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Dążenie do porozumienia 
czy gra pozorów?

JastrZębsKa spółKa węglowa

Dwie reprezentatywne organizacje związkowe, czyli ZOK NSZZ 
„Solidarność” JSW S.A. oraz Związek Zawodowy „Kadra” Pra-
cowników JSW S.A. przesłały do Zarządu „Wezwanie do podjęcia 
rokowań celem zawarcia Układu Zbiorowego Pracy dla Pracown-
ików Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”
W JSW S.A. wyraźnie widać, że Zarząd wystawia na próbę załogę i 
stara się wybadać pracowników, jak daleko bez większych konsek-
wencji można sięgnąć do ich kieszeni oraz czy straszenie kryzysem 
i zwolnieniami z pracy dalej działa. Wszystko to dzieje się pomimo 
osiągnięcia zysku w poprzednim roku!
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faKty i opinie
Zmiany w czasówkach 
to nakaz KE, 
nie inicjatywa rządu
Ograniczenie umów na czas określony, które 
zapowiada rząd, wynika z wszczęcia poste-
powania przez KE wobec Polski - przypomina 
Piotr Duda.
Zapowiedź walki z nadużywaniem umów ter-
minowych można było usłyszeć podczas konferencji 
prasowej premiera RP oraz m.in. w wypowiedziach 
wiceministra pracy Radosława Mleczki. Przewodni-
czący KK Piotr Duda przypomina jednak, że te zapo-
wiedziane działania nie są  pomysłem polityków. 

- Rząd po prostu musi ograniczyć umowy na czas 
określony, bo dzięki naszej skardze Komisja Euro-
pejska wydała taki nakaz - zaznacza Duda. - Opowia-
danie dzisiaj, że to rząd dąży to hipokryzja - dodaje.

Skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nie-
prawidłowego wdrożenia unijnego prawa w Polsce 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wysłała we 
wrześniu 2012 r. Dotyczyła ona dyrektywy Rady 
99/70/WE, zgodnie z którą zobowiązano państwa 
członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia w 
życie przepisów niezbędnych m.in. do przeciwdziała-
nia nadużyciom wynikającym ze stosowania nastę-
pujących po sobie umów o pracę na czas określony. 
W grudniu 2013 r. Komisja Europejska zdecydowała 
o wszczęciu postępowania wobec Polski.

Polska jest niechlubnym liderem, jeśli chodzi o 
umowy o pracę na czas określony - aż 27% pracowni-
ków zatrudnionych jest w ten sposób. To niemal dwa 
razy więcej niż średnia unijna, która wynosi 14,2%. 

Coś, co jeszcze dwa miesiące temu było niemożliwe i rujnujące dla bu-
dżetu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie się możliwe i ko-
rzystne. Jak widać – właśnie rozpoczął się wyborczy wyścig szczurów.

oskładkowanie umów cywilno-praw-
nych, które po raz kolejny zapowiedział pre-
mier na swojej ostatniej konferencji, to jeden 
ze sztandarowych postulatów „Solidarności”. 
Blisko 2 lata temu złożyliśmy premierowi nasz 
projekt ustawy w tej sprawie, organizowali-
śmy protesty, kampanie społeczne i jak do tej 
pory nic z tego nie wyszło. Dlatego dopóki nie 
zobaczymy podpisu prezydenta na stosownej 
ustawie, nie ma co mówić realizacji tego po-
stulatu. Spodziewamy się, że jak zwykle po-
zostanie to kolejną pustą deklaracją. Ale do 
tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Trzeba też pamiętać, że premier zapowia-
da miękką wersję ustawy. Można powiedzieć 
projekt „light”, a więc oskładkowanie umów 
cywilno-prawnych tylko od kwoty najniższe-
go wynagrodzenia, a nie od rzeczywistych 
dochodów. To samo dotyczy rad nadzorczych. 
To zdecydowanie za mało.

Jeszcze dwa miesiące temu otrzymaliśmy 
od ministra pracy oficjalną odpowiedź rządu, 
w której straszono nas, że wprowadzenie tego 
postulatu w życie doprowadzi do strat dla bu-
dżetu. Dziś mówi, że będą z tego wpływy. Co 

się takiego zmieniło przez te dwa miesiące?
Przy tej okazji premier pozwolił sobie na 

refleksję, jak niesprawiedliwe i obdzierające 
z godności jest zatrudnianie ludzi na umowy 
śmieciowe. Można zapytać skąd taka nagła 
metamorfoza pana premiera, w sytuacji gdy 
zmarnował 7 lat swoich rządów aby to napra-
wić, czyli tak naprawdę całe jedno młode po-
kolenie Polaków.

Podczas swojej konferencji premier za-
powiedział również zmiany w prawie pracy 
zmierzające do ograniczania umów na czas 
określony, których Polska jest niekwestiono-
wanym europejskim liderem. Trzeba jasno 
stwierdzić, że rząd nie robi łaski. Komisja Eu-
ropejska wszczęła przeciwko Polsce procedu-
rę mającą wymusić na rządzie takie zmiany, 
bo półtora roku temu„Solidarność” złożyła 
skuteczną skargę w tej sprawie. Dzisiaj pre-
mier udaje, że to jego własna inicjatywa.

Widać, ruszył wyborczy wyścig szczurów.

 Piotr Duda
przewodniczący KK NSZZ “Solidarność”

Duda: rozpoczął się 
wyborczy wyścig szczurów

KomentarZ

Jarosław
Grzesik

      JSW List otwarty do wicepremiera Piechocińskiego 

Dość łamania prawa pracy!
Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
SA (JSW) zaprotestowały przeciwko łamaniu prawa pracy przez Zarząd JSW, kieru-
jąc do wicepremiera Janusza Piechocińskiego list otwarty w tej sprawie. Przykładem 
niedopuszczalnych praktyk jest, ich zdaniem, uchylanie się pracodawcy od podjęcia 
rokowań nad jednolitym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP). Podkreślają, 
że Zarząd nie realizuje zobowiązań zawartych w podpisanych porozumieniach.

AUTORZY listu – przewodniczący ja-
strzębskich struktur NSZZ „Solidar-
ność” Sławomir Kozłowski i Związku 
Zawodowego „Kadra” Zdzisław Chętni-
cki oraz wiceprzewodniczący Federacji 
Związków Zawodowych Górników JSW 
Henryk Markiton – wskazują, że do-
tychczasowe negocjacje prowadzone 
przez pracodawcę ze stroną społeczną 
są „działaniami pozorującymi próbę 
uzyskania konsensusu”. Świadczą o 
tym, w ich opinii, podejmowane przez 
Zarząd decyzje, które „nie tylko stoją 

w sprzeczności z podjętymi przez pra-
codawcę zobowiązaniami, ale również 
jednostronnie naruszają obowiązujące 
prawo pracy, regulowane dotychczas 
zapisami zakładowych układów zbioro-
wych pracy, regulaminami oraz porozu-
mieniami pomiędzy stroną społeczną i 
pracodawcą”.

Wśród konkretnych przypadków 
naruszeń prawa pracy wymieniają 
brak pełnej realizacji porozumienia wa-
runkującego zgodę strony związkowej 
na debiut giełdowy JSW. 5 maja 2011 

roku dokument ten podpisali przed-
stawiciele związków zawodowych i 
Zarządu Spółki w obecności wojewo-
dy śląskiego Zygmunta łukaszczyka, 
a gwarantami realizacji zawartych w 
nim zapisów byli podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Gospodarki Rafał 
Baniak i pełnomocnik ministra skarbu 
Krzysztof Walenczak. - Reprezentacja 
Związków Zawodowych JSW S.A. (...) 
uważała, że zawiera porozumienie z 
wiarygodnym partnerem i wzajemne 
zobowiązania wynikające z podpisane-

go porozumienia będą przestrzegane i 
realizowane w czasie jego obowiązy-
wania. Obecna sytuacja podważa wia-
rygodność pracodawcy jak również 
wiarygodność gwarantów tego poro-
zumienia – czytamy.

Związkowcy wezwali wicepremiera 
Piechocińskiego do „spowodowania 
realizacji wszelkich podjętych zobo-
wiązań, które uwiarygodnią funkcjono-
wanie dialogu społecznego”.

Przypomnijmy, że w listopadzie 
ubiegłego roku jastrzębscy związkow-
cy przedstawili własny projekt ZUZP, 
kilkakrotnie wzywając Zarząd do pod-
jęcia rokowań nad jego treścią. Roz-
mowy jednak się nie odbyły, co spo-
tęgował trwającą od dłuższego czasu 
napięcie pomiędzy stroną związkową 
a kierownictwem JSW. Całą treść listu 
publikujemy na naszej stronie inter-
netowej www.solidarnoscgornicza.
org.pl 

mj

Więcej na temat sytuacji w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej strony 6-7

I po co te 
rozmowy? 
ZASKOcZENIE, konsternacja, złość 
- to tylko niektóre z wielu emocji, 
które towarzyszyły mi podczas finału 
konsultacji społecznych dotyczących 
programu restrukturyzacyjnego dla 
Kompanii Węglowej. Kilka tygodni 
ciężkich negocjacji zostało zniweczo-
nych decyzją jednego tylko związku 
zawodowego - Kadry. 

Gdybym był wyznawcą teorii spi-
skowych to pewnie bym pomyślał, 
że decyzja Kadry była konsultowana 
z zarządem Kompanii, bo teraz for-
malnie wolno zrobić mu wszystko, co 
zamierzał, a więc m.in. zwolnić ponad 
1000 pracowników administracji, o 
których rzekomo się upomniała Ka-
dra. Nie chcę jednak dolewać oliwy do 
ognia, wystarczy poczytać komenta-
rze na różnych forach internetowych, 
by przekonać się, że ludzie odbierają 
to w jednoznaczny sposób. 

Oczywiście, treść ostatecznego 
porozumienia, które przekazał nam 
zarząd spółki był - delikatnie mówiąc 
- mało zadowalający, ponieważ znala-
zły się w nim zapisy, których zarząd z 
nami, czyli ze związkami zawodowy-
mi nie negocjował. Po to jednak uda-
liśmy się w czwartek 16 stycznia do 
siedziby Kompanii Węglowej, by wy-
jaśnić wszelkie wątpliwości i wska-
zać co należy zmienić, by można było 
podpisać ostateczny dokument poro-
zumienia. Wierzę, że doszlibyśmy do 
konsensusu, gdyby dość nieoczeki-
wana postawa Kadry. 

Szczerze powiedziawszy bar-
dzo mocno zastanawiam się nad 
tym, jak potoczą się dalsze sprawy 
w Kompanii. Teoretycznie zarząd 
spółki może realizować program w 
oparciu o pierwotne założenia, które 
były niekorzystne dla załogi Kompa-
nii Węglowej. Jeśli zdecyduje się na 
taki ruch to niewątpliwie doprowadzi 
do napięć społecznych. Byłaby zatem 
wskazana modyfikacja programu o 
część ustaleń zawartych ze stroną 
społeczną. Z drugiej strony, zarząd, 
a w szczególności wiceprezes Uszko, 
który kieruje jego pracami może nie 
chcieć pokazać swojej słabości przed 
właścicielem i zdecyduje się mimo 
wszystko realizować radykalną wer-
sję programu. 

Ufam, że osobom zarządzającym 
Kompanią Węglową zależy, podobnie 
jak większości z nas, na dobru tej 
spółki. Znaleźliśmy się naprawdę w 
trudnej sytuacji, którą musimy prze-
trwać. Zawirowania na rynku węgla 
energetycznego, głównie z uwagi na 
napływ taniego surowca ze Stanów 
Zjednoczonych do Europy, według 
opinii wielu fachowców mogą po-
trwać co najwyżej rok, dwa lata, by 
po tym czasie nastąpiło odbicie od 
dna. Szkoda, że nie wszyscy mają 
tego świadomość, a może chodzi o 
coś więcej...
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Zarząd ma wolną rękę...
Kompania węglowa Uzgodnione porozumienie storpedowane przez „Kadrę”

RZuTEM na taśmę - dzień po pierwotnie wyznaczonym terminie zakończenia konsultacji w sprawie treści programu re-
strukturyzacyjnego - związkowcom z Kompanii Węglowej SA (KW) udało się przekonać pracodawcę do odstąpienia od 
zakładanych w programie restrukturyzacyjnym dla Kompanii Węglowej SA na lata 2014-2020 planów redukcji wśród pra-
cowników administracji. Zawarcie gotowego niemal porozumienia storpedowała delegacja kompanijnych struktur Związ-
ku Zawodowego „Kadra”.
Spór o treść obecnej wersji pro-
jektu oszczędnościowego programu 
restrukturyzacyjnego trwa od listo-
pada ub.r. Konsultacje dotyczące 
jego treści trwały półtora miesiąca 
i polegały m.in. na analizie sytua-
cji każdej z kompanijnych kopalń 
- teraz i po ewentualnym wdroże-
niu programu. W trakcie ostatnich 
spotkań konsultacyjnych przedsta-
wiciele pracodawcy poinformowali 
stronę związkową, że Kompania 
zachowa płynność finansową, o ile 
w jak najszybszym czasie pozyska 
około miliarda złotych. Związkow-
cy usłyszeli też, że Zarząd bierze 
pod uwagę możliwość odstąpienia 
od kontrowersyjnego planu łącze-
nia administracyjnego kopalń, o 
ile strona społeczna zgodzi się na 
elastyczność w zakresie alokacji 
pracowników i sprzętu pomiędzy 
kopalniami. Przez dłuższy czas bra-
kowało rozwiązania, na które goto-
we byłyby przystać obydwie strony, 
zwłaszcza że zaproponowany przez 
kierownictwo Kompanii projekt 
programu zakładał również m.in. 
zwolnienie ponad tysiąca osób za-
trudnionych w administracji, likwi-
dację Zakładu Górniczych Robót 
Inwestycyjnych i wyprowadzenie 
pozostałych zakładów stanowią-
cych część firmy poza jej struktury, 
czemu strona społeczna się sprzeci-
wiała.

Pracodawcy obietnice bez 
pokrycia

Sytuacji nie łagodziły sytuacje, 
w których Zarząd jednego dnia zo-
bowiązywał się do przygotowania i 
przedstawienia konkretnych doku-
mentów na temat sytuacji kopalń 
po wdrożeniu programu, a kilka 
dni później z tych obietnic się wy-
cofywał czy też w ogóle nie odpo-
wiadał na pytania stawiane przez 
związkowców, jak to miało miejsce 
podczas zebrania sejmowej komisji 
nadzwyczajnej do spraw energetyki 
i surowców energetycznych, w któ-
rym - oprócz parlamentarzystów - 
uczestniczyły obydwie strony.

