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komentarz

Jarosław
Grzesik
A jednak
z tarczą!
Za nami dziesięć dni walki w obronie
czterech kopalń, które rząd postanowił zlikwidować. Dziesięć trudnych
dni, ale udanych, bo uratowaliśmy
miejsca pracy. Dlatego na samym
wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w
przeprowadzonych akcjach protestacyjnych. To zwycięstwo jest w największym stopniu Waszą zasługą!
Nikomu z nas, ani Wam, którzy
protestowaliście na dole kopalń, jak
i na powierzchni, ani nam - Waszym
przedstawicielom, którzy negocjowali ze stroną rządową, nie było łatwo. Każdy z nas miał świadomość,
że albo z tego boju wrócimy z tarczą
albo na tarczy. Nie jest łatwo przekonywać drugą stronę, gdy ta uparcie
stawia alternatywę: plan naprawczy
rządu, czyli likwidacja kopalń lub
upadłość spółki. A tym bardziej nie
było łatwo, gdy negocjacjom tym
towarzyszyła nagonka skierowana
przeciw górnictwu i górnikom. Opowieści, a raczej zwyczajne kłamstwa
różnych pseudoekspertów, dziennikarzy i polityków o miliardach złotych, które podatnicy dopłacają do
górnictwa miały jeden cel. Chodziło
o to, żeby zdyskredytować górników
w oczach reszty społeczeństwa i
wmówić ludziom, że górnictwo trzeba likwidować. Wtedy łatwiej będzie
zamknąć kopalnie, ludzi wyrzucić na
bruk, a to co zostanie sprzedać za
grosze zaprzyjaźnionym biznesmenom, którzy pojawili się już w trakcie
naszych negocjacji.
A prawda jest taka, że na żadną
pomoc ze strony Państwa górnictwo
liczyć dotąd nie mogło. I pewnie na
wielką pomoc ze strony Państwa,
poza pieniędzmi przeznaczonymi
na pakiet socjalny dla pracowników
odchodzących z kopalń (tych wniesionych do SRK), liczyć nie możemy. Czeka więc nas sporo pracy i
wysiłku, bowiem porozumienie nie
zmieniło trudnej sytuacji na rynku
węgla. A ona zagraża nie tylko kopalniom Kompanii Węglowej, ale i
pozostałym spółkom węglowym,
które mają także swoje poważne
problemy. Chciałoby się powiedzieć:
oby choć tam udało się rozwiązać
problemy w drodze dialogu i porozumienia. Jednak już widać, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie
zarządzanie sprowadza się do permanentnego konfliktu ze związkami
zawodowymi i pracownikami, porozumienie z obecnym zarządem jest
wręcz niewykonalne. Póki co, mamy
referendum, w którym pracownicy
zdecydują, czy przystąpić do akcji
protestacyjno-strajkowej.
Zostało
już bardzo niewiele czasu, ale wciąż
jeszcze rząd odpowiednimi decyzjami dotyczącymi JSW mógłby tej akcji
zapobiec. Oczywiście, musi być ku
temu odpowiednia wola polityczna.
Czego i sobie i Wam życzę.
Szczęść Boże!!

fakty i opinie

KALENDARIUM

Górniczy protest dzień po dniu
7 stycznia (środa)

11 stycznia (niedziela)

mi Bytomia maszerują górnicy i ich rodziny, przedsiębiorcy zarejestrowani w mieście, kibice, nauczyciele,
uczniowie, studenci, taksówkarze, sportowcy. Niemal
równolegle, w Rudzie Śląskiej tysiąc osób protestuje
przeciwko planom zamknięcia KWK „Pokój”.

15 stycznia (czwartek)

Rząd przyjmuje Plan Naprawczy dla Kompanii Węglowej SA (KW) bez konsultacji ze stroną związkową.
Potwierdza się najczarniejszy scenariusz: do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń mają trafić kopalnie „BobrekCentrum”, „Brzeszcze”, „Pokój” i „Sośnica-Makoszowy”. W praktyce oznaczałoby to ich likwidację.
Pracownicy KWK „Brzeszcze” z drugiej zmiany nie
wyjeżdżają na powierzchnię. Rozpoczyna się spontaniczny protest przeciwko posunięciom, które mają doprowadzić do likwidacji kilku tysięcy miejsc pracy w
górnictwie.

Kolejna tura rozmów z delegacją rządową kończy
się awanturą. - W trakcie dyskusji minister Jakub Jaworowski stwierdził, że to co się dzieje, to jest „pajacowanie”. Nazywanie „pajacowaniem” tego, że ludzie
z narażeniem zdrowia walczą o swoje zakłady pracy,
jest skandalem - komentuje szef górniczej „S” Jarosław
Grzesik.

Akcje górniczego sprzeciwu wobec założeń Planu
Naprawczego dla KW wykraczają poza Spółkę. Do protestujących pod ziemią górników z wszystkich kopalń
KW dołączają pracownicy dołowi z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Dwunastu górników rozpoczyna podziemny protest w jaworznickim Zakładzie
Górniczym „Sobieski”. Wkrótce dołącza do nich kilku
pracowników dołowych z ZG „Janina”.

12 stycznia (poniedziałek)

8 stycznia (czwartek)
Do protestujących w „Brzeszczach” dołączają górnicy z trzech pozostałych przewidzianych do likwidacji
kopalń. Wznawia działalność Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS).

9 stycznia (piątek)

Rozpoczyna prace sześcioosobowy zespół roboczy MKPS i rządu. Jak się wkrótce okaże, to właśnie
prace zespołu pozwolą skonstruować porozumienie
możliwe do podpisania przez obydwie strony.
Protesty eskalują i przybierają nowe formy. Tuż
przed 10. górnicy na dwie godziny blokują linię kolejową
prowadzącą z Katowic do Sosnowca/Mysłowic (i dalej
m.in. do Warszawy/Krakowa). O 13. przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz informuje, że
do protestu dołączyli górnicy z czterech kolejnych kopalń. O godzinie 14. rozpoczynają się rozmowy przedstawicieli MKPS z panią premier Ewą Kopacz, które nie
przynoszą rozstrzygnięć. - Rozbiło się o to, że nikt nie
był nam w stanie zagwarantować, że te [przeznaczone
przez rząd do likwidacji - przyp. red. SG] kopalnie będą
mogły funkcjonować, nawet po głębokim procesie naprawczym, dłużej niż do 2018 roku - wyjaśnia Kolorz.

Reprezentujący MKPS przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz pisze list do
pani premier Ewy Kopacz, w którym informuje szefową
rządu o narastającym proteście społecznym. Zgłasza
gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów
na Śląsku z upełnomocnioną delegacją rządową.
Akcja protestacyjna rozszerza się. Ogółem pod
ziemią protestuje już ponad 2 tysiące górników, a na
powierzchni około tysiąca osób.

10 stycznia (sobota)

13 stycznia (wtorek)
- Do końca (…) tygodnia wszystkie kopalnie funkcjonujące w górnictwie węgla kamiennego podejmą akcje protestacyjno-solidarnościowe - informuje Dominik
Kolorz podczas konferencji prasowej po zakończeniu
posiedzenia MKPS.
68,5 procent Polaków popiera górników w sporze
z rządem, 15 procent jest po stronie rządu, a 16,5 procent nie ma zdania - takie wyniki przynosi sondaż przeprowadzony na zlecenie Faktów TVN i telewizji TVN24
przez firmę Millward Brown.

14 stycznia (środa)

16 stycznia (piątek)

Ogłoszenie ogólnopolskiego pogotowia strajkowego przez Krajowy Sztab Protestacyjny „S”, wielotysięczna manifestacja pracowników KWK „SośnicaMakoszowy” i innych grup społecznych w Gliwicach
oraz przystąpienie górników z kopalń Katowickiego
Holdingu Węglowego SA do podziemnej akcji strajkowej - to pozostałe wydarzenia dziesiątego dnia protestów przeciwko przyjęciu przez rząd Planu Naprawczego dla KW.

16/17 stycznia (noc z piątku na sobotę)
Przed godziną 2. w nocy kończy się kolejne spotkanie zespołu roboczego. - Górnicy strajkujący (…) pod
ziemią mogą mieć dużą nadzieję na to, że jutro będą
mogli wyjechać - podsumowuje efekty rozmów szef
śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz.

17 stycznia (sobota)

Władze KW nie zgadzają się na odprawienie podziemnych mszy świętych dla protestujących górników.
Dochodzi do pierwszego spotkania przedstawicieli
MKPS z delegacją rządową. Rozmowy zostają zerwane, bo wiceministrowie przybyli na Śląsk bez pełnomocnictw do zawierania wiążących porozumień.

Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

Protesty mieszkańców śląskich miast przybierają
na sile. Sprzeciw wobec planów likwidacji KWK „Bobrek-Centrum” wyraża kilkanaście tysięcy osób - ulica-

Wznowienie prac zespołu roboczego, a następnie
spotkanie plenarne całego MKPS z delegacją rządową.
Wypracowana treść porozumienia zostaje zaakceptowana przez strony.
Do Katowic przyjeżdża pani premier Ewa Kopacz.
Przedstawiciele MKPS i delegacji rządowej - w obecności szefowej rządu - podpisują porozumienie dotyczące zasad restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA.
Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw
dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają
pracę.
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KOMPANIA WĘGLOWA

Porozumienie dobre,
choć trudne

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i delegacji rządowej - w obecności pani premier
Ewy Kopacz - podpisali 17 stycznia porozumienie dotyczące zasad restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA. Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę. Złożenie podpisów kończy
protesty, które trwały od 7 stycznia i objęły niemal wszystkie polskie kopalnie oraz miasta, gdzie znajdują się zakłady przeznaczone wcześniej do likwidacji.
Powiedzieć, że była to walka
o obronę miejsc pracy w czterech
kopalniach przeznaczonych do likwidacji - Brzeszcze, Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój to duże uproszczenie. De facto była
to walka w obronie śląskiego rynku
pracy.
Zdaniem związkowców jeżeli
rządowy program wszedłby w życie, miałby ogromne konsekwencje strukturalne dla całego Śląska,
gdzie zlikwidowanych zostałoby
ok. 30 tys. miejsc pracy. - W kopalniach pierwotnie przeznaczonych
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, czyli do likwidacji, pracuje 10
tys. osób, ale jedno miejsce pracy w
górnictwie kreuje co najmniej trzy
dodatkowe – zauważa Dominik
Kolorz, przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”.
Jarosław Grzesik, szef górniczej
Solidarności podkreśla, że likwidacja kopalń dotknęłaby tysięcy
mieszkańców lokalnych społeczności, a dla samorządów miast i gmin
byłaby to katastrofa. - Brzeszcze,
jedyna kopalnia, największy pracodawca w mieście. Gliwice, ostatnia kopalnia funkcjonująca w tym
mieście, Zabrze, ostatnia kopalnia funkcjonująca w tym mieście.
Ruda-Śląska, jedna z trzech ostatnich kopalń, gdzie była największa
ilość kopalń ze wszystkich miast

w Polsce. I wreszcie Bytom, który wcześniej został doświadczony
likwidacją sześciu kopalń, dwóch
hut i wszystkich dużych zakładów
przemysłowych. Ostatni duży pracodawca w tym mieście, który
już teraz ma jeden z największych
wskaźników bezrobocia na Śląsku i
w kraju – wskazuje Grzesik.
Nic więc dziwnego, że plany
rządowe zmobilizowały całe lokalne społeczności. W miastach, w
których funkcjonują kopalnie przeznaczone przez rząd do likwidacji
cały czas odbywały się protesty. Nie
było dnia, w którym zdeterminowani mieszkańcy Brzeszcz, Gliwic,
Zabrza, Bytomia i Rudy Śląskiej nie
wyszliby na ulice. Organizowali pikiety i blokady dróg. Przed kopalniami Brzeszcze i Sośnica-Makoszowy powstały nawet miasteczka
namiotowe.
Pracownicy kopalń pomni doświadczeń reformy górnictwa węgla
kamiennego w latach 1998-2002
nie dali się omamić wizją opraw pieniężnych. Sami, spontanicznie zainicjowali akcje protestacyjne. Już w
dniu ogłoszenia programu naprawczego pracownicy KWK „Brzeszcze” z drugiej zmiany nie wyjechali
na powierzchnię. Wkrótce do nich
dołączyli górnicy z innych kopalń.
W kilka dni protest górniczy rozlał
się po całym polskim górnictwie
węglowym. Do kolegów z kopalń

Fot. Maciej Śmiarowski / KPRM
zagrożonych likwidacją dołączyli
pracownicy większości zakładów
wydobywczych. Po kilku dniach w
czynnym proteście podziemnym
uczestniczyło kilka tysięcy osób.
Tego strona rządowa nie przewidziała. Na negocjacje ze górniczymi związkami zawodowymi
Ewa Kopacz wysłała grupę mało
kompetentnych, butnych urzędników (jeden z nich nazwał argumenty związkowców „pajacowaniem”), którzy w trakcie rozmów

operowali jedynie abstrakcyjnymi wielkościami, nie wnikając w
istotę problemu w jakim znalazło
się polskie górnictwo. Można było
odnieść wrażenie, że delegacja
rządowa nie miała pojęcia o czym
przez kilka miesięcy ich poprzednicy rozmawiali z przedstawicielami
górniczych związków zawodowych.
Jednocześnie podjęto akcję dyskredytowania polskiego górnictwa
i górników wśród społeczeństwa.
Czemu bowiem służyć miały infor-

macje zawarte w rządowym programie na temat kosztów społecznych
funkcjonowania polskich kopalń
(wszystkich łącznie). Z dokumenty
dowiedzieć się można było, że zaniechanie działań likwidacyjnych
to koszt m.in. pełnowartościowych
posiłków dla dzieci szkolnych przez
2,5 roku, budowy 300-800 szkół
podstawowych, czy budowy 25-60
nowych szpitali, a nawet budowy
10-25 tys. boisk sportowych (”Orciąg dalszy na str. 4
lików”).

