” rozmawiamy o sytuacji jednej z czoło-
wych firm górniczych w kontekście fatalnych wyników polskich spółek węglowych.

 
 zgOdnie z przewidywaniami, 
dobiegający końca rok okazał 
się dla polskiego górnictwa nie-
zwykle trudny. A polskie gór-
nictwo to nie tylko największe 
spółki węglowe i kopalnie funk-
cjonujące poza ich strukturami, 
ale również firmy świadczące 
usługi na rzecz sektora. jedną 
z bardziej znaczących w tym 
segmencie jest niewątpliwie 
Kopex-Przedsiębiorstwo Budo-
wy szybów sA. jakie nastroje 
panują wśród pracowników 
Kopex-PBsz w tak trudnym 
czasie?

Myślę, że mimo wielu sygnałów 
o pogarszającej się sytuacji, nasi pra-
cownicy do końca listopada mogli nie 
zdawać sobie sprawy z dramatycznej 
sytuacji, w jakiej znajduje się polskie 
górnictwo. Wydarzenia z ostatnich 
tygodni sprawiły jednak, że wielu 
zaczęło odczuwać lęk przed utratą 
pracy.

jak pogarszająca się sytu-
acja Katowickiego Holdingu 
Węglowego sA, Kompanii Wę-
glowej sA oraz jastrzębskiej 
spółki Węglowej sA może wpły-
nąć na przyszłość Kopex-PBsz i 
pracowników firmy?

Brak pieniędzy spowodował 
ograniczenie inwestycji ze strony 
spółek węglowych. Zarządzający ko-
palniami, walcząc o przetrwanie, w 
sposób naturalny w pierwszej kolej-
ności muszą realizować zobowiąza-
nia w stosunku do swoich załóg. W 
sytuacji, w której nie wiemy co nam 
przyniesie kolejny tydzień, trudno o 
trafną prognozę tego co się może wy-
darzyć w roku 2015. Wiem, że górni-

Każdy chyba sobie zdaje sprawę, co to 
oznacza dla zatrudnionych tam ludzi. 
I nie będzie to nic nowego, bo kto dzi-
siaj pamięta, że były tak duże i bar-
dzo dobre firmy jak PRG Bytom, PRG 
Rybnik czy PRG Sosnowiec? Kopex-
PBSz niezmiennie istnieje od 1945 
roku i wierzę, że w przyszłym roku 
będzie obchodzić swoje 70-lecie.

jak jednak wcześniej usły-
szeliśmy, część pracowników 
zaczęła się obawiać o przyszłość 
swoich miejsc pracy. Co sprawi-
ło, że ten lęk się pojawił, choć 
wcześniej go nie było?

Na przykład to, że nawet jak poja-
wiają się przetargi to firmy startujące 
do nich proponują ceny nierealne w 
stosunku do rzeczywistych kosztów 
realizacji. Przykro mi o tym mówić, 
ale przychodzi nam konkurować z 
przedsiębiorstwami, w których nie-
jednokrotnie miesięczny zarobek 
pracownika zatrudnionego pod zie-
mią wynosi netto dwa tysiące złotych 
i często jest to jedyne otrzymywane 
świadczenie. Mogę jednak zapewnić, 
że jako przewodniczący Związku zro-
bię wszystko, by i z tej obecnej sytu-
acji pracownicy Kopex-PBSz wyszli 
bez szwanku.

na czym nszz „solidar-
ność” zamierza się skupić, by 
bezpiecznie przeprowadzić 
załogę przez ten największy w 
ostatnich latach kryzys?