Przedstawiciele central związ-
kowych nie mogli się dowiedzieć, 
gdzie trafią środki pozyskane w 
wyniku planowanej sprzedaży ko-
palni „Knurów-Szczygłowice” Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej SA, 
choć wedle wcześniejszych dekla-
racji przedstawicieli kierownictwa 
Spółki taką informację otrzymać 
mieli.

- Jak można współpracować z 
ludźmi, którzy najpierw deklarują 
jedno, może „na odczepnego”, może 
nie mając tych rzeczy do końca 
przemyślanych, a dwa dni później 
wycofują się z wcześniejszych de-
klaracji? Zresztą, moim zdaniem 

to świadome działanie ukierunko-
wane na zaognienie sytuacji, tak 
by kwestie merytoryczne utonęły 
we wzajemnej przepychance, nie 
ma natomiast ze strony pracodaw-
cy najmniejszej woli rozwiązania 
problemu i to jest najgorsze - ko-
mentował „na gorąco” wiceprze-
wodniczący kompanijnej „Solidar-
ności” Stanisław Kłysz.

Przełom nastąpił 15 stycznia.

Wieczorem się zgadzali, 
rano rozmowy zerwali

Wydawało się, że po finalnym, 
trwającym od godziny 7. do 21., 
maratonie negocjacyjnym pra-
cownicy administracji mogą ode-
tchnąć z ulgą. Związkowcy prze-
konali kierownictwo Kompanii 
do porzucenia myśli o zwolnieniu 
ponad tysiąca ludzi w zamian za 
zawieszenie wypłaty tzw. czter-
nastej pensji przez okres trzech 
lat i pozbawienie tej grupy pra-
cowniczej prawa do posiłku pro-
filaktycznego. Zatrudnieni w ad-
ministracji otrzymaliby przy tym 
gwarancję zatrudnienia na okres 
zawieszenia wypłaty „czternast-
ki”, zaś termin gwarancji dla po-
zostałych pracowników kopalń i 
zakładów KW miał zostać wydłu-
żony z obowiązującego w tej chwi-

li roku 2015 do roku 2020. Zarząd 
zgodził się też na postulat central 
związkowych, by nie łączyć admi-
nistracyjnie większości kompa-
nijnych kopalń. Byłaby natomiast 
swoboda alokacji pracowników, 
ale tylko pomiędzy kopalniami, 
które wcześniej były przeznaczo-
ne do połączenia. Górnicze umo-
wy o pracę zostałyby skorygowa-
ne poprzez dopisanie dodatkowej 
kopalni - lub kopalń - jako miej-
sca pracy. Uzgodniono wreszcie 
odstąpienie od likwidacji Zakładu 
Górniczych Robót Inwestycyjnych 
i wyprowadzenia poza struktury 
firmy kompanijnego Zakładu Re-
montowo-Produkcyjnego oraz re-
zygnację Kompanii ze sprzedaży 
należących do niej spółek: Gliwi-
ckiego Zakładu Usług Górniczych 
Sp. z o.o. i Konsorcjum Ochrony 
Kopalń Sp. z o.o.

Mimo ustnej zgody wszystkich 
stron na powyższe warunki, poro-
zumienie nie zostało podpisane.

- Nie byliśmy skłonni do pod-
pisania tego dokumentu w formie 
zaproponowanej przez Zarząd, bo 
z jednej strony znalazły się tam 
rzeczy, których nie uzgadnialiśmy, 
z drugiej - brakowało kilku spraw, 
co do których się porozumieliśmy 
- zaznaczał lider kompanijnej „S” 

Jarosław Grzesik. - Ale zebraliśmy 
się, jako prezydium „Solidarności”, 
przed wznowieniem konsultacji i 
uznaliśmy, że możemy podjąć dys-
kusję na te tematy, a potem pod-
pisać porozumienie gwarantujące 
utrzymanie miejsc pracy dla tysią-
ca ludzi zatrudnionych w admini-
stracji i regulujące kwestię alokacji 
pracowników między kopalniami. 
Ruch „Kadry” zniweczył te plany - 
wyjaśniał.

Reakcją Zarządu było formal-
ne zamknięcie konsultacji bez 
podpisania porozumienia. - Za-
rząd stwierdził, że w tej sytuacji 
porozumienie nie może być zawar-
te, bo część wypracowanych usta-
leń mogła być przyjęta wyłącz-
nie w drodze konsensusu - przez 
wszystkie organizacje związkowe 
- o czym stanowi Kodeks pracy. 
Chodziło głównie o zawieszenie 
niektórych składników wynagro-
dzenia - tłumaczy Grzesik. - Za-
pytałem wtedy, czy nie dałoby się 
porozumieć co do elementów nie 
wymagających zgody wszystkich 
central, takich jak odstąpienie od 
zwolnień wśród pracowników ad-
ministracji, przyznanie im gwa-
rancji zatrudnienia na najbliższe 
trzy lata i wydłużenie gwarancji 
pozostałym grupom pracowni-

czym do roku 2020, odstąpienie 
od łączenia administracyjnego 
kopalń czy rezygnacja ze sprze-
daży kompanijnych zakładów, na 
co usłyszałem odpowiedź, że bez 
zawieszenia części składników 
wynagrodzenia Zarząd niczego 
nie może zagwarantować - rela-
cjonuje przewodniczący.

Grzesik: Niech „Kadra” 
wskaże kogo zwolnić…

Nikt nie jest w stanie przewi-
dzieć, czy ostateczna wersja pro-
jektu programu restrukturyzacyj-
nego będzie zawierać jakiekolwiek 
wnioski wynikające z półtoramie-
sięcznych konsultacji.

- Jeśli wszczęty zostanie proces 
zwalniania pracowników admini-
stracji, proponuję zwrócić się do 
związkowców z „Kadry” o wskaza-
nie, kto ma zostać zwolniony - iro-
nizuje Grzesik.

O kształcie programu zdecydu-
ją, już bez związkowego udziału, 
członkowie Zarządu i Rady Nad-
zorczej KW. Zgodnie ze zmodyfi-
kowanym harmonogramem prac, 
głosowanie Rady nad dokumentem 
odbędzie się 31 stycznia.

Marek Jurkowski
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Kreatywnego 
handlowca zatrudnię!

A właściwie, co to jest „administracja”?
W toku negocjacji nad programem naprawczym dla Kompanii Węglowej najbardziej zapalnym punktem okazał się los pracowników administracji. 
Dyskusja na ich temat odsłoniła także sporo patologii do tej pory skrzętnie ukrywanych po kopalniach.
KOMPANIA Węglowa za chwilę obecną zatrudnia 
ok. 5 tys. pracowników administracyjno-biuro-
wych.

– W naszej standaryzacji stanowisk pracy jest 
określone ściśle kto jest pracownikiem dołowym, 
a kto pracownikiem mechanicznej przeróbki węgla. 
Pozostała grupa pracowników jest zakwalifikowa-
na do administracji – tłumaczy Zbigniew Madej, 
rzecznik spółki.

Od dłuższego czasu Kompania Węglowa 

wskazywała, że administracja cierpi na przerost 
zatrudnienia. W 2010 r. nadwyżkę zatrudnienia w 
administracji Kompanii Węglowej określono na 
poziomie 1400 osób. Takie dane znalazły się w 
przygotowywanej wówczas strategii funkcjono-
wania firmy do roku 2015. W latach 2010-2013, 
w ramach programu dobrowolnych odejść, z pra-
cy w administracji Kompanii Węglowej odeszło 
845 osób (wysokość jednorazowej odprawy wy-
płacanej odchodzącym pracownikom wynosiła 

ok. 60 tys. zł. Funkcjonowanie programu odejść 
zawieszono w sierpniu br. ze względu na trudną 
sytuację KW). Biorąc pod uwagę odejścia natu-
ralne wydawać, by się mogło, iż optymalny po-
ziom został osiągnięty, tym bardziej, iż w ostat-
nich latach w Kompanii w grupie pracowników 
administracji nie zwiększano zatrudnienia. Jed-
nak w 2013 r. dokonano zmiany statystycznego 
przypisania pomiędzy kadrą, a administracją na 
powierzchni i dotyczyło to 2,3 tys. stanowisk. 

Jednym słowem, w statystyce tyle przybyło ad-
ministracji. I znów okazało się, że administracji 
jest za dużo.

– Gdyby nie było tego sztucznego przesunięcia 
pracowników z działów technicznych do „admini-
stracji”, to według przyjętego w programie restruk-
turyzacji współczynnika, do grupy pracowników 
„administracji” trzeba byłoby zatrudnić dodatkowe 
osoby a nie mówić o redukcji – wskazują krytycy 
decyzji.

HanDel Dlaczego węgiel Kompanii leży na zwałach?

STRATA Kompanii Węglowej na sprzedaży węgla przekroczyła w 2013 r. 1 mld zł. Zarząd Kompanii 
Węglowej poza szukaniem oszczędności nie bardzo ma pomysł, by wyjść z impasu.

- kryZys, który dotknął górni-
ctwo węgla kamiennego zaskutko-
wał bardzo drastycznym spadkiem 
cen. W 2013 r. cena zbytu węgla w 
porównaniu do 2012 r. spadła w 
Kompanii Węglowej o 15,6 proc., 
co się przełożyło na przychody, któ-
re spadły o ok. 1 mld zł wobec 2012 
roku - powiedział wiceprezes Ma-
rek Uszko na posiedzeniu sejmowej 

komisji ds. energetyki i surowców 
energetycznych. - To olbrzymia 
strata, która nie miała miejsca w 
ciągu 10 lat funkcjonowania firmy 
- dodał.

Dodał, że dzięki wdrożeniu pro-
gramów ograniczania wydatków w 
latach 2012-13, zostały one zmniej-
szone o ok. 800 mln zł, a koszty 
produkcji spadły o 5 proc., ale nie 

wystarczyło to na zrekompensowa-
nie efektów spadku cen. 

Według oficjalnych informa-
cji obecnie na zwałach Kompanii 
Węglowej leży ponad 4,1 mln ton 
węgla o wartości ok. 1 mld zł, choć 
według nieoficjalnych doniesień 
wielkość ta może być wyższa. Jest 
to węgiel niskiej jakości, na który 
trudno znaleźć odbiorców w kraju 

i zagranicą.
- W 2014 roku planujemy ogra-

niczenie zapasów węgla do ok. 2 
mln ton, a w kolejnych latach chce-
my je utrzymywać na poziomie 1,5-
2 mln ton - powiedział Uszko.

W przyszłym roku Kompania 
Węglowa chce zwiększyć sprzedaż 
węgla w kraju o blisko 1,5 mln ton. 
Aby skutecznie konkurować z wę-

glem z importu na północy Polski, 
spółka planuje wprowadzenie cen 
strefowych, czyli bonifikat rekom-
pensujących część kosztów trans-
portu. Ma to być alternatywa dla 
deficytowego eksportu morskiego. 
Kompania Węglowa w ubiegłym 
roku dla ratowania swoich finan-
sów zdecydowała się wyeksporto-
wać drogą morską ponad 4 mln ton 
węgla, mimo, że uzyskana w ten 
sposób cena daleko odbiegała od 
kosztów wydobycia. 

Od tego roku zamiast ponosić 
straty na eksporcie morskim Kom-
pania zawalczy o północne rejony 
Polski, gdzie polski węgiel wypiera 
tańszy węgiel z importu. 

Północne i wschodnie rejony 
Polski będą podzielone na cztery 
strefy, w których - w zależności od 
kosztów transportu węgla ze Śląska 
do odbiorcy w danej strefie - ceny 
węgla będą odpowiednio zróżnico-
wane, by krajowy węgiel był bar-
dziej konkurencyjny.

Z pozoru program ten wydaje 
się być sensowny. Jednak jego za-
łożenia mogą nie wytrzymać zde-
rzenia z rzeczywistością. Należy 
bowiem w ciemno założyć, że znaj-
dzie się cała masa kombinatorów 
(a takich wśród pośredników nie 
brakuje), którzy zamiast węgiel wy-
wozić na północ lokować będą go na 
południu, korzystając jednocześnie 
z wysokich bonifikat. 

- Wnet się okaże, że największe 
zużycie węgla ze Śląska będzie na 
Północy, choć niekoniecznie tak bę-
dzie w rzeczywistości - mówi osoba 
znająca szczegóły projektu.

Kompania Węglowa już teraz 
mając tego świadomość chce się 
zabezpieczyć przed potencjalnymi 
patologiami, a to oznacza rozkwit 
biurokracji, bowiem trzeba będzie 
kontrolować i weryfikować każdy 
jeden list przewozowy. 

I tu kolejny raz kłania się prob-
lem złej organizacji w handlu wę-
glem. Mija już 11 lat od powstania 
spółki, a Kompania wciąż nie doro-
biła się profesjonalnej sieci sprze-
daży, dzięki której mogłaby w peł-
ni kontrolować procesy sprzedaży 
swoich produktów. 

Najlepszym dowodem, iż pion 
handlowy Kompanii kuleje są mi-
lionowe zwały. Czy jedyną odpo-
wiedzią na to jest niska jakość wę-
gla? PG Silesia, która wydobywa 
także węgiel - nazwijmy umownie 
- średniej jakości, sprzedaje całe 
swoje wydobycie na pniu (a nawet 
dokupuje węgiel na rynku). To efekt 
m.in. zastosowania innowacyjnych 
technologii, choćby zautomatyzo-
wanego węzła wzbogacania miału 
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Ten tu, ten tam...

Jak przekonuje wiceprezes Piotr Rykala prze-
rost zatrudnienia w administracji poszczególnych 
kopalń jest różny i wynosi od stu kilku do dwu-
dziestu osób.

– A właściwie, co to jest „administracja”, czy 
są to panie w lampowni, miernictwie i geologii, 
ochronie środowiska czy też kilka osób w płacach, 
które obejmuje plan redukcji, ...a może są to pra-
cownicy z płacą dwukrotnie, trzykrotnie wyższą 
wykonujący tą samą pracę, ale na stanowiskach 
dołowych? Kuriozalne jest to, że obok siebie pra-
cują dwie osoby, jedna, jako „administracja”, a 
druga, jako pracownik dołowy, wykonujący te 
same obowiązki z tym, że ci drudzy nie podlegają 
redukcji – spytały w liście otwartym do zarządu 
Kompanii Węglowej zatrudnione w administracji 
spółki kobiety wskazując na dość istotny problem 
w zakresie zarządzania i organizacji.

Mało tego, w wielu kopalniach przez ostatnie 
lata ignorowano zakaz zatrudnienia w administra-
cji poprzez przyjęcia pracowników do pionów pro-
dukcyjnych np. zakładów mechanicznej przeróbki 
węgla.