FAKTY Założenia programu naprawczy Kompanii Węglowej
MIAŁO BYĆ:

Zamknięcie 4 kopalń Kompanii Węglowej oraz
likwidacja ok. 5 tys. miejsc pracy w górnictwie – to
najważniejsze zapisy programu restrukturyzacyjnego przyjętego przez rząd 7 stycznia. Pozostałe
kopalnie miały trafić do nowej spółki powołanej
przez Węglokoks.
Rząd miał zamiar zamknąć kopalnie: BobrekCentrum, Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze i Pokój.
Zakłady te miały zostać przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu wygaszenia działalności.
Blisko 6 tys. pracowników dołowych z likwidowanych kopalń miało znaleźć zatrudnienie w innych kopalniach należących obecnie do Kompanii.
Dla pozostałych pracowników dołowych (około
2,1 tys. osób) przygotowano możliwość skorzystania z 4-letniego urlopu górniczego w zamian za
75 proc. miesięcznego wynagrodzenia (dla osób,
które mają 4 i mniej lat do emerytury) lub z jednorazowej odprawy pieniężnej (dla osób, które mają
więcej niż 4 lata do emerytury) o równowartości
24-miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy

przeróbki mechanicznej węgla oraz inni pracownicy powierzchni, a także osoby zatrudnione w
administracji (łącznie ok. 1,7 tys. pracowników)
w zamian za zwolnienie z pracy mają dostać odprawy w wysokości od 3,6 do 10 miesięcznych
wynagrodzeń.
Pozostałe 9 kopalń Kompanii Węglowej zgodnie z rządowym planem miały trafić w dwóch etapach do nowej spółki celowej powołanej przez Węglokoks, a kopalnia Piekary ma zostać sprzedana
bezpośrednio Węglokoksowi.

BĘDZIE:

Do tzw. Nowej Kompanii Węglowej przejdą kopalnie: Bielszowice, Bolesław Śmiały, Chwałowice,
Halemba-Wirek, Jankowice, Marcel, Piast, Pokój,
RydułtowyAnna, Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica, Ziemowit, a także Zakład Górniczych Robót
Inwestycyjnych, Zakład Zagospodarowania Mienia, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład
Elektrociepłowni S.A. oraz Zakład RemontowoProdukcyjny. Spółka będzie własnością Węglokoksu. Udziały w Nowej Kompanii Węglowej będą

mogły też objąć inne podmioty (np. z sektora polskiej energetyki).
Z kolei kopalnia Bobrek-Centrum Ruch Bobrek zostanie sprzedana spółce Węglokoks
Kraj Sp. z o.o. Kopalnie Brzeszcze, Piekary oraz
Sośnica-Makoszowy Ruch Makoszowy najpierw
przejdą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a po
ukończeniu procesów restrukturyzacyjnych
zostaną kupione przez nowych, wiarygodnych
inwestorów. Kopalnia Brzeszcze przejdzie do
inwestora z sektora energetycznego (Tauron),
Piekary po około dwóch miesiącach pobytu w
SRK trafią do spółki Węglokoks Kraj. Do tego
inwestora do końca roku przejdą również Ruch
Makoszowy. Restrukturyzacja kopalń w SRK
będzie polegała na rzeczywistym wdrożeniu
działań naprawczych, a nie na zwalnianiu pracowników. Do SRK przekazany zostanie także
Ruch Centrum kopalni Bobrek-Centrum. Także
ten zakład ma szanse na znalezienie inwestora
lub utworzenie spółki pracowniczej po zakończeniu restrukturyzacji. Wszyscy pracownicy
kopalń, które trafią do SRK, nawet w przypad-

ku niepowodzenia działań naprawczych mają
gwarancję pracy w kopalniach Nowej Kompanii
Węglowej.
Przygotowano program osłonowy związany
z przekształceniami i restrukturyzacją, ale będą
mogli z niego skorzystać tylko pracownicy tych
kopalń, które trafią do SRK. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla z tych kopalń będą mieli
do dyspozycji 3-letnie urlopy przedemerytalne
w wysokości 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia miesięcznego. Skorzystać z nich będą
mogli zarówno pracownicy, którym brakuje 3 lata
do pełnej emerytury, jak i osoby, którym brakuje 3
lat pracy do emerytury pomostowej. Do 4-letnich
urlopów emerytalnych będą uprawnieni pracownicy dołowi. Wysokość należnego im świadczenia
również będzie wynosić 75 proc. dotychczasowego
miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownicy przeróbki, powierzchni i administracji będą
mogli na zasadach dobrowolności skorzystać z
jednorazowych odpraw w wysokości 12-krotności
miesięcznego wynagrodzenia.
jm
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ciąg dalszy ze str. 3

Nawet nieprzychylna dotąd górnikom Gazeta Wyborcza zauważyła, że moralny szantaż
w postaci widma głodnych dzieci ze zrujnowanych szkół wydaje się co najmniej niestosowny.
Wnet okazało się jednak, że ten PR-owski
zabieg na niewiele się zdał, gdyż okazało się, że
większość Polaków opowiedziało się po stronie górników. (68,5 procent Polaków popiera
górników w sporze z rządem, 15 procent jest po
stronie rządu, a 16,5 procent nie ma zdania – takie wyniki przynosi sondaż przeprowadzony na
zlecenie Faktów TVN i telewizji TVN24 przez
firmę Millward Brown). Kiedy do protestujących górników zaczęły dołączać z poparciem
inne grupy zawodowe rządzący musieli swoją
taktykę zmienić. Rozmowy delegacji rządowej
ze stroną związkową zaczęły nabierać bardziej
merytorycznego wymiaru. W końcu, jak to ujął
Dominik Kolorz, iskierka zaczęła przeradzać się
w światełko nadziei, choć nie wiele brakowało,
by cały wysiłek poszedł na marne.
– Na dzień przed podpisaniem porozumienia byliśmy o włos od zerwania rozmów,
bo wysunięta wówczas przez rząd propozycja
była najgorsza ze wszystkich, jakie pojawiały
się przez cały tydzień negocjacji. Puls mi podskoczył do 200, ucierpiały drzwi w pokoju negocjacyjnym... – wspomina Kolorz.
Na szczęście stronom udało się dogadać.
– Po wielu bojach, ale tych merytorycznych
przede wszystkim, rzeczywiście najważniejsze
jest to, że uratowaliśmy kopalnie, uratowaliśmy miejsca pracy i zdajemy sobie sprawę z
tego, że przed nami jeszcze kupa roboty – podkreślał Dominik Kolorz na kilka chwil przed
podpisaniem porozumienia, które uznał za
„dobre dla ludzi, dobre dla Śląska i w efekcie
końcowym – również dobre dla Polski”, choć
„trudne”.

Dominik Kolorz podkreślił, że dzięki negocjacjom prowadzonym przez przedstawicieli
obydwu stron “program [naprawy - przyp. red.
SG] polskiego górnictwa nie jest programem,
który jeszcze 10 dni temu był zagrożeniem
likwidacji jego części”. - Teraz to w rękach
ludzi, w rękach zarządów spółek i w rękach
związkach zawodowych jest to jak te kopalnie
i jak nowa Kompania będzie funkcjonować stwierdził. - Najistotniejsze w tym, co zostało
dzisiaj podpisane - w kontekście przyszłości jest wreszcie docelowe połączenie kapitałowe
z energetyką. (...) Tego chcieliśmy praktycznie
od dekady, bo to przecież jest normalne, że
ci, którzy produkują węgiel, są “wsadem” do
końcowego produktu, czyli do energii. Do tej
pory, niestety, to było tak, że ci, którzy ten węgiel produkowali, byli trochę “po macoszemu”,
mówiąc łagodnie, traktowani przez tego głównego producenta - wskazywał.
Zapowiedział też, że wprowadzanie w życie zapisów porozumienia będzie przez stronę
społeczną “pilnowane i monitorowane”.
- Przed nami jeszcze droga uzdrowienia
pozostałej części sektora, bo mamy w dalszym
ciągu trudną sytuację pod każdym względem,
ale szczególnie społecznym, w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej i w Katowickim Holdingu Węglowym. I dla nas ważne jest też to, że
dzisiaj umówiliśmy się, że będziemy tam też
rozwiązywać tą sytuację w duchu dialogu i
ewentualnego porozumienia. To jest istotne
dla pracowników z tych spółek. Umówiliśmy
się, że będziemy kontynuować rozmowy nad
restrukturyzacją i programem dla całego górnictwa, bo całe górnictwo też potrzebuje dużej
nowelizacji programu - podsumował lider śląsko-dąbrowskiej “S”.
mj, jm

Zapisaliśmy sobie gwarancję bytu
Stanisław Kłysz, przewodniczący
NSZZ „Solidarność” KWK
„Brzeszcze”

Po sobotnim porozumieniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego
i rządu przeprowadziliśmy masówki informacyjne dla załóg. Po każdej masówce wszyscy
bili brawo, co nie powinno dziwić, bo myśmy
uciekli spod kosy, uniknęliśmy widma całkowitej likwidacji. W porozumieniu zapisaliśmy sobie gwarancję bytu i ludzie są tego świadomi.
Zapisana w porozumieniu perspektywa przejścia kopalni z KW do koncernu Tauron jest tym,
czego pracownicy oczekiwali. Nie obawiam się
przeniesienia zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Pewnie, że okres przejściowy w
SRK może być trudny, ale tego z kolei się spodziewaliśmy. Musimy jak najszybciej przyjąć
plan restrukturyzacji majątkowo-finansowej,
bo restrukturyzację zatrudnieniową faktycznie już przeszliśmy. Porozumienie praktycznie
gwarantuje nam, że za pół roku będziemy mieli
bardzo konkretnego inwestora strategicznego,
a gdyby nawet stało się coś niespodziewanego, wrócimy do „nowej” Kompanii, więc mamy
alternatywne zabezpieczenie.
Jedynym niepewnym elementem w całej
układance jest dotychczasowa wiarygodność
rządu, a raczej – jej brak. Ten rząd wielokrotnie dawał przykłady, że nie dotrzymuje podpisanych porozumień. Natomiast myślę, że po
tym, co pokazali górnicy i mieszkańcy miast
Śląska oraz Brzeszcz, politycy z Warszawy już
nie będą mieli odwagi, żeby wycofać się z jakichkolwiek uzgodnień. Przy okazji chciałbym
zaznaczyć, że my tutaj mamy trochę inną sytuację aniżeli śląskie kopalnie. Jesteśmy położeni
w Małopolsce i w ostatnim czasie zyskaliśmy
bardzo mocne wsparcie ze strony samorządowców każdego szczebla – od województwa
po gminę. Jeszcze w trakcie trwania protestów,
sejmik wojewódzki jednogłośnie przyjął rezolucję, w której sprzeciwił się likwidacji kopalni

„Brzeszcze”, wskazując na możliwości jej dalszego funkcjonowania i szybkiej poprawy wyniku ekonomicznego. Ta solidarność polityków
z regionu już nam pomogła i wierzę, że jeśli zajdzie taka potrzeba, pomoże raz jeszcze.
Czy to koniec problemów naszego zakładu? Mam nadzieję. Od momentu pojawienia się
projektu przeprowadzenia drogi ekspresowej
S1 przez pole wydobywcze kopalni „Brzeszcze”, co było początkiem naszych problemów,
do 17 stycznia 2015 roku, dnia zawarcia porozumienia MKPS z rządem, minęły niemal dwa
lata. W tym czasie przeszliśmy naprawdę wiele.
Szkoda, że to wszystko musiało się zakończyć
strajkiem podziemnym – najdłuższym od czasu
14-dniowego protestu w kopalni „Piast” w 1981
roku. Górnicy z „Brzeszcz” zaprotestowali jako
pierwsi i jako ostatni wyjechali na powierzchnię, strajkując przez 11 i pół dnia, ale było warto. Udało się. Po takim wysiłku tym bardziej
jednak, powiem to raz jeszcze, będziemy patrzyli na ręce tym, którzy są odpowiedzialni za
wprowadzenie zapisów porozumienia w życie,
bo oni w przeszłości wielokrotnie zawiedli. Teraz do tego nie dopuścimy.

