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Komu zależy, by nowy 
układ nie powstał?

Spróbujemy zastanowić się nad pytaniem, kto ponosi 
winę, że po raz kolejny zaczynamy prace nad nowym, jed-
nolitym układem zbiorowym pracy od regulaminu obrad, 
kto po raz kolejny powoduje, że miesiące i lata wspólnej 
pracy i uzgodnień po raz kolejny lądują w przysłowiowym 
koszu. Nie sprawdziły się negocjacje zbiorowe w trybie 
kodeksowym, po raz kolejny zrywa się rozmowy w ra-
mach ograniczonego do paru osób zespołu roboczego, 
ale także w sytuacji, gdzie do rokowań przystępuje w 
pełni umocowana reprezentacja związków zawodowych 
działających w JSW, gdzie są reprezentowane zgodnie z 
prawem wszystkie reprezentatywne organizacje związko-
we. Dlaczego tak się dzieje i komu tak naprawdę zależy na 
tym, aby nowy układ nie powstał?

Na szlaku afer Minął pewien czas od tajemniczej śmierci Andrzeja 
Jagiełły, biznesmena z branży górniczej, który był kluczowym 
świadkiem w mega aferze korupcyjnej w polskim górnictwie. 
Po jego śmierci szanse na ukaranie skorumpowanych person    

z górniczego (pół)światka są znikome.
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Nie powtórzyć błędu sprzed lat,
czyli apel o weto wobec „drugiego Pakietu Klimatycznego”
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Ukraina nie wróci do Rosji
PRZEByWAJącA w Polsce grupa aktywistów z kijowskiego Majdanu 21 marca spotkała się z przewodniczącym 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą oraz z szefem śląsko-dąbrowskiej „S” Dominikiem Kolorzem. 
Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń z przedstawicielami Solidarności na temat przemian ustro-
jowych oraz budowania struktur demokratycznego państwa.

Protestował przeciwko po-
lityce prezydenta Ukrainy Wiktora 
Janukowycza na kijowskim Maj-
danie Niepodległości. Gdy w jego 
kierunku rzucono granat, chciał go 
odrzucić, ale nie zdążył. Eksplozja 
pozbawiła go połowy ręki. Mowa o 
Andriju Żupnyku (na zdjęciu), in-
formatyku ze Lwowa i aktywnym 
członku Samoobrony Majdanu, 
który przyjechał na leczenie do 
szpitala w Łęcznej. Tam odwiedzili 
go związkowcy, m.in. z NSZZ „Soli-
darność” Lubelskiego Węgla „Bog-
danka” SA, przekazując moralne 
wsparcie i drobny upominek.

Od tamtego feralnego dnia mi-
nął równy miesiąc. - Chwyciłem 
granat ciśnięty w naszą stronę, ale 
nie zdążyłem go odrzucić tam skąd 
przyleciał. Wybuchł mi w dłoni i... 
zostałem bez kawałka ręki: prawie 

Wsparcie dla 
protestujących

- Dzisiaj rano podpisane zostało 
wstępne porozumienie o stowarzy-
szeniu Ukrainy z Unią Europejską. 
My rozmawialiśmy o sprawach go-
spodarczo-społecznych i politycznych 

– zaznaczył Piotr Duda. Podkreślił, że 
w ciągu 25 lat transformacji gospodar-
czej w Polsce popełnionych zostało 
wiele błędów, na które związkowcy 
chcieliby uczulić Ukraińców.

Andrij Gabrov, wiceszef Sa-
moobrony Majdanu podziękował 
przedstawicielom Solidarności za 
słowa wsparcia i pomoc material-
ną. - Od początku rewolucji tylko 
Polska nas wspierała – powiedział 
Gabrov. Przypomniał, że Solidar-
ność wysłała do Kijowa transport 
z odzieżą i żywnością oraz leki. - 
Każdy Ukrainiec jest wdzięczny Po-
lakom za tę pomoc – dodał wiceszef 
Samoobrony Majdanu. Podzięko-
wał także za możliwość korzystania 
z polskich doświadczeń z okresu 
transformacji. - Jeżeli Ukraina po-
wstała z kolan, to z powrotem do 
Rosji nie wróci. Każdy Ukrainiec 
dobrze wie, że kierunek jest tyl-
ko jeden, w stronę Europy. Ale też 
każdy Ukrainiec zdaje sobie spra-
wę, że to, iż Ukraina wstąpi do Unii 
Europejskiej, nie oznacza, że jutro 
będzie raj – powiedział Gabrov.

Z kolei Andrij Dubas, doradca 
prezesa Narodowego Banku Ukra-
iny nawiązał do trudnej sytuacji, w 
jakiej znaleźli się mieszkańcy Kry-
mu i wschodniej części tego kraju. 
Zaznaczył, że ci ludzie nie mają 
dostępu do rzetelnych informacji. 
- Oni teraz nie wiedzą, gdzie im bę-
dzie lepiej – z Rosją czy z Unią Eu-
ropejską – powiedział.

20 marca goście z Ukrainy 
zwiedzili Muzeum Izbę Pamięci 
Kopalni Wujek i złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem-Krzyżem upamiętnia-
jącym pomordowanych górników. 
Odwiedzili także Jastrzębie-Zdrój, 
gdzie spotkali się z przedstawicie-
lami jastrzębskiej Solidarności.

Aga

Pikieta Solidarności pod am-
basadą Rosji s. 12

Górnicze wsparcie 
dla bojownika z Majdanu

JEŚLI się temu rządowi nie wydrze 
czegoś z gardła, to on sam nic nie da 
– mówił Piotr Duda, szef „Solidarno-
ści”, który w poniedziałek spotkał się 
z protestującymi w Sejmie rodzicami 
dzieci niepełnosprawnych. Deklarując 
wszelkie możliwe wsparcie, w tym 
eksperckie, przewodniczący dodał – 
musicie trwać, bo jak stąd wyjdziecie, 
to nikt was już tu nie wpuści.