– Do naszej kopalni trafiło w ten sposób kil-
kadziesiąt osób, głównie młodych kobiet, któ-
re po krótkim czasie zostały oddelegowane do 
pracy biurowej. Cóż tu ukrywać, były to osoby z 
polecenia, z tzw. dobrym nazwiskiem. Paradoks 
polega na tym, że ci pracownicy, bez większego 
doświadczenia mogą być spokojni, bo formalnie 
nie podlegają pod administrację. Obawiać się 
muszą pracownicy z doświadczeniem – mówi 
szef jednej z zakładowych komisji „Solidarności”. 
Podobne praktyki miały jednak miejsce na innych 
kopalniach.

– Nie da się ukryć, że w takich przypadkach 

mamy do czynienia z patologią. Trudno wymagać 
jednak od zarządu, by kontrolował każde jedno 
stanowisko pracy – mówi Madej.

Ewidentnie rzuca się w oczy, że Kompanii 
Węglowej brakuje standaryzacji stanowisk pracy 
w administracji. Ten bowiem, kto wykonuje pracę 
stricte biurową powinien zaliczać się do grupy ad-
ministracyjnej. Brak takich standardów skutkować 
musi złymi decyzjami.

W kopalni „Piast” w tzw. gospodarce materia-
łowej pracuje 6 kobiet, z czego według wstępnych 
planów 5 z nich kwalifikowało się do zwolnienia. 
Wyszło bowiem na to – z perspektywy katowickiej 
centrali – że w stosunku do innych kopalń dział ten 
ma wyraźny przerost zatrudnienia. Cóż jednak się 
okazało?

– W innych kopalniach te same prace wyko-
nują pracownicy dołowi i dzięki temu tam nie ma 

problemu nadwyżki zatrudnienia. A to, że są to 
de facto droższe stanowiska pracy to już to mało 
kogo obchodziło – nie ukrywa irytacji Henryk Na-
ras, wiceprzewodniczący zakładowej komisji So-
lidarności.

Jak zgubna może okazać się statystyka i do-
konywana wedle niej redukcja zatrudnienia niech 
posłuży kolejny przykład z „Piasta”. Ktoś wyliczył, 
iż w kopalni tej jest nadzwyczajnie wysokie zatrud-
nienie na tzw. wadze, czyli w punkcie załadunku i 
sprzedaży. Nie wziął jednak pod uwagę faktu, iż na 
„Piaście” są aż trzy zakłady mechanicznej prze-
róbki węgla!

– Może w ten sposób naprawimy słupek w 
tabelce, ale jednocześnie rozwalimy firmę organi-
zacyjnie – przekonuje Naras.

jac

surowego w cyklonach ciężkich. 
Technologia ta pozwala poprawić 
jakość węgla nawet o kilka klas 
kaloryczności, nie mówiąc o zdecy-
dowanej redukcji siarki i popiołu. 
Można? Jasne, że na to potrzebne 
są pieniądze. Dziś Kompanii braku-
je środków na inwestycje. Pytanie, 
dlaczego nie inwestowano pienię-
dzy w innowacyjne technologie, 
kiedy one były? Może dlatego, że 
Kompania Węglowa od zawsze była 
nastawiona na ilość wydobywanego 
węgla. I to było priorytetem proce-
su inwestycyjnego. Na  wspomnia-
nym posiedzeniu sejmowej komisji 
ds. energetyki i surowców energe-
tycznych wiceprezes Uszko pytany 
o inwestycje w podnoszenie jakości 
węgla dosłownie prześliznął się z 
odpowiedzią. Bo czym mógł się po-
chwalić - jednym nowoczesnym za-
kładem przeróbki na „Piaście”? Ale 
jakość produktu to nie tylko kwe-
stia klasycznego wzbogacania wę-
gla. Kilka tygodni temu Polski Koks 
otworzył na terenie kopalni Kru-
piński Zakład Produkcji Kompo-
zytowych Paliw Stałych, gdzie miał 
energetyczny będzie zamieniany na 
ekologiczne paliwo Varmo (swoisty 
brykiet węglowy). Do podobnych 
technologii przymierzają się także 
inni producenci w kraju. 

Nawet Katowicki Holding Wę-
glowy, na który jeszcze do niedaw-
na  w centrali Kompanii Węglowej 
spoglądano z politowaniem, cał-
kiem nieźle sobie radzi w trudnych, 
kryzysowych czasach. W Holdingu 
założono, że sposobem na wzrost 
cen jest zwiększenie produkcji węgli 
grubych. Udało się zwiększyć jego 
produkcję o 2 proc. Głównie dzię-
ki temu średnia cena węgla z KHW 
była w 2013 r. wyższa od pierwotnie 
zakładanej. Wszędzie można, cze-
mu nie w Kompanii?

Wydaje się, że w Kompanii po-
kutuje przekonanie, że liczy się 
ilość nie jakość. Węgiel dobrej 
jakości trafia od razu do klien-
tów, złej jakości idzie na zwały i 
czeka na lepsze czasy, choć jego 
wylegiwanie się to spory koszt dla 
kopalń. Czy doprawdy ten gorszy 
węgiel nie może stanowić bazy 
surowcowej dla produkcji mie-
szanek kompozytowych? A może 
gdyby podejść do sprawy bardziej 
kreatywnie to okazałoby się, że na 
niesprzedawalny dziś węgiel  zna-
leźliby się kupcy? Pytań jest wie-
le, ale w programie naprawczym 
Kompanii na próżno szukać na nie 
odpowiedzi. 

Jacek Srokowski

Kompania węglowa sprzedadzą „Knurów-szczygłowice” i co dalej? 

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” jest już praktycznie częścią Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Pomimo wyraźnego sprzeciwu strony związko-
wej, ten punkt programu naprawczego Kompanii Węglowej nie podlegał 
jakimkolwiek negocjacjom... ze strony zarządu spółki.

kompania Węglowa jest zde-
terminowana, by sprzedać jedną ze 
swoich najlepszych kopalni, gdyż 
potrzebuje pieniędzy na inwestycje 
w pozostałych swoich zakładach. 
Bo jak twierdzi wiceprezes Marek 
Uszko,  kierujący pracami zarzą-
du spółki, Kompania przeznacza 
na inwestycje ok. 50 proc. mniej 
środków niż inne spółki węglo-
we. To efekt, tego, że spółka musi 
przeznaczać sporą część pieniędzy 
na spłatę zobowiązań po dawnych 
spółkach węglowych.

To nie będzie pierwsza sprze-
daż kopalni w historii Kompanii 
Węglowej. Przed kilkoma laty 
spółka sprzedała czechowicką „Si-
lesię”. Obie transakcje – zakłada-
jąc hipotetycznie, że do sprzedaży 
kopalni „Knurów-Szczygłowice” 
dojdzie – łączy to, że zdecydowana 
większość załogi tam i tu nie wy-
rażała i nie wyraża sprzeciwu wo-
bec sprzedaży kopalni. W „Silesii” 
sprzedaż kopalni oznaczała prze-
trwanie zakładu skazanego na za-
mknięcie. W „Knurowie-Szczygło-

wicach” załogę kuszą perspektywy 
pracy w bardziej stabilnej ekono-
micznie firmie (a to daje szanse 
wyższych zarobków). Zdecydowa-
nie więcej jednak różni obie trans-
akcje. Po pierwsze, skala. „Silesia” 
była bowiem najmniejszą kopalnią 
w strukturach kopalni, niedoin-
westowaną. „Knurów-Szczygłowi-
ce” to dużo większy zakład wciąż 
nieźle prosperujący na tle spółki. 
Jednak diametralna różnica to 
procedura związana ze sprzedażą. 
„Silesia” została sprzedana inwe-
storowi zewnętrznemu dopiero 
po kilku próbach. Ani pierwszy 
przetarg w 2007 r., ani przetarg 
ogłoszony dwa lata później nie 
wyłonił kontrahenta. Dopiero w 
2010 r. dzięki determinacji związ-
ków zawodowych udało się znaleźć 
wiarygodnego kupca. W przypad-
ku potencjalnej sprzedaży kopal-
ni „Knurów-Szczygłowice” nikt w 
zarządzie spółki nie zastanawiał 
się nad organizacją postępowania 
przetargowego.

– Zgłosił się do nas kupiec z 

ofertą, którą postanowiliśmy roz-
patrzyć, bo Kompania Węglowa 
potrzebuje pieniędzy na inwesty-
cje. Obecnie prowadzona jest wy-
cena kopalni, jednak ostateczna 
decyzja będzie należała do właś-
ciciela – dość oględnie odpowiada 
Zbigniew Madej, rzecznik Kompa-
nii Węglowej pytany o procedurę 
sprzedaży.

Oczywiście, nie jest powiedzia-
ne, że Kompanii Węglowej udałoby 
się pozyskać konkurencyjnych ofe-
rentów, gdyby kopalnia „Knurów-
Szczygłowice” została wystawiona 
„pod młotek”, ale też nikt nie za-
gwarantuje, że wobec ograniczonej 
formy sprzedaży cena jaką Kompa-
nia Węglowa uzyska z jej sprzedaży 
– hipotetycznie zakładając – będzie 
najlepsza.

Bo być może wcale nie chodzi 
tu o cenę.  Marek Uszko podkre-
śla, że Kompania Węglowa chce 
koncentrować się na produkcji 
węgla energetycznego, zostawia-
jąc rynek węgla koksującego Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej, a 

jak wiadomo, kopalnia „Knurów-
Szczygłowice” to praktycznie je-
dyny liczący się producent węgla 
koksującego w strukturach Kom-
panii Węglowej. Kopalnia wydo-
bywa około 1,5 miliona ton węgla 
koksowego rocznie, co stanowi 
około 40 procent całego jej wydo-
bycia. Jednak w zakresie produk-
cji węgla koksującego kopalnia 
ta ma świetlane perspektywy, bo 
ma ogromne złoża tego surowca.  
W sytuacji kiedy obowiązującym 
trendem w świecie górniczym jest 
dywersyfikacja produkcji (każdy 
liczący się w świecie koncern gór-
niczy wydobywa całą paletę róż-
nych surowców), takie podejście 
może dziwić. Dotychczas w Kom-
panii Węglowej dawano wyraźnie 
do zrozumienia, że węgiel koksu-
jący to swoista polisa ubezpiecze-
niowa na wypadek dekoniunktury 
na węglu energetycznym.

Ale być może w ten sposób właś-
ciciel Kompanii Węglowej, czyli Mi-
nister Gospodarki zaczyna realizo-
wać politykę parcelacji Kompanii (a 
w perspektywie także Katowickie-
go Holdingu Węglowego) zgodnie 
z rekomendacjami  firmy Roland 
Berger, która dokonała niedawno 
analizy sektora węglowego dla Mi-
nisterstwa Gospodarki. Pomysłem 
audytora jest  koncepcja rozbicia 
Kompanii oraz KHW i dołączenia 
mniejszych spółek do grup ener-
getycznych. Do tego układu „Knu-
rów-Szczygłowice” niekoniecznie 
pasuje. 

Zresztą całkiem niedawno po-
jawiła się informacja na temat 
możliwości włączenia Kompanii 
Węglowej do Polskiej Grupy Ener-
getycznej, co można poniekąd in-
terpretować jako próbę sondowania 
środowisk, w tym i rynków finanso-
wych. Te, jak się okazało pomysłom 
takim sprzyjają, gdyż akcje PGE 
na skutek tych doniesień skoczyły 
wyraźnie do góry.  Swoje zainte-
resowanie niektórymi kopalniami 
Kompanii wyraża także Tauron 
Polska Energia.

Pomysł sam w sobie nie jest zły, 
gdyby nie obawa, w dużej mierze 
uzasadniona, iż w takim układzie 
wiadomo, iż górnicy wiele do po-
wiedzenia mieć nie będą jako “ubo-
gi krewny”. Kto nie wierzy, niech 
zapyta kolegów z Południowego 
Koncernu Węglowego.

Jacek Srokowski
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Dążenie do porozumienia    
czy gra pozorów?

Jsw s.a.  Jak wygląda dialog społeczny... 

po przedstawieniu przez stronę 
społeczną Zarządowi JSW S.A. 
projektu części podstawowej jed-
nolitego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowni-
ków Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej S.A. (dostępny jest na stronach 
KWK „Budryk” , KWK „JAS-MOS”, 
KWK „Krupiński”, KWK „Pniówek” 
i ZLM), stworzonej na bazie ZUZP 
przedstawionego przez Praco-
dawcę  w marcu 2011 naszym pra-
cownikom w specjalnym wydaniu 
miesięcznika „Jastrzębski Węgiel” 
otrzymaliśmy pismo podpisane 
przez Prezesa Zarządu Jarosława 
Zagórowskiego w którym stwierdza, 
że oficjalnym dokumentem, nad 
którym strony mają pracować jest 
projekt z listopada 2011 r. , którego 
zapisy przewidują obniżenie wyna-
grodzeń, likwidację lub ogranicze-
nie wielu dotychczasowych upraw-
nień górniczych (miedzy innymi 
ograniczenie wysokości Barbórki i 
14-tej pensji, której wypłata będzie 
uzależniona od osiągnięcia zysku) 
i wprowadzają sześciodniowy ty-
dzień pracy. Ostatnie rokowania 
prowadzone przez strony opierały 
się na projekcie przedstawionym  
załodze w marcu 2011 r. i doprowa-
dziły do znacznego zbliżenia stano-
wisk stron negocjacji. Niestety, cała 
ta praca znów zostanie wyrzucona 
do kosza, ponieważ najwyraźniej 
po raz kolejny mamy do czynienia 
z nieszczerymi intencjami praco-
dawcy, którego działania cofają nas 
do konfliktów z 2011 r. W związku 
z powyższym dwie reprezentatyw-
ne organizacje związkowe, czyli 
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A. 
oraz Związek Zawodowy „Kadra” 
Pracowników JSW S.A. przesłały 
do Zarządu „Wezwanie do podjęcia 
rokowań celem zawarcia Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowni-
ków Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A.” następującej treści:

W związku z notorycznym uni-
kaniem przez Zarząd JSW S.A. 
podjęcia merytorycznych  i kon-
struktywnych rozmów  w sprawie 
propozycji nowego, jednolitego 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. przed-
stawionego Zarządowi JSW S.A. 
przez stronę związkową w dniu 
22.11.2013 roku oraz niezrozumia-
łymi i uporczywymi propozycjami 
wprowadzania zmian w obowią-
zujących zapisach regulaminów 
i porozumień oraz Zakładowych 
Układach Zbiorowych Pracy w 
poszczególnych jednostkach orga-
nizacyjnych JSW S.A. Reprezen-
tatywne Organizacje Związkowe 

działające w JSW S.A. działając na 
podstawie  art. 2412 § 3 Kodeksu 
Pracy,  ponownie wzywają Zarząd 
JSW S.A. do natychmiastowego 
podjęcia rokowań w celu    zawar-
cia Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. 

