Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy: Polska i niskoemisyjna mapa
Polska nie jest sprawą prywatną Spóźnione weto, ale dobre i to
Bb Kazimierz Ryczan u związkowców „S” s. 2
ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Walczymy o zawieszenie pakietu klimatycznego s. 8
NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

MARZEC
2012
NR 3 (103)
ISSN 1425-8021

GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

www.solidarnoscgornicza.org.pl

Zamach na emerytury górnicze?

Sól
w liberalnym oku

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace analityczne nad zmianami w emeryturach górniczych.Jak napisał niedawno „Dziennik Gazeta Prawa”
powołując się na źródła rządowe, projekt ustawy odbierającej górnikom możliwość
wcześniejszego zakończenia pracy pojawi się w Sejmie dopiero po uchwaleniu
nowelizacji ustawy wydłużającej wiek emerytalny. Zdaniem rozmówców gazety istnieje obawa, że próba jednoczesnego forsowania wydłużenia wieku emerytalnego
do 67. roku życia oraz odebrania górnikom prawa do emerytury bez względu na wiek
może się skończyć strajkiem generalnym, a nawet dymisją rządu.
Przyjęta w 2005 r. ustawa o emeryturach górniczych od początku była solą w
oku polityków, ekspertów oraz publicystów o wyraźnie liberalnych sympatiach.
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JSW SA Wnioski z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

W pogardzie...

ROZSTRZYGAJĄCE STARCIE
30 marca odbędzie się sejmowa debata i głosowanie nad wnioskiem NSZZ
Solidarność o przeprowadzenie referendum emerytalnego. Przed Sejmem
pojawią się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy sprzeciwiają się rządowym
planom podwyższenia wieku emerytalnego.
strona 3

W ostatnim czasie, na wniosek związków zawodowych, została przeprowadzona w
Jastrzębskiej Spółce Węglowej kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w temacie umów
o pracę z pracownikami nowo przyjętymi. Wyniki kontroli całkowicie potwierdziły
zarzuty nieprawnego postępowania pracodawcy. Mało tego, rozpoczął on już przyjmowanie nowych pracowników na nowych warunkach pracy nie bacząc na fakt, że
ewidentnie łamie prawo.
***
3 kwietnia br. odbędą się wybory członków Rady Nadzorczej pochodzących z
wyboru pracowników, którzy będą mieli za zadanie reprezentować interesy pracownicze w 12-osobowej Radzie Nadzorczej, przedstawiać rzeczywiste problemy firmy i
problemy zatrudnionych w niej pracowników.
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by Zmartwychwstały Chrystus
obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, co już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym
życzy
Sekcja Krajowa Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność”
oraz redakcja
Solidarności Górniczej



komentarz

Jarosław
Grzesik

A niech pracują
do
śmierci…
Wiemy to już oficjalnie. W Ministerstwie

Pracy trwają prace nad zmianami w
emeryturach górniczych. Otrzymaliśmy
bardzo lakoniczny komunikat w tej sprawie. Ciekawe, co się może za nim kryć?
Od samego początku, czyli od 2005
roku, ustawa regulująca emerytury górnicze jest przedmiotem licznych ataków.
Szerzej na ten temat piszemy w dalszej
części numeru. Najczęstsza argumentacja przeciwników to niezgodność jej
rozwiązań z konstytucją, choć jest to
bzdura, bo dysponujemy ekspertyzą
prawną potwierdzającą zgodność ustawy z konstytucją.
Nigdzie w świecie, a już na pewno
w Europie rozwiązania emerytalne górników nie są zbieżne z powszechnymi
systemami emerytalnymi, aczkolwiek
zastosowane rozwiązania są różne. Najbardziej zbliżone do polskiego systemu
są rozwiązania belgijskie, ale tam nikt nie
kombinuje, by zmieniać górnicze emerytury, bo kopalń od lat już nie ma i tych,
którzy pobierają świadczenia emerytalne też jest niewielu. Co innego u nas.
Osób pobierających emerytury górnicze w Polsce jest ok. 200 tys., ale zważywszy na fakt, że w okresie ostatnich
dziesięcioleci w górnictwie polskim pracowało kilka milionów górników liczba ta
nie powinna robić większego wrażenia.
Dziś chętnie wypomina się górnikom
koszty związane z emeryturami. Mało
kto chce pamiętać, że przez ostatnie 60
lat, zwłaszcza w okresie PRL ten kraj
funkcjonował jedynie dzięki pracy górników, gdyż węgiel i inne surowce były
praktycznie jedynym towarem eksportowym Polski, dzięki którym otrzymywaliśmy dewizy. To dzięki nim mogły powstawać fabryki, które po 1989 r. stały
się przedmiotem sprzedaży.
Nie chciałbym, żeby to co piszę
zabrzmiało jako pochwała gospodarki
PRL-owskiej, bo prawda jest taka, że
górnicy płacili najwyższą cenę pogoni
za węglem, miedzią i innymi surowcami.
Praca pod ziemią nigdy nie należała do
łatwych, miała świadomość tego władza poprzedniego ustroju, więc zachętą
do pracy były wcześniejsze emerytury. Inaczej nikt tej ciężkiej pracy by nie
podjął. Dziś słyszę, że to już inne czasy,
bo kopalnie są coraz bardziej zmechanizowane. To prawda, ale prawda jest też
taka, że górnik musi zmagać się z coraz
bardziej wymagającą naturą, gdyż praca
jego odbywa się na coraz większych głębokościach, gdzie temperatura i zagrożenia są znacznie wyższe. To sprawia,
że jego praca wcale nie jest łatwiejsza,
warunki w których pracuje są równie,
a może bardziej destrukcyjne dla jego
zdrowia.
Ktoś powie, to zlikwidujmy kopalnie,
pozbędziemy się problemu górników i ich
emerytur, a węgiel sprowadzimy z zagranicy. Cóż, tak może powiedzieć osoba,
która jest ignorantem ekonomicznym.
Jakakolwiek próba zmian, czy jak
kto woli reformy emerytur górniczych,
nie będzie łatwą sprawą, gdyż choćby
próba wtłoczenia górników do tzw. pomostówek odbije się na kondycji ekonomicznej branży. No, chyba, że ktoś na
górze uzna, że górnik może pracować na
dole do 67 roku życia...

fakty i opinie

Polska nie jest sprawą prywatną
Prezentujemy wystąpienie Bb Kazimierza Ryczana, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy wygłoszone podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Warto wspólnie się zastanowić nad postawionym problemem patriotyzmu.
Panowie związkowcy. Z okazji dzisiejszego spotkania chciałem
kilka chwil poświęcić zagadnieniu
patriotyzmu. Może ktoś zada pytanie: czy warto pochylać się dziś nad
problematyką patriotyzmu i narodu,
skoro media konwencjonalne i elektroniczne przekonują do globalizacji i
do europejskiej integracji? Co myśleć
o ludziach czujących sentyment do
ojczyźnianych i narodowych wartości, skoro demokratyczno-liberalna i
postkomunistyczna awangarda określa takie odczucia wstecznictwem,
ksenofobią, kompleksem oblężonej
twierdzy, nacjonalistyczną histerią?
Stawiam tezę: odpowiedź na te
pytania musi dawać każda poważna
organizacja społeczna. Czy nie wystarczy troska Ministerstwa Edukacji Narodowej? A jeśli ministerstwo
jest upolitycznione? Jeśli nie zależy
mu na narodowym charakterze państwa? Jeśli rządy się zmieniają? Jeśli
opcje się zmieniają? Jeśli ktoś jest
bardziej europejczykiem jak Polakiem? Kto ma przekazywać ciągłość
tradycji, kultury?
Postawmy najpierw pytanie,
czy problematyka narodu i ojczyzny interesuje dzisiejszego młodego
człowieka. Pytanie to nie jest bezpodstawne. Świadkowie czasów zaborów już nie żyją. Nasi dziadkowie
i ojcowie zabrali do grobu tęsknotę
za wolną suwerenną Polską. Zabrali do grobu swoje czyny wyrażające
miłość do ojczyzny. W ich ustach
było to bohaterstwo. To była powinność i duma ze spełnienia obowiązku wobec Ojczyzny. Nie zapomnę, z
jaką dumą opowiadano o wyprawie
przeciw Ukraińcom, podczas wojny polsko-ukraińskiej w 1919 roku.
Obrony ojczyzny we Lwowie podjęli
się Orlęta lwowskie. Do obrony Przemyśla wyruszyli alumni seminarium
duchownego. Potem przyszedł rok
dwudziesty i śmiertelne zagrożenie
suwerenności ze strony Lenina i Armii Czerwonej. Rodzice i dziadkowie
pokazywali nam na cmentarzach
ich groby. Pamiętam dobrze zapomniane ze strachu groby walczących
z imperialistycznym komunizmem
rosyjskim.
Dlaczego wspominam umarłych?
Wspominam, bo oni już nie przemó-

wią. Starzy przedwojenni nauczyciele też odeszli. Po wojnie wyrzucano
ich ze szkół. Aby ich unieszkodliwić
napuszczano na sędziwych nauczycieli młodzież i organizację ZMP.
Rzeczywistość Polski Ludowej rozpoczynała od nowa swoje dzieje Polski. Zaparła się przeszłości. Z krwawym krajem sowietów związano całą
przyszłość stąd obowiązywała miłość i przyjaźń do ZSRR. Wysyłano
do kraju radzieckiego młodych ludzi
na studia. Wracali Jaruzelscy, Millerzy, pierwsi sekretarze, generałowie.
Oni nie mówili o patriotyzmie, lecz o
internacjonalizmie. Przekonywano,
że klasa robotnicza, przewodnia siła
narodu, nie ma ojczyzny. O ironio!
Autorem podręcznika historii Polski
był Rosjanin Jefimow. Boję się, że
tak wyszkoleni rodzice nie przekazywali dzieciom wartości patriotyzmu.
Jedni służyli komunistycznemu systemowi z całego serca. To się opłacało. Nagradzano wiernych. Inni byli
przestraszeni i bali się wspominać o
tym dzieciom.
A dzisiaj? Praktycznie na uroczystościach patriotyczno-rocznicowych nie ma młodych ludzi, nie ma
wielu nauczycieli, bo nie jest to obowiązkowe. W świetle tych faktów,
pytanie o miejsce patriotyzmu w
procesie wychowania narodu wydaje
się zasadne.
W badaniach nad wartościami
zapytano o wartości podstawowe dla
narodu. Prawie połowa badanych
(51,4 proc.) wskazała na patriotyzm
jako na wartość potrzebą naszemu
narodowi. Na pytanie o wartości,
za które warto narazić życie ponad
trzy czwarte badanych (75,4 proc.)
określiło, że naraziliby swoje życie w
obronie ojczyzny, w obronie wolności 72,2 proc. a w obronie religii 71,6
proc. Wyniki te są bardzo wysokie.
Jak zatem na ich tle przedstawia się
aktualność patriotyzmu. Okazuje się,
że 41,9 proc. uważa, że patriotyzm
zdecydowanie nie jest dziś aktualny,
28 proc. twierdzi, że raczej nie jest
aktualny a 16,1 proc. badanych nie
zastanawiało się nad tym. W sumie
86 proc. ma wątpliwości, czy patriotyzm jest dziś aktualny. Co powiedzieliby Polacy nomadowie udający
się za granicę za pracą?