Piotr Duda pojawił się w Sej-
mie na zaproszenie protestujących. 
Szef Związku wskazał, że są środki 
w budżecie na zaspokojenie choć 
części roszczeń opiekunów niepeł-
nosprawnych. Chodzi o ponad 4 mld 
zł zamrożone przez ministra finan-
sów pieniądze na Funduszu Pracy, 
z których można zgodnie z prawem 
zapłacić składki na ubezpieczenia 
społeczne.

W środę odbędzie się posiedzenie 
komisji sejmowej, która zgodnie z de-
klaracją premiera Donalda Tuska zaj-
mie się propozycją nowelizacji ustawy 
o świadczeniach dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Pojawią się tam 
eksperci „Solidarności”. Związek po-
stuluje, aby wysokość świadczeń od-
nieść do przeciętnego wynagrodzenia, 
a nie do płacy minimalnej.

– Płaca minimalna to wynik nego-
cjacji i decyzji politycznych, tymcza-
sem przeciętne wynagrodzenie wynika 
ze stanu gospodarki – zwracał uwagę 
na briefingu po spotkaniu z opiekuna-
mi Piotr Duda. Jak powiedział, prote-
stujący w Sejmie opiekunowie mogą 
liczyć na wszelką niezbędną pomoc 
Związku. 

jm

do łokcia. Na nieszczęście 
była to lewa ręka, a ja jestem 
leworęczny – opisywał swój 
dramat 37-letni lwowiak.

Trafił do szpitala w 
Łęcznej. Tam przeszedł 
operację. Podczas krótkiej 
rekonwalescencji po prze-
bytej operacji znalazł czas, 
by dwukrotnie spotkać się z 
przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” LW 
„Bogdanka” SA Antonim 
Pasiecznym i byłym liderem 
„Solidarności” w nieistnie-
jącym już Zakładzie Robót 
Górniczych Zbigniewem 
Grucą. - Koledzy przekazali 
Andrijowi dość praktyczną 

w tych tragicznych okolicznościach 
rzecz, jaką jest elektryczna maszyn-
ka do golenia. Pamiętajmy, że stra-
cił on fragment ręki lewej, a więc 
tej, którą miał bardziej sprawną. 
Ponadto otrzymał od związkowej 
delegacji koszulkę górniczej „So-
lidarności” - relacjonuje Czesław 
Brzyski, wiceprzewodniczący „S” z 
„Bogdanki”.

Konkretną pomoc zaoferowa-
ła sama kopalnia, która wspierać 
będzie dalsze leczenie bojownika z 
Majdanu. Za dwa miesiące Andrij 
Żupnyk wróci, by otrzymać „pierw-
szą” nową rękę wykonaną na pod-
stawie pomiarów dokonanych przez 
specjalistów zajmujących się sprzę-
tem rehabilitacyjno-ortopedycz-
nym. Po kolejnych kilku miesiącach 
dostanie stałą protezę. 

mj

czy Putin 
uwali pakiet 
klimatyczny?
WłAŚcIWIE to powinniśmy Putino-
wi postawić flaszkę. Imperialistycz-
ne zapędy Wołodii sprawiły, że wę-
giel zyskał w Polsce zupełnie inny 
wymiar. Kiedy przez lata powtarza-
liśmy, jako środowisko górnicze, że 
węgiel gwarantuje Polsce niezależ-
ność energetyczną spotykaliśmy 
się z drwiną wielu komentatorów, że 
to niby tylko wyświechtana śpiewka 
lobby węglowego. 

Sytuacja na Ukrainie sprawiła, 
że bezpieczeństwo energetyczne 
Europy zawisło na włosku. Póki co 
gazowy pistolet Putina jest wycelo-
wany w Ukrainę i pewnie za chwilę 
Wołodia naciśnie na spust. Ga-
zprom stwierdził bowiem, że zniż-
ki ceny na gaz od kwietnia już nie 
będzie. Będzie to mocny cios w go-
spodarkę Ukrainy (uzależnioną od 
rosyjskiego gazu), która i tak stoi 
na skraju katastrofy. Kto kolejny po 
Ukrainie? Polska i Litwa, bo to my 
rzekomo szkoliliśmy bojowników z 
Majdanu?

Nagle zatem okazało się, że 
bezpieczeństwo energetyczne to 
cenny kapitał. Nawet Radzio Si-
korski chwali na swoim Faceboo-
ku prace nad zgazowaniem węgla, 
jakie trwają obecnie w katowickiej 
kopalni Wieczorek.

Niestety, wykorzystanie węgla 
jest ograniczane przez absurdalne 
unijne przepisy mające rzekomo 
zapobiegać zmianom klimatycznym 
– rzekomo, bo tak naprawdę przepi-
sy te mają pompować dziurawy jak 
rzeszoto budżet Unii Europejskiej 
pieniędzmi z opłat za emisję dwu-
tlenku węgla.