Reprezentatywne Organizacje 
Związkowe działające w JSW S.A. 
oceniają dotychczasowe działania 
Zarządu JSW S.A. w temacie wy-
pracowania propozycji nowego, 
jednolitego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowni-
ków JSW S.A. jako zachowawcze 
i markujące rzeczywiste rokowa-
nia.

Twierdzimy, że nadszedł naj-
wyższy czas aby zacząć realizo-
wać zapisy podpisanych porozu-
mień, w których Zarząd JSW S.A. 
zobowiązał się do kontynuowania 
rokowań w celu wypracowania 
nowego ZUZP dla Pracowników 
JSW S.A.

W ostatnim czasie otrzymuje-
my od Zarządu szereg pism, które 
zapowiadają obniżenie płacy real-
nej w 2014 r. oraz ograniczenie lub 
likwidację wielu uprawnień pra-
cowniczych w naszej Spółce. Po-
niżej zamieszczamy najważniejsze 
fragmenty odpowiedzi Wspólnej 
Reprezentacji Związków Zawodo-
wych:

Strona związkowa stwierdza, 
że wszelkie zmiany w obowiązują-
cych przepisach prawa pracy mu-
szą być uregulowane w nowym, 
jednolitym Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy dla pracowni-
ków JSW S.A. Jednocześnie strona 
związkowa oświadczyła, że jest 
gotowa do przyjęcia części propo-
zycji Zarządu w nowym Zakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy 
na zasadach zaproponowanych w 
projekcie jednolitego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla pra-
cowników JSW S.A. przez stronę 
społeczną w dniu 22.11.2013r., któ-
re oczywiście mogą być doprecy-
zowane w dalszych rokowaniach. 
W propozycjach zawartych w pro-
jekcie układu strona związkowa 
zawarła zapisy, które pozwalają 
w całości lub w części zawiesić nie-
które uprawnienia pracownicze na 
czas trudnej sytuacji JSW S.A…..

Zgodnie z zapisami Porozu-
mienia z dnia 08.11.2012r. nie ma 
formalnych możliwości dokonania 
korekty stawki płac zasadniczych 
podwyższonych o wskaźnik in-
flacji przyjęty do ustawy budże-
towej na 2013 rok jak również na 
lata 2014 i 2015. Zapisy zawarte w 
tym Porozumieniu dotyczą wpro-

DWIE reprezentatywne organizacje związkowe, czyli ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A. oraz Związek Zawodowy „Kadra” 
Pracowników JSW S.A. przesłały do Zarządu „Wezwanie do podjęcia rokowań celem zawarcia układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”

wadzenia korekty w przypadku 
wyższej inflacji niż założonej do 
ustawy budżetowej na dany rok. 
Podpisując powyższe Porozumie-
nie każda ze stron podjęła ryzyko, 
że ich wiedza co do rzeczywistej 
inflacji na lata 2013 do 2015 może 
być chybiona. Mając na względzie 
plany dalszych, liczonych w mi-
liardach złotych zakupów i inwe-
stycji trudno nam będzie wyjaśnić 
załodze JSW S.A., że poniesienie 
kosztów wzrostu wynagrodzeń w 
2014 roku dla pracowników JSW 
S.A. w wysokości około 50 mln 
złotych w skali całego roku jest 
ciężarem nie do udźwignięcia dla 
firmy, w której pracują. Zarząd 
JSW S.A. nie przedstawił nam pla-
nowanych wydatków na 2014 r., 
nie przedstawił również informa-
cji dotyczących planu TE na 2014 
r., które uzasadniałyby zmianę 
sposobu realizacji wzrostu stawek 
płac zasadniczych, a tym samym 
spadek płacy realnej. Należy pod-

kreślić, że wskaźnik inflacji poda-
wany przez GUS nie w pełni od-
zwierciedla wzrost rzeczywistych 
kosztów utrzymania rodzin górni-
czych, gdyż pomimo spadku kosz-
tów transportu i szeroko pojętego 
przepływu informacji mamy do 
czynienia ze wzrostem cen żywno-
ści i utrzymania mieszkań…….

Odstąpienie od wypłacania do-
datku do wynagrodzenia za czas 
choroby i zasiłku chorobowego 
było wielokrotnie poruszane na 
spotkaniach z przedstawicielami 
biura Płacy i Polityki Społecznej. 
Wskazywaliśmy podczas tych 
spotkań, że praca na dole kopalni 
jak również na Zakładzie Prze-
róbczym jest pracą ciężką, nie-
bezpieczną a przede wszystkim 
szkodliwą dla zdrowia. Przedsta-
wiony w piśmie wskaźnik absencji 
chorobowej na poziomie 6,74 % 
jest jednym z najniższych wskaź-
ników w skali poszczególnych wo-
jewództw. Nie mniej jednak mając 

na uwadze argumenty pracodaw-
cy wskazywaliśmy możliwość po-
średniego uwzględnienia propo-
zycji zarządu, to znaczy przyjęcia 
zasady wypłacania dodatku do 
wynagrodzenia za czas choroby i 
zasiłku chorobowego generujące-
go sumaryczną wypłatę w okresie 
zwolnienia lekarskiego na pozio-
mie 100% wynagrodzenia za pracę 
z uwagi na staż dla pracowników 
dołowych i Zakładu Przeróbczego. 
Nie mniej jednak wprowadzenie 
takiego rozwiązania jest możliwe 
poprzez wdrożenie tych zapisów 
w nowym, jednolitym Zakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy 
dla pracowników JSW S.A.…

Przypominamy Zarządo-
wi JSW S.A., że zawarte w dniu 
05.05.2011roku Porozumienie 
Zbiorowe w trybie artykułu 9 pa-
ragraf 1 Kodeksu Pracy, podpisa-
ne przed upublicznieniem spółki 
jest obowiązującym Prawem Pra-
cy……
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Podkreślamy, że strona spo-

łeczna jest gotowa w trybie natych-
miastowym do podjęcia dalszych 
rokowań nad nowym, jednolitym 
Zakładowym Układem Zborowym 
Pracy dla pracowników JSW S.A..

Obniżenie kosztów stałych w 
przedsiębiorstwach poprzez ogra-
niczenie kosztów pracowniczych to 
sztandarowy pomysł zarządzają-
cych naszą Spółką, popierany zresz-
tą   przez wszystkie organizacje pra-
codawców. Dlatego też poddaliśmy 
wnikliwej analizie   nowe regulami-
ny premii zadaniowej i motywacyj-
nej (przedstawione w piśmie z dnia 
23.12.2013 r.), które funkcjonują w 
JSW S.A. na zasadach „oferty dla 
pracowników”, bez żadnego oparcia 
w prawie pracy i umowach o pracę. 
Skutkuje to tym, że dzisiaj są skład-
nikiem wynagrodzenia, a jutro już 
wcale nie muszą. W związku z tym 
Wspólna Reprezentacja Związków 
Zawodowych przedstawiła praco-
dawcy następujące stanowisko:

W odpowiedzi na pismo Zarzą-
du JSW S.A. z dnia 23.12.2013 roku, 
sygn. akt DP.0771- 25/13 dotyczące 
zasad przyznawania premii moty-
wacyjnej oraz premii zadaniowej, 
Reprezentatywne Organizacje 
Związkowe działające w JSW S.A. 
przedstawiają niniejszym wspól-
nie uzgodnione stanowisko w tej 
sprawie.

Podkreślamy, że regulaminy 
tych premii obowiązujących w 
latach 2012 i 2013 były już wtedy 
regulaminami nieuzgodnionymi ze 
stroną społeczną na podstawie art. 
27 ust.3 ustawy z dnia 23.05.1995 r. 
o związkach zawodowych oraz art. 
772 par. 4 Kodeksu Pracy, z uwa-
gi na ich restrykcyjny i szkodliwy 
charakter. Zarówno premia moty-
wacyjna jak i premia zadaniowa 
skierowane były do załóg JSW S.A. 
w formie oferty pracodawcy a nie 
uzgodnionego na podstawie Prawa 
Pracy Regulaminu. 

Strona związkowa już wtedy 
stwierdziła, że propozycja Zarządu 
JSW S.A. nie jest propozycją uczci-
wą i rzetelną w stosunku do pracow-
ników kopalń i zakładów JSW S.A. 
Oferta skierowana do pracowników 
w rzeczywistości nie miała większe-
go wpływu na poprawę wydajności 
a przyczyniła się do powstania po-
działów wśród załogi w poszcze-
gólnych grupach pracowniczych, 
a przede wszystkim spowodowała 
pogorszenie stanu bezpieczeństwa 
pracy na stanowiskach, na których 
występują największe zagrożenia.

Przechodząc do przedstawio-
nych przez Zarząd JSW S.A. pro-
jektów regulaminów premii mo-
tywacyjnej i zadaniowej należy 
stwierdzić, że propozycje zawiera-
ją bardziej radykalne i restrykcyj-
ne zapisy niż obecnie funkcjonujące 
w ramach oferty Zarządu JSW S.A. 
z lat poprzednich. Dobitnym na to 
przykładem jest wykreślenie z pro-
jektu regulaminu uregulowania 
dotyczącego korekty zadań pro-
dukcyjnych lub normatywu obło-
żenia w przypadku wystąpienia w 
trakcie miesiąca istotnych zmian 
warunków górniczo – geologicz-
nych, jak również zaostrzenie kry-
teriów dotyczących różnego rodza-
ju absencji pracownika. Zwrócić 
należy również uwagę na fakt, że 
działania Zarządu JSW S.A. doty-
czące wprowadzenia w życie no-
wych regulaminów premiowania 
naruszają postanowienia zapisów 
Porozumienia z dnia 05.05.2011 

roku zawartego pomiędzy Zarzą-
dem JSW S.A. a organizacjami 
Związków Zawodowych a przede 
wszystkim zapisy paragrafu 1 i 2 
tegoż Porozumienia, które zaka-
zują wprowadzenia zmian do ure-
gulowań wypowiedzianego ZUZP  
oraz obowiązujących w dniu za-
warcia porozumień i regulaminów 
do czasu zrejestrowania i wdroże-
nia  w życie nowego, jednolitego 
Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy. W tym miejscu chcemy 
przypomnieć, że w porozumieniu 
z dnia 08.11.2012 roku strony po-
rozumienia czyli Zarząd JSW S.A. 
i związki zawodowe  zobowiązały 
się, że w sprawach związanych z 
premią motywacyjną  i premią za-
daniową podejmą rozmowy w celu 
wypracowania wspólnego regu-
laminu premiowania,  z którego to 
zobowiązania Zarząd JSW S.A. nie 
wywiązał się do dnia dzisiejszego.

Jednocześnie należy podkreślić 
fakt, że strona pracodawcy i związ-
ków zawodowych w miesiącach 
październik i listopad 2013 roku 
rozpoczęła rokowania w sprawie 
jednolitego systemu wynagradza-
nia dla pracowników kopalń i za-
kładów JSW S.A., który zawierałby 
również element motywacyjny w 
tym systemie.

W świetle zaistniałego stanu fak-
tycznego / wypowiedzenie ZUZP, 
przyjęcie Porozumienia Zbiorowego 
z dnia 05.05.2011 roku / bardziej 
zasadnym było by skoncentrowanie 
się na pracach dotyczących wypra-
cowania i przyjęcia nowego, jedno-
litego Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy dla Pracowników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
oraz kompleksowe uregulowanie 
kwestii płacowych w Układzie Zbio-
rowym Pracy za czym przemawiają 
także uregulowania prawne.  

W świetle powyższych faktów 
należy obawiać się, że ostatnie dzia-
łania pracodawcy, a w szczególności 
pozorowany dialog z przedstawicie-
lami pracowników może stanowić 
swoiste „alibi” dla Zarządu uspra-
wiedliwiające przyszłe, coraz bar-
dziej rygorystyczne i szkodliwe dla 
załogi decyzje.

W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że w innych spółkach węglo-
wych, będących w dużo gorszej sytu-
acji, pracodawca potrafi negocjować 
ze stroną społeczną po kilkanaście 
godzin dziennie, a nadrzędnym ce-
lem obydwu stron jest chęć osiągnię-
cia kompromisu dla dobra zakładu 
pracy.  Natomiast Zarząd JSW S.A.  
znajduje zwykle czas na kilkudziesię-
ciu minutowe spotkania ograniczają-
ce się do przedstawienia stanowisk 
stron, a te pozorowane działania 
poprzedzają zazwyczaj bezprawne, 
jednostronne decyzje podejmowane 
w drodze Uchwał a nie porozumień. 
W JSW S.A. wyraźnie widać, że 
Zarząd wystawia na próbę załogę i 
stara się wybadać pracowników, jak 
daleko bez większych konsekwencji 
można sięgnąć do ich kieszeni oraz 
czy straszenie kryzysem i zwolnie-
niami z pracy dalej działa.  Wszyst-
ko to dzieje się pomimo osiągnięcia 
zysku w poprzednim roku! Dlatego 
też uważamy, że brak wspólnych, 
zdecydowanych kroków przeciwsta-
wiających się pogarszaniu sytuacji 
załogi JSW S.A. może spowodować 
dalszą eskalację antypracowniczych 
działań pracodawcy w naszej Spółce.

Zakładowa organizacja 
koordynacyjna 

nsZZ „solidarność” Jsw s.a.