Po Zespole Trójstronnym…

W oczekiwaniu na konkrety
2,9 mld zł zysku osiągnęła branża górnicza w 2011 rok - to najważniejsza informacja, jaką uzyskali związkowcy podczas
posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds.
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników,
które odbyło się 20 marca. - W Kompanii
Węglowej i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej już wystąpiliśmy do pracodawców o
wypłatę nagród z zysku. Przewidujemy,
że w obu spółkach załogi będą w nim partycypować. Natomiast w Katowickim Holdingu Węglowym to może być wątpliwe
ze względu na tragiczną sytuację finansową spółki - mówi Jarosław Grzesik, szef
górniczej Solidarności

Podczas spotkania związkowcy z
Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformowali Tomasza Tomczykiewicza, wiceministra gospodarki odpowiedzialnego
za górnictwo o nie respektowaniu przez
zarząd spółki zapisów porozumienia
prywatyzacyjnego i ignorowaniu opinii
Państwowej Inspekcji Pracy, która uznała za niezgodną z prawem pracy uchwałę
zarządu, ustalającą niekorzystne warunki płacowe dla nowo zatrudnianych
pracowników. - Zapoznaliśmy ministra
Tomczykiewicza z oświadczeniem, w
którym zarząd informuje, że utrzyma w
mocy bezprawną uchwałę, mimo że in-

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

Ojczyzna w staropolszczyźnie
oznacza wszelkie dziedzictwo po ojcach. Ojczyzną nazywano ziemie po
ojcach odziedziczoną, zwaną ojcowizną. Skoro ojczyzna jest dziedzictwem
po ojcach, to tym dziedzictwem może
być nie tylko ziemia ale i państwo i
wszelkie wartości kulturowe.
Ojczyzna ma coś z ojca, który
tworzy dom. Człowiek bez domu jest
bezdomny, jest samotny. Człowiek
bez ojczyzny jest sam, szuka łaski, domaga się praw. Człowiek wypędzony
z ojczyzny jest banitą, oderwany jest
od swoich, skazany na samotność,
na tęsknotę, pozostaje na obczyźnie. Jest obcym. Marzy o powrocie,
ale tylko może marzyć… Ojczyzna
to bezpieczeństwo. W ojczyźnie jest
u siebie, w domu, Ojczyzna jest,
chociażby znajdowała się w niewoli. Może być zniewolona, tratowana
przez obce wojska, ale jest. Psalmista
w niewoli babilońskiej woła „…Jeśli
zapomniałbym o tobie Jeruzalem,
ojczyzno moja, niech uschnie prawica moja, niech przyschnie język do
podniebienia mojego…”
W ojczyźnie owoce mają inny
smak, a chleb ma swój niepowtarzalny zapach. Można mówić różnymi językami, ale pieść miłości śpiewa się
w języku ojczystym. Tylko w języku
ojczystym człowiek potrafi się modlić. W ojczyźnie słychać radość ze
zwycięstw i płacz z porażek. Tu stoją
pomniki, tu jest jedyna w świecie ziemia, która kryje szczątki przodków.
spektorzy jasno wskazali, że jedynym
wyznacznikiem źródeł prawa pracy w
JSW jest porozumienie zbiorowe, które
pracodawca podpisał przed prywatyzacją spółki. Poinformowaliśmy też ministra o tym, że już wcześniej prezes JSW
kilkakrotnie złamał prawo pracy. Minister
oświadczył, że nie będzie tolerował braku
przestrzegania prawa pracy w żadnej ze
spółek górniczych - mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW. - Bardzo liczymy, że minister
Tomczykiewicz słowa dotrzyma i rozpocznie wielkie sprzątanie w JSW - dodaje
Jarosław Grzesik.
Związkowcy z górniczej Solidarności są jednak rozczarowani przebiegiem
posiedzenia Zespołu Trójstronnego, w
którym po raz pierwszy uczestniczył o
nowy wiceminister gospodarki odpowie-

Ojczyzna jestem miejscem życia narodu.
Twierdzę, że związek zawodowy
działa z racji statutowych ale z racji
ojczyźnianych ma obowiązek przekazywania treści patriotycznych.
Obowiązek ten spoczywa na każdym związkowcu – na zwolenniku
PO, PiS, na jego odmianach, PSL. O
innych wspominani będę na wierzącym i niewierzącym. Polska nie jest
sprawą prywatną, ani sprawą partii,
ani Kościoła. Ojczyzna nie jest sprawą egoistycznych zamierzeń. Warto
tu przytoczyć wypowiedź Dmowskiego: „Wolno każdemu, może zaryzykować wszystko, co jest jego
osobistą własnością, oddać majątek,
przynieść życie w ofierze. Ale bytu
Polski ryzykować nie można ani organizacji jakiejkolwiek, ani nawet
całemu pokoleniu. Bo Polska nie jest
własnością tego czy innego Polaka,
tego czy innego obozu, ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego
łańcucha pokoleń, wszystkich tych,
które były i które będą. Człowiek,
który ryzykuje byt narodu, jest jak
gracz, który siada do zielonego stołu
z cudzymi pieniędzmi”.
Kto wychowa młode pokolenie?
Jesteście spadkobiercami „Solidarności”, która wywalczyła suwerenność i niepodległość. Skoncentrowani na sprawach sprawiedliwości
społecznej, walki o losy świata pracy,
walczcie o Ojczyznę. Nie zapomnijcie.
dzialny za górnictwo oraz przedstawiciele nowego rządu. - Wszyscy byli totalnie
nieprzygotowani do dyskusji, nie znali
dotychczasowych ustaleń zespołu. Poza
informacją o zysku spółek węglowych za
2011 rok i obietnicą ministra w sprawie
JSW nie padły żadne konkrety. My przedstawiliśmy problemy we wszystkich
spółkach węglowych, natomiast zespół
nie przyjął jakichkolwiek uzgodnień, nie
zdecydował o żadnych działaniach. W tej
sytuacji nie mogliśmy ruszyć do przodu
z tematami, które zaczęliśmy omawiać
podczas poprzedniego posiedzenia przed
pięcioma miesiącami. Jeśli kolejne nasze
spotkanie będzie wyglądało tak samo, to
uznam, że jest to stracony czas - mówi
Jarosław Grzesik.
red
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SEJM Solidarność domaga się referendum emerytalnego

Rozstrzygające starcie

30 marca odbędzie się sejmowa debata i głosowanie nad wnioskiem NSZZ Solidarność o przeprowadzenie referendum
emerytalnego. - Przed Sejmem pojawią się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy sprzeciwiają się rządowym planom podwyższenia
wieku emerytalnego. Tego dnia będzie się rozstrzygać, czy rządzący mogą wbrew obywatelom zrobić wszystko, co chcą.
Musimy im pokazać, że nie mogą - mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Szczegółowy harmonogram akcji protestacyjnych w dniach 26 - 30 marca:
26 marca o godz. 14.00 rozpoczyna dwudniowa pikieta przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pierwszą dobę pikiety prowadzi Region Gdański
27 marca o godz. 14.00 grupę z Gdańska zastępuje Region Śląsko-Dąbrowski
28 marca ok. godz. 8.00 grupa z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przenosi miasteczko protestacyjne spod KPRM pod gmach
Sejmu i zostaje zmieniony przez Region Mazowsze. W tym dniu w Sejmie rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie.
29 marca o godz. 14.00 w miasteczku pod Sejmem Region Mazowsze zostaje zastąpiony przez Region Małopolska.

- Jeśli pokornie pozwolimy
na odrzucenie naszego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego, to damy rządzącym
zielono światło na prowadzenie kolejnych antyspołecznych
działań, na kolejne podwyżki
podatków, na skokowy wzrost
kosztów utrzymania przy dramatycznie niskich zarobkach
i emeryturach, na prywatyzację służby, na sytematyczne
ograniczanie praw obywatelskich i pracowniczych. Jeśli
nie pokażemy naszej determinacji, to rząd uzna, że z Polakami można zrobić wszystko,
wszystko wmówić - dodaje
Dominik Kolorz.
Akcja protestacyjna w
Warszawie rozpoczyna się 26
marca dwudniową pikietą pod
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (w chwili zamknięcia tego
numeru akcja już trwała). 28
marca rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu i tego
dnia miasteczko protestacyjne zostanie przeniesione spod
Kancelarii Premiera pod Sejm.
Debata na temat wniosku NSZZ
Solidarność o przeprowadzenie
referendum w sprawie wieku
emerytalnego rozpoczyna się
w ostatnim dniu posiedzenia
Sejmu, 30 marca o godz. 9.00.
I tego pod Sejm przyjadą protestujący z całej Polski. Głosowa-

nie nad wnioskiem ma się odbyć
ok. 13.00. Przed Sejmem będzie
ustawiony ogromny telebim, na
którym uczestnicy manifestacji
będą mogli obserwować transmisję z debaty i z głosowania
nad wnioskiem o referendum.
- Będziemy mogli na bieżąco
oceniać zachowanie posłów w
trakcie debaty i głosowania.
Posłowie muszą pamiętać, że
za to jak głosują, ponoszą odpowiedzialność wobec wyborców
- podkreśla Dominik Kolorz.
Śląsko-Dąbrowska Solidarność zachęca wszystkich, którzy sprzeciwiają się rządowym
planom wydłużenia wieku
emerytalnego, do wspólnego
wyjazdu pod Sejm. Chętnych
do uczestnictwa w manifestacji prosimy o kontakt z Biurem
Administracyjnym Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej
„S”, z Biurem Terenowym
związku w Waszym mieście,
albo z najbliższą organizacją
zakładową NSZZ Solidarność.
Jeśli posłowie nie poprą
wniosku „Solidarności” o
przeprowadzenie referendum,
jeszcze w kwietniu Sejm będzie głosował nad samą ustawą
wydłużającą wiek emerytalny.
Związkowcy zapowiadają, że
wtedy również przyjadą do
Warszawy.
red

KOMISJA KRAJOWA Apel do rządzących

Powróćmy do stołu negocjacyjnego
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała rząd premiera Donalda Tuska do
wstrzymania zmian podnoszących wiek emerytalny i zaapelowała o powrót do
stołu negocjacyjnego. Związkowcy postulują wprowadzenie reformy systemowej,
poprzedzonej poważną dyskusją z partnerami społecznymi, zamiast „mechanicznego” podwyższenia wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, bez
uwzględnienia poziomu zatrudnienia i stopy bezrobocia, co może spowodować zapaść na rynku pracy ludzi młodych.
W przyjętym dokumencie KK podkreśla, że jeśli do podobnych reform dochodziło w innych krajach europejskich, to
były one wynikiem wielomiesięcznych,
a nawet wieloletnich dyskusji. W Polsce
poważnego dialogu na ten temat nie było,
choć wprowadzane zmiany mają dotknąć
niemal wszystkich obywateli.
Według „S”, kluczowym elementem
reformy powinna być strategia demograficzna państwa, która w ciągu 20-30
lat byłaby w stanie odwrócić niekorzystne trendy demograficzne (starzenie się
społeczeństwa, coraz mniej osób w
wieku produkcyjnym), będące jedną z
istotnych przyczyn zapaści systemu
emerytalnego.
Związek domaga się także podjęcia innych działań na rzecz uzdrowienia
polskiego systemu emerytalnego, m.in.
ujednolicenie i uzależnienie składek na

ubezpieczenie społeczne od rzeczywistych dochodów, uszczelnienie systemu
ubezpieczeń rolniczych, ustabilizowanie
zatrudnienia ludzi młodych i stworzenia
bezpiecznych warunków do pracy dla
osób starszych oraz zwiększenie efektywności opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zorientowanej na wydłużenie
zdolności do pracy.
To najprawdopodobniej ostatni apel
o dialog przed zaplanowaną na 30 marca
ogólnopolską pikietą wsparcia dla związkowego wniosku referendalnego. Liczny
udział w pikiecie zapowiedzieli górnicy
z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, którym
może grozić odebranie branżowych
uprawnień emerytalnych, co sugeruje
ostatnia informacja Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej.
mj

Stanowisko KK NSZZ „Solidarność” ws. wieku emerytalnego
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd
RP do wstrzymania projektowanych zmian wydłużających
ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę i
zrównujących ten wiek dla kobiet i mężczyzn i powrót do
stołu negocjacyjnego.
Po raz kolejny stwierdzamy, ze mechaniczne podnoszenie wieku emerytalnego nie jest jakąkolwiek reformą
systemu ubezpieczeń społecznych. Uważamy, że mieliśmy
rację przeprowadzając inicjatywę referendum ogólnokrajowego w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku
uprawniającego do przejścia na emeryturę. Półtora miliona Polaków poparło tę inicjatywę.
„Solidarność” zwraca rządowi uwagę, że tego typu zmiany w krajach europejskich poprzedzano wielomiesięczną,
a często wieloletnią dyskusją. W Niemczech trwała ona 2
lata. W Polsce próbuje się wprowadzić zmiany dotyczące
wielu pokoleń zaledwie w dwa miesiące.
Zgodnie z przyjętą 16 lutego 2012 roku przez Komisję
Europejską „Białej Księgi - Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur”, zmiany w systemach emerytalnych powinny być przeprowadzane w dialogu z partnerami
społecznymi, a możliwość wydłużenia wieku uprawniającego
do przejścia na emeryturę musi być uzależnione od poziomu
zatrudnienia i wielkości bezrobocia.
Komisja Krajowa uważa, że najważniejszym elementem reformy emerytalnej powinna być Narodowa Strategia