Polska racja stanu przemawia 
za tym, by premier Donald Tusk za-
wetował propozycję Komisji Euro-
pejskiej dotyczącą dalszej redukcji 
emisji CO2 a nawet wycofał się z 
realizacji zapisów związanychz pa-
kietem klimatycznym. Solidarność 
od dawna powtarza, iż pakiet będzie 
miał fatalne konsekwencje nie tylko 
dla sytuacji materialnej wszystkich 
Polaków, ale także dla konkuren-
cyjności całej polskiej gospodarki. 
Problem pakietu klimatycznego był 
dotychczas bagatelizowany przez 
rząd Donalda Tuska. Można było 
odnieść wrażenie, że podchodzi on 
do sprawy na zasadzie - a jakoś to 
będzie. Teraz widać, że jakoś to nie 
będzie. Brak stanowczej polityki 
skończy się katastrofą dla Polski. 
Powiedzmy sobie szczerze, skoro 
Brytyjczycy mogą radzić sobie bez 
euro to i my spokojnie poradzimy 
sobie bez pakietu.
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Bez względu na barwy polityczne... 
Prof. Adam Gierek z SLD i Konrad Szymański z 
PiS to pierwsi polscy eurodeputowani, którzy 
odpowiedzieli na apel Solidarności o odrzucenie 
tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycz-
nego. Europosłowie napisali do autorów apelu 
Dominika Kolorza, szefa śląsko-dabrowskiej 
Solidarności i Kazimierza Grajcarka, szefa Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki, że popierają 
inicjatywę związku.

Prof. Adam Gierek w obszernym liście podkre-
ślił, że jest od początku krytycznie nastawiony do 
pakietu klimatyczno-energetycznego i aktywnie 
wraz z grupą eurodeputowanych SLD-UP aktyw-
nie sprzeciwia się wszelkiemu zaostrzeniu rygorów 
związanych z ograniczaniem emisji CO2. Jego zda-
niem polski rząd powinien pakiet zawetować. - Ży-
czę Panom powodzenia w konstruktywnym nacisku 
na nasz rząd w w/w sprawie – napisał prof. Gierek.

W podobnym tonie odpowiedział eurodeputo-
wany PiS Konrad Szymański. - W pełni zgadzam 
się z tezami zwartymi w Państwa Apelu. Polska 
nie może zgodzić się na dalsze zaostrzanie polityki 
klimatycznej. Ze swej strony mogę zapewnić, że 
posłowie PiS w Sejmie, jak i w Parlamencie Eu-
ropejskim będą aktywnie sprzeciwiali się planom 
Brukseli w tej sprawie – zapowiedział Szymański. 
- Państwa presja na polityków wszystkich partii 
jest bardzo ważna. Wszyscy, którzy stykają się 
ze sprawą polityki klimatycznej z polskiej strony 
powinni wiedzieć, że ta sprawa ma znaczenie stra-
tegiczne dla naszego kraju – podkreślił eurodepu-
towany.

Drugi pakiet to przygotowany przez Komi-
sję Europejską dokument pt.  „Ramy polityczne 
na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i ener-
gii”. Zawiera m. in. propozycję redukcji emisji 

dwutlenku węgla o 40 proc. do roku 2030 oraz 
zwiększenia udziału energii z odnawialnych źró-
deł w miksie energetycznym do 27 proc. Zdaniem 
Solidarności to propozycje zabójcze nie tylko dla 
polskiego przemysłu, ale również dla małych 
firm. Oznaczają utratę setek tysięcy miejsc pracy. 
Skutki pakietu uderzą również w ciepłownictwo 
komunalne i w budżety domowe Polaków, bo pro-
ponowane przez KE cele oznaczają drastyczny 
wzrost cen energii.

– Apelujemy do wszystkich polskich depu-
towanych w Parlamencie Europejskim, aby bez 
względu na barwy polityczne twardo stanęli w 
obronie przyszłości polskiej gospodarki, polskie-
go społeczeństwa i podjęli zdecydowane działania 
mające na celu zawetowanie drugiego pakietu. 
NSZZ Solidarność będzie uważnie przyglądać się 
Waszym działaniom w tej fundamentalnej dla pol-

skiej gospodarki kwestii i przedstawi obywatelom 
ocenę efektów Waszej pracy. Jesteśmy przekona-
ni, że to, jaką postawę przyjmą polscy europarla-
mentarzyści i ich ugrupowania wobec drugiego 
pakietu, będzie miało kluczowe znaczenie podczas 
zbliżających się wyborów do Parlamentu Europej-
skiego – podkreślili przedstawiciele Solidarności 
w apelu skierowanym do każdego z 51 polskich 
europosłów.

Na początku lutego Parlament Europejski po-
parł w niewiążącej rezolucji cel 40-procentowej 
redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. 
Opowiedział się też za celami zwiększenia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 30 procent w 
2030 roku i zwiększenia efektywności energetycz-
nej o 40 procent. 341 europosłów było „za”, 263 
- „przeciw”, a 26 wstrzymało się od głosu. 

Ny

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

Apel o weto 
wobec drugiego Pakietu

Marcowy szczyt przywódców 
państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (UE) nie przyniósł w tej 
kwestii rozstrzygnięć, bo został 
zdominowany przez temat kon-
fliktu rosyjsko-ukraińskiego. Do 
kolejnych rozmów na ten temat ma 
dojść w październiku.

Po zakończeniu szczytu pre-
mier Donald Tusk poinformował, 
że przywódcy wezwali Komisję Eu-
ropejską (KE) do przedstawienia 
kompleksowego planu zmniejsze-
nia zależności energetycznej UE od 
importu energii. - Wspólna strate-
gia negocjacyjna UE przy zakupach 
gazu byłaby najlepszym i najszyb-
szym sposobem uniezależnienia się 
Europy od groźby dyktatu gazowe-
go ze strony Rosji - powiedział szef 
polskiego rządu, nie odnosząc się 
szerzej do propozycji wprowadze-
nia tzw. drugiego Pakietu Klima-

tycznego. - W październiku będzie-
my rozmawiali o tym, ale polskie 
stanowisko jest tutaj jednoznaczne. 
My możemy rozmawiać o precy-
zyjniejszych celach klimatycznych 
wyłącznie wtedy, kiedy będziemy 
posiadali dokładne obliczenia, 
kogo ile to będzie kosztowało i jak 
wygląda mechanizm zabezpiecze-
nia zadośćuczynienia dla polskich 
interesów. W innym przypadku nie 
będzie na to zgody - podsumował 
premier.