Udało się uratować miejsca pracy.
To najważniejsze
Dariusz Kulpa, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” KWK „Pokój”
To naprawdę wielki sukces. Również kompromis, ale przede wszystkim sukces, bo udało
się uratować cztery kopalnie i miejsca pracy.
O to nam głównie chodziło i na tym nam zależało. Część pracowników kopalni „Pokój”
wciąż nie może uwierzyć w ocalenie zakładu.
Dzięki porozumieniu, z perspektywy kopalni
„Pokój” praktycznie nic się nie zmieni. Na razie
pozostajemy w strukturach „starej” Kompanii.
Wkrótce trzeba się będzie pochylić nad zasadami, które pozwolą nam przejść do struktur
„nowej” Kompanii w oparciu o artykuł 23.1 Kodeksu pracy, ale to dopiero przed nami. Będziemy też musieli wypracować nowy układ zbiorowy, którego dotąd nie mieliśmy. Przypomnę,
że wszystko opierało się na zawartych porozumieniach z Zarządem Kompanii Węglowej.
Liczymy na to, że zapisy porozumienia MKPS
z rządem będą konsekwentnie realizowane.
Udało się uzgodnić kwestie związane z procesem tworzenia nowej spółki, co rodzi nadzieję,
że z tej trudnej sytuacji uda się wybrnąć. Ale
najważniejsze są miejsca pracy, które zostały
uratowane. Myślę, że na tę chwilę i przy tych
warunkach, jakie mamy, nasi przedstawiciele
w zespole roboczym wypracowali najlepsze
z możliwych zapisów. W tym miejscu chciałbym podziękować Dominikowi Kolorzowi, bo
oni zrobili wielką robotę, wypracowali kapitalne przedpole do rozmów i negocjacji MKPS z

delegacją rządową. Można powiedzieć, że oni
załatwili 99 czy nawet 100 procent tego, co
myśmy potem tylko analizowali i – ostatecznie
– zaakceptowali.
Opcje były tylko dwie, skrajne – albo zostaniemy zlikwidowani, tak jak to proponował rząd,
albo będziemy funkcjonować nadal. Wariantów
pośrednich, typu pozyskanie inwestorów, nikt
nie rozpatrywał. Omawiając kwestię naszej kopalni podczas rozmów z panią premier, zwracaliśmy uwagę na konieczność wdrożenia planu
naprawczego zakładającego realizację i wzrost
poziomu wydobycia, tak by obniżyć koszty, co
pozwoliłoby uratować zakład i zapewniło mu
stabilny byt. O tym, gdzie możemy fedrować,
też mówiliśmy, bo – jak się okazało – pani
premier została wprowadzona w błąd i była
przekonana, że nie mamy złóż. Być może to
nas właśnie uratowało. Otrzymaliśmy szansę.
Musimy z niej skorzystać. Kolejnej możemy już
nigdy nie dostać.
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REGION Arogancja rządu zawsze rodzi konflikt społeczny

Lokalna samoobrona

Początek stycznia 2015 roku na Śląsku to gwałtowny i spontaniczny górniczy protest przeciw rządowym planom
likwidacji czterech kopalń Kompanii Węglowej. Protest gwałtowny, gdyż strajkujący otrzymali wyjątkowo szerokie
wsparcie społeczne.
Termin „szerokie” należy rozumieć jako zdecydowany sprzeciw
władz samorządowych miast gdzie
zlokalizowane były kopalnie, jak i
protesty mieszkańców, którzy swą
obecnością na manifestacjach blokadach dróg czy torowisk wspierali
rodziny strajkujących pod ziemia
górników.
Po wielogodzinnych pertraktacjach strony rządowej ze związkowcami przyznano w końcu, że
restrukturyzowane kopalnie należy oceniać „indywidualnie”. I słusznie. Na użytek tego artykułu również należy dokonać podziału na
dwie grupy. Pierwsza to kopalnie
„żywicielki” miasta bądź wręcz regionu: KWK Brzeszcze w miejscowości o tej samej nazwie oraz KWK
Bobrek-Centrum w Bytomiu. Tam
protesty miały wyjątkowo dramatyczny przebieg i wyraz.
Dwie następne kopalnie: Sośnica-Makoszowy na terenie Gliwic
i Zabrza oraz KWK Pokój w Rudzie
Śląskiej mimo że działają w obrębie
większych i zasobniejszych miast
(strefa ekonomiczna w Gliwicach)
otrzymały również zdecydowane
poparcie władz samorządowych,
jak i mieszkańców.

Zaskoczeni samorządowcy

Co było przyczyną tak silnie negatywnego odbioru społecznego?
Przede wszystkim niebywała arogancja, niekompetencja i brak odpowiedzialności strony rządowej.
Szczytem arogancji było to, że gór-

nicy, a nawet władze samorządowe
o likwidacji kopalń dowiedzieli się
z telewizji i prasy. Świadczą o tym
słowa prezydent Grażyny Dziedzic:
„Zapewniono mnie, że program naprawy KW będzie konsultowany
z samorządami. Z kolei górnikom
obiecano, że ich zakłady pracy nie
będą likwidowane. Tak nie godzi
się postępować” - podkreśliła Dziedzic. Prezydent zorganizowała pomoc dla strajkujących pod ziemią
górników (koce, śpiwory, żywność
i wodę).
Podobnie zaskoczony decyzją
władz był prezydent bogatych Gliwic. Zygmunt Frankiewicz: „Ogłoszenie programu naprawczego w
internecie i z wyznaczonymi z Warszawy kopalniami do likwidacji
musiało wzbudzić protesty”. Dalej
trafnie wskazuje, że „Rząd powinien stworzyć ramy prawne dla naprawy całej branży górniczej. Dzisiaj mamy tylko kilkustronicowy
program naprawczy, a przecież do
jego realizacji potrzebne są ustawy,
zmiana prawa Apeluję w tej sprawie o rozsądek. Branża z pewnością
potrzebuje restrukturyzacji, ale nie
w sposób, który wywoła konflikty(...)”.
Również mocno w obronie kopalni stanęła prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik upominając się o stosowanie procedur
konsultacyjnych ze związkami
zawodowymi, ekspertami, a przede wszystkim z samorządowcami.
Likwidacja miejsc pracy to utrata

podatków, konieczność wypłacania zasiłków, wzrost bezrobocia,
nasilenie konfliktów społecznych.
Apel władz Bytomia był bardziej
dramatyczny. „Nie możemy się zgodzić z faktem, że plan naprawczy
dla tego sektora staje się planem
likwidacyjnym”. KWK „Bobrek” to
żywicielka; przed laty w Bytomiu
działało 11 kopalń. Bytom to miasto
płacące najwyższą cenę za transformację gospodarczą, to miasto zrujnowanych dzielnic, miasto blisko
20% bezrobocia. „Plan naprawczy
Kompani Węglowej doprowadzi do
regresu na kolejne lata”.
A przewodniczący rady miasta
Brzeszcze Ryszard Foks powiedział
krótko: „Nie widzimy możliwości
funkcjonowania gminy bez KWK
Brzeszcze”.

Zignorowane inicjatywy

O niekompetencji strony rządowej świadczy powszechne wzburzenie graniczące ze zdumieniem.
Wzbudziły to szczegóły planu rządowego. Podkreślając konieczność
restrukturyzacji branży górniczej
wskazano 4 kopalnie KW jako
trwale nierentowne przeznaczając
na ich likwidację 2,3 mld złotych.
Tymczasem wszystkie 4 kopalnie
mają plany naprawcze, a KWK Sośnica-Makoszowy ma nawet dwa
równoległe plany naprawcze. Drugi
został zamówiony przez prezydenta Frankiewicza a wykonany przez
ekspertów z Politechniki Śląskiej.
Władze samorządowe Gliwic udo-

wodniły, że zależy im nie tylko na
zakładach pracy w strefie ekonomicznej, ale też na uratowaniu już
ostatniej kopalni na terenie miasta.
Na dodatek plan rządu jest fikcyjny.
Plan naprawczy dla KWK SośnicaMakoszowy kosztowałby 42 mln zł
zgodnie z obliczeniami ekspertów
Politechniki Śląskiej co dałoby rentowność w 2017.
Czy początkowo rząd liczył się
z samorządami? Należy przypuszczać, że plany naprawcze kopalń nie
były znane urzędnikom rządowym,
spotkanie z prezydentami miast
traktowano „pro forma”. Sytuacja
zmieniła się wobec masowego społecznego poparcia strajkujących
górników. Przyłączenie się do protestu wszystkich 14 kopalń KW oraz
masówki w innych kopalniach KHW

oraz JSW, kilku tysięczne protesty,
marsze w Gliwicach, Zabrzu Rudzie
Śląskiej i Brzeszczach sprawiły, że
rząd zaczął ze związkowcami i samorządowcami rozmawiać jako z
partnerami a nie petentami. Przypomnę, że wcześniej strona rządowa
w celu uzasadnienia swych działań
sięgnęła do wypróbowanych metod:
zaczęto nagłaśniać informacje o
rzekomo horrendalnych zarobkach
górników dołowych, uprawnienia
górnicze zaczęto i nadal określa się
„przywilejami”, chcąc wzbudzić w
społeczeństwie uczucia zazdrości.
Jednak Polacy w większości okazali się mądrzejsi niż sądzą rządzący.
Sondaż wykazał ponad 60% poparcie dla protestów górników.
Nieocenioną rolą w uzyskanym
porozumieniu z rządem odegrali
samorządowcy. Jako licząca się siła
negocjacyjna oprócz strony społecznej reprezentowanej przez związki,
posiadała autorytet poparty mandatem społecznym. Samorządowcy
również są świadomi, że zakłady
pracy w ich miastach to też podatki,
miejsca pracy wyborców, więc ich
„pracodawców”; nie mieli wyboru i musieli stanąć wraz ze stroną
społeczną. Mieli w tym wypadku
ułatwioną walkę ze względu na niekompetencję rządu oraz profesjonalne rozeznanie sytuacji w górnictwie (własny plan naprawczy).
Efektem wspólnej walki samorządowców i strony społecznej
reprezentowanej przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy było podpisanie 15
stycznia 2015 r. w Katowniach
wspólnego stanowiska, gdzie apeluje się do strony rządowej, a w
szczególności do posłów ziemi śląskiej o to, by kierować się interesem społecznym a nie partyjnym.
Wspólna walka samorządowców i
związkowców z neoliberalnym podejściem rządzących, którzy pod
silnym wpływem opinii publicznej,
nagle nie chcą „likwidować” tylko
„ratować” miejsca pracy pokazuje
nam, że z rządem trzeba rozmawiać
razem i stanowczo.
Daniel Sawicki



wydarzenia, opinie

JSW w stanie przedzawałowym

O sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), nietrafionych i przepłaconych inwestycjach oraz sprzecznych z logiką
posunięciach Zarządu, które doprowadziły najlepszą niegdyś polską spółkę węglową na skraj zapaści rozmawiamy z Romanem Brudzińskim, wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w JSW.
nach. Zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu protestu na powierzchni,
co być może nie wszystkich kolegów
z Kompanii Węglowej usatysfakcjonowało, dlatego chciałbym podkreślić, że w skali doby do akcji przystąpiło u nas kilkanaście tysięcy
ludzi. Wspólna akcja pracowników
wszystkich kopalń JSW sprawiła,
że pojawiła się niespotykana do tej
pory determinacja. W czwartek i
piątek jeden pilnował drugiego, tak
by nikt nie opuszczał zakładu przed
końcem czterogodzinnej akcji. Jestem bardzo zbudowany postawą
pracowników jastrzębskich kopalń,
bo wychodzi nam na to, że blisko
90 procent załogi, która była wtedy
obecna w pracy, taką formę protestu uznało za właściwą i do akcji
przystąpiło.
SG: - Protestowaliście w
obronie czterech kopalń Kompanii, które rząd chciał zlikwidować. Ale również, jak gdzieś
zostało powiedziane, w obronie własnej…

Solidarność Górnicza: - Panie przewodniczący, górnicy z
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przystępują do referendum, w którym zdecydują
o ewentualnym przystąpieniu
do akcji protestacyjno-strajkowej. Nie znamy wyniku głosowania, a tym bardziej formy, jaką może przyjąć strajk.
Ostatnio pracownicy JSW już
jednak protestowali, wspierając kolegów z Kompanii
Węglowej SA. Robili to głównie w cechowniach, a nie pod
ziemią, co wywoływało różne
komentarze. Skąd taka, a nie
inna forma protestu?
Roman Brudziński, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” w JSW: - Zdecydowaliśmy się na taką formę akcji
strajkowej, która była do przyjęcia
przez wszystkich. Mogliśmy, co
prawda, zrobić to w taki sam sposób jak koledzy z kopalń Kompanii

Węglowej i jak to początkowo zrobili pracownicy kopalni „Budryk”.
Jest to jednak najmniejsza kopalnia należąca do JSW i tam dało się
to zorganizować „za pięć dwunasta”. Gdybyśmy chcieli zorganizować podziemny strajk na przykład
w kopalni „Pniówek”, która zatrudnia 5 tysięcy osób, a pierwsza
zmiana to około 1200 ludzi, sprowadzilibyśmy wszystkich szereg
uniedogodnień i zagrożeń. Nie ma
możliwości, by 1200 pracowników
przebywało pod szybem, w jednym
miejscu, i czekało na wyjazd. Nie
ma możliwości, by taką akcję zorganizować w sposób błyskawiczny,
a zarazem bezpieczny. Moglibyśmy
ustalić, że ludzie zostają przy swoich stanowiskach pracy, ale wtedy
ich część z pewnością chciałaby
wyjechać na powierzchnię. Tego
nie dałoby się ogarnąć. Nie dałoby
się też szybko zareagować w sytuacji, gdyby gdzieś doszło do obwału.
Ludzi przebywających w zagrożonej strefie wywozilibyśmy w trum-