Demograficzna, która w perspektywie 20-30 lat będzie
w stanie odwrócić niekorzystne trendy demograficzne,
będące jedną z istotnych przyczyn zapaści systemu emerytalnego. Niezbędnym jest także podjęcie działań na
rzecz wydłużenia rzeczywistego wieku aktywności zawodowej i poniesienia zdrowotnych możliwości do wykonywania pracy osób w wieku około emerytalnym. Dlatego
jeszcze raz wskazujemy, na konieczność:
• ujednolicenia i uzależnienia składek na ubezpieczenie
społeczne od rzeczywistych dochodów
• stworzenia mechanizmów motywujących do wydłużenia
aktywności zawodowej
• uszczelnienia systemu ubezpieczeń rolniczych
• ograniczenia patologii w samozatrudnieniu i stosowania
umów śmieciowych
• zwiększenia efektywności służb publicznych i instytucji
rynku pracy
• ustabilizowania zatrudnienia ludzi młodych i stworzenia
bezpiecznych warunków do pracy dla osób starszych
• zwiększenia efektywności opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki zorientowanej na wydłużenie zdolności do pracy
• rozbudowania systemu usług publicznych wspierających
rynek pracy w zakresie bezpiecznego transportu,
żłobków, przedszkoli, instytucjonalnej opieki nad
ludźmi starszymi.

temat numeru
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Sól w liberalnym oku
Z uwagi na expose prezesa Rady
Ministrów, w którym zapowiedziane
zostały także przegląd oraz decyzje w
zakresie między innymi uprawnień
do emerytur górniczych, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
trwają prace analityczne - napisał
minister Bucior w odpowiedzi na interpelację poselską.
W expose premier Donald Tusk
wskazał na konieczność zniesienia
przywilejów górniczych.
Jak napisał niedawno „Dziennik
Gazeta Prawa” powołując się na źródła
rządowe, projekt ustawy odbierającej
górnikom możliwość wcześniejszego
zakończenia pracy pojawi się w Sejmie dopiero po uchwaleniu nowelizacji
ustawy wydłużającej wiek emerytalny.
Zdaniem rozmówców gazety istnieje
obawa, że próba jednoczesnego forsowania wydłużenia wieku emerytalnego
do 67. roku życia oraz odebrania górnikom prawa do emerytury bez względu
na wiek może się skończyć strajkiem
generalnym, a nawet dymisją rządu.
Przyjęta w 2005 r. ustawa o emeryturach górniczych od początku
była solą w oku polityków, ekspertów
oraz publicystów o wyraźnie liberalnych sympatiach.

Boleści Balcerowicza

Ustawie (konkretnie ustawa o
zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela), która została przyjęta tuż
na zakończenie kadencji ówczesnego
Sejmu, od początku zarzucało się grę
polityczną górniczych związków zawodowych w kontekście zbliżających
się wyborów.
- Dla mnie jako obywatela bolesne jest, że ustawa ta podpisana
została w takich okolicznościach, w
okresie kampanii przedwyborczej
– stwierdził ówczesny prezes NBP
Leszek Balcerowicz, guru polskiego
liberalizmu.

Mimo licznej krytyki środowisk
liberalnych sprawujący w tym czasie
urząd prezydenta Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę, ale jego przyjaciel ówczesny premier Marek Belka
skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niezgodną z
Konstytucją ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy
- Karta Nauczyciela. Bo jak wyliczyli
rządowi eksperci te rozwiązania miały
kosztować budżet do 2020 r. ok. 93,5
mld zł, w tym same emerytury górnicze miały kosztować około 70 mld zł.
W trakcie prac nad ustawą zarówno
rząd, jak i Biura Legislacyjne oraz Ekspertyz i Analiz Sejmu wskazywały na
możliwą niezgodność z Konstytucją
przyjętych rozwiązań m.in. poprzez
uprzywilejowanie jednej odrębnej grupy osób, brak uregulowania sytuacji
osób będących członkami o.f.e. itp.
SLD, które w tej sprawie było „za,
a nawet przeciw” wybory przerżnęło.
Nowy rząd Kazimierza Marcinkiewicza (wtedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość) wycofał z Trybunały Konstytucyjnego ustawę o emeryturach
górniczych. Premier Marcinkiewicz
podczas konferencji prasowej zaprzeczał, że wykonanie zapisów ustawy
będzie kosztowało 70 mld zł, lecz, jak
zapewniał, kilka miliardów. Decyzję
premiera poparły kluby SLD, LPR,
Samoobrony i PSL, skrytykowała ją
natomiast PO.
Górnicy odetchnęli z ulgą, jednak
to nie zakończyło sprawy, gdyż Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zapowiedziała, że jeśli
rząd wycofa wniosek, ona ją ponownie
zaskarży, także powołując się na zasadę
o równości wobec prawa i olbrzymim
obciążeniom budżetu. Konfederacja
obliczyła nawet na podstawie swoich
danych, że koszt emerytur górniczych
to 60 tys. miejsc pracy rocznie.
Trybunał Konstytucyjny oddalił
jednak wniosek PKPP „Lewiatan”,
uznając, że związek nie ma legityma-

cji do zaskarżenia ustawy.

Górnicy do pomostówek

Sprawa emerytur górniczych powróciła w 2008 r. przy okazji prac
nad emeryturami pomostowymi.
Z inicjatywą zmian wystąpił Janusz Kochanowski ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, który zapowiedział, że dokona oceny, czy
zachowanie odrębnego systemu emerytalnego górników w zakresie wieku
emerytalnego i wysokości świadczeń
według starych zasad będzie możliwe
po uchwaleniu ustawy o emeryturach
pomostowych.
Janusz Kochanowski napisał w
piśmie skierowanych do premiera
Donalda Tuska m.in.: „W kontekście
wyroków Trybunału Konstytucyjnego utrzymywanie odrębnego systemu
emerytalnego dla górników może budzić wątpliwości z punktu widzenia
równego i sprawiedliwego dostępu
do zabezpieczenia społecznego”.
Rząd nie zdecydował się jednak
na zmiany w systemie emerytur górniczych w obliczu zbliżających się
wyborów parlamentarnych, ale zgodził się z rzecznikiem praw obywatelskich, iż są one sprzeczne z systemem
emerytalnym i bardzo kosztowne.
Tylko w latach 2010–2012 emerytury górników będą kosztować budżet państwa 23,9 mld zł – wynikała
z listu Jolanty Fedak, ministra pracy
i polityki społecznej, do Janusza Kochanowskiego. Szefowa resortu pracy dodając, że górnicy, opłacając taką
samą składkę, otrzymują emerytury
dwukrotnie wyższe od pozostałych
grup zawodowych w wyraźny sposób
nakręcała atmosferę niechęci społeczeństwa wobec górników.
Resort pracy wyliczył ponadto, że
gdyby górnicy przechodzili na emerytury pomostowe, to budżet rocznie oszczędzałby 8 mld zł. W latach
2010–2012 odpowiednio: 8 mld zł, 8
mld zł i 7,9 mld zł.

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace analityczne nad zmianami w emeryturach górniczych - napisał
wiceminister pracy Marek Bucior.

Emerytury 200 tys. górników
kosztowały nas w ubiegłym roku 8,1
mld zł. Miesięczna wypłata to 3,3
tys. zł. Dwie trzecie górników odchodzi z pracy przed 50. rokiem życia – wynikało z danych ZUS, które
trafiły do opinii publicznej. Ten sam
raport eksponował fakt, iż górnik to
najbogatszy emeryt w Polsce, gdyż
ma średnio 2937 zł emerytury. To
dwa razy więcej niż kolejarz (1422 zł)
i nauczyciel (1629 zł). Dwa i pół razy
tyle co sami płacący za siebie składkę
drobni przedsiębiorcy: fryzjerzy, stolarze, szewcy (1195 zł). Średnia emerytura Polaków to 1471 zł.

Górnik na utrzymaniu…
bezrobotnego

Na reperkusje publiczne nie
trzeba było długo czekać. W prasie
pojawiło się dziesiątki publikacji
piętnujących górnicze przywileje
emerytalne. Jeden z publicystów posunął się nawet do stwierdzenia, iż
emerytury górnicze finansują… bezrobotni (sic!).
„Rząd powinien wprost powiedzieć bezrobotnym, że to z ich pieniędzy wypłaca specjalne górnicze
świadczenia. Nie boi się ograniczyć
wypłat z Funduszu Pracy, ale brak
mu odwagi, by ukrócić przywileje
emerytalne górników.”
Wielu komentatorów za przykład
podawało Czechy, gdzie górnicy pracują do 63 roku życia. Tyle, że nikt nie
zadał sobie trudu, by zgłębić temat.
Czescy górnicy pracują tylko przez
określony czas w pracy pod ziemią,
a następnie trafiają do lżejszych prac
na powierzchni.
Z rzadka w dyskusji publicznej
pojawiały się głosy rozsądku.
- Nie chodzi przecież o to, aby
górników do 65. roku życia trzymać
pod ziemią, lecz by przechodzili do
innej pracy, zanim pojawią się skutki
zdrowotne. Eksperci medycyny pracy
stwierdzili, że człowiek bez uszczerb-

ku na zdrowiu może pracować pod
ziemią 15 lat. Nie można dopuścić do
tego, aby ludzie tracili tam zdrowie,
i do tego na koszt reszty społeczeństwa. A co potem? - Górnikowi trzeba
pomóc przejść do innej pracy – zauważył w jednym w wywiadów prof.
Marek Góra, twórca reformy emerytalnej sprzed 12 lat.
Oczywiście w toku dyskusji pojawiały się argumenty, iż objęcie górników emeryturami pomostowymi to
wyższe koszty dla pracodawców, gdyż
to oni musieliby finansować wcześniejsze świadczenia emerytalne.

Tusk chce zmian

Temat emerytur górniczych na
krótko ucichł, aż wiosną ubiegłego roku
premier Tusk na łamach Gazety Wyborczej rzucił pomysł: „trzeba zreformować
system emerytur górniczych w porozumieniu ze związkami zawodowymi”.
Tematu jednak nie chciał rozwijać,
aż do czasu jesiennego expose, w którym premier stwierdził: „Jeśli chodzi
o uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę w górnictwie będziemy proponowali utrzymanie tych
przywilejów wyłącznie dla tych, którzy
pracują bezpośrednio przy wydobyciu,
we wszystkiego rodzaju kopalniach, ale
wyłącznie tych, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu.”
Zdaniem Henryka Nakoniecznego, członka prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialnego za dialog społeczny,
zapowiedź ograniczenia wcześniejszych emerytur górniczych i podział
na tych zatrudnionych w przodku lub
tych tylko pod ziemią, świadczy wyłącznie o niewiedzy premiera. - Najwyraźniej Donald Tusk nie wie, jak
wygląda praca w kopalni i czym jest
przodek. To niebezpieczne manipulowanie bezpieczeństwem górników
- zaznaczył Henryk Nakonieczny.

Jakub Michalski
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Wszystko już jasne
wierzchni do 7 zł dla stanowisk robotniczych i inżynieryjno-technicznych w wyrobiskach.
W podpisanym dokumencie zastrzeżono, że premia nie będzie stanowić podstawy obliczania nagrody z okazji Dnia Górnika, „czternastki”, nagrody
jubileuszowej i absencji płatnej jak za urlop.
Kolejnym punktem porozumienia jest zwiększenie stałych dodatków kwotowych do pensji, które od
1 marca wyniosą od 16 zł za dniówkę dla stanowisk
nierobotniczych na powierzchni do 43 zł dla stanowisk robotniczych i inżynieryjno-technicznych w
wyrobiskach.
Strony uzgodniły, że powołany zostanie specjalny zespół roboczy, który do końca października br.
opracuje nowy, jednolity system wynagradzania dla
wszystkich zakładów należących do Spółki. Ujednolicenie systemu wynagradzania powinno służyć
likwidacji dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach, ale w różnych kopalniach KW - uważają
związkowcy. - Skoro dążymy do tego, by średnie
płace w poszczególnych kopalniach KW były takie
same, to chcemy też, by w poszczególnych grupach
pracowniczych były porównywalne - mówi Jarosław
Grzesik, przewodniczący kompanijnej „Solidarności”, największej organizacji związkowej działającej
w Spółce. - Przez „ujednolicenie” rozumiemy, jako
związkowcy, stworzenie spójnego i sprawiedliwego systemu wynagradzania dla wszystkich kopalń.
Stawki są już ujednolicone, dodatki są ujednolicone, nawet węgiel deputatowy został ujednolicony.
Teraz pozostaje kwestia związana z przeliczaniem
współczynników, które są różne w różnych kopalniach, co wynika z przynależności tych zakładów
do dawnych spółek węglowych. Mamy nadzieję,
że do października uda nam się porozumieć i 1
stycznia przyszłego roku ujednolicenie sposobu
wynagradzania na zdrowych zasadach stanie się
faktem - dodaje.
Podwyżki wynikające z marcowego porozumienia to realizacja ostatniego elementu tegorocznego wzrostu wskaźnika wynagrodzeń.
Kolejna szansa na podwyżki pojawi się wraz z
podsumowaniem wyników Spółki za pierwsze
półrocze 2012 roku. Jeśli będą one pozytywne,
w lipcu związkowcy przystąpią do kolejnych rozmów płacowych.