O zdecydowaną postawę wo-
bec prób narzucenia całemu euro-
pejskiemu przemysłowi kolejnych 
ograniczeń emisyjnych zaapelo-
wali przewodniczący Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” Kazimierz Grajcarek 
i śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik 
Kolorz. - Wierzymy, że uda się nie 
powtórzyć błędu sprzed kilku lat 

i twardo stanie Pan w obronie inte-
resów Polaków i polskiej gospodar-
ki - napisali związkowcy w liście 
skierowanym bezpośrednio do Do-
nalda Tuska.

Ich zdaniem, konieczność 
wprowadzenia założeń zawartych 
w nowym Pakiecie Klimatycznym 
bez żadnych mechanizmów osło-
nowych spowoduje w Polsce zapaść 
gospodarczą, wywołując związane 
z tym zjawiskiem negatywne skut-
ki społeczne.

Związkowi liderzy zwrócili 
uwagę, że konsekwencje realizacji 
polityki KE dotyczącej ogranicza-
nia emisji „gazów cieplarnianych” 
odczują nie tylko największe przed-
siębiorstwa, reprezentujące branże 
energochłonne, ale również małe 
firmy oraz miliony gospodarstw 
domowych, bo wzrost opłat za 
energię dotknie wszystkich.

W dalszej części listu zaznaczo-
no, że już wdrażany od ponad roku 
„pierwszy” Pakiet Klimatyczny 
stanowi „narzędzie realizacji ce-
lów ekonomicznych najbogatszych 
państw Wspólnoty i dyskryminuje 
biedniejsze państwa UE”, przed 
czym wielokrotnie przestrzegała 
górnicza „Solidarność” jeszcze na 
etapie jego negocjacji. Rządzący 
ignorowali wtedy związkowe ape-
le, godząc się na przyjęcie szkod-
liwych dla gospodarek opartych 
na węglu założeń. - Dziś już chyba 
nikt nie ma wątpliwości, również 
Pan, że ta zgoda była błędem i nie 
tylko Polska, ale cała gospodarka 
UE odczuwa już skutki pierwsze-
go pakietu w postaci utraty kon-
kurencyjności - zwrócili się do 
premiera szefowie największych 
struktur „S” szczebla regionalnego 
i branżowego.

Dodatkowego argumentu 
przeciwko sztucznemu ogranicza-
niu emisji tzw. gazów cieplarnia-
nych, co uderza w konkurencyj-
ność Unii jako całości, dostarcza 
- zdaniem Kolorza i Grajcarka 
- konf likt rosyjsko-ukraiński. 
Według nich, doprowadzenie do 
uzależnienia kontynentu od ro-
syjskiego gazu i ropy przy jedno-
czesnych planach „dekarboniza-
cji” UE już dziś można uznać za 
„strategiczny błąd”.

Kończąc swój apel, związkowcy 
wyrazili pilną potrzebę „zbudowa-
nia nowego, bezpiecznego systemu 
energetycznego w Europie”.

Pełną treść listu publikujemy 
w naszym serwisie internetowym: 
www.solidarnoscgornicza.org.pl.

Marek Jurkowski
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Strony zobowiązały się do wy-
pracowania ustaleń płacowych na 
rok 2014 oraz założeń Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla pra-
cowników JSW Koks SA w terminie 
nie przekraczającym 16 maja br., a 
pracodawca obiecał, że do tego dnia 
nie wypowie układu zbiorowego z 16 
marca 2005 roku. Przypomnijmy, że 
konieczność wypracowania nowego 

układu wiąże się z połączeniem na-
leżących do Grupy Kapitałowej JSW 
Koksowni „Przyjaźń” SA i Kombi-
natu Koksochemicznego „Zabrze” 
SA w nową spółkę JSW Koks SA, co 
nastąpiło 2 stycznia br.

W osobnym punkcie Zarząd JSW 
Koks SA zapewnił, że nie planuje 
działań związanych z pogorszeniem 
warunków pracy i płacy oraz wypo-

wiadaniem umów o pracę z przy-
czyn zawinionych wyłącznie przez 
pracodawcę, z wyłączeniem progra-
mu dobrowolnych odejść. Zadekla-
rował również, że funkcjonowanie 
instytucji takich jak Międzyzakła-
dowa Kasa Zapomogowo-Pożyczko-
wa, Rada Pracowników i Społeczna 
Inspekcja Pracy będzie możliwe na 
zasadach nie gorszych, niż obowią-

zujące w „Przyjaźni” i Kombinacie 
Koksochemicznym „Zabrze” przed 
połączeniem w jeden organizm.

Spór zbiorowy w dąbrowskiej 
koksowni trwał od 30 grudnia ub.r. 
U jego podstaw leżały związkowe 
obawy o utrzymanie zapisów ukła-
du zbiorowego dla pracowników 
Koksowni „Przyjaźń” SA po połą-
czeniu z Kombinatem, gdzie obo-

wiązują zupełnie inne regulacje. 
Zawarcie porozumienia pozwoli 
zainicjować rozmowy na temat no-
wego układu bez ryzyka wypowie-
dzenia przez pracodawcę starego 
układu, co skutkowałoby natych-
miastową utratą wielu uprawnień 
przez koksowników z Dąbrowy 
Górniczej. 

mj

Uwaga na lichwę!
Górnikowi z Jastrzębia, który przed dwoma laty naiwnie sprze-
dał akcje pracownicze podejrzanym handlarzom za 2,5 tys. zł, 
teraz sąd każe płacić dziesięciokrotnie więcej za złamanie 
umowy (której nawet nie zobaczył na oczy) – ostrzega Dzien-
nik Zachodni.