Szansa 
czy zagrożenie?
DużE kłopoty finansowe Kompanii Węglowej spowodowały, że chce się ona pozbyć 
kopalni „Knurów-Szczygłowice”. W perspektywie dłuższego okresu czasu zakup tej 
kopalni może być korzystny dla naszej Spółki, ale w najbliższych latach niesie dla 
JSW S.A. także szereg zagrożeń, które mogą mieć bezpośredni wpływ na sytuację 
pracowników naszych kopalń. Śledząc wypowiedzi medialne obydwu szefów zainte-
resowanych Spółek i Ministra Gospodarki sprawa sprzedaży wydaje się być przesą-
dzona. Spójrzmy więc na tą inwestycję pod kontem ewentualnych zagrożeń.

opinie Jsw s.a. kupuje kopalnię „Knurów-szczygłowice”

Jsw s.a. posiada jeszcze dość 
duże środki finansowe, ale prak-
tycznie w całości będą one zago-
spodarowane na już rozpoczęte 
inwestycje. Kupno nowej kopalni 
planuje się z kredytu lub emisji 
obligacji, a to musi kosztować. 
Obciążenie wyniku finansowe-
go z tego tytułu może być dla 
JSWS.A. bagażem bardzo trud-
nym do udźwignięcia. Trzeba 
pamiętać, że kłopoty Kompani 
Węglowej spowodowały duże nie-
doinwestowanie kopalni „Knu-
rów-Szczygłowice”. Aby zaczęła 
ona przy dzisiejszych cenach 
węgla przynosić zyski, trzeba 
zwiększyć jej potencjał wydoby-
cia węgla koksowego, co wymaga 
potężnych i drogich wieloletnich 
inwestycji oraz stworzenia wielu 
rezerw wymaganych obowiązu-
jącym prawem. Konieczne będzie 
także zrównanie płac w obydwu 
podmiotach. Te wszystkie ob-
ciążenia prawdopodobnie znacz-
nie utrudnią w najbliższej przy-
szłości osiągnięcie zysku netto 
w JSW S.A., a to spowoduje nie 
tylko brak wypłaty dywidendy z 
akcji czy też nagrody z zysku, ale 
może skutkować ograniczeniem 
wysokości wynagrodzeń i innych 

świadczeń pracowniczych, nawet 
takich, jak 14 – ta pensja, gdyż 
w propozycji Zarządu nowego 
ZUZP JSW S.A. jej wypłata ma 
być uzależniona od osiągnięcia 
dodatniego wyniku finansowego.  
Ciekawi także fakt, że Kompania 
Węglowa nie rezygnuje z planów 
budowy nowej elektrowni oraz 
nowej kopalni na Lubelszczyź-
nie, a chce się pozbyć na siłę ta-
kiej perspektywicznej kopalni 
i wprost mówi, że nie stać tego 
przedsiębiorstwa na jej doinwe-
stowanie. 

W tym miejscu trudno nie 
zadać pytania, jak długo jesz-
cze JSW S.A. będzie traktowana 
przez Resort Ministerstwa Go-
spodarki jak dojna krowa i będzie 
kołem ratunkowym dla innych 
podmiotów gospodarczych? Przy 
takich krokach może się zdarzyć, 
że w takie same kłopoty jak Kom-
pania Węglowa wpadnie i JSW 
S.A. Obawy te potwierdza reakcja 
na ostatnie decyzje Zarządu JSW 
S.A. akcjonariuszy indywidual-
nych i instytucjonalnych, którzy 
poprzez masową wyprzedaż akcji 
Spółki doprowadzili do histo-
rycznego minimum ich wartości, 
czyli około 50 zł za akcję. 

Przypominamy wszystkim, że 
to decyzją koalicjanta rządowego, 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go poprzez Ministra Gospodarki 
przy pełnej akceptacji Zarządu 
Spółki cały dochód z upublicz-
nienia JSW S.A., czyli ponad 5 
miliardów złotych zasiliło budżet 
RP, Prezes Zagórowski natomiast 
niejednokrotnie stwierdzał, że 
na inwestycje z zapasem wystar-
czą środki własne. 

W świetle powyższych fak-
tów może się okazać, że normal-
ne funkcjonowanie JSW S.A.  w 
najbliższych latach będzie po-
ważnie zagrożone, a jedynymi 
pomysłami Zarządu na poprawę 
tej sytuacji jest likwidacja wol-
nych sobót i ograniczenie kosztów 
pracowniczych   w Spółce. Należy 
obawiać się, że tą niezbędną dla 
przyszłości JSW S.A. inwestycję 
w dużej części możemy sfinanso-
wać z własnych, pracowniczych 
kieszeni.

Zakładowa organizacja 
koordynacyjna 

nsZZ „solidarność” Jsw s.a.
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Czekając na lepsze czasy

Polska nadal będzie uzależniona od 
węgla, nie ma, co do tego żadnych wąt-
pliwości. Wspólny wysiłek musi zmierzać, 
aby surowiec nadal pochodził głównie z 
polskich zakładów, gdyż kopalnia, jako za-
kład produkcyjny generuje przychody nie 
tylko do Skarbu Państwa, ale i do budżetu 
gminy.

Nie obejdzie się jednak bez restruktu-
ryzacji największej firmy górniczej w Pol-
sce. Kompania Węglowa generuje straty, a 
przyjęcie w obecnej czy nieco zmienionej 
formie przygotowanego przez zarząd planu 

naprawczego wydaje się być najlepszym 
rozwiązaniem. Nie ma, co czekać na nowy 
zarząd, gdyż w tej chwili każdy kolejny dzień 
impasu tylko pogarsza sytuację. Wprowa-
dzenie firmy w nowy model gospodarki 
rynkowej będzie solidnym prztyczkiem w 
nos dla wszystkich malkontentów, którzy 
uważają, że firmy nie da się już uratować.

Można mnożyć przykłady i opisywać 
różne zdarzenia z przeszłości. Można ma-
rudzić i narzekać. Straszyć zwolnieniami 
i niższymi zarobkami. Można strajkować 
i rozrywać na strzępy. Palić kukły i wozić 

taczkami, tylko, po co?

Czy to pomoże? Czy firma nagle ozdro-
wieje? Czy wystarczy determinacji, czasu 
i pieniędzy w oczekiwaniu na lepszą cenę 
węgla? Nie sądzę… Dlatego należy wy-
pracować racjonalne porozumienie, które 
pomoże przetrwać trudne czasy i dobrze 
przygotować górnictwo na lepsze czasy. 
Nie jest prawdą, że to, co było już nie wró-
ci. Nie jest prawdą, że węgiel już nie podro-
żeje. Natura bywa okrutna, a ostra zima, 
która panuje w Stanach Zjednoczonych na 
pewno to potwierdza.

Wyjątkowo trudna sytuacja polskiego węgla na początku 2014 roku nie napawa optymizmem. Jednakże nie 
zmienia to faktu, iż nadal musimy bacznie przyglądać się działaniom w Brukseli, gdyż 22 stycznia Komisja 
Europejska zaproponowała nowe cele dla polityki energetycznej Europy do roku 2030. A tym samym, jaka 
będzie przyszłość i perspektywa dla polskiego węgla w nadchodzących dekadach.

Koksownie 
razem
NALEżąCE do Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
spółki: Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górni-
czej i Kombinat Koksochemiczny Zabrze zostały z 
początkiem roku połączone w jeden podmiot pod 
nazwą JSW Koks. Tym samym JSW skonsolido-
wała najważniejsze aktywa koksownicze.

W sporze z pracodawcą

inny producent koksu w grupie 
JSW - Wałbrzyskie Zakłady Kok-
sownicze Victoria, specjalizujące 
się w koksie odlewniczym - nadal 
działają jako samodzielna spółka, 
ale jak zapewniają przedstawiciele 
spółki także Victoria z czasem dołą-
czy do JSW Koks. Oddzielną firmą 
pozostaje także spółka handlowa 
Polski Koks.

Połączenie koksowni z Dąbrowy 
Górniczej z zabrzańskim kombina-
tem było przygotowywane od daw-
na. Od ponad dwóch lat firmy miały 
jednego prezesa, a w maju ubiegłe-
go roku ogłoszony został plan połą-
czenia. Katowicki sąd zarejestrował 
tę operację 2 stycznia 2014 r. W śro-
dę przedstawiciele JSW oraz JSW 
Koks mają podać więcej szczegółów 
na temat połączenia i planów nowej 
firmy.

Połączenie nastąpiło poprzez 
przejęcie Kombinatu Koksoche-
micznego Zabrze przez Koksownię 
Przyjaźń. Oznaczało to - za sprawą 
tzw. emisji połączeniowej - zwięk-
szenie kapitału zakładowego dą-
browskiej koksowni o ponad 162,3 
mln zł, do poziomu ponad 994 mln 
zł. Wyliczono, że jedna akcja za-
brzańskiej spółki warta jest 2,45 
akcji Koksowni Przyjaźń.

Choć to dąbrowska koksownia 
była dominującym podmiotem w 

przekształceniu, siedzibą nowej 
spółki zostało Zabrze, a nie Dąbro-
wa Górnicza. Spółka JSW KOKS 
działa pod dotychczasowymi nu-
merami KRS, NIP i REGON Kok-
sowni Przyjaźń.

Kombinat Koksochemiczny Za-
brze, jako spółka przejmowana, zo-
stał rozwiązany bez przeprowadza-
nia postępowania likwidacyjnego i 
wykreślony z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Połączenie nie wyma-
gało zgody Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, ponieważ 
obie firmy należą do jednej grupy 
kapitałowej.

Zatrudniająca blisko 2,6 tys. 
osób spółka JSW Koks skupiła 
koksownie: Dębieńsko, Jadwiga, 
Przyjaźń i Radlin. Grupa JSW 
przetwarza we własnych koksow-
niach ok. 45 proc. produkowanego 
przez spółkę węgla koksowego. W 
2012 r. w koksowniach grupy JSW 
wyprodukowano 3,8 mln ton kok-
su. Dużą część produkcji wyeks-
portowano.

Powstanie spółki JSW Koks 
SA nie kończy procesu integracji 
koksowni należących do JSW. W 
dalszym etapie do JSW Koks SA 
zostaną przyłączone Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze „Victoria”. 
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Sposób na kryzys
KATOWIcKI Holding Węglowy (KHW) chce zwiększyć wydobycie tzw. węgla 
grubego, osiągającego na rynku około dwukrotnie wyższe ceny od miałów 
energetycznych dla elektrowni. Spółka ogłosiła konkurs dla pracowników, 
którzy mają pomysły, jak osiągnąć zamierzony cel.

KHW. A na grubie...ino grube

nagrodą w konkursie, zatytu-
łowanym „A na grubie...ino grube”, 
jest 30 tys. zł. Gruba to po śląsku 
kopalnia, a tzw. węgiel gruby to 
przede wszystkim gatunki orzech 
i kostka. Są one - podobnie jak 
średni gatunek, groszek - chętnie 
kupowane przez indywidualnych 
odbiorców i osiągają najwyższe 
ceny. To jednak średnio tylko kil-
kanaście procent całej produkcji 
- w zależności od kopalni jest to 
od ponad 10 do przeszło 20 proc. 
Barierą w zwiększaniu produk-
cji węgla grubego jest stosowana 
technologia.

W ubiegłym roku, kiedy bran-
ża górnicza została dotknięta zna-
czącym spadkiem cen węgla dla 
energetyki, holdingowi udało się w 
dużym stopniu zniwelować spadek 
cen dzięki zwiększeniu produkcji 
poszukiwanych na rynku średnich 
i grubych gatunków węgla. Ich 
udział w całości sprzedaży wzrósł 
o ok. 2 proc., do poziomu ponad 16 
proc. Głównie dzięki temu średnia 
cena węgla z KHW była w 2013 r. 

wyższa od pierwotnie zakładanej.
W tym i kolejnych latach hol-

ding chce nadal zwiększyć udział 
w sprzedaży najbardziej dochodo-
wych gatunków węgla, co wobec 
dużego popytu na nie oznaczało-
by zwiększenie przychodów z tego 
segmentu. Plan na ten roku zakłada 
zwiększenie udziału tych gatunków 
o kolejne ok. 2 proc. W osiągnięciu 
celu mają pomóc rozwiązania i 
pomysły podsunięte przez załogę. 
Chodzi o to, by praktycy z konkret-
nych kopalń wskazali możliwości 
takiego udoskonalenia technologii 
i usprawnienia produkcji, by węgla 
grubego było więcej.

Rzecznik KHW Wojciech Ja-
ros wskazał, że znanych jest wiele 
sposobów na zwiększenie udziału 
tych gatunków węgla w wydoby-
ciu, zarząd holdingu liczy jednak 
również na inicjatywę pracowni-
ków i ich dobrą znajomość realiów 
konkretnych kopalń i ścian wydo-
bywczych.

Podstawowy warunek do 
zwiększania wydobycia węgla gru-

bego to odpowiednie parametry 
surowca w danym pokładzie. Aby 
bryły węgla były większe stosuje 
się m.in. specjalne głowice w kom-
bajnach (aby mniej kruszyły wę-
giel) i odpowiednie przygotowanie 
ścian jeszcze zanim rozpocznie się 
ich urabianie kombajnem. Ważne 
jest także takie ustawienie i sko-
ordynowanie ze sobą podziemnych 
przenośników i zbiorników, aby 
węgiel nie kruszył się zanadto pod-
czas transportu i przesypywania.

Rozstrzygnięcie konkursu dla 
pracowników zaplanowano na ko-
niec maja tego roku.

Katowicki Holding Węglowy 
wypracował w ubiegłym roku pra-
wie 43 mln zł zysku netto. Spół-
ka zakłada, że w tym roku wynik 
netto wyniesie prawie 51 mln zł. 
Ubiegłoroczne wydobycie wynio-
sło 11,87 mln ton węgla. Osiąg-
nięta cena zbytu była wyższa od 
zakładanej o prawie 10 zł, co było 
pochodną wyższej jakości sprze-
danego węgla. 

red

KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ

nsZZ „Solidarność” Koksowni 
„Przyjaźń” SA przystąpił do spo-
ru zbiorowego z Zarządem Spółki. 
Związkowcy żądają zwiększenia 
odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 
2014 roku o 5 tysięcy złotych na 
pracownika, ustalenia wysokości 
dodatku z tytułu Dnia Koksow-
nika na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia w 2014 roku oraz 
zawarcia porozumienia dotyczą-
cego warunków pracy i płacy po 
połączeniu „Przyjaźni” z Kombi-
natem Koksochemicznym „Za-
brze” SA.

U źródeł konfliktu pomiędzy 
stroną związkową a kierowni-
ctwem zakładu leży próba ode-
brania każdemu pracownikowi 2 

tys. zł ze świadczenia urlopowego. 
Należy tutaj wyjaśnić, że pracow-
nikom zakładu od lat podwyższa-
no pensje poprzez zwiększanie 
dodatkowego odpisu na ZFŚS, 
zmniejszenie świadczenia byłoby 
zatem drastycznym obniżeniem 
wysokości wynagrodzenia.

Pracodawca nie chce też roz-
mawiać o polityce płacowej na 
rok 2014 stwierdzając, że po połą-
czeniu Koksowni „Przyjaźń” SA z 
Kombinatem Koksochemicznym 
„Zabrze” SA (w nową spółkę JSW 
Koks) należy wynegocjować treść 
jednolitego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy oraz regulami-
nu pracy dla obu firm, a dopiero 
potem uzgadniać poziom płac. 
Zdaniem związkowców, prace 

nad Układem potrwają wiele 
miesięcy, ustalenie wysokości 
ewentualnych podwyżek byłoby 
zatem znacząco opóźnione, stąd 
ich zdecydowany sprzeciw wobec 
stanowiska Zarządu.