RB: - My od początku podkreślaliśmy, że chcemy zwrócić uwagę
na dramatyczną sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Drugim elementem było, rzecz jasna, wsparcie
dla kolegów z Kompanii. Niezwykła
determinacja ludzi, o której wspominałem, wzięła się ze świadomości
tego, gdzie my sami się znajdujemy.
Nie jestem w stanie tego dokładnie
określić, czy dzieli nas pół roku, czy
rok od sytuacji, w której już dziś
jest Kompania Węglowa. W każdym razie wiemy już, co nam grozi
i stąd zdecydowana reakcja ludzi.
Związki zawodowe od dawna nie
mają dostępu do niemal żadnych
danych dotyczących wyników JSW,
poza liczbami dostępnymi oficjalnie. Musimy wierzyć temu, co mówią władze Spółki, choć nie wiemy,
czy prezes Zagórowski mówi prawdę wtedy, kiedy przed debiutem
giełdowym twierdzi, że mamy olbrzymie zapasy gotówki, sięgające
kilka miliardów złotych, więc nie
potrzebujemy pieniędzy z prywatyzacji, czy też wtedy, kiedy twierdzi,
że trzeba oszczędzać na wszystkim
(poza - rzecz jasna - kilkudziesięciotysięcznymi zarobkami członków Zarządu), bo sytuacja firmy
jest zła.
SG: - Nawet najmniej wiarygodnym ludziom zdarza
się jednak powiedzieć słowo
prawdy. Czy nie jest zatem
prawdą, że tu i ówdzie górnik
faktycznie pracuje dwie czy
dwie i pół godziny?
RB: - Problem efektywnego
czasu pracy górnika oczywiście istnieje, jednak przez lata nie zrobiono nic, by go skutecznie rozwiązać.
A nie jest to nic trudnego, trzeba
jednak ponieść pewne nakłady, na
co Zarząd nie ma ochoty. Cynicznie

Powiem otwarcie, że dla
mnie konsekwencja, z jaką
Zarząd od lat postępuje,
systematycznie pogarszając
swoimi działaniami sytuację
Spółki, nosi znamiona celowego działania na szkodę
JSW.

natomiast obarcza winą górników
i chce, by w nie wiadomo jaki sposób szybciej docierali do ścian. To
nie jest wina Kowalskiego pracującego w ścianie X, tylko Zarządu
JSW z prezesem Zagórowskim, że
pieniądze z zysków, które górnicy
wypracowywali przez kilka kolejnych lat, nie zostały przeznaczone
na inwestycje, również na budowę
nowoczesnych systemów transportowych dla pracowników. Mamy
pewien dowód, że ktoś myślał o takich inwestycjach, ale skutki tego
myślenia okazały się opłakane. W
kopalni „Pniówek” została zakupiona taśma do transportu ludzi, która
do dnia dzisiejszego leży nieużywana. Dla mnie jest to czyste działanie
na szkodę firmy. Wydaliśmy na coś
pieniądze, ale nie ma z tego żadnego pożytku. Górnik już dziś dźwiga
na plecach ciężary nierzadko stukilogramowe, dostaje garba, a teraz
jeszcze mają mu urosnąć skrzydła?
Chyba tak to sobie właśnie prezes
wyobraża.
SG: - Wyniki JSW są coraz
gorsze. Straty sięgają kilkuset
milionów złotych. Gdzie, zdaniem strony związkowej, leżą
przyczyny tego stanu rzeczy?
RB: - Na problemy Spółki zwracamy uwagę od co najmniej czterech
lat zarówno Zarządowi, jak i właścicielowi, który posiada większościowy pakiet udziałów JSW oraz
Radzie Nadzorczej. Nasze pisma
kierowaliśmy do wszystkich. Łączy
je jedna rzecz, o której pisaliśmy
na okrągło: ta firma jest tragicznie
zarządzana. Tutaj olbrzymie pieniądze „wychodzą bokami” albo są
lokowane tam, gdzie nie powinny.
Przykład, który za chwilę podam
przemówi chyba do wszystkich.
Wszyscy wiemy, że potrzebne nam
są nowoczesne zakłady przeróbcze,
by wydobywany węgiel mógł osiągać najwyższą jakość. Tymczasem
w Ruchu „Borynia” zdecydowano
o modernizacji zakładu - zastąpiono jeden element procesu technologicznego, tak zwaną suszarnię,
umożliwiającą suszenie mokrego
urobku, wirówkami sedymenta-

cyjnymi. Efekt miał być ten sam,
tyle że uzyskiwany dużo sprawniej
i dużo szybciej. Świetnie. Ktoś jednak zapomniał o tym, że stosowanie wirówki miało może sens przy
wydobyciu rzędu 9 tysięcy ton na
dobę, tymczasem Zarząd, swoimi
decyzjami, doprowadził do stanu,
w którym „Borynia” wydobywa 4-5
tysięcy ton, więc nie ma możliwości,
by wydobywany węgiel przeszedł
przez ten zakład przeróbczy. Co
było dalej? Zdecydowano o uruchomieniu transportu kołowego i cały
urobek z „Boryni” wożony jest ciężarówkami do kopalni „Pniówek”,
gdzie jest przerabiany w zakładzie
przeróbczym funkcjonującym na
starych zasadach. Podsumujmy zatem - ponieśliśmy ogromne koszty
modernizacji zakładu przeróbczego w „Boryni”, a teraz ponosimy
koszty wożenia całego urobku gdzie
indziej, bo węgiel wożą prywatne
firmy transportowe. Czy to jest logiczne?
SG: - Czyli przyczyn należy
szukać w nietrafionych inwestycjach lub ich braku, o czym
była mowa wcześniej?
RB: - Nie tylko, ale w dużej
mierze tak. Żeby nie szukać daleko:
innym „osiągnięciem” kierownictwa JSW w tej materii jest słynny

Dzisiaj zdolności produkcyjne JSW wynoszą jakieś
70 procent tego, co było
w roku 2007. Jeśli dalej
będziemy utrzymywali taki
stan, nigdy już nie wyjdziemy na prostą.

remont siedziby Zarządu Spółki.
Kiedyś biura mieściły się w starym
budynku. Potem zdecydowano o remoncie innego budynku, już postawionego. Pierwotnie jego modernizacja miała kosztować 30 mln zł, co
samo w sobie było czymś dziwnym
i rodziło pytania, jaki zakres robót
ma zostać przeprowadzony - czy
ktoś czasem nie chce tam montować
złotych klamek? Nasze zdziwienie
było jeszcze większe, gdy dowiedzieliśmy się, że ostateczny koszt
remontu wyniósł 80 mln zł. Każdy
kto ma jakiekolwiek rozeznanie na
rynku wie, że za tę kwotę można
kupić gotowy biurowiec, i to nie w
Jastrzębiu, a w Warszawie.
SG: - Skąd tak jawna niegospodarność zarządzających
finansami Spółki? Z braku

wydarzenia, opinie

Z roku na rok członkowie
Zarządu bogacą się o
kolejne miliony, a w tym
samym czasie zarządzana
przez nich firma stacza się
po równi pochyłej. Minęło
nieco ponad 30 miesięcy od
debiutu JSW na giełdzie. W
tym czasie wartość akcji
spadła ze 136 zł do 20 zł,
a nie tak dawno była ona
jeszcze niższa. To spadek o
85 procent.

kompetencji czy poczucia bezkarności?
RB: - Powiem otwarcie, że dla
mnie konsekwencja, z jaką Zarząd
od lat postępuje, systematycznie
pogarszając swoimi działaniami sytuację Spółki, nosi znamiona celowego działania na szkodę JSW. Być
może chodzi o to, żeby Jastrzębska
Spółka Węglowa znalazła się w takiej sytuacji, by łatwiej można było
rozmawiać z takim panem Markowskim, na przykład o przejęciu
kopalni „Krupiński”. To, że pan
Markowski wraz z reprezentowaną
przez siebie niemiecką firmą chętnie przejąłby „Krupińskiego”, nie
jest już dla nikogo tajemnicą.
SG: - Załóżmy jednak, że
chcemy uratować JSW i przywrócić jej pełną rentowność.
Nie cofniemy czasu, więc popatrzmy do przodu. Dlaczego
związki zawodowe odrzucają propozycje wprowadzenia
szóstego dnia pracy? Czy nie
byłby to jednak jakiś krok w
kierunku uzdrowienia firmy?
RB: - Rzeczywiście, prezes deklaruje, że chce wprowadzić „szósty dzień pracy”, ale wprowadza w
błąd całe społeczeństwo, bo dzisiaj
w JSW wydobywa się węgiel od poniedziałku do niedzieli włącznie.
Mimo tego, i tak nie wydobyliśmy
tego, co planowo mieliśmy wydobyć

przy założeniu, że pracowalibyśmy
tylko od poniedziałku do piątku.
Więc jaki jest sens mówienia o szóstym dniu? Poziomu wydobycia nie
zmieni to w najmniejszym stopniu,
bo - jak wspomniałem - już dzisiaj
fedrujemy przez cały tydzień.
SG: - Skąd się wzięło załamanie poziomu wydobycia w
JSW?
RB: - Taka sytuacja wynika z
przyjętego niegdyś założenia, że
eksploatacja węgla ma być możliwie zyskowna - na papierze. Po debiucie giełdowym próbowano pokazać, że JSW osiąga świetne wyniki,
co miało przyciągnąć inwestorów.
Oszczędzano w tym czasie na przygotowaniu nowych złóż, nowych pól
wydobywczych, na rozcince chodników i przygotowaniu nowych ścian.
Doraźnie wyniki były lepsze, ale
konsekwencje okazały się tragiczne.
Dzisiaj zdolności produkcyjne JSW
wynoszą jakieś 70 procent tego, co
było w roku 2007. Jeśli dalej będziemy utrzymywali taki stan, nigdy już nie wyjdziemy na prostą. W
zeszłym roku wydobyliśmy o 1 mln
400 tys. ton węgla mniej niż założył
sam Zarząd. Z tego 1 mln 100 tys.
ton to węgiel koksowy, który sprzedaje się „na pniu”. Nie mamy tego
węgla, więc nie możemy go sprzedać i na nim zarobić.
SG: - A średnie miesięczne
wynagrodzenie
pracownika
JSW pozostaje na tym samym
poziomie i wciąż robi duże
wrażenie, zwłaszcza na mieszkańcach innych regionów Polski.
RB: - To ja przypomnę, że dzisiaj w biurze Zarządu JSW pracuje
już chyba ponad 400 osób. Pamiętam pewien strajk z końca lat 90.,
gdzie jednym z naszych żądań było,
by w centralach spółek węglowych
nie zatrudniano więcej niż 150 pracowników. W większości są to sami
dyrektorzy. Tam wystarczy wyjść
na korytarz i zawołać dyrektora, by
otworzyły się wszystkie drzwi na
piętrze. Ci wszyscy ludzie zarabiają
całkiem spore pieniądze. I potem
dziennikarze pytają mnie, czy górnik z JSW zarabia tyle i tyle, a są to
kwoty, których nikt na oczy nie widział. Tabele statystyczne uwzględniają zarobki zarówno górników czy
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pracowników zakładów przeróbczych, jak i tej całej, systematycznie się powiększającej, zarabiającej
krocie armii dyrektorów. Podawane
kwoty są matematyczną średnią zarobków jednych i drugich.
SG: - Sam prezes dał jednak
przykład i ze względu na trudny czas obniżył pensję sobie
oraz kadrze kierowniczej.
RB: - O 10 procent, a wcześniej
podwyższył o 300 procent - tyle tytułem komentarza. Panowie prezesi
cały czas podkreślają, że zarabiają
o połowę mniej niż ich koledzy zajmujący podobne stanowiska na Zachodzie. Tylko niech popatrzą, ile
zarabia polski górnik w stosunku
do górnika niemieckiego, amerykańskiego czy australijskiego. Tutaj
te dysproporcje należałoby liczyć w
wielokrotnościach. Wynagrodzenie
rzędu 120 tysięcy zł miesięcznie to
zarobek, o którym przeciętny Ko-

Zmiana jest konieczna, choć
wcale nie uważam, że sama
w sobie rozwiąże wszystkie
nasze problemy, bo one
narastały od lat. Zwracam
też uwagę, że szef Zarządu
nie musi się znać na
szczegółach technicznych
funkcjonowania kopalń.
Przede wszystkim musi
mieć wokół siebie ludzi,
którzy mają odpowiednią
wiedzę i tych ludzi słuchać.
Prezes Zagórowski nikogo
nie słucha.

walski może sobie śnić. To „szóstka
w totolotka”, którą prezes trafia co
miesiąc. Z roku na rok członkowie
Zarządu bogacą się o kolejne miliony, a w tym samym czasie zarządzana przez nich firma stacza się
po równi pochyłej. Minęło nieco
ponad 30 miesięcy od debiutu JSW
na giełdzie. W tym czasie wartość