PRZEcZyTANE

Układ zbiorowy obowiązuje bezterminowo

Koniec sporu, jest porozumienie
Związkowcy z koksowni „Przyjaźń” podpisali porozumienie z Zarządem JSW Koks SA, które kończy trwający od ponad 
dwóch miesięcy spór zbiorowy. Ustalono, że odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2014 zostanie 
powiększony o 3 tysiące złotych brutto na każdego pracownika. Ponadto koksownicy otrzymają dodatek z tytułu Dnia 
Koksownika w kwocie 1900 zł, dodatek wigilijny w takiej samej wysokości oraz 900-złotową nagrodę jednorazową, 
płatną 1 lipca br.

DZIENNIK Zachodni opisał przypadek, 
gdy górnik dostał od sądu przed Bożym 
Narodzeniem nakaz zapłaty 25 tys. zł. 
Ponieważ pieniędzy nie wpłacił na konto 
„kupca”, komornik już zabiera mu wy-
płatę z konta w banku. - Takich jak ja 
jest w Jastrzębiu więcej. Znajomy dostał 
do zapłaty weksel na 50 tys. zł – mówi 
górnik w artykule DZ.

Najgorsze dla dłużników, że pro-
ceder odbywa się w majestacie prawa. 
Prokuratura nie widzi pretekstu do ści-
gania kogokolwiek a prawnicy, którzy 
przeanalizowali już zawarte umowy, 
orzekli, że były legalne. Jak w szczegó-
łach zadziałała w Jastrzębiu pułapka na 
naiwnych górników? Na przykład tak, że 
w umowie zastrzeżono tzw. karę za „nie-
należyte jej wykonanie, z jakichkolwiek 
przyczyn po stronie sprzedającego”. W 
chwili podpisywania umowy kilku gór-
ników miało już inne życiowe długi (np. 
za niespłacony kredyt, zakup ratalny, 
alimenty). W języku prawa sprzedali 
więc akcje „zagrożone zajęciem komor-
niczym”. Nie musieli nawet umyślnie 
zamierzać, że nie wykonają transakcji 
z akcjami, komornik był szybszy od 
kupca. Należy mu się dziesięciokrotny 

zwrot ceny kupna... Zapadły prawomoc-
ne wyroki (bo dłużnik w ciągu 14 dni nie 
zareagował sprzeciwem na nakaz sądo-
wy). Klamka zapadła.

Górnik broni się, że sprzedał swój 
pakiet po połowie dwóm różnym broke-
rom. Cóż, gdy w umowie nie ma słowa 
o ilości udziałów. Kupiec przedstawił jej 
zapisy w sądzie i nie ma znaczenia, że 
górnik nie dostał swej kopii do ręki. W 
punkcie sprzedaży obiecywano mu dłu-
go gotowy wydruk, ale w końcu firma 
wyprowadziła się z Jastrzębia. Trzeba 
płacić karę.

Eksperci na łamach Dziennika Za-
chodniego zastanawiają się nad możli-
wościami podważenia podobnych umów 
przed sądem np. ze względu na zbytnią 
ogólność zapisów czy niewspółmierną 
dla zasad współżycia społecznego dra-
końską wysokość kar. Nie wykluczają 
nawet, że górnicy-dłużnicy mogli zostać 
celowo wprowadzeni w błąd. Jednak 
udowodnienie, że jest się ofiarą spryt-
nego handlarza, nie będzie możliwe bez 
kosztownej, żmudnej, wieloletniej walki 
w sądzie. A wynik i tak jest niepewny.

źródło: nettg.pl

PRZYJAŹŃ 

tauron 

Wśród pracowników Zakładu Górniczego „Sobieski” pojawiły się plotki o rzekomej groźbie 
wygaśnięcia obowiązującego układu zbiorowego pracy z końcem bieżącego roku. Próba wy-
wołania niepokoju wśród załogi wywołała natychmiastową reakcję ze strony tamtejszych 
struktur NSZZ „Solidarność”.

- UKłAD obowiązuje bezterminowo. Nie wiem, komu 
może zależeć na rozsiewaniu nieprawdziwych informacji 
- skomentował Waldemar Sopata, przewodniczący zakła-
dowej „S”.

Sopata przypuszcza, skąd wzięły się nieprawdziwe 
przypuszczenia krążące wśród części pracowników. - Z 
końcem przyszłego roku przestaje obowiązywać tzw. umo-
wa społeczna. Są tam zapisy dotyczące układu zbiorowego, 
jednak nie mają one żadnego wpływu na to, czy będzie on 
obowiązywał, czy też nie. Istnieje, rzecz jasna, możliwość 
wypowiedzenia układu zbiorowego, wiąże się to jednak z 
określoną procedurą i nie jest uwarunkowane terminem 
obowiązywania jakichkolwiek innych dokumentów - tłuma-
czy lider Związku z należącej do koncernu Tauron jaworzni-
ckiej kopalni.

Jego zdaniem, cała sytuacja mogła być próbą zbada-
nia reakcji załogi i związków zawodowych na okoliczność 
ewentualnego wypowiedzenia układu gwarantującego pra-
cownikom szereg uprawnień.

Sprawa stała się tematem masówki informacyjnej zor-
ganizowanej przed jedną ze zmian. - To czy pewne upraw-
nienia będą obowiązywały, zależy wyłącznie od nas - za-
pewniał w jej trakcie Waldemar Sopata. - Może przyjść taki 
moment, że ktoś postanowi te rzeczy wypowiedzieć i tylko 
od naszej postawy, od naszej determinacji będzie zależa-
ło to czy uda się pewne uprawnienia utrzymać - mówił do 
górników.