Wszystkie postulaty zostały 
zawarte w piśmie przekazanym 
prezesowi Edwardowi Szlękowi 
17 grudnia ub. r. z zastrzeżeniem, 
że brak podjęcia rozmów do 27 
grudnia spowoduje uruchomie-
nie procedury sporu zbiorowego. 
Tak też się stało. 30 grudnia ub. r. 
strona związkowa poinformowa-
ła o zaistnieniu sporu i wezwała 
Zarząd Spółki do podjęcia roko-
wań zgodnie z ustawą o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych.

Płacowy 
kompromis

BOGDANKA

Na początku roku organizacje związkowe dzia-
łające w „Bogdance” zagroziły zarządowi spółki 
rozpoczęciem procedury sporu zbiorowego w ra-
zie braku pełnej realizacji postanowień Porozu-
mienia w sprawie polityki wynagrodzeń 2013 r.

wspomniane Porozumienie zakładało 4-procentowy 
wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 
2013. Jego pełna realizacja pod koniec ubiegłego roku stanęła 
jednak pod znakiem zapytania.

– Podczas rozmów „ostatniej szansy”, które miały miejsca 
16 stycznia udało nam się dogadać z zarządem. Zgodziliśmy 
się wprawdzie na niewielkie ustępstwa mając świadomość 
trudnej sytuacji na rynku, ale załoga mimo wszystko powin-
na być zadowolona – mówi Czesław Brzyski, wiceprzewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW „Bog-
danka” SA.

Ubiegły rok należał do udanych dla lubelskiej kopalni. 
Łączne wydobycie „Bogdanki” w 2013 r. wyniosło 8,35 mln ton 
i było wyższe o 7,3 proc. od osiągniętego rok wcześniej.

Wynik za ubiegły rok ma być według wstępnych szacun-
ków porównywalny z zyskiem za 2012 r., wynoszącym 287,0 
mln zł. Porównywalny wynik w zestawieniu z wyższym wy-
dobyciem to efekt spadku cen węgla. Mimo to, plany spółki 
na najbliższe lata są ambitne. Do 2015 roku ma zakończyć się 
program inwestycyjny, którego celem jest podwojenie wydo-
bycia w stosunku do roku 2011. W związku z jego realizacją w 
tym roku spółka planuje zatrudnić do prac dołowych ok. 200 
nowych pracowników. 

jac

Chwilowa anomalia?
Po raz pierwszy od kilku lat eksport polskiego węgla może przewyższyć import tego surowca do Polski.

EKSPORT WĘGLA

MOżE, bo jeszcze nic nie jest przesądzone. 
Wszystko wskazuje, że wyniki te będą bar-
dzo zbliżone do siebie. Jeszcze do niedawna 
wydawało się, że eksport przewyższy im-
port, ale  z powodu niewystarczającej liczby 
węglarek, uniemożliwiającej terminowe wy-
wiezienie całego zakontraktowanego węgla 
przez przewoźników kolejowych najwięk-
szy eksporter polskiego węgla, katowicki 
Węglokoks wyeksportował ok. 8 mln ton, 
zamiast zakontraktowanej wielkości 9 mln 
ton. Resztę, ok. 2,5 mln zł wyeksportowały 
bezpośrednio spółki węglowe - głównie Ja-
strzębska Spółka Węglowa.

- Na tle poprzednich lat ubiegłoroczny 
wynik prezentuje się niemal imponująco. W 
2011 i 2012 r. eksport nie sięgał nawet 5 mln 
ton. Zeszłoroczny wynik w eksporcie węgla 

jest zbliżony do wyniku z 2010 r., kiedy to 
osiągnęliśmy podobne wskaźniki - mówi Je-
rzy Podsiadło, prezes Węglokoksu.

Jednak co najmniej połowę tego węgla 
stanowi tzw. eksport morski, który z uwagi 
na stopień skomplikowania logistycznego i 
wyższe koszty realizowany jest poniżej kosz-
tów wydobycia. Był to węgiel pochodzący z 
Kompanii Węglowej, która obecnie przeżywa 
ogromne trudności finansowe. Eksport węgla 
stanowił dla niej zastrzyk niezbędnej gotówki. 

Trudna sytuacja na rynku krajowym 
zbiegła się z nie najlepszą na rynku europej-
skim. Ceny węgla w Europie wynoszą obec-
nie ok. 80 dolarów za tonę licząc według 
benchmarku ARA, czyli cen referencyjnych 
w głównych portach europejskich. I tak są 
one wyższe niż przez cały ubiegły rok, ale 

jednocześnie są znacznie niższe niż kilka-
naście miesięcy wcześniej.

- Jest cały szereg czynników, które mają 
na to wpływ, począwszy od tego, iż koniunk-
tura gospodarcza w Europie w ubiegłym roku 
była dość słaba. Gospodarka europejska 
dopiero pod koniec roku zaczęła powoli się 
podnosić z kryzysu, a to jak wiadomo prze-
kłada się na zapotrzebowanie na energię i su-
rowce energetyczne. Mało tego, koniunktura 
gospodarcza także w innych częściach świa-
ta wyraźnie uległa osłabieniu co w efekcie 
przyniosło nadwyżki węgla na światowych 
rynkach, a w konsekwencji osłabienie cen 
surowca. No i w końcu, duży wpływ na ceny 
węgla w Europie miała tzw. rewolucja łupko-
wa w Stanach Zjednoczonych. W amerykań-
skiej gospodarce tani gaz łupkowy wypiera 
węgiel kamienny. Amerykańscy producenci 
węgla w poszukiwaniu rynku zbytu dla swo-
jego produktu „uderzyli” przede wszystkim 
w Europę - tłumaczy Podsiadło.

Węglokoks zakłada, że w przyszłym 
roku uda się wyeksportować ok. 4,5 mln 
ton węgla. Spółka zakłada, iż zniknie przede 
wszystkim z eksportu ta część węgla, któ-
ra dziś nie przynosi producentom  realnych 
dochodów. Jednocześnie jest szansa na 
wzrost cen w Europie gdyż spodziewany 
jest powolny spadek ofensywy amerykań-
skiego węgla. Obecny eksport jest efek-
tem dużej nadprodukcji węgla w Stanach 
Zjednoczonych. Jednak już wkrótce (jest 
to perspektywa 1-2 lat) wielkość produkcji 
zostanie w naturalny sposób dostosowana 
do popytu wewnętrznego. 
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Czekając na lepsze czasy

Polska nadal będzie uzależniona od 
węgla, nie ma, co do tego żadnych wąt-
pliwości. Wspólny wysiłek musi zmierzać, 
aby surowiec nadal pochodził głównie z 
polskich zakładów, gdyż kopalnia, jako za-
kład produkcyjny generuje przychody nie 
tylko do Skarbu Państwa, ale i do budżetu 
gminy.

Nie obejdzie się jednak bez restruktu-
ryzacji największej firmy górniczej w Pol-
sce. Kompania Węglowa generuje straty, a 
przyjęcie w obecnej czy nieco zmienionej 
formie przygotowanego przez zarząd planu 

naprawczego wydaje się być najlepszym 
rozwiązaniem. Nie ma, co czekać na nowy 
zarząd, gdyż w tej chwili każdy kolejny dzień 
impasu tylko pogarsza sytuację. Wprowa-
dzenie firmy w nowy model gospodarki 
rynkowej będzie solidnym prztyczkiem w 
nos dla wszystkich malkontentów, którzy 
uważają, że firmy nie da się już uratować.

Można mnożyć przykłady i opisywać 
różne zdarzenia z przeszłości. Można ma-
rudzić i narzekać. Straszyć zwolnieniami 
i niższymi zarobkami. Można strajkować 
i rozrywać na strzępy. Palić kukły i wozić 

taczkami, tylko, po co?

Czy to pomoże? Czy firma nagle ozdro-
wieje? Czy wystarczy determinacji, czasu 
i pieniędzy w oczekiwaniu na lepszą cenę 
węgla? Nie sądzę… Dlatego należy wy-
pracować racjonalne porozumienie, które 
pomoże przetrwać trudne czasy i dobrze 
przygotować górnictwo na lepsze czasy. 
Nie jest prawdą, że to, co było już nie wró-
ci. Nie jest prawdą, że węgiel już nie podro-
żeje. Natura bywa okrutna, a ostra zima, 
która panuje w Stanach Zjednoczonych na 
pewno to potwierdza.

Wyjątkowo trudna sytuacja polskiego węgla na początku 2014 roku nie napawa optymizmem. Jednakże nie 
zmienia to faktu, iż nadal musimy bacznie przyglądać się działaniom w Brukseli, gdyż 22 stycznia Komisja 
Europejska zaproponowała nowe cele dla polityki energetycznej Europy do roku 2030. A tym samym, jaka 
będzie przyszłość i perspektywa dla polskiego węgla w nadchodzących dekadach.

Koksownie 
razem
NALEżąCE do Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
spółki: Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górni-
czej i Kombinat Koksochemiczny Zabrze zostały z 
początkiem roku połączone w jeden podmiot pod 
nazwą JSW Koks. Tym samym JSW skonsolido-
wała najważniejsze aktywa koksownicze.

W sporze z pracodawcą

inny producent koksu w grupie 
JSW - Wałbrzyskie Zakłady Kok-
sownicze Victoria, specjalizujące 
się w koksie odlewniczym - nadal 
działają jako samodzielna spółka, 
ale jak zapewniają przedstawiciele 
spółki także Victoria z czasem dołą-
czy do JSW Koks. Oddzielną firmą 
pozostaje także spółka handlowa 
Polski Koks.

Połączenie koksowni z Dąbrowy 
Górniczej z zabrzańskim kombina-
tem było przygotowywane od daw-
na. Od ponad dwóch lat firmy miały 
jednego prezesa, a w maju ubiegłe-
go roku ogłoszony został plan połą-
czenia. Katowicki sąd zarejestrował 
tę operację 2 stycznia 2014 r. W śro-
dę przedstawiciele JSW oraz JSW 
Koks mają podać więcej szczegółów 
na temat połączenia i planów nowej 
firmy.

Połączenie nastąpiło poprzez 
przejęcie Kombinatu Koksoche-
micznego Zabrze przez Koksownię 
Przyjaźń. Oznaczało to - za sprawą 
tzw. emisji połączeniowej - zwięk-
szenie kapitału zakładowego dą-
browskiej koksowni o ponad 162,3 
mln zł, do poziomu ponad 994 mln 
zł. Wyliczono, że jedna akcja za-
brzańskiej spółki warta jest 2,45 
akcji Koksowni Przyjaźń.

Choć to dąbrowska koksownia 
była dominującym podmiotem w 

przekształceniu, siedzibą nowej 
spółki zostało Zabrze, a nie Dąbro-
wa Górnicza. Spółka JSW KOKS 
działa pod dotychczasowymi nu-
merami KRS, NIP i REGON Kok-
sowni Przyjaźń.

Kombinat Koksochemiczny Za-
brze, jako spółka przejmowana, zo-
stał rozwiązany bez przeprowadza-
nia postępowania likwidacyjnego i 
wykreślony z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Połączenie nie wyma-
gało zgody Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, ponieważ 
obie firmy należą do jednej grupy 
kapitałowej.

Zatrudniająca blisko 2,6 tys. 
osób spółka JSW Koks skupiła 
koksownie: Dębieńsko, Jadwiga, 
Przyjaźń i Radlin. Grupa JSW 
przetwarza we własnych koksow-
niach ok. 45 proc. produkowanego 
przez spółkę węgla koksowego. W 
2012 r. w koksowniach grupy JSW 
wyprodukowano 3,8 mln ton kok-
su. Dużą część produkcji wyeks-
portowano.

Powstanie spółki JSW Koks 
SA nie kończy procesu integracji 
koksowni należących do JSW. W 
dalszym etapie do JSW Koks SA 
zostaną przyłączone Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze „Victoria”. 
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Sposób na kryzys
KATOWIcKI Holding Węglowy (KHW) chce zwiększyć wydobycie tzw. węgla 
grubego, osiągającego na rynku około dwukrotnie wyższe ceny od miałów 
energetycznych dla elektrowni. Spółka ogłosiła konkurs dla pracowników, 
którzy mają pomysły, jak osiągnąć zamierzony cel.

KHW. A na grubie...ino grube

nagrodą w konkursie, zatytu-
łowanym „A na grubie...ino grube”, 
jest 30 tys. zł. Gruba to po śląsku 
kopalnia, a tzw. węgiel gruby to 
przede wszystkim gatunki orzech 
i kostka. Są one - podobnie jak 
średni gatunek, groszek - chętnie 
kupowane przez indywidualnych 
odbiorców i osiągają najwyższe 
ceny. To jednak średnio tylko kil-
kanaście procent całej produkcji 
- w zależności od kopalni jest to 
od ponad 10 do przeszło 20 proc. 
Barierą w zwiększaniu produk-
cji węgla grubego jest stosowana 
technologia.

W ubiegłym roku, kiedy bran-
ża górnicza została dotknięta zna-
czącym spadkiem cen węgla dla 
energetyki, holdingowi udało się w 
dużym stopniu zniwelować spadek 
cen dzięki zwiększeniu produkcji 
poszukiwanych na rynku średnich 
i grubych gatunków węgla. Ich 
udział w całości sprzedaży wzrósł 
o ok. 2 proc., do poziomu ponad 16 
proc. Głównie dzięki temu średnia 
cena węgla z KHW była w 2013 r. 

wyższa od pierwotnie zakładanej.
W tym i kolejnych latach hol-

ding chce nadal zwiększyć udział 
w sprzedaży najbardziej dochodo-
wych gatunków węgla, co wobec 
dużego popytu na nie oznaczało-
by zwiększenie przychodów z tego 
segmentu. Plan na ten roku zakłada 
zwiększenie udziału tych gatunków 
o kolejne ok. 2 proc. W osiągnięciu 
celu mają pomóc rozwiązania i 
pomysły podsunięte przez załogę. 
Chodzi o to, by praktycy z konkret-
nych kopalń wskazali możliwości 
takiego udoskonalenia technologii 
i usprawnienia produkcji, by węgla 
grubego było więcej.

Rzecznik KHW Wojciech Ja-
ros wskazał, że znanych jest wiele 
sposobów na zwiększenie udziału 
tych gatunków węgla w wydoby-
ciu, zarząd holdingu liczy jednak 
również na inicjatywę pracowni-
ków i ich dobrą znajomość realiów 
konkretnych kopalń i ścian wydo-
bywczych.

Podstawowy warunek do 
zwiększania wydobycia węgla gru-

bego to odpowiednie parametry 
surowca w danym pokładzie. Aby 
bryły węgla były większe stosuje 
się m.in. specjalne głowice w kom-
bajnach (aby mniej kruszyły wę-
giel) i odpowiednie przygotowanie 
ścian jeszcze zanim rozpocznie się 
ich urabianie kombajnem. Ważne 
jest także takie ustawienie i sko-
ordynowanie ze sobą podziemnych 
przenośników i zbiorników, aby 
węgiel nie kruszył się zanadto pod-
czas transportu i przesypywania.