5,5 procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w stosunku do średniej płacy wykonanej w 2011 roku - to główny
punkt porozumienia płacowego zawartego przez pracodawcę i stronę społeczną w Lubelskim Węglu
„Bogdanka” SA. Podpisanie dokumentu, będące wynikiem mediacji
prowadzonych przez Ryszarda
Najdę, kończy spór zbiorowy, który
trwał od początku lutego. Wzrost
wynagrodzenia ma się odbyć głównie poprzez 7-procentową podwyżkę stawek płacy zasadniczej od 1
marca.
Jak podkreśla Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
LW „Bogdanka” SA, realizacja tegorocznego wskaźnika odbędzie
się na czytelnych zasadach i będzie zależeć od realizacji Planu
Techniczno-Ekonomicznego (PTE),
nie będzie natomiast uzależniona od ewentualnych problemów
górniczo-geologicznych,
które
uniemożliwiłyby wykonanie PTE.
- W poprzednim porozumieniu tego
istotnego szczegółu nie uzgodniliśmy, skąd wzięło się zamieszanie
wokół tego, co powinno stanowić
bazę, od której liczymy tegoroczny
wzrost wskaźnika - mówi Brzyski.
W toku mediacji Zarząd zweryfikował swoją propozycję 5-procentowego wzrostu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia i zgodził się na 5,5 procent podwyżki.
Podobny krok wykonali związkowcy, którzy postulowali 6-procentowy wzrost. - Nie chcieliśmy robić
strajku o te pół procent, zwłaszcza
że Zarząd zgodził się na pół procent
więcej ze swojej strony - tłumaczy
decyzję strony społecznej wiceprzewodniczący zakładowej „S”.
Związkowcom z „Bogdanki”
zależało na możliwie dużym wzroście stawek płacy zasadniczej, co
zapewni górnikom stabilny zarobek, w przeciwieństwie do regulacji wynagrodzenia poprzez premie.
Realizacja porozumienia podniesie
średnią miesięczną płacę w „Bogdance” do kwoty 6890 zł.

Marek Jurkowski

mj

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) podpisali 13 marca porozumienie dotyczące rozdysponowania 2,8 procent tegorocznego wskaźnika wzrostu płac. Wraz z wypłatą za marzec pracownicy kopalń i zakładów Kompanii
otrzymają premię jednorazową. Ponadto, z dniem 1 marca podwyższony został stały dodatek kwotowy do wynagrodzenia.
Rozdysponowanie 2,8 procent wzrostu
wskaźnika wynika z pierwszego punktu porozumienia zawartego przez pracodawcę i stronę społeczną niemal miesiąc wcześniej. 16 lutego strony
ustaliły, że wzrost wskaźnika w roku 2012 wyniesie
7,2 procent: 2,8 procent na podwyżki, 3,5 procent
na ujednolicenie deputatu węglowego dla pracowników wszystkich zakładów Spółki i 0,9 procent
na rekompensaty dla tych pracowników, którzy na
ujednoliceniu deputatu stracili. Średnia płaca w KW
wyniesie teraz 6674,76 zł brutto.
Wspomniana „jednorazówka” zostanie wypłacona wszystkim pracownikom Kompanii Węglowej
SA wraz z wynagrodzeniem za marzec, na początku kwietnia. Jej wysokość będzie zależała od trzech
elementów:
- ilości przepracowanych dni w styczniu i lutym,
- dni urlopowych (i innych płatnych jak za urlop),
- dni niezdolności do pracy wskutek wypadku
przy pracy, przypadających na dni robocze od poniedziałku do piątku.
Ilość dni zostanie przemnożona przez
kwoty, które wynoszą od 3 zł dla
stanowisk nierobotniczych na po-

W „Bogdance”
się dogadali…

„BIELSZOWICE”

Górnicy już u siebie

Górnicy z kopalni „Bielszowice”, przeniesieni do innych kopalń Kompanii Węglowej SA po lutowym pożarze taśmociągu i unieruchomieniu jednego z szybów wydobywczych, znów pracują „u siebie”. Wbrew zapowiedziom, budowa tymczasowej odstawy urobku trwała trzy
tygodnie, a nie dwa miesiące. - Już teraz wydobywamy ponad 10 tysięcy ton na dobę - cieszy się Grzegorz Kuźnicki, przewodniczący
zakładowej „Solidarności”. Znacznie dłużej potrwa rekonstrukcja zniszczonego pomostu taśmociągowego.
Na czas odbudowy elementów szybu wydobywczego górnicy zostali oddelegowani do kopalń „Halemba-Wirek”, „Knurów-Szczygłowice” i
„Pokój”. Tydzień temu wszyscy wrócili do „Bielszowic”, a zakład z powodzeniem nadrabia straty
po całkowitym wstrzymaniu wydobycia w szybie
piątym. - Prowizoryczna odstawa odbiera większość wydobycia z szybu piątego. Dobowo to od
75 do 80 skipów. Kompletna odbudowa pomostu
taśmociągowego potrwa około pięciu miesięcy
- przewiduje Grzegorz Kuźnicki. - Najważniejsze, że pracownicy bardzo szybko mogli wrócić.

Utrudnienia dotknęły zwłaszcza oddelegowanych
do KWK „Knurów-Szczygłowice”, bo choć nasi
ludzie szybko się tam odnaleźli, w dużej mierze
dzięki otwartej postawie górników z „Knurowa”,
za co chciałbym im w tym miejscu podziękować,
to jednak codzienne przejazdy zabierały sporo
czasu - dodaje.
Wstępnie przyjmuje się, że pożar taśmociągu powstał podczas prac spawalniczych. Choć
prace prokuratury i Wyższego Urzędu Górniczego, które mają doprowadzić do ostatecznego
wskazania winnych, wciąż trwają, pracowników

wykonujących feralne roboty sprawalnicze już
chciano zwolnić dyscyplinarnie. W ich obronie
stanął Związek. - Według naszej wiedzy, nie
jest powiedziane, że katastrofę spowodowały
prace spawalnicze. Po interwencji „S” czterem
pracownikom fizycznym i sztygarowi wypowiedziano umowy o pracę, ale w trybie ustawowym,
nie zaś dyscyplinarnym. Teraz czekamy na ostateczne raporty instytucji powołanych do badania
przyczyn podobnych wypadków - mówi Grzegorz
Kuźnicki.
mj



W SKRÓCIE
„MARCEL”

Feralny marzec

Do silnego wstrząsu doszło 8 marca w kopalni
„Marcel”. Jego siła odpowiadała ok. 3,4 stopniom w skali Richtera. W bezpośrednim zasięgu
zagrożenia - 850 metrów pod ziemią - znalazło
się 18 pracowników. Rannych zostało kilku górników, najciężej poszkodowany zmarł następnego dnia w szpitalu. Pod ziemią zawaliło się
ok. 70 metrów tzw. przekopu, czyli chodnika
wydrążonego w skale poza złożem. Do kopalni
spłynęło też kilkadziesiąt zgłoszeń o szkodach
spowodowanych wstrząsem na powierzchni.
Kilka dni później zdecydowano, że w uszkodzonej wskutek tąpnięcia ścianie nie będzie już
prowadzone normalne wydobycie. Zdecydował
o tym połączony kopalniany zespół ds. zagrożeń, poszerzony o specjalistów ds. zagrożenia
tąpaniami, zagrożenia metanowego i z zakresu
ochrony powierzchni z Okręgowego Urzędu
Górniczego w Rybniku oraz Kompanii Węglowej.
Na tym jednak nie skończyła się czarna seria
w „Marcelu”, gdyż w sobotę 17 marca zginął w
wypadku 45-letni sztygar zmianowy. Do wypadku doszło na poziomie 400 m pod ziemią.
Doszło do niespodziewanego opadu skał stropowych, które przemieszczając się, przygniotły poszkodowanego do konstrukcji kombajnu
ścianowego, powodując śmiertelne obrażenia.

RYNEK WĘGLA

Sprzedawcy
łączą się
Sprzedawcy węgla kamiennego ogłosili, że
w kwietniu powołają swoją reprezentację. Izba
Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
powstała z inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego Sprzedawców Polskiego Węgla i Stowarzyszenie Autoryzowanych Sprzedawców Katowickiego Holdingu Węglowego. Powołanie Izby
jest konsekwencją zamieszania wokół obowiązującej od początku tego roku akcyzy na węgiel,
a przede wszystkim biurokratycznych kłopotów
na linii kupujący-sprzedający spowodowanych
rozporządzeniem do nowej ustawy i obostrzeniami dla osób, które z tej akcyzy są zwolnione. Innym celem Izby jest promocja polskiego
węgla i całej branży górniczej. Rynek węgla dla
odbiorców indywidualnych to ok. 12 mln ton,
z czego polskiego węgla jest ok. 8,5 mln ton,
reszta pochodzi z importu. Izba będzie skupiała
ok. 10 tys. sprzedawców paliwa z całej Polski.

KI ENERGY

Kulczyk
poszuka węgla
na Śląsku?
Jan Kulczyk będzie potrzebował paliwa do
elektrowni na Pomorzu. Dlatego na Śląsku chce
wybudować dwie kopalnie. Koszt to co najmniej
600 mln euro - napisał „Puls Biznesu”.
Spółka Polenergia z grupy Kulczyk Investments
złożyła do Ministerstwo Środowiska wniosek
o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego „w obszarze
Orzesze” na Wyżynie Śląskiej. Jeżeli wyniki
będą obiecujące, przyjdzie czas na budowę
kopalni. Koszt takiej inwestycji to ok. 300 mln
euro. Na czele spółki Śląski Węgiel Żory-Suszec
realizującej te zadanie stanął były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski. W tym roku
bliźniacza spółka Śląski Węgiel Rów-Bełcki,
należąca także do KI Energy, złożyła wniosek
o odpłatne udostępnienie przez skarb państwa
dokumentacji geologicznej obszaru „za Rowem
Bełckim”, sąsiadującego z obszarem Orzesze.
Koszt budowy kopalni na tym terenie również
szacowany jest na ok. 300 mln euro.
jac



wydarzenia, OPINIE

JSW SA Wnioski z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

W pogardzie prawa

Umowy o pracę dla pracowników nowo przyjmowanych w świetle prowadzonego sporu zbiorowego z Zarządem JSW S.A. oraz wnioski z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tym temacie
9 marca 2012 roku zakończył się kolejny etap sporu zbiorowego wszczętego
przez Wspólną Reprezentację Związków
Zawodowych JSW S.A. w dniu 29 lutego
2012 roku w sprawie natychmiastowego wycofania się pracodawcy z decyzji
o wprowadzeniu nowych umów o pracę
dla pracowników nowo przyjmowanych
(uchwała nr 113/VII/12). Rokowania
zakończyły się fiaskiem, co skutkowało
podpisaniem protokołu rozbieżności.
Strony postanowiły powołać mediatora
i dalsze rozmowy będą już mediacjami
zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W razie braku porozumienia związki zawodowe są uprawnione
do wszczęcia postępowania arbitrażowego przed sądem lub podjęcia akcji protestacyjnych do strajku włącznie.
W ostatnim czasie, na wniosek
związków zawodowych, została przeprowadzona w naszej Spółce kontrola
Państwowej Inspekcji Pracy (dalej PIP)
w tym temacie, której wyniki całkowicie potwierdziły zarzuty nieprawnego
postępowania pracodawcy. Mało tego,
rozpoczął on już przyjmowanie nowych
pracowników na nowych warunkach
pracy nie bacząc na fakt, że ewidentnie
łamie prawo.
W tym momencie należy przytoczyć
najważniejsze ustalenia PIP w tym zakresie:

Pracodawca swoim działaniem naruszył następujące regulacje: Art. 78 §
2 …, art. 772 … oraz art. 9 § 1… kodeksu
pracy (dalej kp). Konkludując stwierdzić
należy, że omawiana uchwała nr 113/
VII/12 ustalająca warunki płacowe, na
jakich w Spółce będą zawierane umowy
z nowymi pracownikami jest regulacją z
zakresu ustalania wysokości oraz zasad
przyznawania pracownikom stawek
wynagrodzenia za pracę określonego
rodzaju lub na określonym stanowisku,
a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia (zgodnie z art. 78
§ 2 kp); nie jest ani układem zbiorowym
lub innym porozumieniem zbiorowym
(art. 9 § 1kp), ani regulaminem wynagradzania (art. 772 kp), a co za tym
idzie nie ma racji bytu w świetle przytoczonych norm kodeksu
pracy. Z uwagi na to zasadnym jest
zarówno wniosek o nieustalanie przez
pracodawcę wysokości oraz zasad
przyznawania pracownikom stawek
wynagrodzenia za pracę określonego
rodzaju lub na określonym stanowisku,
a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, w formie nie mającej charakteru źródeł prawa pracy, a
także wniosek o zaprzestanie stosowania postanowień uchwały nr 113/VII/12
do ustalania zasad wynagradzania zatrudnionych pracowników.