Bezwzględnie i przede wszystkim 
na ratowaniu miejsc pracy. Mamy 
świadomość tego, że jesteśmy naj-
większą i najskuteczniejszą organi-
zacją związkową w Grupie Kopex, 
więc to na nas ciąży największa od-
powiedzialność za przedsiębiorstwo 

ctwo bez inwestycji nie ma szans na 
obniżenie kosztów wydobycia. Dla 
nas jednak pytanie zasadnicze brzmi 
– czy w najbliższym czasie będą re-
alizowane jakiekolwiek inwestycje 
w Kompanii, Holdingu czy Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej? W tej chwili 
Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów SA jest w trakcie realizacji 
kilku kontraktów, które – zgodnie z 
harmonogramami – będą kontynuo-
wane w roku 2015. Występują jednak 
poważne problemy z pozyskiwaniem 
nowych zleceń dla pracowników za-
trudnionych na kontraktach, których 
realizacja dobiega końca.

dziesięć lat temu też prze-
żywaliście trudny okres. Czy z 
perspektywy związkowca, któ-
ry pamięta tamte czasy, zapo-
wiada się powtórka?

Przypomnę, że jesteśmy jednym 
z nielicznych przedsiębiorstw, które-
mu udało się przetrwać trudny okres 

transformacji polskiego górnictwa. 
Brak płynności finansowej doprowa-
dził do sytuacji skrajnej – w latach 
2001-2004 nasza załoga nie otrzy-
mywała wynagrodzeń. Firma zale-
gała wobec każdego z pracowników z 
czterema wynagrodzeniami. Wysiłek 
i poświęcenie ze strony załogi spra-
wiły, że ratowanie przedsiębiorstwa 
zakończyło się sukcesem. Wydawać 
by się mogło, że słowo „kryzys” to 
dla nas nic nowego i chyba nikt nie 
jest do niego lepiej przygotowany 
niż my. Ale trzeba pamiętać, że dzi-
siejsza sytuacja jest zdecydowanie 
groźniejsza niż we wspomnianym 
okresie. Wtedy, po wielu latach, gór-
nictwo zaczęło być rentowne. Teraz, 
niestety, nie ma żadnych przesłanek, 
by liczyć na szybką poprawę sytuacji. 
Z takim kryzysem jak dzisiaj w XXI 
wieku nie mieliśmy jeszcze do czy-
nienia. Brutalna prawda jest taka, że 
wiele przedsiębiorstw w najbliższym 
czasie zakończy swoją działalność. 

i pracujących w nim ludzi. Wspólnie 
z Zarządem Kopex-PBSz SA będzie-
my musieli znaleźć takie rozwiąza-
nia, które dadzą szansę przetrwania 
naszemu przedsiębiorstwu. Kopex-
PBSz SA jest firmą prywatną, dlate-
go siadając przy stole negocjacyjnym 
obydwie strony będą musiały się 
zachowywać racjonalnie. NSZZ „So-
lidarność” ma w tej chwili tylko dwa 
żądania – uratować Kopex-PBSz SA, 
to po pierwsze, a po drugie – chronić 
miejsca pracy.

spróbujmy jednak, na ko-
niec, naszkicować jakąś pro-
gnozę dla firmy i całej branży. 
Co może się stać w 2015 roku, o 
ile nie wydarzy się nic niespo-
dziewanego?

Zanim odpowiem, w pierwszej 
kolejności chciałbym podziękować 
pracownikom i kierownictwu spółki  
za to, że wspólnie odbudowali poten-
cjał  przedsiębiorstwa po załamaniu 
sprzed 10 lat. Przypomnę, że w roku 
2004 Kopex-PBSz SA zatrudniało 
465 osób. Dzisiaj pracuje 1300 pra-
cowników. W ostatnich latach oprócz 
ludzi w wieku średnim, posiadają-
cych doświadczenie w branży górni-
czej, postawiliśmy na ludzi młodych, 
którym Kopex-PBSz SA stworzył nie 
tylko możliwość pracy, ale również 
podnoszenia kwalifikacji. Powiem, 
że jestem dumny z naszej załogi i jako 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
zrobię wszystko, żeby ich wysiłek 
włożony w rozwój przedsiębiorstwa 
nie poszedł na marne. O najbliższej 
przyszłości firmy zdecyduje szereg 
czynników. Pamiętajmy, że dzisiaj 
decydują się losy nie tylko Kopex-
PBSz SA, ale również wielu innych 
zakładów pracy. Na Górnym Śląsku 
może dojść do likwidacji kilkuset ty-
sięcy miejsc pracy, co doprowadzi do 
katastrofy. Tym razem nie wszystko 
jest w rękach pracowników Kopex-
PBSz SA. W minionym okresie nasza 
załoga zdała egzamin z wynikiem 
celującym. Jeśli jednak zarządzający 
polskim górnictwem od 7 lat politycy 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego nie zdecydu-
ją się na prawdziwy dialog i poważne 
traktowanie Górnego Śląska to los 
całego regionu będzie przesądzony.