Rozstrzygnięcie konkursu dla 
pracowników zaplanowano na ko-
niec maja tego roku.

Katowicki Holding Węglowy 
wypracował w ubiegłym roku pra-
wie 43 mln zł zysku netto. Spół-
ka zakłada, że w tym roku wynik 
netto wyniesie prawie 51 mln zł. 
Ubiegłoroczne wydobycie wynio-
sło 11,87 mln ton węgla. Osiąg-
nięta cena zbytu była wyższa od 
zakładanej o prawie 10 zł, co było 
pochodną wyższej jakości sprze-
danego węgla. 
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KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ

nsZZ „Solidarność” Koksowni 
„Przyjaźń” SA przystąpił do spo-
ru zbiorowego z Zarządem Spółki. 
Związkowcy żądają zwiększenia 
odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 
2014 roku o 5 tysięcy złotych na 
pracownika, ustalenia wysokości 
dodatku z tytułu Dnia Koksow-
nika na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia w 2014 roku oraz 
zawarcia porozumienia dotyczą-
cego warunków pracy i płacy po 
połączeniu „Przyjaźni” z Kombi-
natem Koksochemicznym „Za-
brze” SA.

U źródeł konfliktu pomiędzy 
stroną związkową a kierowni-
ctwem zakładu leży próba ode-
brania każdemu pracownikowi 2 

tys. zł ze świadczenia urlopowego. 
Należy tutaj wyjaśnić, że pracow-
nikom zakładu od lat podwyższa-
no pensje poprzez zwiększanie 
dodatkowego odpisu na ZFŚS, 
zmniejszenie świadczenia byłoby 
zatem drastycznym obniżeniem 
wysokości wynagrodzenia.

Pracodawca nie chce też roz-
mawiać o polityce płacowej na 
rok 2014 stwierdzając, że po połą-
czeniu Koksowni „Przyjaźń” SA z 
Kombinatem Koksochemicznym 
„Zabrze” SA (w nową spółkę JSW 
Koks) należy wynegocjować treść 
jednolitego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy oraz regulami-
nu pracy dla obu firm, a dopiero 
potem uzgadniać poziom płac. 
Zdaniem związkowców, prace 

nad Układem potrwają wiele 
miesięcy, ustalenie wysokości 
ewentualnych podwyżek byłoby 
zatem znacząco opóźnione, stąd 
ich zdecydowany sprzeciw wobec 
stanowiska Zarządu.

Wszystkie postulaty zostały 
zawarte w piśmie przekazanym 
prezesowi Edwardowi Szlękowi 
17 grudnia ub. r. z zastrzeżeniem, 
że brak podjęcia rozmów do 27 
grudnia spowoduje uruchomie-
nie procedury sporu zbiorowego. 
Tak też się stało. 30 grudnia ub. r. 
strona związkowa poinformowa-
ła o zaistnieniu sporu i wezwała 
Zarząd Spółki do podjęcia roko-
wań zgodnie z ustawą o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych.

Płacowy 
kompromis

BOGDANKA

Na początku roku organizacje związkowe dzia-
łające w „Bogdance” zagroziły zarządowi spółki 
rozpoczęciem procedury sporu zbiorowego w ra-
zie braku pełnej realizacji postanowień Porozu-
mienia w sprawie polityki wynagrodzeń 2013 r.

wspomniane Porozumienie zakładało 4-procentowy 
wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 
2013. Jego pełna realizacja pod koniec ubiegłego roku stanęła 
jednak pod znakiem zapytania.

– Podczas rozmów „ostatniej szansy”, które miały miejsca 
16 stycznia udało nam się dogadać z zarządem. Zgodziliśmy 
się wprawdzie na niewielkie ustępstwa mając świadomość 
trudnej sytuacji na rynku, ale załoga mimo wszystko powin-
na być zadowolona – mówi Czesław Brzyski, wiceprzewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW „Bog-
danka” SA.

Ubiegły rok należał do udanych dla lubelskiej kopalni. 
Łączne wydobycie „Bogdanki” w 2013 r. wyniosło 8,35 mln ton 
i było wyższe o 7,3 proc. od osiągniętego rok wcześniej.

Wynik za ubiegły rok ma być według wstępnych szacun-
ków porównywalny z zyskiem za 2012 r., wynoszącym 287,0 
mln zł. Porównywalny wynik w zestawieniu z wyższym wy-
dobyciem to efekt spadku cen węgla. Mimo to, plany spółki 
na najbliższe lata są ambitne. Do 2015 roku ma zakończyć się 
program inwestycyjny, którego celem jest podwojenie wydo-
bycia w stosunku do roku 2011. W związku z jego realizacją w 
tym roku spółka planuje zatrudnić do prac dołowych ok. 200 
nowych pracowników. 
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Chwilowa anomalia?
Po raz pierwszy od kilku lat eksport polskiego węgla może przewyższyć import tego surowca do Polski.

EKSPORT WĘGLA

MOżE, bo jeszcze nic nie jest przesądzone. 
Wszystko wskazuje, że wyniki te będą bar-
dzo zbliżone do siebie. Jeszcze do niedawna 
wydawało się, że eksport przewyższy im-
port, ale  z powodu niewystarczającej liczby 
węglarek, uniemożliwiającej terminowe wy-
wiezienie całego zakontraktowanego węgla 
przez przewoźników kolejowych najwięk-
szy eksporter polskiego węgla, katowicki 
Węglokoks wyeksportował ok. 8 mln ton, 
zamiast zakontraktowanej wielkości 9 mln 
ton. Resztę, ok. 2,5 mln zł wyeksportowały 
bezpośrednio spółki węglowe - głównie Ja-
strzębska Spółka Węglowa.

- Na tle poprzednich lat ubiegłoroczny 
wynik prezentuje się niemal imponująco. W 
2011 i 2012 r. eksport nie sięgał nawet 5 mln 
ton. Zeszłoroczny wynik w eksporcie węgla 

jest zbliżony do wyniku z 2010 r., kiedy to 
osiągnęliśmy podobne wskaźniki - mówi Je-
rzy Podsiadło, prezes Węglokoksu.

Jednak co najmniej połowę tego węgla 
stanowi tzw. eksport morski, który z uwagi 
na stopień skomplikowania logistycznego i 
wyższe koszty realizowany jest poniżej kosz-
tów wydobycia. Był to węgiel pochodzący z 
Kompanii Węglowej, która obecnie przeżywa 
ogromne trudności finansowe. Eksport węgla 
stanowił dla niej zastrzyk niezbędnej gotówki. 

Trudna sytuacja na rynku krajowym 
zbiegła się z nie najlepszą na rynku europej-
skim. Ceny węgla w Europie wynoszą obec-
nie ok. 80 dolarów za tonę licząc według 
benchmarku ARA, czyli cen referencyjnych 
w głównych portach europejskich. I tak są 
one wyższe niż przez cały ubiegły rok, ale 

jednocześnie są znacznie niższe niż kilka-
naście miesięcy wcześniej.

- Jest cały szereg czynników, które mają 
na to wpływ, począwszy od tego, iż koniunk-
tura gospodarcza w Europie w ubiegłym roku 
była dość słaba. Gospodarka europejska 
dopiero pod koniec roku zaczęła powoli się 
podnosić z kryzysu, a to jak wiadomo prze-
kłada się na zapotrzebowanie na energię i su-
rowce energetyczne. Mało tego, koniunktura 
gospodarcza także w innych częściach świa-
ta wyraźnie uległa osłabieniu co w efekcie 
przyniosło nadwyżki węgla na światowych 
rynkach, a w konsekwencji osłabienie cen 
surowca. No i w końcu, duży wpływ na ceny 
węgla w Europie miała tzw. rewolucja łupko-
wa w Stanach Zjednoczonych. W amerykań-
skiej gospodarce tani gaz łupkowy wypiera 
węgiel kamienny. Amerykańscy producenci 
węgla w poszukiwaniu rynku zbytu dla swo-
jego produktu „uderzyli” przede wszystkim 
w Europę - tłumaczy Podsiadło.

Węglokoks zakłada, że w przyszłym 
roku uda się wyeksportować ok. 4,5 mln 
ton węgla. Spółka zakłada, iż zniknie przede 
wszystkim z eksportu ta część węgla, któ-
ra dziś nie przynosi producentom  realnych 
dochodów. Jednocześnie jest szansa na 
wzrost cen w Europie gdyż spodziewany 
jest powolny spadek ofensywy amerykań-
skiego węgla. Obecny eksport jest efek-
tem dużej nadprodukcji węgla w Stanach 
Zjednoczonych. Jednak już wkrótce (jest 
to perspektywa 1-2 lat) wielkość produkcji 
zostanie w naturalny sposób dostosowana 
do popytu wewnętrznego. 
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nadtytuł: Z dziejów węglokoksu
tytuł: polski węgiel na końcu świata
lead: 

Z DZieJów węgloKoKsU

międZynarodowy rynek 
węgla jest dziś zdominowany przez 
dostawców surowca z Australii, 
Indonezji, Rosji, Kolumbii i RPA. 
Jednak kilkadziesiąt lat temu głów-
nymi graczami na tym rynku były 
Stany Zjednoczone i Polska, a „Wę-
glokoks” był jedną z największych 
firm handlujących węglem w świe-
cie. Nic dziwnego, że węgiel z Polski 
miał nabywców w całym świecie, 
na wszystkich kontynentach. Pol-
skie czarne złoto trafiało do miejsc, 
które trudno byłoby znaleźć na ma-
pie świata.

Już przed II wojną światową 
polski węgiel miał wielu nabywców 
w Europie, ale zdarzali się też kon-
trahenci spoza granic Starego Kon-
tynentu.

„Pierwsze próby wprowadzenia 
węgla polskiego do Brazylii datu-
ją się od początku ubiegłego roku. 
Początkowe zabiegi polskich kon-
cernów węglowych nie dały w tym 
kierunku pozytywnych rezultatów, 
głównie ze względu na trudności 
frachtowe. Z poczynań tych skorzy-
stało jedno z wielkich towarzystw 
eksportowych szwedzkich, które 
zakontraktowało około 20 tysięcy 
ton węgla polskiego do Ameryki Po-
łudniowej, głównie do Brazylii” - pi-
sał w 1929 roku polonijny Przegląd 
Polsko-Brazylijski.

W pierwszej połowie 1929 r. 
roku doszła do skutku pierwsza 
większa transakcja między jednym 
z polskich koncernów węglowych a 
wielką brazylijską firmą importową 
w sprawie dostawy 50 tysięcy ton 
węgla dla kolei państwowej „Estra-
da de Ferro Central do Brasil”. Przy 
wykonaniu umowy nasunęły się 
pewne trudności natury frachto-
wej, które zostały jednak pokonane 
przez polskiego eksportera i w dniu 
18 września zawinął do portu w Rio 
de Jeneiro pierwszy ładunek węgla 
polskiego na statku Rindijk na po-
czet dostawy.

Kierunek latynoamerykański 
był kontynuowany po wojnie. Jedna 

z kilku pierwszych zagranicznych 
placówek handlowych powstałego 
w 1951 r. Węglokoksu mieściła się 
w Buenos Aires. Nie przypadkiem, 
gdyż miejscowa kolej zaspokajała 
swoje zapotrzebowanie wyłącznie 
polskim węglem. W rekordowym 
1958 r. sprzedaliśmy do Argentyny 
860 tys. ton węgla.

Jeszcze w 1960 r. branża kolejo-
wa na całym świecie, była drugim 
odbiorcą polskiego węgla w krajach 
– umownie nazywanych – zachod-
nimi. Był to w tym czasie segment 
większy niż energetyka. Więcej wę-
gla Polska sprzedawała jedynie seg-
mentowi ciepłowniczemu (głównie 
gospodarstwom indywidualnym).

Dopiero masowa elektryfikacja 
sieci kolejowych sprawiła, że kolej 
przestała być istotnym odbiorcą 
polskiego węgla. Jednak w krajach 
umownie nazywanych „trzecim 
światem” jeszcze przez długi czas 
węgiel był wykorzystywany w ko-
lei. Sierra Leone, Ghana, Etiopia, 
Nigeria, Sudan, Kongo kupowały 
rocznie po kilkadziesiąt tysięcy ton 
polskiego węgla. Do Adenu (którego 
dziś nie ma na mapie) w latach 60. 
trafiało zaledwie kilkaset ton!

W 2003 r. o węgiel na potrzeby 
swojej kolei pytali w „Węglokoksie” 
przedstawiciele afrykańskiej Eryt-
rei. Do transakcji jednak nie doszło 
z uwagi na niewielki wolumen. Cho-
dziło zaledwie o 7 tys. ton węgla.

W okresie powojennym zaopa-
trzenie kopalń opierało się w stu 
procentach na imporcie maszyn z 
Europy Zachodniej. Bez dewiz nie 
można było kupować kombajnów, 
przenośników, systemów wentyla-
cji. Nie dało się budować nowych 
szybów. Partia Robotnicza nie bez 
przyczyny, niemal codziennie przy-
pominała: „Węgiel jest naszą cenio-
ną walutą zagraniczną. Nasz węgiel 
znają wszędzie, nawet w dalekim 
Pakistanie. Za nasz węgiel otrzy-
mujemy cenne dewizy, potrzebne 
na zakup zagranicznych maszyn i 
sprzętu dla rozbudowujących się 

gałęzi przemysłu, a przede wszyst-
kim na zakup obrabiarek i urządzeń 
energetycznych. Węgiel wyrąbywa-
ny w naszych kopalniach płynie w 
świat zdobywając rynki zbytu. Wę-
gla musimy mieć jeszcze więcej”. Do 
wspomnianego Pakistanu popłynę-
ło w 1950 r. rekordowe 267 tys. ton 
polskiego węgla.

W latach 60., kiedy to rynek 
energii został zdominowany przez 
tanią ropę naftową następowało 
powolne marginalizowanie węgla 
energetycznego w handlu między-
narodowym. W obrocie zagranicz-
nym przeważał w tym czasie węgiel 
koksujący.

Od 1964 roku dla polskiego eks-
portu węgla zaczyna się nowy okres 
rozkwitu, do czego w istotnej mierze 
przyczyniło się poszerzenie oferty 
handlowej o nowy typ węgla – wę-
giel koksujący z Rybnickiego Okrę-
gu Węglowego. W krótkim czasie 
polski węgiel koksujący zyskał re-
nomę wśród konsumentów, których 
liczba zaczęła szybko wzrastać. W 
1965 r. był on eksportowany już do 
19 krajów głównie zachodnich.