W dalszej kolejności należy podnieść kwestie złamania przez Zarząd
JSW S.A. porozumienia zbiorowego z
5 maja 2011 roku, w którym wyraźnie
stwierdzono, że:
Strony porozumienia przyjmują:
1. Dotychczasowe warunki umów
o pracę pracowników zakładów JSW
S.A. nie ulegają zmianom i nie będą
podlegać wypowiedzeniom do czasu
zarejestrowania i wdrożenia w życie
jednolitego ZUZP dla pracowników
JSW S.A.
2. Postanowienia Porozumienia mają również zastosowanie przy ustalaniu warunków o pracę po dniu zawarcia
Porozumienia.
3.
Kontynuować
negocjacje
nad nowym jednolitym ZUZP dla
pracowników JSW S.A.
Nie może więc pracodawca stosować innych warunków w umowach o
pracę z pracownikami nowo przyjętymi niż te, które obowiązują pracowników przyjętych przed podpisaniem
Porozumienia Zbiorowego z dnia 5
maja 2011 r. Poniżej cytujemy część
uzasadnienia PIP tego wniosku:
Przyjmując zatem wolę samego
pracodawcy, że ww. porozumienie jest
źródłem prawa pracy w rozumieniu
art. 9 kp i stosując zasady wykładni
językowej norm prawnych, nie można
dojść do innej konkluzji jak ta, że § 1
ust. 2 porozumienia (wyżej podkreślony) dotyczy ustalenia warunków
wszystkich umów o pracę po dniu zawarcia Porozumienia.
W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Pracy w swoim wystąpieniu z dnia 15.03.2012 r. wniosła do
Zarządu JSW S.A. o:

Spór zbiorowy w JSW S.A. o podwyżkę wynagrodzeń o 7%

Propozycje Zarządu śmiechu warta
Wspólna reprezentacja związków zawodowych weszła z Zarządem Spółki w spór zbiorowy dotyczący podwyżki wynagrodzeń
w 2012 roku. Wszyscy wiemy, jak w ostatnim okresie wzrosły
koszty utrzymania naszych rodzin. Żądanie wzrostu płac o 7% nie
jest żądaniem wygórowanym, szczególnie w świetle przewidywanej w tym roku inflacji, która ma znacznie przekroczyć 4 procent.
Dotychczasowe rozmowy z Zarządem JSW S.A. nie dały żadnych
rezultatów wyników. Ci panowie potrafią zatroszczyć się tylko
o swoje pieniądze, ich roczne dochody w tym roku przekroczą
znacznie milion złotych. Propozycje Zarządu wzrostu płac w tym
roku o 2,8% są śmiechu warte, tym bardziej że podwyżki te mogą
być, a nie muszą, wszystko będzie zależeć od ich dobrej woli.
Muszą się przecież dobrze zastanowić, czy zysk w wysokości
miliarda złotych to jest dobry wynik ekonomiczny czy też zły, bo
może aby dostać premię motywacyjną trzeba mieć dwa miliardy,
a może trzy?

Stanowisko strony związkowej sporze
zbiorowym z dnia 19.03.2012 r.:
Strona związkowa podtrzymuje żądanie wystosowane
21 lutego 2012 r. podwyższenia wysokości stawek płac
zasadniczych o 7%, co zapewni wzrost płacy realnej w
2012 r. Żądanie to uzasadnione jest bardzo dobrą bieżącą sytuacją finansową JSW S.A., którą znacznie polepszył osiągnięty zysk netto za 2011 r. w wysokości 2
miliardy 105 milionów złotych oraz polepszającymi się
wynikami produkcyjnymi (obserwuje się stały wzrost
wydobycia we wszystkich kopalniach spółki).
W 2012 roku prognozowany jest wzrost produkcji
stali, co spowoduje stabilizację cenową i popytową na
rynku koksu i węgla koksowego, przewidywany jest także wzrost cen węgla energetycznego. JSW S.A. planuje
w tym roku zwiększyć wydobycie węgla o 5,5 procent do poziomu 13,3 mln ton, który to poziom w świetle dotychczasowych wyników produkcyjnych powinien być

Przed nami mediacje z udziałem mediatora, takie są przepisy
ustawy, które umożliwią prawne przeprowadzenie akcji protestacyjnych do strajku włącznie. Musimy pamiętać, że jeżeli teraz
nie zadbamy o nasze wynagrodzenia, to kiedy? Ten rok ma być
dla naszej Spółki prawie tak samo dobry jak poprzedni, pomimo
znacznych wydatków na inwestycje. Jak zachwieje się koniunktura na węgiel, tak jak w roku 2009, czeka nas obniżka wynagrodzeń, wszyscy poczuliśmy już to na swoich kieszeniach. Trzeba
walczyć o swoje teraz, nie dajmy się omamić mętnymi obietnicami pracodawcy. Poniżej przedstawiamy stanowisko związków
zawodowych zawarte w protokole rozbieżności z dnia 19.03.2012
r., na wypociny pracodawcy szkoda miejsca w poważnym czasopiśmie.
Za związkowym pozdrowieniem
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A.

wyższy co najmniej o dalsze 300 tysięcy ton. Zmieni
się także struktura wydobywanego węgla, gdyż udział
węgla koksowego w produkcji ogółem ma wzrosnąć
do 72,7 proc. z 69,9 proc. w roku ubiegłym. Powyższe
czynniki w znacznym stopniu zrekompensują nieznaczny spadek cen węgla koksowego.
W związku z podwyżkami cen energii, gazu, paliw
oraz żywności (ceny wzrosły w lutym 2012 r. o 0,4
proc., natomiast w stosunku rocznym inflacja wyniosła
4,3 proc.) nastąpił znaczny wzrost kosztów utrzymania
pracowników JSW S.A.
Należy zaznaczyć, że w okresie ostatnich trzech
lat wzrost średniej płacy miesięcznej (według informacji Zespołu Wynagrodzeń o wysokości średniej płacy
miesięcznej i wskaźniku przyrostu miesięcznych wynagrodzeń w JSW S.A. bez: kierownictwa, nagrody z
zysku, funduszu za dniówki sobotnio- niedzielne, funduszu za nadgodziny, nagród rocznych, węgla w latach
2007-2011) w wielu grupach pracowników nie zapewnił
wzrostu płacy realnej. Wynika to między innymi z wy-

równania deputatu węglowego do 8 ton dla wszystkich
pracowników, wprowadzenia standaryzacji wynagrodzeń oraz znacznego wzrostu ilości przepracowanych
dniówek sobotnio-niedzielnych oraz nadgodzin.
W tej sytuacji niezbędne jest podwyższenie części
stałej wynagrodzenia, gdyż oparcie wzrostu płac tylko
na tzw. premii motywacyjnej lub podwyższeniu innych
zmiennych składników wynagrodzeń, szczególnie w
przypadku objęcia nimi tylko niektórych grup pracowniczych, grozi dalszym spadkiem płacy realnej znacznej części załogi JSW S.A., także wśród pracowników
związanych bezpośrednio z produkcją w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych trudności technicznogeologicznych, przyjęcia zbyt optymistycznych założeń
w Planie TE lub narzuconych przez pracodawcę nierealnych do wykonania zadań produkcyjnych. Zaznaczamy,
że założony wzrost wynagrodzeń w Planie TE w wysokości 2,8% zostanie skonsumowany głównie poprzez
koszty tzw. skutków przeniesionych z roku ubiegłego.
Stanowisko pracodawcy, które praktycznie unie-

możliwia realny wzrost płac znacznej części pracowników naszego przedsiębiorstwa w świetle kilkuset
procentowych podwyżek wynagrodzeń członków Zarządu i kierownictwa poszczególnych jednostek organizacyjnych JSW S.A. oraz bezprawnie wprowadzonych
wysokich nagród pieniężnych w ramach tzw. zarządzania przez cele, którym objęto niektórych pracowników
spółki bez porozumienia ze związkami zawodowymi
jest co najmniej niezrozumiałe i uzasadnia podjęcie
wszelkich kroków przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do przeprowadzenia
strajku ostrzegawczego włącznie, o terminie którego
Zarząd zostanie powiadomiony w osobnym piśmie.
W związku z powyższym nasze żądanie uważamy za
w pełni uzasadnione a protokół niniejszy należy traktować jako protokół rozbieżności kończący rokowania
prowadzone w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych
JSW S.A.

wydarzenia, opinie
1. Nie określanie warunków
ustalania wysokości oraz zasad
przyznawania pracownikom stawek
wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia
w regulacjach wewnętrznych nie
mających charakteru źródeł prawa
pracy.
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 77 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 232, poz
1378).
2. Zaprzestanie ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń ze
stosunku pracy dla pracowników
przyjmowanych do pracy na podstawie uchwały nr 113/VII/12 Zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z dnia 14.02.2012 r.
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 77 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz 94 ze
zmianami oraz z 2011 r. Nr 232, poz
1378).
3. Naliczenie i niezwłoczne wypłacenie ekwiwalentu za deputat
węglowy za styczeń 2012 r. uprawnionym pracownikom Spółki.
Podstawa prawna:
- art. 85 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
1998 r. Nr 21, poz 94 ze zmianami
oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378).
W pouczeniu do wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła,
że: O terminie i sposobie wykonania
ujętych w wystąpieniu wniosków
należy zawiadomić Inspektora pracy
kierującego niniejsze wystąpienie w
terminie 30 dni od dnia otrzymania
wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy o
Państwowej Inspekcji Pracy.
PIP swoje, a pracodawca swoje.
Prezes Zagórowski jest przeświadczony, że jest nieomylnym, znakomicie wykształconym i doświadczonym menedżerem. Rada Nadzorcza
JSW S.A. utwierdza go w tym przekonaniu. Za zeszły rok zarobił biedaczysko blisko 800.000 zł (osiemset
tysięcy złotych), co można sprawdzić
na oficjalnej stronie Spółki. O zarobkach za rok 2012 lepiej nie wspominać, bo może dostanie (oby) odprawę
w związku z objęciem innego, równie
intratnego stanowiska (oczywiście
nie w górnictwie, bo obowiązuje go
umowa o zakazie konkurencji). Ktoś
powie, że co ma piernik do wiatraka,
zazdrościmy wynagrodzenia najlepszemu Prezesowi w okolicy. Otóż
nie, swoje postępowanie w stosunku
do nowych pracowników uzasadnia
on koniecznością obniżenia kosztów stałych przedsiębiorstwa, gdzie
płace są jedną z głównych pozycji i
nie wacha się on ewidentnie łamać
przy tym prawa pracy, nawet jeżeli
wskazuje na to Państwowa Inspekcja Pracy. Nie zapominajmy jednak
o tym, że płaca Prezesa, jego zastępców oraz dyrektorów i ich zastępców, których zarobki poszły w górę o
kilkaset procent to także koszty stałe przedsiębiorstwa, ale to już inna
bajka, nieprawdaż? Wnioski wyciągnijcie sami.
ZOK NSZZ „Solidarność”
JSW S.A.
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Pracownicy i Członkowie
Związków Zawodowych JSW S.A.
W dniu 03.04.2012 r. odbędą się wybory członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru
pracowników, którzy będą mieli za zadanie reprezentować interesy pracownicze w 12-osobowej Radzie Nadzorczej, przedstawiać rzeczywiste problemy firmy i problemy zatrudnionych
w niej pracowników.
Wspólna Reprezentacja Związków
Zawodowych działających w JSW S.A.
po dogłębnej i obiektywnej analizie kandydatów, którzy zgłosili chęć reprezentowania pracowników w naszej Radzie
Nadzorczej, jednogłośnie postanowiła
poprzeć następujących kandydatów:

Eugeniusz Baron KWK „Pniówek”
Marek Granieczny KWK „Zofiówka”
Lech Kosiński KWK „Borynia”
Robert Kudelski KWK „Jas-Mos”
Osoby te, złożyły pełną deklarację
reprezentowania naszych interesów,

Okręg
Wyborczy

Zakład

Nr 1

KWK
„Borynia-Zofiówka”
Ruch Borynia

Cechownia KWK „Borynia-Zofiówka”
Ruch Borynia

Nr 5

KWK
„Borynia-Zofiówka”
Ruch Zofiówka

Cechownia KWK „Borynia-Zofiówka”
Ruch Zofiówka

Nr 8

KWK „Budryk”

Salka BHP (Pion DT)

Nr 2

KWK „Jas-Mos”

Cechownia kopalni

Nr 3

KWK „Krupiński”

Cechownia Oddziałów górniczych

Nr 4

KWK „Pniówek”

Sztygarownia kopalni

Nr 6

Zakład Logistyki
Materiałowej

Kompleks administracyjny ZLM pok. 123

Nr 7

Biuro Zarządu

Budynek Biura Zarządu JSW S.A.
Aleja Jana Pawła II 4 – Sala nr 502 (V piętro)
Budynek Biura Zarządu JSW S.A.
Ul. Armii Krajowej 56 – Sala nr 14

Miejsce głosowania

interesów wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w ramach działań w Radzie Nadzorczej.
Stwierdzamy, że są to osoby godne
zaufania, które mają odwagę podnosić
rzeczywiste problemy, jakie mają miejsce
w kopalniach i zakładach naszej Spółki,
również te najważniejsze, które dotyczą
bezpośrednio spraw pracowniczych.
Sprawy techniczne jak głosować (tabela obok):
Wybory będą odbywać się w 8-iu
Okręgach Wyborczych tj.