REFERENDUM STRAJKOWE

Zdecyduje załoga
Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych (WRZZ) Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zagłosują 26 i 27 stycznia w referendum strajkowym po tym, jak Zarząd Spółki jednostronnie wypowiedział trzy
obowiązujące porozumienia zbiorowe.
Pracodawca wypowiedział zawarte z organizacjami związkowymi porozumienia, które odnosiły
się do kwestii deputatu węglowego (z 28 lutego
2011 roku), warunków zgody strony związkowej
na upublicznienie JSW (z 5 maja 2011 r.) i wzrostu
stawek płac (z 8 listopada 2012 r.).
Szczególnie oburzającym dla przedstawicieli
strony społecznej jest fakt wypowiedzenia porozumienia zbiorowego z maja 2011 roku, które

zostało zawarte przed debiutem giełdowym Spółki. - Gwarantami tegoż porozumienia byli przedstawiciele Rządu RP, to jest podsekretarz stanu
Ministerstwa Gospodarki, podsekretarz stanu Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewoda Śląski – podkreślili związkowcy. - Zarząd JSW S.A.
Powołując się na politykę Rządu RP jednostronnie
wypowiedział to porozumienie, powiadamiając w
pierwszej kolejności media, później związki zawo-
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akcji spadła ze 136 zł do 20 zł, a nie
tak dawno była ona jeszcze niższa.
To spadek o 85 procent. Udziały
zmniejszyły swoją wartość do 1/6
wartości początkowej. Dzisiaj już
nie tylko górnik z JSW czy związkowiec musi się zastanowić, co się
dzieje i z czego to wynika. Dzisiaj
rozwiązanie problemu złego zarządzania JSW leży w interesie każdego akcjonariusza.
SG: - „Złe zarządzanie”
JSW stało się już pewnym sloganem. A nie jest czasem tak,
że sytuacja na światowych
rynkach jest trudna i nikt nie
byłby w stanie lepiej pokierować firmą wobec zaistniałych
okoliczności?
RB: - Z tym nikt nie dyskutuje. Tylko się zastanawiam, czy pan
prezes w czerwcu albo lipcu zasnął
na pewien czas, czy zapadł na jakąś
chorobę, która sprawiła, że nie wiedział o tej sytuacji i bez „mrugnięcia
okiem” wydał 1,5 mld zł na zakup
kopalni „Knurów-Szczygłowice”? I
tu nie chodzi o to, że my nie chcemy
widzieć u siebie knurowskiego zakładu, tylko o to, że w sytuacji, gdy
przeżywamy takie trudności, wydajemy 1,5 mld zł za kopalnię, którą
analitycy wyceniali na maksimum 1
mld 200 mln zł, a niektórzy mówili
nawet o 900 mln zł. My wiemy, że to
było działanie polityczne. Wiemy,
czemu to miało służyć. Kolejny raz
jednak przepłaciliśmy. Normalny
menadżer, jak nie ma pieniędzy, to
nie porywa się z motyką na słońce,
nie kupuje sobie mercedesa, gdy go
na to nie stać. Jak długo można tak
funkcjonować? Skoro robimy takie
„interesy” to nikt nie powinien się
dziwić, że JSW znalazła się w stanie
„przedzawałowym”.
SG: - To jakie decyzje „na
już” powinna podjąć osoba
zarządzająca firmą, żeby ją
przed zawałem uchronić?
RB: - Nam potrzeba większej
ilości pól wydobywczych, ścian oraz
zazbrojenia tych ścian w odpowiedni sprzęt. Tutaj jest kolejny kamyczek do ogródka zarządzających,
którzy chcieliby fedrować starym
sprzętem, a dziwią się, gdy im nie
wychodzi. Jeżeli miąższość naszego
węgla jest na poziomie 3,5 metra,
to z takiej ściany węgiel powinien

dowe, a na końcu pracowników JSW S.A. - zwrócili uwagę.
Autorzy oświadczenia przypomnieli o zapisie
porozumienia mówiącym, że ma ono obowiązywać do momentu zawarcia nowego, jednolitego
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW. - Jednostronne wypowiedzenie
tego porozumienia to kolejny, jaskrawy przykład,
w jak wybiórczy sposób Zarząd JSW S.A. Przestrzega prawo pracy, nie dotrzymując po raz kolejny zawartych uzgodnień – stwierdzili.
Zaznaczyli, że krytyczną opinię o obecnym
Zarządzie JSW podziela już niemal cała załoga:
- Potwierdzeniem tego są wyniki przeprowadzonego w 2014 roku referendum, w którym ponad
93 % pracowników zgodziło się ze stwierdzeniem,
że Zarząd jest niewiarygodny i nie potrafi w sposób racjonalny zarządzać tak potężną firmą jak
Jastrzębska Spółka Węglowa.
Niezależnie od tego, przedstawiciele organizacji związkowych tworzących WRZZ wyrazili chęć
do prowadzenia rozmów na temat rozwiązań, które pozwoliłyby poprawić sytuację finansową JSW,



się sypać grubymi tonami na dobę.
Jeśli jednak zastosujemy tam sekcje, które mają - po modernizacji
- maksimum 3,2 metra wysięgu, to
część tego węgla będzie zostawać
albo w stopie, albo w spągu. Nie ma
też właściwej podporności, sekcje
się przewracają, wszyscy mają do
wszystkich pretensje, węgla nie ma
i koło się zamyka. Tak to u nas, niestety, funkcjonuje.
SG: - Odwołanie prezesa
rozwiązałoby wszystkie problemy JSW?
RB: - Zmiana jest konieczna,
choć wcale nie uważam, że sama
w sobie rozwiąże wszystkie nasze
problemy, bo one narastały od lat.
Zwracam też uwagę, że szef Zarządu nie musi się znać na szczegółach
technicznych funkcjonowania kopalń. Przede wszystkim musi mieć
wokół siebie ludzi, którzy mają
odpowiednią wiedzę i tych ludzi
słuchać. Prezes Zagórowski nikogo
nie słucha. Również związkowców,
którzy przecież nie znaleźli się w
firmie przypadkiem. Oni mają na
ogół kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, często są to byli
kierownicy robót górniczych, i nie
mogą patrzeć na to, co się tutaj wyprawia. JSW powinna przynosić zyski dla akcjonariuszy i Skarbu Państwa. To jest to, czego sobie chyba
wszyscy życzymy. Takie możliwości
nadal są. Bo dzisiaj słyszymy od
prezesa, że przy cenie 120 dolarów
za tonę nie jesteśmy w stanie generować takich wyników jak przy
cenie 300 dolarów. Zgoda. Przed
prezesem Zagórowskim był jednak
prezes Jarno, który przez kilka dobrych lat borykał się z ceną węgla
na poziomie 90 dolarów za tonę, a
mimo tego generowaliśmy zysk na
każdej tonie węgla. Więc nie może
być mowy o tym, że pracownik ze
swoim wynagrodzeniem jest winny
fatalnej kondycji JSW. Nawet gdyby górnicy przychodzili pracować
społecznie, nasza firma i tak nie
byłaby dochodowa. Obniżenie kosztów pracy nie sprawi przecież, że
będziemy wydobywać więcej węgla.
A to wydobycie stanowi przecież
istotę funkcjonowania wszystkich
kopalń na świecie.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowsk

pod warunkiem jednak, że będą w nich uczestniczyć przedstawiciele nadzoru właścicielskiego
Spółki. - Do stołu negocjacyjnego powinni zatem
zasiąść przedstawiciele Rządu RP, większościowego właściciela JSW S.A., którzy byli gwarantami porozumienia zawartego przed prywatyzacją,
które poza gwarancjami zatrudnienia gwarantuje
utrzymanie zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy i innych dotychczas obowiązujących
uregulowań z zakresu prawa pracy – sprecyzowali
w wydanym oświadczeniu.
Wskazali też, że za doprowadzenie JSW do
obecnego stanu odpowiadają kolejne rządy. W
„Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015” zapisano
bowiem, że spółki węglowe mogą być prywatyzowane poprzez giełdę w celu pozyskania kapitałów
na ich rozwój i modernizację. Tymczasem JSW z
pozyskanych środków w najmniejszym stopniu
nie skorzystała. - 5 miliardów 400 tysięcy złotych
zasiliło budżet państwa. Na modernizację i rozwój
JSW S.A. Nie przekazano ani złotówki – podkreślili
związkowcy.
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EKONOMIA Czy kopalnie w Polsce muszą być nierentowne?

Pariasi na szczycie

Czy uznanie kopalni za trwale nierentowną może być nadużyciem? Może, bo są na to bezwzględne dowody.
Niegdyś niedoinwestowana kopalnia Silesia dziś świeci przykładem technologicznej rewolucji w polskim górnictwie

Historia polskiego górnictwa
zna kilka przykładów kopalń uznanych przez rząd za trwale nierentowne, a dzisiaj w czasie kryzysu
na rynku węgla są stawiane za wzór
płynności finansowej oraz stabilności zatrudnienia. Mowa tutaj o
kopalni Bogdanka oraz PG Silesia.
Pierwszy z zakładów umieszczony
jest przy granicy polsko-ukraińskiej. Pokłady węglowe Bogdanki są
usadzone na dużych głębokościach
(600 – 1000 metrów) i gwarantują
wydobycie na następne 30 – 45 lat.
Kopalnia na początku lat 90. była
najgorszą kopalnią w przemyśle
górniczym, jej przychody pokrywały zaledwie 1/3 kosztów funkcjonowania zakładu. Innym czynnikiem
wpływającym na złe funkcjonowanie spółki był brak zakładu wzbogacania węgla, przez co kopalnia
musiała sprzedawać węgiel gorszej
jakości, a to oznaczało słabszą pozycję rynkową. Jedynym atutem
kopalni było ułożenie pokładów, bo
były to pokłady tak zwane poziome
dzięki czemu wydobywanie węgla z tego typu pokładu mogło być
znacznie tańsze.

Trudna restrukturyzacja

Proces restrukturyzacji zaczął
się od powołania jednoosobowej
spółki skarbu państwa. Na czele
Bogdanki stanął w tamtym czasie
Stanisław Stachowicz. Prezes spółki już na wstępie oddzielił zakłady
nie związane bezpośrednio z wydobyciem węgla i powołał spółki
około wydobywcze takie jak zakład
przeróbki mechanicznej węgla czy
spółkę transportową co pozwoliło

zmniejszyć koszty utrzymania zakładu.
Głównym celem zarządu było
zwiększenie konkurencyjności węgla lubelskiego, dlatego jako cel najważniejszy postawiono na dokończenie budowy zakładu przeróbki
mechanicznej węgla. Kopalnia
objęła w już wybudowanym zakładzie ponad osiemdziesiąt procent
udziałów, czyniąc siebie głównym
udziałowcem. Dzięki tej inwestycji kopalnia sprzedaje wzbogacony
węgiel, tzn. produkt konkurencyjny na rynku.
Drugim trudnym społecznie etapem restrukturyzacji było
zmniejszenie zatrudnienia. Z 4300
górników pozostało 3650. Niestety,
650 górników objęto zwolnieniami
grupowymi, po czym zmniejszono
wydobycie z 5 do 3 ścian, stąd redukcja kosztów wydobycia. Równocześnie z powodzeniem negocjowano kwestię długów: umorzono
część należności, resztę rozłożono
na raty bądź zmieniono na akcje
przez co wierzyciele stali się współwłaścicielami spółki.

Wykorzystać swoje atuty

Sukces Bogdanki to nie tylko
restrukturyzacja, ale sukcesywna
walka o rynek zbytu oraz zmiana
technologii wydobycia. Bogdanka
jest aktualnie liderem w sprzedaży
węgla kamiennego we wschodnich
województwach Polski. Atutem jest
jej położenie. Węgiel z Bogdanki dla
wschodnich odbiorców jest tańszy
od węgla śląskiego (cenę węgla śląskiego zawyżają koszty transportu).
Bogdanka ma stałych odbiorców

na przykład: Cementownie Ożarów czy Rejowiec oraz elektrownie
Kozienice i Ostrołęka. Ponadto
Bogdanka przymierza się poprzez
spółkę córkę Bogdanka Export
do sprzedaży węgla Niemcom oraz
Wielkiej Brytanii.
Dziś wydobycie prowadzone jest
na 2 pokładach. Aktualnie kopalnia zatrudnia 3760 pracowników i
wydobywa 8,35 mln ton (w 1995 po
restrukturyzacji 3,76 mln ton przy
zatrudnieniu 3650). Dzięki wysokiej wydajności i niskim kosztom
wydobycia przy stałym zatrudnieniu Lubelski Węgiel w 2013 roku
zarobił na czysto 329,7 mln zł.