W rozmowie z Solidarnością Górniczą związkowiec 
przypomniał, że wciąż trwają prace nad ponadzakładowym 
układem zbiorowym dla pracowników wszystkich spółek 

wchodzących w skład koncernu Tauron. - Na tę chwilę prob-
lemem są padające propozycje rozliczania pracy w soboty jak 
w każdy inny dzień tygodnia, czemu się sprzeciwiamy. Raz 
jeszcze jednak chciałbym podkreślić: ani układ ponadzakła-
dowy, ani umowa społeczna nie mają najmniejszego wpływu 
na treść i zakres obowiązywania zakładowego układu zbioro-
wego - zapewnił.

Komentując kwestię powrotu górniczych emerytów do 
kopalń, Sopata wskazał, że powinni oni zostać pozbawieni 
prawa do deputatu węglowego i funduszu socjalnego. - Ich tu 
nie powinno być w ogóle. A jeśli już są, dlaczego obciążają 
nasz fundusz jako emeryci, choć wciąż pracują? Niech im 
węgiel dadzą te firmy, w których są zatrudnieni - podsumował 
przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w „Sobieskim”.

Marek Jurkowski
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KOMPANIA WĘGLOWA 

Związkowa kadencja „w pigułce”
2010

czerwiec-lipiec

KoMpanijna „Solidarność” wsparła skuteczny protest 
górników z KWK „Halemba-Wirek” przeciwko próbie likwi-
dacji ich zakładu pracy. Przedstawiony związkowcom pro-
jekt „Strategii” dla KW do 2015 roku, z perspektywą do roku 
2020, zakładał wstrzymanie wydobycia węgla w „Halemba” z 
końcem roku 2011.

wrzesień

porozuMienie zakładające 3-procentowy wzrost wskaź-
nika wynagrodzeń oraz odstąpienie kierownictwa Spółki od 
realizacji wspomnianej wcześniej „Strategii”.

październik

Decyzją uprawnionych do głosowania pracowników KW 
wśród członków Rady Pracowników w kadencji 2010-2014 
znaleźli się m.in. Jarosław Grzesik i Jerzy Mazur z kompa-
nijnej „S”. Pierwszy z wymienionych objął funkcję przewod-
niczącego Rady.

2011

styczeń

nSzz „Solidarność” KWK „Silesia” opuścił kompanijną „S” w 
związku ze sprzedażą kopalni na rzecz czeskiego inwestora.

luty

wSpólny apel kompanijnych związkowców o uruchomienie 
przyjęć do pracy. Fakt, że braki kadrowe wpływają na bezpie-
czeństwo pracy, zdawała się potwierdzać smutna statystyka - od 
1 stycznia do 1 lutego 2011 roku w polskich kopalniach zginęło 
7 górników. Związkowe obserwacje podzielał prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego, wskazując na pogorszenie się stanu bezpie-
czeństwa pracy związane z brakami kadrowymi przy okazji oma-
wiania znaczącego wzrostu wypadkowości w tamtym czasie.

maj

porozuMienieM zakładającym przyrost przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia o 4 procent dla pracowników 
kopalń Kompanii Węglowej SA zakończył się kolejny spór 
zbiorowy o charakterze płacowym.

czerwiec

Delegaci na coroczne zebranie władz kompanijnej „S” 
zobowiązali struktury Związku do podjęcia działań mają-
cych doprowadzić do likwidacji pośredniego szczebla orga-
nizacyjnego Spółki, jakim były centra wydobywcze. Kon-
sekwentny sprzeciw „Solidarności” wobec utrzymywania 
stworzonych za czasów wiceministra gospodarki Pawła Pon-
cyljusza - a komplikujących funkcjonowanie firmy - „prze-
chowalni” dla urzędników sprawił, że centra zlikwidowano 
z dniem 1 stycznia 2012 roku.

czerwiec

jarosław Grzesik nowym przewodniczącym Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. 
Lider kompanijnej „S” zastąpił Dominika Kolorza, który dwa 
miesiące wcześniej został szefem śląsko-dąbrowskich struk-
tur Związku.

październik-grudzień

Brak pozytywnej opinii prezydenta Bytomia Piotra Koja od-
nośnie nowego, trzyletniego planu ruchu bytomskiej KWK 
„Bobrek-Centrum” groził likwidacją zakładu. Ostatecznie 
udało się zawrzeć kompromis: jednoroczny plan został pozy-
tywnie zaopiniowany przez prezydenta, co wcale nie oznacza-
ło końca zainicjowanej przez niego „antygórniczej krucjaty”, 
zakończonej zresztą... odwołaniem kontrowersyjnego samo-
rządowca przez mieszkańców (czerwiec 2012).

2012

luty

po 169 latach zakończył swój żywot Ruch „Anna” w Pszowie, 
niegdyś osobna kopalnia, a od 2004 roku część połączonej 
KWK „Rydułtowy-Anna”.

marzec

KoMpanijni związkowcy podpisali porozumienie doty-
czące rozdysponowania 2,8 procent wskaźnika wzrostu płac. 
Wraz z wypłatą za marzec pracownicy kopalń i zakładów 
Kompanii otrzymali premię jednorazową. Ponadto, z dniem 
1 marca podwyższony został stały dodatek kwotowy do wy-
nagrodzenia.

maj

Strona społeczna uzgodniła z pracodawcą zasady podziału 
nagrody z zysku, którą otrzymali wszyscy pracownicy KW za-
trudnieni w 2011 roku. Dzięki interwencji kompanijnej „Soli-
darności” pieniądze zostały podzielone według grup pracow-
niczych, a nie - jak chciał Zarząd - w zależności od zarobków, 
z czego skorzystałyby tylko kadry kierownicze.

październik

organizacjoM związkowym udało się porozumieć z 
Zarządem KW i podnieść wysokość wskaźnika przyrostu 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W podpisanym 
dokumencie zdecydowano o przekierowaniu części środków 
z tegorocznego funduszu motywacyjnego na wypłatę dwóch 
„jednorazówek”, które trafiły do górniczych kieszeni wraz z 
wypłatami za październik i za grudzień.