Na karcie wyborczej umieszczonych
będzie 10-u kandydatów, których nazwiska ułożone będą w kolejności alfabetycznej. Naszymi kandydatami są:
Eugeniusz Baron KWK „Pniówek”
pozycja nr 1
Marek Granieczny KWK „Zofiówka”
pozycja nr 3
Lech Kosiński KWK „Borynia”
pozycja nr 5
Robert Kudelski KWK „Jas-Mos”
pozycja nr 6
Każdy z nas głosując oddaje tylko 1
głos na jednego z czterech popieranych
przez nas kandydatów, poprzez umieszczenie znaku „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata.

Głos będzie nieważny, jeżeli postawimy więcej niż jeden znak „X”.
Apelujemy do wszystkich pracowników naszej Spółki, nie bądźmy obojętni,
zagłosujmy na kandydatów popieranych
przez Wspólną Reprezentację Związków
Zawodowych. Gdy nasze głosy zostaną podzielone, może okazać się, że nie
będziemy mieli żadnego przedstawiciela
załogi w tak ważnym organie statutowym
jakim jest Rada Nadzorcza.
Na taki wynik wyborów liczy w JSW
S.A. tylko jedna osoba. Niech każdy odpowie sobie o kogo chodzi.
Poprzyjmy naszych kandydatów, nie
kierujmy się osobistymi sympatiami.
Dla nas prawa pracownicze są najważniejsze.
Niech każdy z nas weźmie udział w
wyborach do Rady Nadzorczej, aby wybrać naszych przedstawicieli w Radzie
Nadzorczej.
Niech każdy z nas z pełną odpowiedzialnością wybierze człowieka, który
będzie miał wpływ na naszą przyszłość.
Nie pozwólmy, aby naszych przedstawicieli wybrał za nas sam prezes Jarosław Zagórowski.
Szczęść Boże
Wspólna Reprezentacja Związków
Zawodowych JSW S.A.



wydarzenia

PAKIET KLIMATYCZNY

Spóźnione weto, ale dobre i to

Polska zawetowała plan ograniczenia emisji dwutlenku węgla podczas niedawnego szczytu unijnych ministrów środowiska
w Brukseli, sprzeciwiając się tzw. mapie drogowej dla ochrony środowiska.
Zawetowany plan zakładał,
że do 2020 roku Europa ma ograniczyć emisję CO2 o 20 procent, do
2030 o 40 procent i dalej do 2050
roku aż o 80 procent. Punktem odniesienia jest rok 1990.
Podczas spotkania minister
środowiska Marcin Korolec argumentował, że Wspólnota nie może
brać na siebie jeszcze większych zobowiązań, bo jest na to za wcześnie.
Unia Europejska najpierw powinna
poczekać na zakończenie światowych negocjacji klimatycznych, co
ma nastąpić w 2015 roku i zobaczyć
co zrobią najwięksi emitenci - Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja.
Minister podkreślał także, że
polityka klimatyczna UE jest obecnie na rozstaju dróg. Jego zdaniem
jest za wcześnie na finalizowanie
długofalowej strategii gospodarki
niskoemisyjnej UE zanim inne kraje na świecie nie zadeklarują swojego działania. – Unia nie może sama
redukować emisji, bo to zagraża

naszym gospodarkom i nie służy
klimatowi, nasz przemysł ucieka do
Indii i Chin, ale emisje nie zmniejszają się w ten sposób ani o jeden
procent , przeciwnie – rosną. Nie
mamy wystarczających analiz ekonomicznych jak nasze gospodarki
poradzą sobie z takimi wyzwaniami – powiedział w trakcie obrad.
Polskie weto rozjuszyło komisarz ds. walki z ociepleniem klimatu Connie Hedegaard.
- Polskie „nie” dla niskoemisyjnej mapy działania Komisji Europejskiej jest niefortunne, ale nie powstrzyma Europy przed przejściem
do gospodarki niskoemisyjnej. Złą
wiadomością było to, że Polska zablokowała wnioski Rady po raz drugi. Dobrą i zachęcającą wiadomością jest to, że Polska była jedynym
blokującym krajem. Prezydencja
duńska i pozostałe 26 państw członkowskich wyraźnie zwróciło się do
Komisji, aby iść dalej, co też zrobimy - oświadczyła Hedegaard.

Polskie stanowisko zyskało jednak poklask poza granicami Unii.
Prestiżowy amerykański dziennik
„Wall Street Journal” przychylnie
skomentował weto Polski ws. unijnych planów redukcji emisji CO2.
„Ameryka nie jest jedynym miejscem, gdzie polityka przeciw emisji
dwutlenku węgla dostaje zasłużone
lanie” – napisał „WSJ” w komentarzu redakcyjnym zatytułowanym
„Jasne światła z Warszawy”.
Decyzja polskiego rządu chwali
Dominik Kolorz, przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
– To oczywiście dobra decyzja.
Cieszę się, że Polska wetuje pomysły, które zakrawają na czyste szaleństwo. Szkoda tylko, że przedstawicielom polskiego rządu zabrakło
tej odwagi w grudniu 2008 roku,
kiedy zgadzali się na pakiet klimatyczny, który był pierwszym krokiem na drodze do tego szaleństwa.
Jego wejście w życie ma nastąpić za
niespełna 10 miesięcy i najboleś-

Duńczycy walczą o swoje
Dania, która przejęła po Polsce unijną prezydencję za główny swój cel postawiła rozwój zielonych technologii, zwłaszcza tych z etykietą „made in Denmark”.
12 stycznia 2012 r. Premier Danii
Helle Thorning-Schmidt i szef Komisji
Europejskiej Jose Manuel Barroso na
wspólnej konferencji prasowej prezentują plan duńskiej prezydencji w UE.

Ale przybyła z Danii grupa dziennikarzy pyta panią premier tylko o jedno:
tego samego dnia duńska firma Vestas
– światowy lider w produkcji turbin
wiatrowych (ponad 44 tys. postawio-

nych na świecie) - ogłosiła, że zwolni
na całym świecie 2335 osób. Do tego
kolejne 1600 osób straci pracę w USA,
jeśli Kongres nie przedłuży ulg podatkowych dla firm inwestujących w ener-

niej uderzy on w polską gospodarkę
oraz w gospodarki krajów tzw. nowej Unii – mówi Dominik Kolorz.
Niewykluczone, że sprawa polskiego weta otworzy oczy obywatelom Unii na sprawy związane z
pakietem klimatycznym.
Przypomnijmy, że NSZZ Solidarność wspólnie z Solidarną
Polską zamierza skorzystać z tzw.
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Musimy zebrać minimum 1
mln podpisów w minimum 7 krajach członkowskich UE pod wnioskiem do Komisji Europejskiej o
zawieszenie pakietu klimatycznoenergetycznego przynajmniej do
roku 2020.
– Ciągle walczymy, aby zapobiec wprowadzeniu tego pakietu.
Budujemy międzynarodowy komitet, który będzie koordynował zbieranie podpisów – mówi Dominik
Kolorz.
Według szacunków ekspertów
NSZZ Solidarność, jeśli nie uda się
getykę wiatrową.
- To bardzo zła wiadomość dla
Danii, bo biznes zielonych technologii
uważamy za naszą przyszłość - powiedziała w czwartek na konferencji
prasowej z okazji przejęcia przez Danię
prezydencji w Radzie UE premier Danii
Helle Thorning-Schmidt.
Politycy Danii z wszelkich partii
politycznych zgodnie powtarzają, że
odpowiedzią na kryzys gospodarczy
powinna być „zielona Europa”, czyli inwestycje w przyjazne środowisku technologie i wzrost. Duńczycy przekonują,
że te branże mają największy potencjał
w tworzeniu nowych miejsc pracy.
- Odpowiednimi inwestycjami możemy stworzyć dwa miliony miejsc
pracy w UE - powiedział na spotkaniu
z brukselskimi dziennikarzami minister
ds. energii i klimatu Martin Lidegaard.
Te ambicje popiera także duński przemysł, lider w technologiach energii
odnawialnej i efektywności energetycznej.
- Albo wskoczymy do tego pociągu, albo możemy ten rynek pozostawić
Chińczykom - powiedział towarzyszący
na konferencji prasowej ministrowi prezes Danfoss, producenta termostatów,
Niels Christiansen.
Duński przemysł energetyki wiatrowej to nie tylko wspomniany Vestas, to 350 firm zatrudniających 25
tys. osób. Duńskie firmy odpowiadają
za 40% energii wiatrowej w skali całego globu. Największy koncern energetyczny w tym kraju Dong Energy
postawił na rozwój energii wiatrowej,
zainwestował także w kilka farm wia-

doprowadzić do zawieszenia wprowadzenia pakietu w Polsce, to w
przyszłym roku ceny prądu i ciepła
w naszym kraju wzrosną o 30 procent. Będzie to miało katastrofalny
wpływ nie tylko na stan budżetów
domowych Polaków, ale też na rynek pracy i na koszty działalności
przedsiębiorstw. Wejście pakietu będzie oznaczało utratę ćwierć miliona
miejsc pracy, głównie w przemyśle
energochłonnym i przede wszystkim
w województwie śląskim. A to tylko
początek. Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej, w 2030 roku
wydatki polskich przedsiębiorstw,
związane z redukcją emisji CO2,
mogą sięgnąć 22 miliardów złotych. Już za 3 lata koszty te wyniosą 5 miliardów. Niektórzy eksperci
przewidują, że wskutek wdrożenia
pakietu klimatycznego ceny energii
elektrycznej w Polsce w ciągu 10 lat
wzrosną nawet o 100 procent.
Jakub Michalski
trowych w Polsce, instalując turbiny
marki Vestas.
Ale zwolnienia w Vestas to kolejny
dowód na to, że nad energetyką odnawialną zbierają się czarne chmury. Produkcja prądu z biomasy, wiatru i słońca
jest wciąż droższa od tej z węgla czy
gazu. Żeby prąd w ogóle się sprzedał,
korzysta z rozmaitych form wsparcia,
za które płacą konsumenci. Najczęściej to gwarantowane ceny, po których
mogą ją sprzedawać, bądź specjalne
certyfikaty, które są sprzedawane razem z prądem. Kryzys sprawił jednak,
że coraz więcej krajów myśli, jak by
tu ograniczyć wsparcie, żeby ulżyć
konsumentom, przede wszystkim fabrykom, dla których prąd jest bardzo
ważnym kosztem.
Ograniczenia te już niemalże
zdziesiątkowały producentów paneli
słonecznych. W grudniu zbankrutowały dwie duże niemieckie firmy
produkujące panele słoneczne - Solar Millennium i Solon. Ta ostatnia to
legenda przemysłu solarnego z 15letnim doświadczeniem w branży. Z
powodu problemów finansowych na
liście potencjalnych bankrutów znajdują się kolejne firmy: Conergy i Qcells.
Nic więc dziwnego, że duńscy politycy na czele z unijnej komisarz ds. walki z ociepleniem klimatu Connie Hedegaard zabiegają wszelkimi sposobami
o rozwój energii odnawialnej, wszak po
pierwsze, są patriotami, a dopiero w
dalszej kolejności ekologami…
jac
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Wprost do celu
nieznanego
Rozmowa z Ryszardem Baczyńskim, szefem „Solidarności” w Katowicki Holdingu
Węglowym
Organizacje
związkowe
działające w Katowickim
Holdingu Węglowym weszły
w spór zbiorowy z pracodawcą. Czego on dotyczy?
Domagamy się, jako wspólna
reprezentacja
wszystkich
związków
zawodowych
działających
w