Związkowy pragmatyzm

Innym zakładem przeznaczonym w 2010 r. do likwidacji była
KWK Silesia. Przeszło 100-letnia,
była już kopalnia Kompanii Węglowej z drugim co do wielkości złożem węgla jest przykładem dobrze
zarządzanego przedsiębiorstwa w
regionie jak i Polsce. Zakład ten
podobne jak Bogdankę dotknęło złe zarządzanie i brak pomysłu
na przyszłość. W odróżnieniu od
Bogdanki która nie posiadała zakładu wzbogacania węgla w Silesii
problemem było niedoinwestowanie w sprzęt, również zarząd nie
zabezpieczył sprzedaży produktów, przez co w 2010 r. kopania
generowała 100 mln zł straty. Kuriozalnie fatalna sytuacja zakładu
pracy, perspektywa utraty pracy
przez 750-osobową załogę zmusiła
związkowców oraz załogę do podjęcia, nowatorskiego rozwiązania
– wykupienia kopalni oraz poszu-

kania inwestora, który zainwestuje
w niedofinansowany zakład. Udało
się znaleźć czeski holding energetyczny EPH, który działa w Czechach, Słowacji czy Niemczech. Do
2014 r. holding zainwestował 750
mln zł w kopalnie. Zakupiono nowy
sprzęt – 4 kombajny chodnikowe
oraz kompleks ścianowy. Już po 2
latach w 2012 roku ruszyła pierwsza ściana wydobywcza. Zarząd
i inwestor rozumieli że na rynku
liczy się jakość węgla więc zainwestowano również w modernizację
zakładu przeróbki mechanicznej
węgla.
Sukcesem okazał się również
plan restrukturyzacyjny, który
w przypadku Silesii nie polegał
na zwolnieniach pracowniczych,
a zmianie organizacji czasu pracy. Przestawienie tak samo jak
w Bogdance czasu pracy zakładu
24h/7dni przyczyniło się do znaczącego zwiększenia wydajności
pracy i produkcji zakładu. Zakłady w wyniku dobrego zarządzania
zwiększyły zatrudnienie; aktualnie
Bogdanka od czasu restrukturyzacji zwiększyła w samej kopalni
zatrudnienie o ponad 100 miejsc,
natomiast Silesia o ponad 1000
miejsc. Wynik finansowy PG Silesia nie jest znany, ale zarząd informuję, że wyniki są lepsze od konkurencji.

Nie tylko prywatni

W gronie tych kopalń, które
uchodziły niegdyś za trwale nierentowne, a które udowodniły z
czasem swoją wartość są nie tylko
prywatne, mocno doinwestowane

zakłady wydobywcze. Jednym z
najlepszych przykładów jest kopalnia „Bolesław Śmiały”, której w
2004 r. ówczesny zarząd Kompanii
Węglowej nie dawał szans określając ją mianem trwale nierentownej.
Determinacja załogi i związków zawodowych ocaliła kopalnię. Wdrożono w niej program naprawczy,
który szybko wykazał, jak bardzo
pochopna byłaby decyzja o jej likwidacji. Dziś „Bolesław Śmiały”
to jedna z najlepszych kopalń w
strukturach spółki. Kolejnym przykładem jest „Halemba”, która rzekomo ciągnęła na dno całą spółkę.
Wystarczyło jednak kilkanaście
miesięcy programu naprawczego,
by kopalnia mogła udowodnić swoją wartość.
Odnosząc się do aktualnej sytuacji w Kompani Węglowej, lekarstwem jaki rząd nam proponuję nie
powinna być likwidacja zakładów
pracy, a zmiana filozofii zarządzania Kompanią Węglową. Przykłady wymienionych kopalń ukazują
nam jak ważna jest sprzedaż węgla.
Zarządy dwóch opisanych wyżej
kopalń szczycą się tym, że na ich
zwałach węgiel nie zalega. Potrafią
nawet w kryzysie go sprzedać. Jedna i druga kopalnia zagwarantowały sobie długoterminowe kontrakty
z odbiorcami ich węgla, dzięki czemu ich byt w jakimś czasookresie
jest zagwarantowany. Być może
złym założeniem zarządu KW był
brak myślenia perspektywicznego,
które konkurencja teraz wykorzystuje.
Daniel Sawicki
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RYNEK PRACY Co by było, gdyby?

Organizm naczyń połączonych
Rząd odstąpił od planów likwidacji kopalń. Co by było, gdyby jednak pozostał przy swoich pierwotnych planach?
Może to trąci truizmem, ale
każdy ekonomista zgodzi się, że na
gospodarkę należy patrzeć jak na
żywy organizm naczyń połączonych. Amputując ważny organ, reszta ciała zacznie obumierać, a nawet
organizm może umrzeć. Tak samo
jest z likwidowanymi kopalniami.
Niejednokrotnie, jak w Bytomiu,
Brzeszczach czy Zabrzu kopalnia
jest jedynym bądź największym zakładem pracy w mieście. Bez kopalni całe dzielnice czy miasta mogą
stać się pustyniami, gdzie zacznie
królować bezrobocie, bieda i wrócą
czasy kolejek do pośredniaków czy
opieki społecznej.

Górnicy dają zarobić...

Na Kompanię Węglową, jej
wpływ na lokalne rynki pracy i
usług, należy patrzeć dwutorowo.
Po pierwsze Kompania Węglowa
jest jednym z największych pracodawców w Polsce i w regionie.
Miesięczne wydatki na płace to
około 350 milionów złotych. 20
procent tej sumy to podatki, które pracodawca musi odprowadzić

(składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP,
FGŚP). Miesięcznie jest to kwota
około 70 milionów złotych. Natomiast 280 milionów miesięcznie
dostają górnicy jako wypłaty. Co
ważne pieniądze te nie są w przeważającej wielkości odkładane na
konta bankowe czy do przysłowiowej skarpety, a wydatkowane na
konsumpcję. Miesięcznie setki milionów złotych górnicy wydają dając zarobić, piekarzom, fryzjerom,
barmanom, sklepikarzom, mechanikom, księgowym, lekarzom,
dealerom samochodowym i wielu drobnym przedsiębiorstwom,
których klientami są pracownicy
Kompani Węglowej. Likwidacja
4 kopalń spowodowałaby, że 1/5
zatrudnionych w Kompani Węglowej docelowo byłaby bierna zawodowo i około 56 milionów złotych
miesięcznie nie trafiłoby do usługodawców. Nie da się oszacować
ile w tym wypadku sklepów czy
drobnych rodzinnych zakładów
będzie musiało zbankrutować, ale
historia Wałbrzycha pokazuje że

po likwidacji kopalń w przeciągu roku miasto w zastraszającym
tempie zbiedniało, a z czasem zaczęło pustoszeć.
Pod koniec lat 90. dwudziestego wieku zlikwidowano około 13
tys. miejsc pracy w wałbrzyskim
górnictwie. W zamian po kilku latach stworzono nie więcej niż ok.
7 tys. miejsc pracy w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Niemniej dla połowy byłych górników i pracowników kopalń do
dnia dzisiejszego rząd nie znalazł
pracy. W marcu 2014 roku New
York Times opublikował materiał o
wałbrzyskich biedaszybach, które
do dnia dzisiejszego funkcjonują.
NYT problem biedaszybów określa
światowym fenomenem, który nie
jest dla nas powodem do dumy, a
społecznej porażki.

W każdym zakątku Polski...

Po drugie, na Kompanie Węglową należy patrzeć jako na strategicznego gracza w gospodarce
polskiej. Od Kompani Węglowej
jest zależnych wiele firm w każdym
dosłownie zakątku Polski.
W sumie w 2014 roku spółka
podpisała 13 tys. umów z kontrahentami o wartości od przysłowiowej złotówki do miliona złotych. 3
tys. umów miało wartość powyżej
100 tys. złotych. Kompania Węglowa współpracuje z ponad 10 tys.
przedsiębiorstw (kontrahentów);
największymi są spółki JSW S.A.,
Arcelor Mittal, Tauron, Węglokoks,
Famur S.A. czy PKP Cargo - mówi
Tomasz Głogowski rzecznik Kompani Węglowej.
Kwoty umów stanowią dziesiątki miliardów złotych pobudzających rodzimą gospodarkę.
Wszystkie przedsiębiorstwa związane z Kompanią Węglową po
ewentualnej jej likwidacji odczułyby regres: kontrakty byłyby zerwane, bądź renegocjowane. Dla
wielu małych bądź średnich zakładów pracy Kompania Węglowa to
jedyny zleceniodawca.
Różni eksperci szacują, że jedno miejsce pracy w górnictwie

generuje 4 do 6 miejsc pracy
w otoczeniu, nie da się dokładnie
oszacować ilu ludzi jest teraz powiązanych z Kompanią Węglową.
Ale jeżeli weźmiemy wartość najniższą czyli 1 miejsce w górnictwie
to 4 miejsca pracy obok górnictwa,
to zwolnienie 10 tys. osób spowodowałoby, że 40 tys. mogłoby stracić pracę. Jest to wielkość średniego miasta, w statystyce bezrobocie
wzrosłoby o 0,25% w skali kraju.
Dla rządu czy ministerstwa pracy
i polityki społecznej byłaby to tylko cyfra. Jeśli w styczniu 2015 r.
bezrobocie wynosi 14%, to byłby to
skok do 14,25%. Tyle suche liczby
jednak dla wielu ludzi będzie to życiowa tragedia.
Koszt restrukturyzacji Kompanii Węglowej rząd oszacował na
około 2,3 mld złotych. Kryzys jest
wynikiem dekoniunktury na rynku
węgla, który potaniał w przeciągu
2 lat o ponad połowę. Jednak coraz
więcej ekspertów mówi że winę ponosi złe zarządzanie spółką, brak
myślenia perspektywicznego. Na
pewno nie są winni zwykli pracownicy, ale zarządzający z politycznego nadania. Restrukturyzacja
zakładów oderwana od szerokiego
kontekstu społecznego regionu nie
jest restrukturyzacją tzn. naprawą,
poza krótkotrwałym zyskiem ekonomicznym. W dłuższej perspektywie przyniesie straty: pogorszenie
sytuacji regionu, emigrację zarobkową.

Skoro Amerykanom się
opłaci...

Kryzys gospodarczy w ostatnich latach dał się we znaki w całym
świecie. Podczas kryzysu w 2009
roku rząd USA borykał się z podobnym problemem w sektorze motoryzacyjnym. Wtedy administracja
państwowa uratowała największego
bankruta motoryzacyjnego, czyli
Generals Motor Company kwotą blisko 49 mld dolarów w postaci kredytów, które następnie zamieniono na
akcje. W międzyczasie koncern do
2011 r. wypracował 9 mld dolarów
zysku, po uprzedniej restrukturyzacji. Pomimo wykazywanych zysków

w okresie 2010 - 2013 koncern ten
był ponadto dotowany ze środków
publicznych (federalnych) kwotą
3,5 mld dolarów. Amerykanie robili
wszystko, żeby ważny filar gospodarki nie zbankrutował. Po 4 latach
od kryzysu GM wrócił jako lider
sektora motoryzacyjnego na świecie, gdy tylko koniunktura światowa
się poprawiła. Warto podkreślić, że
pomimo restrukturyzacji przeprowadzonej w 2009 r., aktualnie koncern zatrudnia 212 tys. osób, czyli o
10 tys. więcej niż w czasie kryzysu
2009 roku.
Amerykański plan ratunkowy
dla przemysłu motoryzacyjnego w
latach 2009 - 2013 pochłonął 10,5
mld dolarów z pieniędzy podatników, jednak uchronił koncern przed
bankructwem. Sekretarz skarbu,
odpowiednik ministra finansów,
Jack Law tak tłumaczył ratowanie
GM: „Ratowanie GM było niezbędne, w przeciwnym wypadku pracę mogłoby stracić około miliona
Amerykanów, a USA pogrążyłoby
się w jeszcze większym kryzysie. W
razie plajty GM zbankrutowałyby
tysiące firm kooperujących z tym
koncernem oraz drobnych firm
na obrzeżach, których działalność
swoją GM reprezentował.”
Również w 2009 roku prezydent
Obama tłumaczył zaangażowanie
rządu, wręcz czasową nacjonalizację przemysłu motoryzacyjnego
tym, że w wypadku likwidacji w
czasach recesji czy głębokiego kryzysu finansowego spowodowałoby
straszliwe szkody dla gospodarki
USA, także poza motoryzacją.
Przywołując sukces planu ratunkowego sektora motoryzacyjnego w USA w latach 2009 - 2013,
zastanawiające jest dzisiejsze postępowanie polskiego rządu wobec
Kompani Węglowej. Dlaczego nasz
rząd nie wzoruje się na sukcesach
amerykańskich czy zachodnioeuropejskich? Czy zasadne jest likwidować przedsiębiorstwa w czasie
spadku cen węgla, tylko z powodu
czasowej nierentowności części zakładów?
Daniel Sawicki

finanse

Kto kogo finansuje

Przez ostatnie 25 lat górnictwo odprowadziło do budżetu ok.
200 mld zł. W tym samym okresie do branży wpłynęło 38 mld
publicznych środków. Opowieści, że polski podatnik dopłaca
do polskiego górnictwa to najzwyklejsze kłamstwa!
Tylko w 2013 roku łącznie branża górnicza odprowadziła do budżetu państwa 7 mld 152 mln 694 tys.
zł. Jest to wielkość odpowiadająca
jednej czwartej wydatków naszego
państwa na obronę narodową czy
dwóm trzecim wydatków budżeto-

wych na cały wymiar sprawiedliwości.
Bezpośrednio do budżetu państwa
z kopalń wpłynęło w 2013 roku nieco
ponad 3 mld zł. Przeszło 872 mln zł tej
kwoty to podatek dochodowy od osób
fizycznych. Kolejne 142 mln to podatek

dochodowy od osób prawnych. Z kolei
VAT-u, czyli podatku od towarów i usług
firmy górnicze zapłaciły w ubiegłym
roku prawie 2 mld zł.
Do podatku VAT, CIT, PIT dochodzi
jeszcze akcyza oraz wypłata z zysku
odprowadzana przez jednoosobowe
spółki skarbu państwa. Jeszcze w
2011 roku, ostatnim względnie dobrym
roku dla branży przed załamaniem się
światowego rynku węgla, spółki górnicze odprowadziły do państwowej
kasy z tytułu wypłaty z zysku ponad
335 mln zł. W 2011 roku sama Kompania Węglowa, borykająca się dzisiaj z
ogromnymi problemami finansowymi,

wypracowała ponad 554 mln zł zysku
netto. Prawie 80 mln z tej kwoty trafiło
do budżetu.
Spółki węglowe to również potężny
płatnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na składki wobec ZUS, a Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych i Fundusz
Emerytur Pomostowych spółki węglowe przeznaczyły w 2013 roku przeszło
3,6 mld zł.
Firmy górnicze są zobligowane
również do dokonywania wpłat na
rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz narodowego i wojewódzkich fun-

duszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Kopalnie i zakłady należące do spółek węglowych to także jedno z podstawowych źródeł przychodów tzw. gmin
górniczych. Nie chodzi wyłącznie o
udział tych gmin w podatku PIT i CIT,
choć to kwoty rzędu kilkuset milionów
zł rocznie. W 2013 roku wyłącznie z
tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku
od nieruchomości, a także innego rodzaju podatków i opłat lokalnych, spółki
węglowe przelały na konta gmin górniczych prawie 280 mln zł. łk
źródło: tygodnik śląsko-dąbrowski