 
rozmawiał:                                   

Marek jurkowski
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R E K L A M A

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej 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. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: Małe zero ma kompleks 
niższości wobec dużego zera. Nagrody wylosowali: Gertruda Szymura z Czer-
wionki-Leszczyn oraz Róża Bednorz z Rydułtów. Gratulujemy. Nagrody prześle-
my pocztą. 

ZAPAS

RZAZ

LAGA

MARLA

MARA

KARA-
SEK

SKRWA

KLOT

TRAL-
KA

KARPA

KLAM-
RA

RASZ-
KA ORA

MAK-
LER KAT
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Litery z ponumerowanych pól utworzą
rozwiązanie - termin prawniczy.

W każdm podanym wyrazie należy
zmienić kolejność liter i tak powstały

nowy wyraz wpisać do diagramu.

ANAGRAMOWA

2

3

5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

SPIRALA Wyrazy należy wpisywać do diagramu lewoskrętnie,
zaczynając od wnętrza spirali. Trzy ostatnie litery
odgadywanego wyrazu są zarazem trzema pierwszymi 
następującego po nim. W rozwiązaniu należy podać
liczbę wystąpień litery N.

           1) Pomieści małą partię
             2) Indianie z westernu
              3) Laska alpinisty
              4) Australijski torbacz
               5) Ryba akwariowa
               6) Zaburzenie mimiki;
                   maskowatość twarzy
              7) Ostrołęka lub Skier-
                  niewice
            8) Zespół części nieru-
                chomych silnika
             elektrycznego; stator
      9) Bursztyn, sukcynit
 10) Okrągła płyta w ręku
       rycerza

11) Dawniej: pasterz owiec
      lub wołów
12) Stefan (1892-1945),
      matematyk, współtwórca
      analizy funkcjonalnej
13) Dawna miara objętości;
      pół antała; ósmak
14) Leonid, żeglarz – samotnik
15) Historyczna wieś na zachód
      od Siedlec
16) Nieporządek, zamęt
17) Największe jezioro Europy
18) „Diabelski” kawałek świecy
19) Pies z kreskówek, ale nie Pluto
20) Na grzbiecie wierzchowca
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41

6
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JAKA LICZBA?
Jaka liczba powinna zastąpić znak zapytania?

JAKIE SŁOWO?
Jakie trzyliterowe słowo można
umieścić po lewej stronie, aby
utworzyć pięć nowych słów?

(***)

ACZ

ETA

IWO

MA

TO

UTWÓRZ
Z trzech czteroliterowych
członów utwórz nazwę
kwiatka.

KOLE    LASZ    TRAL

PODE    FIOL     PRZY

CZKA    SZLA    RODO

BASEN
Jeżeli wiadomo, że pierwszy kran
sam napełniłby basen wodą w
ciągu 3 godzin, drugi kran w ciągu
2 godzin, a trzeci w ciągu godziny,
 to ile godzin zajmie napełnienie
basenu, jeżeli będą odkręcone
jednocześnie wszystkie trzy krany?

POGODA
O północy 1 maja w Krakowie
spadł ulewny deszcz. Jakie jest
prawdopodobieństwo, że 72 godzi-
ny później pogoda w Krakowie
będzie słoneczna?
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Grzeszczyka.

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Radosnych, pełnych rodzinnego ciepła 
i obfitujących w prezenty Świąt Bożego 
Narodzenia oraz zdrowia, szczęścia 
i pomyślności w Nowym Roku 2015 życzą

Rada NadzoRcza, zaRząd oRaz PRacowNicy 
Powszechnej sKoK