2013

styczeń-marzec

nieMal 97 procent głosujących pracowników kompa-
nijnych kopalń i zakładów poparło organizację general-

nego strajku solidarnościowego z pracownikami sądow-
nictwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 26 
marca do czterogodzinnej akcji przystąpiło niespełna 85 
tysięcy pracowników z około 400 zakładów. Reprezento-
wane były niemal wszystkie branże. Kopalnie węgla ka-
miennego nie fedrowały przez dwie godziny, najczęściej 
od godziny 6. do 8.

kwiecień

związkowcy wywalczyli premię jednorazową dla pra-
cowników kompanijnych kopalń i zakładów. Porozumienie 
zawarte z Zarządem gwarantowało jej wypłatę w dniu 10 
kwietnia (ostatecznie górnicy otrzymali pieniądze 15 kwiet-
nia). Na „jednorazówkę” przeznaczono 1 procent wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń z funduszu motywacyjnego.

czerwiec

ulicaMi Brzeszcz przeszła 8-tysięczna demonstracja pra-
cowników większości polskich kopalń, którzy sprzeciwili się 
planom budowy drogi ekspresowej S1 przez pola wydobyw-
cze zatrudniającej 3 tysiące osób kompanijnej KWK „Brzesz-
cze”. Niekorzystny dla kopalni wariant wspierała ówczesna 
burmistrz Brzeszcz pani Teresa Jankowska (kilka miesięcy 
później odwołana przez mieszkańców w drodze referendum). 
Decyzji w sprawie przebiegu drogi wciąż nie ma.

2014

luty

zakończenie kilkumiesięcznego sporu wokół progra-
mu restrukturyzacyjnego dla KW na lata 2014-2020. Przed-
stawiony w listopadzie przez Zarząd Kompanii dokument 
zakładał m.in. obniżenie wynagrodzeń i likwidację nie-
których świadczeń, zwolnienie około tysiąca pracowników 
administracji, wyprowadzenie jednostek organizacyjnych 
nie będących kopalniami poza struktury firmy oraz sprze-
daż kopalni „Knurów-Szczygłowice” Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA. Zdecydowane stanowisko wszystkich orga-
nizacji związkowych i aktywna postawa samych górników 
(w ramach protestu przeciwko programowi pikietowali oni 
barbórkową galę zorganizowaną przez Zarząd) pozwoliły 
złagodzić część tych zapisów. Najistotniejszym punktem 
podpisanego porozumienia jest odstąpienie Zarządu od re-
dukcji zatrudnienia wśród pracowników administracji oraz 
wydłużenie gwarancji zatrudnienia pozostałym pracowni-
kom z roku 2015 do roku 2020.

Koniec sporu, jest porozumienie
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Robert Kozłowski, wiceprezes JSW SA ds. ekonomicznych: Zachę-
cam liderów związkowych do perspektywicznego myślenia o spółce. 
Solidarność JSW SA: Zachęcamy do tego także Zarząd spółki.

każDemu z nas wpadł w ręce 
dwutygodnik „Nowy Górnik”, 
który jest podobno „Pismem spo-
łeczno-zawodowym środowiska 
górniczego”. Nie wiadomo, kto go 
finansuje, nie przyznają się do nie-
go żadne organizacje działające w 
górnictwie, a jednak jest rozprowa-
dzany w tysiącach egzemplarzy i to 
w dość dziwny sposób. Gazetka ta 
jest rozwożona po naszych zakła-
dach przez kierowców pracodawcy 
i na jego polecenie rozprowadzana 
przez pracowników wśród załogi. 
Artykuły w niej zawarte w sposób 
wyraźny preferują naszych preze-
sów i lansują ich poglądy. Należy 
wprost stwierdzić, że gazetka ta 
jest pismem Zarządu i jest redago-
wana przez „super wiarygodnego 
redaktora”. Poniżej odniesiemy się 
do kilku „złotych myśli” zawartych 
w wywiadach z naszymi włodarza-
mi. Ostatni z nich ma tytuł „Zarząd 
i związkowcy powinni być liderami 
zmian”.  No i dobrze, wskażemy 
parę kierunków racjonalizacji kosz-
tów Spółki bez zaglądania do kie-
szeni pracowników.

Zacznijmy od rozdmucha-
nych do granic możliwości 
wynagrodzeń naszych Prezesów 
i ścisłego kierownictwa Spółki, 
kopalń i firm zależnych, często 
sporo przekraczających milion 
złotych rocznie. Nie wolno zapo-
minać także o ciągłym tworzeniu 
kolejnych Spółek i Spółeczek, w 
których powstają nowe stanowiska 
dyrektorskie i kierownicze obsa-
dzane „swoimi, zawsze wiernymi”. 
We wszystkich spółkach – córkach 
niezbędne są też rady nadzorcze, 
w których to dodatkowe źródło do-
chodów znajdują kolejne dziesiątki 
zaufanych. Liczebność członków 
tych rad może być bez żadnej szko-
dy znacznie ograniczona, ponieważ 
w większości i tak nie mają nic do 
powiedzenia, bo najważniejsze de-
cyzje podejmuje lub zatwierdza Za-
rząd JSW S.A. i jego pełnomocnicy. 