INICJATYWY Deklaracja Budapesztańska

Przeciw „dekarbonizacji”
Europejscy związkowcy i pracodawcy, członkowie Komisji Sektorowej Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobywczym, uzgodnili ostateczną treść
Deklaracji Budapesztańskiej. To wspólne stanowisko w obronie sektora
wobec najnowszej próby jego likwidacji: unijnego dokumentu „Energetyczna mapa drogowa do roku 2050”, mówiącego wprost o „dekarbonizacji” Europy. - Czy urzędnicy z Brukseli najedli się „prochów szczęśliwości”?
- pytał uczestniczący pod koniec lutego w obradach Komisji związkowiec.
W Deklaracji Budapesztańskiej strona
społeczna i przedstawiciele pracodawców
związanych z górnictwem stwierdzają, że
Unia Europejska powinna się opierać się
na własnych zasobach węgla, modernizując przy tym energetykę węglową.
Alternatywą wobec paliw kopalnych jest
wciąż niebezpieczna energetyka jądrowa
lub import surowców spoza Unii, a więc
wspieranie innych gospodarek. Same
źródła odnawialne, tak mocno promowane przez niektórych polityków z Brukseli,
nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania energetycznego całego kontynentu.
- Miejmy nadzieję, że Deklaracja
pozwoli wstrzymać realizację szalonych
pomysłów Brukseli z Pakietem Klimatycznym i „energetyczną mapą drogową” na czele. Plany „dekarbonizacji” Unii
Europejskiej, a więc zamknięcia kopalń
i elektrowni węglowych, to coś szalenie
groźnego, a przy tym abstrakcyjnego,

nia obecnego sporu dojdziemy do
prawdy tej właściwej.
A jeśli prawda będzie taka
jakiej wszyscy się spodziewają, czyli brutalna?
Na jednym z ostatnich
spotkań, jeden z członków zarządu rzucił na
odchodnym, że należałoby się zastanowić
nad



nawet jak na unijne standardy - mówi
Krzysztof Leśniowski z górniczej
„Solidarności”, wieloletni uczestnik prac
Komisji Sektorowej Dialogu Społecznego. - Czas na porzucenie wzajemnych
niechęci pomiędzy związkowcami i
pracodawcami. Pracownicy i zarządzający spółkami węglowymi jadą tutaj
„na jednym koniu”. Jeśli wspólnie nie
sprzeciwimy się unijnym planom, sektor wydobywczy zostanie z premedytacją zlikwidowany, co spowoduje utratę
pracy przez setki tysięcy ludzi, wzrost
cen energii dla gospodarstw domowych
nawet do 300 procent i ogólną zapaść
wielu regionów Europy. Unia Europejska
jako całość przestanie być też konkurencyjna wobec gigantów takich jak
Indie czy Chiny, stawiających od lat na
rodzime surowce i czerpiących z tego
wymierne korzyści.
mj

PKW SA Dymisje w zarządzie

Holdingu 8-procentowego wzrostu wynagrodzeń na 2012 r.
A co z problemem premii
motywacyjnych, których pracownicy zostali pozbawieni w
niektórych kopalniach wbrew
zawartym ustaleniom?
Spór dotyczący premii motywacyjnych nie został rozstrzygnięty. Nie spisaliśmy jednak
problemu na straty. Pozbawianie
ludzi premii było działaniem aroganckim, pozbawionym podstaw
prawnych. Perfidią jest także łamanie własnych wytycznych dotyczących premii na jednej z kopalń.
Pracownicy zamiast otrzymać należną premię wynikającą z zasad
ustalonych przez zarząd otrzymali jedynie określoną jej część. To
są sytuacje patologiczne, których
nie możemy tolerować. Jednym z
postulatów we wszczętym właśnie
sporze zbiorowym będzie całkowite wycofanie się z motywacyjnego
systemu wynagrodzeń, który został wprowadzony wbrew Holdingowej Umowie Zbiorowej.
8-procentowa podwyżka
w spółce, która ledwo dyszy
wydaje się czystym szaleństwem?
Jeżeli firma wykazuje kilka lat
z rzędu zysk, to oznacza, że jej sytuacja nie jest taka zła.
Chyba żartujesz?
W Katowicki Holdingu Węglowym funkcjonują dwie sprzeczne
ze sobą prawdy, którymi zarządzający spółką posługują się w zależności od sytuacji. Jedna mówi, że
sytuacja firmy nie jest zła, jest co
najmniej stabilna. Taka prawdę
objawił nam całkiem niedawno
wiceprezes ds. ekonomicznych
podczas spotkania podsumowującego rok, które odbyło się w
kopalni „Staszic”. Kiedy jednak
przychodzi do rozmów na temat
wzrostu płac sytuacja się odwraca. Jednak jest źle, bardzo źle, słyszymy, że może nawet zabraknąć
pieniędzy na wypłaty. Mam nadzieję, że wreszcie w trakcie trwa-

zawieszeniem Holdingowej Umowy Zbiorowej, a wiadomo, że zawieszenie umowy to eliminacja
barbórek, czternastek, odpraw
emerytalnych i wielu innych dodatkowych składników płacowych. Początkowo traktowałem te
słowa jako żart, ale obawiam się,
że były to słowa wypowiedziane
całkiem na poważnie, gdyż prezes
Łój podczas posiedzenia zespołu
trójstronnego oświadczył, iż spółka zamierza dokonać znaczących
oszczędności na kosztach pracy.
Równie śmiało może to oznaczać
także plan zwolnień grupowych.
A może za tymi słowami
krył się plan likwidacji Rychu
Wujek i związanych z tą decyzją zwolnień?
Pytaliśmy zarząd o przyszłość
kopalni Wujek, ale jedyna odpowiedź jaką uzyskaliśmy jest taka,
że na chwilę obecną nie ma żadnych decyzji, co też oznacza, że
przyszłość kopalni jest niepewna.
Sytuacja w jakiej się znaleźliście, jako spółka, odnoszę wrażenie, że zradykalizowała Twoją postawę?
Co masz na myśli?
Myślę, że coraz mniej ufnie podchodzisz do zapewnień zarządu Holdingu, że
co by nie było to i tak będzie
dobrze?
Jeszcze do niedawna mieliśmy
podstawy do optymizmu, spółka
szykowała się do giełdy, kopalnie
Holdingu wydobywały łącznie na
dobę ok. 50-60 tys. ton wysokiej
jakości węgla. Ale okazało się,
że w tym samym czasie zamiast
inwestować, zjadaliśmy własny
ogon, bo przez ostatnie 3 lata zaniechano robót chodnikowych
na łączną wielkość 50 km. Nagle
okazało się, że niektóre kopalnie
zostały z jedną ścianą. Nie można
wszystkiego zrzucać na zjawiska
niezależne. Są to, moim zdaniem,
zaniedbania lub świadome działania zmierzające do celu mi nie
znanego. Jak mam więc ufać temu

zarządowi?
Co dalej? Jaka twoim zdaniem rysuje się przyszłość
przed Katowickiem Holdingiem Węglowym?
Jest coraz mniej powodów do
optymizmu. Z naszego punktu
widzenia trzeba zrobić wszystko,
by ok. 19,7 tys. osób nie straciło
pracy.
Wyobrażasz sobie sytuacją porównywalną do tej, która miała miejsce w Czechowicach-Dziedzicach,
gdzie
niechcianą kopalnię Silesia
przejął prywatny inwestor?
Czasami odnoszę wrażenie, że
wydarzenia w Holdingu zmierzają ku podobnemu rozwiązaniu.
Mamy wiele przykładów w Polsce,
kiedy to doprowadzano dobre firmy na skraj upadłości, by następnie sprzedać je za psie pieniądze.
Przypomnę jednak, że zgodnie ze
strategią dla górnictwa węgla kamiennego jedyną na dziś akceptowalną formą prywatyzacji spółek
węglowych jest ścieżka giełdowa i
tego będziemy się trzymać.
Rozmawiał: Jacek Srokowski

Bez satysfakcji
24 lutego br., z zajmowanego stanowiska zrezygnował prezes Południowego Koncernu Węglowego Andrzej Szymkiewicz. Tydzień później, 2 marca br. do dymisji Tadeusz Bożek, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. pracy. Rada Nadzorcza PKW podjęła już decyzję o wszczęciu postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu - dyrektora naczelnego
oraz wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. handlowych.
Trudno jednoznacznie ocenić motywy decyzji właścicielskich, bowiem
dla wszystkich jest jasne, że ani prezes
Szymkiewicz, ani wiceprezes Bożek nie
zrezygnowali z zajmowanych stanowisk
z własnej woli, ale zostali o to „poproszeni” przez czynnik wyższy.
Faktem jest, że w Południowym Koncernie Węglowym od dłuższego czasu
nie działo się najlepiej. Spada wydobycie
węgla, rosną statystyki wypadkowości, a
za tym wszystkim wzrasta napięcie społeczne. „Solidarność” od dłuższego czasu
wskazywała problemy. Nie wszystkim się
to podobało, zwłaszcza zarządowi spółki, który postanowił „uciszyć” związek, a
zwłaszcza jego szefa Waldka Sopatę. Doszło do tego, że wspomniany wiceprezes
postanowił pozbyć się ze spółki Sopaty.
Działania te były jednak podejmowane

wbrew prawu, co znalazło potwierdzenie
w wyroku sądowym. Sąd oddalił powództwo pracodawcy przeciwko przewodniczącemu „Solidarności”. Sprawę dość
dobrze opisywaliśmy, więc nie będziemy
wchodzić w jej szczegóły. Ktoś ze ścisłego kierownictwa spółki grupy Tauron, zauważył podczas spotkania ze stroną społeczną, że to absolutna porażka – raz, że
do sprawy w ogóle musiało dojść, dwa,
że została ona w tak ewidentny sposób
przerżnięta przez pracodawcę.
Można więc w pewien sposób interpretować rozstrzygnięcia personalne
w PKW jako triumf „Solidarności”, z
którego jednak związek nie czerpie satysfakcji. Zadowolenie czerpać będzie
tylko wtedy, gdy sprawy w spółce pójdą
w dobrym kierunku dla załogi.
jac

W KHW orkiestra gra…
Katowicki Holding Węglowy coraz bardziej przypomina tonącego Titanica, na którym zamiast sprawnej akcji ratunkowej widzimy
muzyków przygrywających do aktu ostatecznego. Takie było moje
pierwsze, nieodparte wrażenie kiedy poznałem wyniki wyborów
przedstawicieli załogi do rady nadzorczej spółki. Zastanawiałem
się, jak to jest, że górnicy, którym towarzystwo z Damrota od pewnego czasu radykalnie tnie po premiach, oddają swoje głosy na
dwóch pracowników biura zarządu, bądź co nie bądź zaufanych
ludzi wiceprezesa Waldemara Mroza, który jako członek zarządu
jest co najmniej współodpowiedzialny za ten stan rzeczy. Dziwne?
Nie, w każdej innej spółce byłoby to dziwne, w Holdingu takie cuda
się dzieją od dłuższego czasu.
Jest wprawdzie pewien postęp, bo wreszcie także zarząd
KHW zauważył, iż sytuacja spółki jest trudna.
Podczas ostatniego posiedzenia zespołu trójstronnego
ds. bezpieczeństwa socjalnego górników prezes KHW Roman

Łój przyznał, że sytuacja holdingu jest wprawdzie trudna, acz
nie beznadziejna. znajduje się pod kontrolą. I co z tego, że zapowiada się, że wydobycie w tym roku będzie znów mniejsze
od zakładanego i to o blisko pół miliona ton. Znów jednak nikt
personalnie za to nie odpowiada, znów wszystkiemu winna
jest natura. Za chwilę okaże się, że ciśnienie atmosferyczne
było niesprzyjające myśleniu i działaniu.
Roman Łój w słowie skierowanym do załogi rzekł: rozpoczął się dla nas rok trudnych wyzwań. Retoryka to iście
gierkowska. Zdałoby się jeszcze zakończyć ów wywód zawołaniem: Pomożecie?! Nie wiem jak inni, ale my oczywiście pomożemy. Zarząd KHW może jak zwykle liczyć na obiektywną
ocenę swoich działań na łamach Solidarności Górniczej.
jac
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„BOBREK-CENTRUM” Wystawa fotograficzna poświęcona pontyfikatowi Jana Pawła II

Bóg zapłać

Od początku marca w cechowni KWK „Bobrek-Centrum” Ruch „Bobrek” można
oglądać wystawę fotograficzną poświęconą pontyfikatowi papieża Jana Pawła
II. Otwarcia ekspozycji dokonał biskup-senior diecezji gliwickiej Kościoła
rzymskokatolickiego ksiądz Jan Wieczorek przy udziale Zbigniewa Gretki,
jej kustosza. Podczas uroczystości lider zakładowej „Solidarności” Jarosław
Grzesik wręczył duchownemu pamiątkową statuetkę - wyraz wdzięczności za
zaangażowanie w obronę kopalni przed likwidacją.