10

wydarzenia

zAGRANICA

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Groźna statystyka

Niestety, w 2014 roku w porównaniu do poprzednich lat pogorszyły
się wskaźniki najtragiczniejszej w skutkach wypadkowości. Wypadków śmiertelnych w całym polskim górnictwie było w ubiegłym roku
29, czyli o osiem więcej niż w 2013 roku, w tym w górnictwie węgla
kamiennego 20, o sześć więcej niż w poprzednim roku.

Ukraina przyjmie
węgiel z Polski?

Fot. Maciej Śmiarowski / KPRM

Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk zapowiedział konsultacje na temat technicznej modernizacji ukraińskich elektrowni, aby mogły one wykorzystywać wszystkie rodzaje węgla, w tym węgiel dostarczany z Polski.
Decyzję podjęto podczas wspólnej sesji plenarnej rządów Polski i
Ukrainy, która odbyła się w Kijowie
po spotkaniu premier Ewy Kopacz
z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką i premierem Arsenijem
Jaceniukiem.
Jaceniuk wyjaśnił, że Ukraina
nie ma obecnie możliwości otrzymywania własnego węgla, który
znajduje się na terenach opanowanych przez separatystów. Jaceniuk
uściślił, że elektrownie na Ukrainie
mogą obecnie wykorzystywać tylko
węgiel specjalnych rodzajów.
– Nasi polscy przyjaciele produkują węgiel marki „G” (tzw. węgiel

gazowy). Razem z polską premier
zdecydowaliśmy się rozpocząć konsultacje w sprawie takiej modernizacji naszych elektrowni, by mogły wykorzystywać wszystkie marki węgla,
w tym i „G”. Możemy ją wydobywać
na Ukrainie, ale i importować z Polski
– cytuje Jaceniuka agencja Prime.
Szef ukraińskiego rządu wyjaśnił też, że cześć kredytu, który Polska udzieli Ukrainie ( do 100 mln
euro ), może zostać wykorzystany
właśnie na modernizację energetyki. Obecnie elektrownie i ciepłownie wykorzystują węgiel klasy „A”
i „T”, którego nie można obecnie
wywieźć z kontrolowanego przez

separatystów Donbasu.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że pełnomocnik rządu odpowiedzialny za
górnictwo węgla kamiennego w
Polsce Wojciech Kowalczyk „w jak
najszybszym czasie” ma spotkać się
z ministrem ds. energii Ukrainy i
uzgadniać możliwości sprzedaży
polskiego węgla na Ukrainę.
To jest bardzo dobra informacja, bo potrzebujemy szerszych i
większych rynków zbytu – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wzrosła także liczba wypadków
ciężkich, których w ub.r., w całym
górnictwie odnotowano 28 (w 2013
r. – 16), w tym 21 w górnictwie węgla kamiennego (w 2013 – 7). Optymistyczne wskaźniki dotyczą
jedynie wypadkowości ogółem,
która za 11 miesięcy ub.r. jest o 10,6
proc., mniejsza niż w analogicznym
okresie 2013 r., w górnictwie węgla
kamiennego zmalała o 6,4 proc. w
porównaniu do 2013 r.
– 2015 rok niesie nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy w kopalniach, co wynika z ograniczenia
inwestycji w zakładach górniczych
oraz wzrostu niepokojów dotyczących stabilności zatrudnienia załóg
górniczych. W planach restrukturyzacyjnych na pierwszym miejscu
wymienia się rentowność kopalń.
Wskaźniki ekonomiczne nie będą
realne, jeżeli w kalkulacjach finansowych na pierwszym miejscu nie
zostanie postawione życie i zdrowie górników. Jestem przekonany,
że bezpieczeństwo pracy będzie
decydujące w przetrwaniu każdego
zakładu wydobywczego na mapie
górniczej Polski. Nie jest możliwy
powrót do sytuacji z odległej przeszłości, do wydobywania węgla
bez względu na koszty społeczne

– mówi Mirosław Koziura, prezes
Wyższego Urzędu Górniczego.
Jak zapewnia szef WUG, kontroli prowadzonych przez nadzór
górniczy w 2015 roku nie będzie
więcej niż w minionych latach.
Nie ma planów dotyczących ilości
nakładanych kar na pracowników
kopalń za nieprzestrzeganie przepisów górniczych, ani limitów zatrzymywanych robót.
– W priorytetach w 2015 roku
wyznaczyliśmy sobie ukierunkowanie kontroli na zwalczanie konkretnych zagrożeń występujących
w górnictwie. Nie będzie ich zatem
ilościowo więcej, ale będą bardzie
kompleksowe. Potencjalnie do najniebezpieczniejszych zdarzeń dla
załóg górniczych należą opady skał
ze stropów i ociosów oraz niedostosowana do konkretnej sytuacji
profilaktyka metanowa – zapewnia
prezes WUG.
Wśród priorytetów kontrolnych
nadzoru górniczego w 2015 roku
uwzględniono także kopalniany
transport, a zwłaszcza funkcjonowanie przenośników taśmowych.
W 2014 roku aż sześć osób poniosło
śmierć w wypadkach związanych z
tymi urządzeniami.
Michał Jakubowski

jm

HALEMBA Zapadł wyrok po sześcioletnim procesie

Skazany dozór

Po raz pierwszy skazani zostali ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo
górników pracujących pod ziemią. Sąd Okręgowy w Gliwicach ogłosił
wyrok ws. wybuchu w kopalni Halemba do jakiego doszło w 2006 r. B.
szef działu wentylacji Marek Z. został uznany winnym i skazany na 3 lata
pozbawienia wolności. Na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat został
skazany b. dyrektor kopalni Halemba Kazimierz D.

„To pierwszy w historii polskiego
górnictwa skazujący wyrok dla osób z
nadzoru kopalnianego” - mówił po wyroku prokurator Michał Szułczyński. „Nie
tylko udało się odtworzyć przyczyny katastrofy i jej przebieg, ale postawić przed
sądem winnych z najwyższych struktur
służbowych kopalni” - dodawał.
Sędzia Grażyna Stankiewicz-Chimiak,
odczytując wyrok, powiedziała, że Marek

Z. miał pełną świadomość zagrożeń, jakie
czyhają na górników. Nadzorując działanie
wentylacji w kopalni, dopuścił do zagrożenia życia i zdrowia górników. Inżynier
miał wiedzę na temat przekroczenia norm
stężenia metanu, mimo to nie wstrzymał
prac w tym rejonie.
Wyrok, który zapadł w tej sprawie,
po sześcioletnim procesie, jest nieprawomocny.

RYNEK WĘGLA

Patriotyzm konsumencki

Większość rodaków palących w piecach jest gotowa płacić więcej za polskie paliwo, by pomóc naszym kopalniom – doniosła „Rzeczpospolita”.
Z ostatnich badań serwisu Oferteo.pl wynika, że aż czterech na pięciu
kupujących opał deklaruje ten sposób
wsparcia polskich kopalni. Ankiety
przeprowadzono wśród osób ogrzewających węglem mieszkania i domy.
- Na pytanie o kluczowe czynniki

pomagające wybrać dostawcę opału
ankietowani odpowiadali, że przede
wszystkim ważna jest cena – podkreśla
Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.
pl. Trudno stanowczo powiedzieć, czy
poparcie konsumentów dla polskiego
węgla jest efektem ich patriotyzmu

Proces ruszył w listopadzie 2008
r. Sprawa była rozpoznawana na blisko
150 terminach rozpraw, na których przesłuchano 349 osób. Zgromadzono 66
tomów akt. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 mężczyzn, którym prokuratura
zarzucił łamanie przepisów i zasad sztuki
górniczej.
Katastrofa w Halembie była największą tragedią w polskim górnictwie od
blisko 30 lat. Doszło do niej 21 listopada 2006 r. podczas likwidowania ściany wydobywczej 1030 m pod ziemią. Z
powodu zaniechania profilaktyki przeciw
zagrożeniom naturalnym, po zapaleniu
i wybuchu metanu w wyrobisku wybuchł pył węglowy, czyniąc największe
spustoszenie i zabijając większość ofiar
tragedii.
jm

gospodarczego, czy raczej wynika z
przekonania o wysokiej jakości paliwa. – Polacy są skłonni dopłacić, by
otrzymać towar lepszej klasy i dlatego
zamiast importowanego wolą nabywać
– ich zdaniem bardziej wydajne – rodzime paliwa kopalne – dodaje Grygiel.
Najczęściej są oni w stanie zapłacić o
10 proc. więcej za polski węgiel niż za
podobny pochodzenia zagranicznego.
Aż co trzeci kupujący jest gotowy dopłacić nawet 20 proc. ceny.
mj

Z ogromnym bólem żegnamy

JACKA NOCKO
znakomitego działacza Solidarności i naszego Przyjaciela.
Wyrazy serdecznego współczucia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu

Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ Solidarność
składa
przewodniczący

Jarosław Grzesik

wydarzenia
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KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

Oczy zwrócone na Boże Dary

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego przedstawił założenia programu naprawczego spółki. Zasadniczym jego elementem
jest wygaszenia wydobycia w Ruchu Boże Dary (dawniej kopalnia Murcki) wchodzącym w skład kopalni Murcki-Staszic.
Zygmunt Łukaszczyk, szef
KHW nie pozostawia złudzeń: bez
wdrożenia programu naprawczego
płynność finansowa Holdingu wygaśnie w kwietniu. Przypomnijmy,
że spółka zrezygnowała z programu obligacji zagranicznych w euro,
gdyż jego koszt okazał się zbyt wysoki.
Obecne trudności KHW wynikają w dużej mierze ze strat jakie
generują Boże Dary, część kopalni
Murcki-Staszic. W 2014 roku straty
na tym ruchu wyniosły blisko 200220 mln zł.
– Szacujemy, że do 2020 roku
skumulowana strata wyniosłaby 1,1
mld zł. Chcemy wygasić wydobycie
na tym ruchu i zbyć infrastrukturę
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
i tym samym się oddłużyć – powiedział Łukaszczyk na łamach Trybuny Górniczej.
Problemy Ruchu Boże Dary
wynikają z tego, że występują tam
znaczne ilości metanu, występują
zagrożenia geologiczne, a węgiel
ma słabą jakość. Boże Dary wydobywają ok. 1 mln t węgla rocznie
przy zatrudnieniu 2,2 tys. osób.
Zarząd Holdingu przedstawił
związkowcom pod rozwagę trzy
warianty przyszłości tej kopalni: 1.
zamrożenie (przerwanie wydobycia) i czekanie na lepsze czasy; 2.
zakończenie wydobycia własnymi

siłami; 3. przekazanie Bożych Darów do SRK.
– Możemy rozmawiać z zarządem spółki o programie naprawczym dla Ruchu Boże Dary, ale nie
wyobrażamy sobie, by ta kopalnia
miała trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdyż Boże Dary to
przyszłość Katowickiego Holdingu
Węglowego. Jeśli Boże Dary zostaną oddane do SRK to oznacza to
koniec perspektyw dla Holdingu
– uważa Piotr Bienek, wiceprzewodniczący górniczej Solidarności.
Boże Dary to jeden z najstarszych zakładów wydobywczych w
Polsce, ale paradoksalnie, też jeden
z najbardziej perspektywicznych.
Są tam zlokalizowane strategiczne
zasoby spółki, czyli bogate warstwy siodłowe; są to najbogatsze
zasoby w KHW, gdzie występuje
węgiel o doskonałych parametrach
jakościowych. Obecnie Boże Dary
eksploatują płytsze pokłady węgla,
które z tego względu nie należą do
najlepszych jakościowo.
– Nasuwa się tu oczywista analogia do sytuacji z kopalnią Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach. Tam
również Kompania Węglowa nie
była zainteresowana prowadzeniem inwestycji mimo że Silesia
dysponowała najbogatszymi zasobami węgla w spółce. Znalazł się
prywatny inwestor, który zainwe-

stował w Silesię i dziś stanowi ona
wzór dla innych. Mało tego, kopalnia ta odebrała pokaźną część rynku Kompanii Węglowej. Obawiamy
się, że podobny scenariusz może się
zrealizować w przypadku Bożych
Darów, jeśli tylko kopalnia ta trafi

KGHM Zakłady Górnicze Lubin pod kreską

Zabójczy podatek

Zakłady Górnicze Lubin są już nierentowne – przyznał podczas niedawnego spotkania w sejmie prezes KGHM
Herbert Wirth. Wpływ na to ma wysoki podatek od wydobycia miedzi i srebra. Problemu jednak nadal zdaje
się nie widzieć ministerstwo skarbu państwa – informuje portal miedziowe.pl.