W ich gronie znalazła się nawet 
Japonia, która przez długie lata 
pozostawała jednym z czołowych 
odbiorców tego węgla. Stanisław 
Zając, wieloletni dyrektor handlowy 
„Węglokoksu” z sentymentem wspo-
mina wizytę japońskich kontrahen-
tów w Polsce.

– W 1967 roku w związku z 
wejściem na rynek naszego węgla 
koksującego nawiązaliśmy kon-
takty z Japończykami. Handlowe 
delegacje japońskie były zawsze 
bardzo liczne, przyjeżdżało co naj-
mniej 10 osób. Po zakończeniu roz-
mów w Katowicach zabieraliśmy 
ich autobusem do Zakopanego i 
Krakowa. W Zakopanem miesz-
kało się w Domu Wczasowym „Ja-
strzębianka” własność Rybnickiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowe-
go. Japończycy, oczytani w okrop-
nościach systemu socjalistycznego, 
wszystkich nas uważali pewnie za 

agentów służb specjalnych. Kiedyś 
zapytali: „Czy moglibyśmy sami, 
bez żadnej opieki pójść do mia-
sta?”. Zgodziliśmy się, a było nas 
trzech z Węglokoksu. To ich zasko-
czyło, ale i ucieszyło. Zniknęli na 
parę godzin, więc zaczęliśmy ich 
szukać. I znaleźliśmy w jednej z 
restauracji. Japończycy odetchnęli 
z ulgą. Zgubili się, a na ulicy nikt 
nie znał angielskiego. Na dodatek 
pomylili nazwę domu wczasowego 
i zamiast o „Jastrzębiankę” pytali 
o „Jarzębiak”. Ta nazwa utkwiła im 
w pamięci, bo jarzębiak był wte-
dy jednym z najpopularniejszych 
alkoholi. Przechodnie domyślali 
się, że Japończycy chcą się napić i 
kierowali ich albo do sklepu, albo 
do najbliższej knajpy. W ten spo-
sób nasi goście zwiedzili niemal 
wszystkie sklepy monopolowe i 
knajpy w Zakopanem”. Zabawny 
epizod zapoczątkował jednak bar-
dzo udaną współpracę z Japończy-
kami. Do tamtejszych koksowni w 
latach 1966-1981 popłynęło grubo 
ponad 10 mln ton węgla.

Jeszcze większą popularnością 
nasz węgiel koksujący cieszył się w 
Brazylii, gdzie z małymi przerwa-
mi eksportowaliśmy surowiec do 
2006 r. Obroty z brazylijskimi kok-
sowniami były tak duże, że Węglo-
koks posiadał nawet w Rio de Ja-
neiro swoją placówkę handlową. W 
rekordowym 1986 r. na rynek ten 
trafiło ok. 2,2 mln ton węgla kok-
sującego z polskich kopalń. Polski 
węgiel koksujący miał także swoich 
stałych nabywców m.in. w Indiach, 
Egipcie, Iranie, czy Urugwaju. Pew-
nego razu po węgiel ten zgłosili się 
nawet odbiorcy z Nowej Zelandii.

Współpraca z „egzotycznymi” 
kontrahentami, jak wspomina daw-
ny pracownik działu handlowego 
Helmut Tielscher, nie należała do 
łatwych i przyjemnych.

– Rynki egzotyczne, takie jak 
Indie, Maroko czy Iran należały 
do trudnych, bo kontrahenci byli 
wyjątkowo nierzetelni. Inaczej 
niż w Europie. Jeden przecinek w 
umowie był ważny, bo i to potrafili 
wykorzystać przeciw nam. Handlo-
wało się z takimi krajami, bo nasze 
rządy miały podpisane umowy o 
wymianie handlowej. My kupowa-
liśmy dajmy na to ryż, bawełnę. Z 
Polski najlepiej było zaś eksporto-
wać węgiel, który był najlepszą pol-
ską walutą.

W historii Węglokoksu trafiały 
się ewidentnie polityczne transak-
cje, kiedy to nasz węgiel trafiał na 
Kubę (początek lat 60., kiedy to kraj 
rządzony przez Fidela Castro mógł 
liczyć jedynie na pomoc państw 
socjalistycznych) lub koks, którego 
odbiorcą była Korea Północna.

Czasami, żeby dobrze sprzedać 
węgiel trzeba było znać nie tylko 
specyfikę rynku, ale i geopolitykę. 
Kiedy Maroko zaprzestało sprowa-
dzać węgiel z RPA z powodu apart-
heidu, udało się wtedy zadomowić 
na tym rynku naszemu surowcowi. 
Polski węgiel był sprzedawany swe-
go czasu nawet do RPA. Wymaga-
ło to sporej inwencji handlowców 

„Węglokoksu”. Prawdziwym maj-
stersztykiem było wejście na rynek 
swojego tradycyjnego konkurenta, 
czyli do Stanów Zjednoczonych. 
Sztuka ta udała się w trakcie kry-
zysu naftowego lat 70. To wówczas 
utarło się określenie „polski król 
węgiel”.

Wdarł się na chroniony przed 
importem tego surowca teren Sta-
nów Zjednoczonych.

„The New York Times” ogłasza: 
„Polski statek wiozący węgiel przy-
bił do nabrzeży Fall River w Mas-
sachusetts, zapisując nowy rozdział 
w historii handlu. Po raz pierwszy 
Stany Zjednoczone, które posiadają 
największe zasoby węgla kamien-
nego na świecie sprowadziły to pa-
liwo

zza morza. Węgiel, który trafi 
do elektrowni w Somerset, został 
załadowany na statek w Gdyni. To 
zapowiedź importu z tego komuni-
stycznego kraju, który do 1976 roku 
zamierza przysyłać do

amerykańskich portów pięć 
mln ton węgla rocznie. Stanisław 
Zając, attachee ekonomiczny pol-
skiej ambasady powiedział, że 
drugi transport z 20 tys. ton jest 
już w drodze, a trzeci z 35 tys. 
ton przypłynie do USA w połowie 
stycznia 1974 roku. Polska może 
eksportować węgiel do Stanów, 
ponieważ skutecznie rywalizuje 
z amerykańskimi producentami 
ceną i jakością. Polski węgiel jesz-
cze dwa miesiące temu kosztował 
15 dolarów za tonę, teraz z powodu 
kryzysu naftowego ceny wzrosły 
do 20 dolarów za tonę”.

Amerykanie chcieli podpisać 
wieloletni kontrakt na dostawy z 
Polski. John Nowicki, agent Wę-
glokoksu na miejscu, miał na kil-
ka dni przylecieć do Polski. Jego 
rodzice pochodzili z Częstochowy. 
Nowicki chciał zobaczyć Jasną 
Górę. – Samolot lądował w War-
szawie po południu, w Częstocho-
wie mogliśmy być dopiero wieczo-
rem, a po 16 jasnogórski skarbiec 
był zamykany. Nie można było też 
odsłonić obrazu Czarnej Madon-
ny – wspomina Stanisław Zając. 
– Pomógł nam pierwszy sekretarz 
PZPR w Częstochowie. Powiedzia-
łem, że od tej wizyty zależy przy-
szłość eksportu polskiego węgla 
do USA. Kazał przyjechać prosto 
na Jasną Górę. Gdy dotarliśmy 
tam wieczorem, czekał już na nas 
zakonnik. Pokazał skarbiec i od-
słonił cudowny obraz. Kontrakt 
z USA został zerwany dopiero po 
wprowadzeniu stanu wojennego.

W ostatnich latach eksport pol-
skiego węgla zawężył się do krajów 
europejskich. Jeżeli chcielibyśmy 
się doszukiwać jakiegokolwiek 
„egzotycznego” kierunku to na siłę 
możemy zaliczyć tu Turcję, która 
przez lata sprowadzała polski wę-
giel, a ściślej śląski. I to pewnie 
dlatego turecki statek Ziemia Gór-
nośląska w latach 80. XX wieku 
ochrzczono na cześć naszego re-
gionu. jac

przedruk z magazynu C

Polski węgiel na końcu świata
BYłY lata, że polski węgiel i koks trafiał w najdalsze zakątki naszego globu...
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KRZYżóWKASzerszy dostęp 
do związkowej 
informacji Rodzaj
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Rozwiązanie - aforyzm Cycerona.

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Diagram: 16 x 12; kratka o wymiarach: 1,1 x 1,1 cm; całkowity rozmiar: 17,8 x 15,7 cm

następna >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Na początek 24 litrów...

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: Lepsze jest wrogiem dobrego. Nagrody wylosowali: Piotr Grabarczyk z Rybnika, Florian Porwolik z Mikoło-
wa. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Zg sobiesKi  akcja krwiodawcza w piątek 10 stycznia na par-
kingu szybu Piłsudski odbyła się 
pierwsza akcja krwiodawcza w 
2014 r. organizowana przez NSZZ 
Solidarność w PKW S.A. ZG So-
bieski. Od samego rana autokar 
z Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Ka-
towic oblegany był przez krwio-
dawców.

Styczniowa pogoda była ła-
skawa dla oddających krew, jak 
na początek roku było ciepło i nie 
padało, co było nie bez znaczenia 
dla oczekujących w kolejce przed 

autokarem. W ten piątek krew za-
mierzało oddać 63 osoby, lekarze 
dopuścili do pobrania życiodajne-
go płynu 54 krwiodawców. Łącz-
nie oddano ponad 24 litry krwi. 

Akcja zorganizowana była tra-
dycyjnie przez Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy ZG Sobieski 
wspólnie z NSZZ Solidarność w 
PKW S.A. ZG Sobieski. Kolejna 
akcja krwiodawcza odbędzie się 
28 lutego. 

jm

w pierwsZych dniach stycznia cyfrowe 
egzemplarze miesięcznika Solidarność Gór-
nicza (SG) z ostatnich czterech lat trafiły do 
zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC). 
Od tego momentu są dostępne nie tylko u 
nas, ale również za pośrednictwem serwi-
su, który od sierpnia 2006 roku odwiedziły 
niemal 22 miliony internautów. Na tę chwilę 
SG jest jedynym udostępnionym w ramach 
projektu bibliotek cyfrowych górniczym cza-
sopismem związkowym wydawanym współ-
cześnie.

Funkcjonująca pod adresem www.sbc.
org.pl Śląska Biblioteka Cyfrowa powstała 
20 lipca 2006 roku na mocy porozumienia 
pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersyte-
tem Śląskim.

Deklarowanym celem powołania ŚBC 
jest „prezentacja w internecie kulturowe-
go dziedzictwa Śląska w jego historycznej i 
współczesnej różnorodności, publikowanie 
naukowego dorobku regionu oraz wspiera-
nie działalności dydaktycznej i edukacyj-
nej”, jakkolwiek można w niej znaleźć szereg 
interesujących zasobów nie mających związ-
ku ze Śląskiem. Wśród regionaliów szczegól-
nie wartościowe są roczniki czasopism, w 
tym słynnej Polonii Wojciecha Korfantego 
czy stworzonego przez księdza Alfreda Fi-
gaszewskiego i znakomicie redagowanego 
religijno-patriotycznego Ewangelika Górno-
śląskiego (lata 1932-1939), ale również uka-
zującej się od 1945 do 1990 roku komuni-
stycznej Trybuny Robotniczej, która potem 
stała się Trybuną Śląską.

Biblioteka stanowi część krajowego sy-
stemu bibliotek cyfrowych, co ułatwia do-
stęp do publikacji umieszczonych w innych 
regionalnych bibliotekach cyfrowych.

Opisy publikacji są indeksowane i do-
stępne przez światowe wyszukiwarki inter-
netowe.

Koordynatorem prac związanych z two-
rzeniem i rozwojem oraz utrzymywaniem 
ŚBC jest Biblioteka Śląska. 

Mj
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R E K L A M A

Skokiem do hucznej zabawy

Śpiewom nie było końca

BOBREK-CENTRuMPG SILESIA

JAKO że potomkami starych gwarków 
się mienimy takoż i tradycje naszych 
praojców potrzymać nam trzeba… 
tymi słowami licznie zgromadzonych 
gwarków z NSZZ „Solidarność” 
przywitał Włodarz Karczmy Piwnej 
Dariusz Dudek. Do Wysokiego a w 
Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylnego 
Prezydium zostali poproszeni wiceprez-
es PG SILESIA Thomas Lautsch, dyrek-
tor wykonawczy ds. personalnych Arka-
diusz Kawecki oraz przewodniczący 
SGiE NSZZ „Solidarność” Kazimierz 
Grajcarek. Na Prezesa Karczmy Pi-
wnej powołany został Norbert Achtelik 
syn Pawła z Gór Tarnowskich, który 
powołał kontrapunktów ławy prawej 
i lewej. Minutą ciszy uczczono tych 
którzy odeszli na wieczną szychtę. Do 
uczestniczenia w licznie przygotowan-
ych konkursach nie brakowało chętnych 
gwarków a śpiewom i wyśmienitej za-
bawie nie było końca! 

TEgOROcZNA Karczma Piwna Solidar-
ności KWK Bobrek-Centrum była wyjąt-
kowa. Przy kufelku piwa i golonce bawił 
się tłum ponad tysiąca osób! Nie zabrakło 
znakomitych gości. Był przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr 
Duda, lider śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności Dominik Kolorz, prezydent Bytomia 
Damian Bartyla, prezes Kompanii Węglo-
wej Marek Uszko, a także parlamentarzy-
ści, reprezentanci służb mundurowych, 
duchowni oraz członkowie innych związ-
ków zawodowych.

Uczestników karczmy przywitał Ja-
rosław Grzesik, przewodniczący górni-
czej Solidarności, a także szef zakłado-
wej organizacji działającej w bytomskim 
zakładzie. Zanim rozpoczęto biesiadowa-
nia minutą ciszy uczczono tych, którzy 
odeszli na wieczną szychtę. Odśpiewano 
także Hymn Górniczy, bo jak podkreślił 
przewodniczący Grzesik piątkowa biesia-
da jest kontynuacją obchodów Barbórki, 
oraz utwór pt. „Mury” autorstwa legen-
darnego barda Jacka Kaczmarskiego.

Wreszcie wybrano Wysokie, a w 
Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne 
Prezydium, a kto się władzy nie spodo-
bał, tego w dyby zakuto, albo też na łożu 
madejowym torturowano pod fachowym 
okiem funkcjonariuszy Milicji Obywatel-
skiej. Nie zabrakło oczywiście obrzędu 
skoku przez skórę. W ten sposób do 
górniczego stanu przyjęto symbolicznie 
młodych lisów. Następnie już publikę 
bawił do łez kabaret Jestem z Piekar 
Śląskich, któremu dowcipy sypały się 
niczym z rękawa 