ZG SOBIESKI Akcja krwiodawców

Honorowi górnicy

W piątek, 2 marca, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” zorganizowała akcję krwiodawczą
dla pracowników kopalni. Na placu przed szybem „Piłsudski” zaparkował specjalny ambulans z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ostatecznie udało się zebrać 22 litry krwi od 44 honorowych dawców, choć chętnych (a niedopuszczonych ze względów zdrowotnych) było 65. Podobne akcje będą się teraz
odbywać regularnie, co dwa miesiące.
Akcje oddawania krwi przez górników
odbywały się dotąd spontanicznie, dwa
lub trzy razy w roku. Teraz rzecz postanowiono uporządkować i powołać Klub
Honorowych Dawców Krwi przy ZG
„Sobieski”. Kierownictwo Klubu utworzyli sami pracownicy jaworznickiej
kopalni, a na jego czele stanął Dariusz
Piechowicz, wiceprzewodniczący zakładowej „S”.
- Zachęcamy wszystkich pracowników ZG „Sobieski”, którzy oddają
krew, aby zgłaszali się do biura NSZZ
„Solidarność” na szybie „Piłsudski”
i zgłaszali ten fakt - namawia świeżo

fowie jak m.in. osobisty fotograf
Jana Pawła II Arturo Mari, Adam
Bujak, Grzegorz Gałązka, Ryszard
Rzepecki, Sylwester Adamczyk,
Mieczysław Żbik i Jacek Maria
Stroka.
Wizyta biskupa Wieczorka,
który dokonał oficjalnego otwarcia
wystawy, stała się pretekstem do
złożenia podziękowań byłemu już
ordynariuszowi diecezji za wsparcie udzielone bytomskim górnikom,
którzy kilka miesięcy temu walczyli
o dalszy byt swojego zakładu pracy.
- Nie tak dawno, pamiętacie wszyscy, jak to wyglądało, prezydent naszego miasta zakwestionował plan
ruchu kopalni, zakwestionował
naszą przyszłość, a w zasadzie - już
teraźniejszość. I to dzięki wsparciu,
nie tylko duchowemu, ze strony
księdza biskupa, możemy dzisiaj
mówić o tym, że bezpiecznie fedrujemy, że roztacza się przed nami
wizja normalnej przyszłości. Za to
wszystko, księże biskupie, serdeczne „Bóg zapłać” - mówił w imieniu
załogi KWK „Bobrek-Centrum”
przewodniczący Komisji Zakładowej „S” Jarosław Grzesik, przekazując wieloletniemu zwierzchnikowi diecezji statuetkę, symbol
górniczej wdzięczności.
Zdjęcia i tekst: Marek Jurkowski

Jonak:

To może być najtrudniejszy
pojedynek w karierze
Już za niecały miesiąc, 21 kwietnia, pięściarz z NSZZ „Solidarność” skrzyżuje rękawice z Meksykaninem Saulem Romanem, by
bronić pasów WBC Baltic oraz WBA Intercontinental w kategorii
junior średniej. Gala z udziałem Jonaka odbędzie się w hali zabrskiego MOSiR-u.
upieczony prezes. - Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować dyrekcji
ZG „Sobieski” za udostępnienie parkingu przed szybem „Piłsudski” oraz
zabezpieczenie akcji, a szczególne
podziękowania kierujemy oczywiście
do tych, którzy zdecydowali się na oddanie krwi. Wszystkim serdeczne „Bóg
zapłać” - dodaje.
Kolejną akcję krwiodawczą w Jaworznie zaplanowano na 11 maja.

Fot. Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”

Wystawa od ponad trzech lat
pojawia się w różnych częściach
Polski. Jej tytuł, „Cóż powiedzieć,
żal odjeżdżać”, nawiązuje do słów
wypowiedzianych przez Jana Pawła II w sierpniu 2002 roku, gdy na
lotnisku Kraków-Balice na zawsze
żegnał się z ojczystym krajem.
Inauguracja ekspozycji zgromadziła ponad sto osób, głównie
pracowników kopalni. Obecni byli
również przedstawiciele dyrekcji
zakładu oraz muzycy z Górniczej
Orkiestry Dętej „Bytom” pod batutą Jerzego Słodczyka, którzy zapewnili wydarzeniu profesjonalną
oprawę muzyczną.
Kilkadziesiąt eksponowanych
fotogramów, opatrzonych podpisami przygotowanymi przez Katolickie Centrum Kultury w Krakowie,
przedstawia całe życie Karola Wojtyły. Mamy zatem ujęcia z pielgrzymek do Polski, spotkań z wiernymi
w bardziej kameralnym gronie czy
poruszającej modlitwy przy żoliborskim grobie księdza Jerzego Popiełuszki, ale też mniej oficjalnych
sytuacji, jak choćby narciarskich
wypraw Karola Wojtyły. Ostatnie
zdjęcia przedstawiają wydarzenia
towarzyszące śmierci papieża i pogrzeb, który zgromadził setki tysięcy ludzi z całego świata.
Autorami zdjęć są tacy fotogra-

mj

Po efektownym zwycięstwie nad Sebastianem Skrzypczyńskim podczas
marcowej gali w Raciborzu na Damiana czeka przeciwnik, który do tej pory
nie przegrał, a na 43 stoczone walki 34
wygrał, w tym 29 przed czasem (9 zremisował). Jonak w zawodowym ringu
pojawiał się 33 razy, z czego 32 razy
triumfował (21 przed czasem).
Zdaniem Damiana, to będzie jedna
z najtrudniejszych walk w jego karierze.
Zakontraktowany na 8 rund pojedynek
ma być ostatnim etapem przygotowań
przed najważniejszym pojedynkiem,

do którego powinno dojść pod koniec
roku. Jonakowi marzy się konfrontacja
z Saulem Alvarezem, czołowym zawodnikiem wagi junior średniej.
Saul Roman to nie pierwszy zawodnik z Meksyku, który stanie naprzeciw
Damiana. Półtora roku temu, podczas
gali w Legionowie, Jonak jednogłośnie
pokonał 33-letniego Jose Luisa Cruza.
Inną gwiazdą kwietniowej gali Wojak Boxing Night będzie Dawid „Cygan”
Kostecki.
Ceny biletów od 60 zł.

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

4
M A R Z E C 2 0 1 2 S O LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie haseł w styczniowych krzyżówkach: „Czasem jest o wiele więcej kamieni milowych niż mil”. Nagrody wylosowali: Joanna Szafron Goczałkowic-Zdrój, Radosław Rakowicz z Gliwic oraz Krystian Marek z Libiąża. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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SYLWETKI

KNURÓW Reprezentant Polski wśród górników

Futsal to nie futbol

Tomasz Dura, 24-letni górnik z kopalni „Knurów”, członek „Solidarności”
ma za sobą pierwsze występy w reprezentacji Polski w futsalu.
Dla Tomka 2012 rok zaczął się
bardzo obiecująco, jego drużyna
Rekord Bielsko-Biała pewnie zmierza w ekstraklasie po wicemistrzostwo Polski (raczej nie ma szans, by
wyprzedzić drużynę Wisły Krakbet
Kraków), on sam z 15 trafieniami
jest liderem strzelców swojej drużyny oraz wiceliderem rozgrywek
ekstraklasy, a żeby tego było mało,
w jednym z tegorocznych spotkań
reprezentacji Polski zaliczył trafienie w meczu towarzyskim z Belgią.
Szkoda tylko, że futsal nie cieszy się podobną popularnością co
futbol, bo pewnie wówczas Tomek
nie musiałby łączyć swojej sportowej pasji z pracą zawodową.
- No cóż, z czegoś trzeba żyć.
Zwykle kończę pracę o godz. 14.30,
a już o 16 muszę wyjeżdżać na trening do Bielska-Białej i tak praktycznie wygląda cały mój tydzień.
Tomek pracuje w kopalni „Knurów” od 4 lat, jest zatrudniony na
dole, w tzw. przygotówkach, gdzie
nikt sportowcowi nie daje taryfy
ulgowej. On sam, choć przyznaje,
że nie jest łatwe pogodzenie pracy
z karierą sportową, nie wyobraża
sobie innego życia.
- Piłka towarzyszyła mi od zawsze, odkąd tylko pamiętam. Koledzy interesowali się komputerami,
samochodami, a mnie w głowie
była tylko piłka.
Początki sięgają czasów, kiedy
jako jeszcze kilkuletni bajtel trafił
do trampkarzy Concordii Knurów,
pod czujne oko trenera Bernarda
Kapiczki. Jeszcze przed ukończeniem 18 lat trafił do drużyny startującej w śląskiej lidze juniorów,
gdzie był najmłodszym zawodnikiem. To wówczas koledzy z drużyny namówili go do gry na hali. I

tak zaczęła się jego przygoda z futsalem.
Zebrali się w kilka osób, by
zmierzyć się z innymi drużynami
w knurowskiej lidze halowej, która
cieszy się w mieście sporą popularnością. Drużyna nazywała się
Intermarche, od nazwy sponsora,
czyli sieci sklepów. W trakcie tejże
współpracy sponsor zaproponował
im udział w śląskiej lidze piątek.
Tak się złożyło, że już na starcie
wygrali rozgrywki. Wtedy też Tomka wypatrzył Leszek Latacz trener
futsalowej reprezentacji młodzieżowej. Szybko stał się jej etatowym
graczem, zagrał m.in. w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2008
U-21, rozgrywanych w Krośnie.
W ten sposób na dobre związał
się z futsalem, początkowo łącząc
treningi w Concordii z grą na hali.
Jednak trzy lata temu musiał dokonać wyboru: zwykła piłka czy halowa? Wszedł bowiem w życie przepis uniemożliwiający łączenie hali
ze zwykłym boiskiem, na poziomie
profesjonalnych rozgrywek.
Futsal z pozoru wydaje się być
podobny do piłki nożnej rozgrywanej na boisku. Jednak różnic jest aż
nadto. Nawierzchnia oraz wielkość
boiska wymusza zupełnie inną taktykę i reguły gry.
- Gra na hali toczy się w ciągłym ruchu, gramy po czterech zawodników w polu plus bramkarz,
zmieniamy się co trzy minuty. Na
zwykłym boisku gra w drużynie 11
zawodników, można momentami
odpocząć, na hali jest to niemożliwe, cały czas trzeba być przy grze.
Na dużym boisku obowiązuje zupełnie inna taktyka, gdyż na większej przestrzeni piłkarze są inaczej
ustawieni. Sama piłka jest także

inna, na hali jest mniejsza, co powoduje, że gracz posługuje się inną
techniką. Dla przykładu strzały na
bramkę oddawane są głównie ze
szpica – Tomek tłumaczy różnice.
Seniorską karierę Tomek rozpoczął w miejscowej drużynie UPOS
Komart Knurów (I liga), skąd następnie na krótko trafił do Gwiazdy Ruda
Śląska, występującej już w ekstraklasie. Po kilku miesiącach spędzonych
w rudzkim klubie trafił na zasadzie
wolnego transferu do obecnego zespołu Rekordu Bielsko-Biała, czołowej drużyny futsalowej w Polsce.
Futsal w Polsce, choć obecny od
ponad 20 lat, wciąż jest rozwijającą się dziedziną sportu. Rozgrywki ligowe odbywają się na trzech
szczeblach od ekstraklasy do II ligi,
niezależnie od rozgrywek środowiskowych. Futsal uprawia kilka
tysięcy zawodników, jednak tylko
piłkarze dwóch zespołów - Akademia Futsal Club Pniewy i Wisła
Krakbet Kraków – mogą pochwalić się zawodowymi kontraktami.
Reszta zawodników to amatorzy łączący pracę zawodową z grą w futsal. I choćby z tego względu obecność Rekordu na pozycji wicelidera
ekstraklasy jest pewnym zaskoczeniem. Niewątpliwie duża w tym zasługa Tomka Dury.
Tomek ma dopiero 24 lata, więc
najlepsze lata kariery ma przed
sobą. Kto wie, może po młodego
zawodnika z Knurowa zgłoszą się
zawodowe drużyny, choć on sam
nie ukrywa, że czasami korci go, by
wrócić na boisko trawiaste.
- Zwłaszcza w takich chwilach
jak te, kiedy robi się na zewnątrz
ciepło, czuć wiosnę.
Jacek Srokowski