– Ten podatek jest wykładniczy,
więc gdy cena miedzi rośnie o 4 procent, to podatek o 7 proc. To jest szaleństwo. Formuła podatku jest zła. Za
to słowa już jutro mogę nie być prezesem. Ja chcę płacić ten podatek, bo
właściciel ma prawo czerpać ze swojej
własności, wszakże w rozsądnym wy-

miarze – mówił prezes Wirth podczas
posiedzenia komisji skarbu.
Podczas spotkania Wirth podawał
różne rozwiązania podatkowe w innych krajach, gdzie tego typu daniny
nie mają aż tak dużego wpływu na
działalność przedsiębiorstw. Zapewnił
też, że mimo nierentowności na razie

nie ma mowy o likwidacji jakiegokolwiek
oddziału.
– W Australii prowincją, która płaci
wysokie royalty, jest Queensland. Gdybyśmy chcieli dorównać do ich drugiego
poziomu, to trzeba byłoby obniżyć podatek w Polsce co najmniej o 70 proc. W
Australii ten podatek wynosi 2,5 proc.
od rudy lub 5 proc. od wartości koncentratu, liczonym formułą „od tyłu”,
czyli cena miedzi na giełdzie minus
koszty pozyskania tej miedzi na burcie. W innych jurysdykcjach ten podatek
właściwie w stu procentach jest kosztem
uzyskania przychodu. U nas jest inaczej.
Co to oznacza? Że muszę zapłacić
jeszcze 19 proc. podatku od podatku
– mówił prezes KGHM.
Wiceminister Zdzisław Gawlik jedynie zapewnił, że resort nadal przygląda się sprawie. - Ministerstwo czyniło
pewne zastrzeżenia odnośnie podatku
podczas jego uchwalania, ale nie zyskały
one wystarczającej większości. Niewątpliwie będziemy występowali z inicjatywami, które mają na celu modernizację
tego podatku, by w większym stopniu
uwzględniać koszty, jakie spółka ponosi

do SRK. Dlatego nie wolno nam do
tego dopuścić – przekonuje Bienek.
Poza tym, zakład ten ma ważne położenie wobec pozostałych
kopalń – Wesołej i Staszica. To
właśnie na Murckach, planowana
była jeszcze do niedawna budowa

na rozwój. Nie sądzę jednak, by ktokolwiek i kiedykolwiek zrezygnował z tej
daniny – mówił Gawlik.
Postawą ministerstwa skarbu zaskoczony jest głogowski poseł Wojciech
Zubowski. Jego zdaniem akurat ten resort powinien walczyć o zmniejszenie
podatku, który hamuje rozwój spółki.
- Ten podatek jest niszczący dla KGHM.
Mimo że zwracaliśmy uwagę na wiele
negatywnych skutków tej daniny, wiceminister zdawał się nie rozumieć, co do
niego mówimy. Ministerstwu finansów
powinno zależeć na pozyskaniu jak
największych wpływów ze spółki, ale
ministerstwu skarbu powinno zależeć
na obronie interesów KGHM. Tymczasem mieliśmy do czynienie z sytuację,
gdy ministerstwo skarbu nie widziało
w niczym problemu i twierdziło, że
wszystko jest w porządku – komentował Zubowski.
Posłowie opozycyjni zapowiedzieli,
że planują kolejne kroki, które mają doprowadzić do zmniejszenia podatku.
Z danych Ministerstwa Finansów
wynika, że największy polski potentat
miedziowy KGHM zapłacił w listopadzie
ubiegłego roku 169,89 mln zł podatku
od kopalin. W projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok zapisano dochód z
podatku od wydobycia niektórych kopalin w tym roku na poziomie 1.463,4
mln zł. W sprawozdaniu operatywnym
z wykonania budżetu państwa Ministerstwo Finansów podało, że dochody z
podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec listopada 2014 r.
1.277,891 mln zł wobec 1.107,999 mln

nowego szybu, głębokiego na 1250
m, dzięki któremu możliwa byłaby
likwidacja wydobycia podpoziomowego w sąsiadujących zakładach
– Wesołej i Staszicu.
Michał Jakubowski

zł na koniec października.
Problemy KGHM-u zaczęły się podczas exposé Donalda Tuska. Wtedy to
zapowiedziano wprowadzenie podatku
od kopalin, co natychmiast spowodowało znaczące spadki akcji. To był jednak dopiero początek. Sam plan wprowadzenia podatku wywołał protesty
spółki, samorządowców.
Przez podatek prowadzenie wydobycia stało się natychmiast nieopłacalne tam, gdzie zawartość rud miedzi nie
jest najwyższa. A tak jest na przykład
w rejonie Bolesławca, gdzie jeszcze 2-3
lata temu mówiono o wznowieniu wydobycia w tzw. Starym Zagłębiu. Deficytowe stały się też już funkcjonujące
oddziały – jak wspomniany ZG Lubin.
A jeżeli nierentowna jest kopalnia w
Lubinie, to pod znakiem zapytania jest
też działalność współpracujących z nią
Zakładów Wzbogacania Rud i Huty Miedzi Legnica. Zagrozi to likwidacją ok. 15
tys. miejsc pracy w regionie.
– A jeżeli sytuacja będzie się utrzymywała, to nie będziemy mogli mówić,
że KGHM ma przed sobą 40 czy 50 lat,
bo nie wiadomo, czy będzie funkcjonował za 15 lat – mówił w Sejmie poseł
Zubowski.
KGHM zatrudnia około 18 tys. osób,
a związanych z działalnością spółki jest
około 100 tys. miejsc pracy, Skarb Państwa posiada niecałe 32% akcji, jednak
z uwagi na duże rozbicie akcjonariatu de
facto sprawuje kontrolę nad miedziowym koncernem.
Jm
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rozmaitości

Zwycięska Borynia

JAWORZNO

KWK Borynia (zespół pierwszy) okazała się, nie pierwszy już raz, bezkonkurencyjna w Turnieju Piłkarskim Solidarności im. Kazimierza Zachnika. W tegorocznym, dwunastym turnieju piłki nożnej halowej związkowców, organizowanym w
Jaworznie wzięło udział 5 drużyn.
Drugie miejsce przypadło drużynie ZG Sobieski, a trzecie związkowcom z... Borynii (drugi
zespół). Nagrody drużynom wręczyła Justyna
Latos, zastępca przewodniczącego Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz
Waldemar Sopata, szef Solidarności w Tauron

Wydobycie. Wyróżniono także najlepszego bramkarza, którym był Krzysztof Kruk
z drużyny NSZZ Solidarność ZG Sobieski
oraz króla strzelców turnieju – Kamila Kuczora z zespołu KWK Borynia I.
Inicjatorem piłkarskich rozgrywek
związkowców był śp. Kazimierz Zachnik,
członek Prezydium Śląsko-Dąbrowskiej
Solidarności.
jm
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micznej prosimy przesyłać na adres:
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul.
Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą
mailową:
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Litery z ponumerowanych kratek należy przenieść do tabelki zgodnie z numeracją.
Rozwiązanie powstanie po przestawieniu kolejności wyrazów.
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Startujący w rajdzie górskim Kubicki s
się na punkt kontroli czasu o tyle seku
o ile wcześniej przyjechał Hołowski, ja
ze średnią prędkością 90 km/h.
O ile spóźnił się Bubelski, jadący ze
prędkością 72 km/h, jeżeli Kubicki prz
kontrolowany etap ze średnią prędkoś
krzyżówki panora60Rozwiązanie
km/h?
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RAJD GÓRSKI
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Ciasto Metal do lutowania
z bakaliami Kawiarniany grajek
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Rozwiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: Zło w roli do5
6
bra jest zawsze doskonałym
aktorem.
Nagrody wylosowali: Maria Tusińska z
Ornontowic oraz Szymon Iskra z Marklowic. Gratulujemy. Nagrody prześle3
my pocztą.
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REKLAMA



INTRUZ

W pewnej niewielkiej wiosce postanowiono wykonać spis
ludności. Wszyscy zostali ponumerowani kolejnymi liczbami, zaczynając od 1, na których napisanie zużyto 837 cyfr.
Ilu mieszkańców liczyła wioska?

Które koło nie pasuje do pozostałych?

LINIA
POŻYCZKOWA:
/*$[BLPOUP
27

45

71

A
B
wygODNa

C
bezPieCzNa

8

?
[BXZEBOJFLBSUZ7*4"
6
3
0EXJFEƑOBT[PEE[JB
1 2 6 15 31 56 [BXZQBUZ[TJFDJ
?
DODNawialNa
0EQPXJFE[OBQZUBOJF CBOLPNBUØX4,0,
[BPCTVHŢ
[BPCTVHŢLPOUBQS[F[JOUFSOFU
KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

7 29
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SPIS LUDNOŚCI

Jaki powinien być ostatni element ciągu?

EBSNPXFLPOUP
KWOTA
LIMITUUPROŚĆ
NAWET DO 50 000 ZŁ
[EPTUǗQFNJOUFSOFUPXZN

*XZHSBK
Wszystkie wyrazy są nazwam
PODRÓŻNIK
LOGOGRYF
"%0%"5,080
Dla ułatwienia ujawniono ich p





NBSLPXZUBCMFU
Uprość poniższe wyrażenie:
Jaś Podróżniczek mieszka w Ciechanowie
litery.
1   EPEZTQP[ZDKJ
0 ZŁ ODSETEK ZA NIEWYKORZYSTANĄ KWOTĘi planuje
LINIIwycieczkę
do Śmiechoszowa. Która
L
4[D[FHØZ,0/,6346
     YPEUXBS[BD[FNQ
droga jest najkrótsza,
a która najdłuższa?
  v%36("8:1"5"wPOZIOMO:
((-2)5 + 5)1/3 + 3
/JOJFKT[BJOGPSNBDKBOJFTUBOPXJPGFSUZXSP[VNJFOJV
QS[FQJTØXLPEFLTVDZXJMOFHP

1) Z jej kwiatów jest najleps
J XPEE[JBBDI1PXT[FDIOB4,0,
2) Drzewo iglaste o stożkow
JOBXXXQPXT[FDIOBTLPLQM
  XQPTUBDJMJOJJQPƒZD[LPXFK
3
koronie
K
3) Drzewo o dłoniastych liśc
4
jego liść jest na fladze Ka
A
4) Drzewo z kolcami; grocho
2

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD LINII POŻYCZKOWEJ W POWSZECHNEJ SKOK NA III KWARTAŁ 2014 R. Całkowita kwota kredytu: 1.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 12 m-cy. Oprocentowanie zmienne
pożyczki: 14,50 % w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki: 2 % od całkowitej kwoty pożyczki. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,84 %. Całkowita kwota do zapłaty
przez konsumenta: 1.165,02 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 165,02 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 145,02 zł, jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki:
20,00 zł, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ponoszony zgodnie z zawartą umową rachunku w całym okresie kredytowania: 0,00 zł*. Kapitał kredytu płatny jednorazowo na koniec okresu
obowiązywania umowy. Odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia. Kwota
odsetek w stosunku dziennym, liczonych od całkowitej kwoty kredytu wynosi 0,40 zł. Data sporządzenia informacji 07 lipca 2014 r.. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia uzależnione są od
indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

SKARPETKI
5FSB[UBLƒF-0,"5:,0/5"01"5:3"$)6/,»86#&;1*&$;&/*"
5FSB[UBLƒF-0,"5:,0/5"01"5:3"$)6/,»86#&;1*&$;&/*"

W szufladzie znajduje się 31 kolorowych skarpetek.
12 niebieskich, 11 czerwonych i 8 żółtych.
W pokoju nie ma światła. Ile należy wziąć skarpetek,
aby mieć pewność, że choć jedna para będzie w każdym
kolorze?



POŁĄCZ
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ŚMIECHOSZÓW

3 km

XXXQPXT[FDIOBTLPLQM
XXXQPXT[FDIOBTLPLQMO
`
RADOSŁAW

S

5) Drzewo iglaste pełne szy
6) Drzewo, które ma drżące

6

12 km

Rozwiązanie powstanie po odczytaniu
zaznaczonej kolumny.

DZIAŁANI

W każdą kratkę wpisz odpo
liczbę lub znak działania (+
tak, aby w każdej kolumnie