Dla całej tej armii Dyrektorów 
i innych super ważnych osobistości 
niezbędna jest cała armada samo-
chodów służbowych. Jak tak dalej 
pójdzie to wnet pod siedzibą Spółki 
nie będzie gdzie zaparkować. 

Niektórzy z naszych włodarzy 
lubują się w podróżach zagran-
icznych, w tym do Chin, gdzie 
rokrocznie giną setki górników. 
Fakt, bezpieczeństwo pracy w ko-
palniach to priorytet, lepiej uczyć 
się na cudzych błędach, ale efektów 
handlowych czy też ekonomicznych 
tych podróży, zwłaszcza przy doko-
nywaniu zakupów sprzętu jakoś nie 
widać.

Nasz Zarząd, a także jego prze-
łożeni z Ministerstwa Gospodarki 
szukają recepty na uzdrowienie 
górnictwa we wszelakiego rodzaju 
audytach zewnętrznych oraz in-

APEL  Zarząd i związkowcy powinni być liderami zmian!

Odpowiadamy na wezwanie 
Zarządu...
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Komu zależy, by nowy układ nie powstał?

nych opracowaniach i analizach 
mających unowocześnić Zarzą-
dzanie JSW S.A. i kierowanie ro-
botami na niższych szczeblach. 
Płacimy miliony złotych po to, by 
dowiedzieć się, że mamy dodatko-
wo pracować w soboty, ale jedno-
cześnie trzeba ograniczyć koszty 
pracownicze. Dowiadujemy się też 
od tych wybitnych znawców górni-
ctwa, że górnicy pracują za krótko, 
bo mają skrócony czas pracy ze 
względu na wysokie temperatury w 
przodkach, że na dole jest za ciem-
no a dojście do stanowiska pracy 
zabiera stanowczo za dużo czasu. 
Zauważono także, że trzeba nie-
raz taszczyć materiał do przodka 
na plecach, bo nie wydłuża się na 
czas kolejki i to ogranicza postęp. 
Pytamy się, czy za te wszystkie 
odkrywcze myśli musimy płacić 
firmom zewnętrznym? Po cóż na 
te wszystkie niby poufne ankiety, 
mające utwierdzić pracodawcę, że 
pracownik identyfikuje się z firmą? 
Przecież i tak wszyscy pracownicy 
napiszą to, czego się od nich ocze-
kuje, a nie to, co myślą.

W zeszłym roku zabrakło nam 
do planowanego wydobycia 200 tys. 
ton najwyższej jakości węgla kok-
sującego typu HARD, który można 
sprzedać za dobrą cenę w każdej 
chwili, i to w najbliższym okresie. 
Do tego potrzebne jest zintensyfiko-
wanie tworzenia frontu robót tam, 
gdzie można będzie wydobywać 
tego typu węgiel w perspektywie 
miesięcy, a nie kilku czy kilkunastu 
lat po wydaniu miliardów złotych 

uzyskanych z kredytów. 
W wywiadzie, który opisuje-

my, przeciwstawia się tzw. rezerwy 
na zobowiązania pracownicze, na 
które to odpisy sięgają 2 miliardów 
złotych, czyli kwotę porównywal-
ną z gotówką na kontach JSW S.A. 
Takie porównania są zupełnie nie 
do przyjęcia. Rezerwy te to rodzaj 
zapisu księgowego mającego wyka-
zać przyszłe zobowiązania firmy w 
stosunku do pracowników i eme-
rytów na następne kilkadziesiąt 
lat. Zwykle były one realizowane z 
bieżących dochodów firmy, są one 
corocznie uwzględniane w Planie 
Techniczno-Ekonomicznym a ich 
roczny koszt liczony jest w dzie-
siątkach milionów złotych, a nie w 
miliardach do wydania już teraz.

Od lat wiemy, że cenami i zby-
tem kieruje koniunktura na świe-
cie, są okresy chude i prosperity. 
W latach gorszych trzeba tak przy-
gotować front robót, aby zapewnić 
godziwy zysk wystarczający na 
inwestycje i poprawę bytu załogi. 
Przypominamy pracodawcy, że 
JSW S.A. to nie tylko złoże, budyn-
ki i wyrobiska, to nie tylko interes 
ekonomiczny mający nabijać kapsy 
zarządzającym tą firmą, ale nade 
wszystko zwykli pracownicy, któ-
rzy stanowią jej trzon. Dlatego zu-
pełnie niezrozumiałe jest stawia-
nie interesu ekonomicznego firmy 
obok interesu załogi. Firma to My, 
szeregowi pracownicy, a nie garst-
ka zarabiających miliony biznes-
menów. Czyż odbieranie najmniej 
uposażonym pracownikom JSW 

S.A. ekwiwalentu za posiłki, od 
których i tak płacili podatki i ubez-
pieczenia społeczne nie obniżyło 
im dochodów i to w skali nawet 
powyżej 10% miesięcznie. To tak 
wykorzystuje się okres dekoniunk-
tury, do obniżania kosztów pracy i 
zmniejszania zatrudnienia w Spół-
ce? Ostatnie propozycje Zarządu 
nie są działaniami proponowany-
mi na czas kryzysu, czy też raczej 
gorszej koniunktury. Pracodawca 
chce po prostu oskubać swoich pra-
cowników już na stałe, a wcielanie 
swoich pomysłów dopiero zaczął.

Od kilku lat słyszymy i czytamy 
o konieczności likwidacji wolnych 
sobót i obniżenia wynagrodzenia 
za pracę w nadgodzinach. I nie 
łudźmy się, że dodatkowe pieniądze 
będą jak dotąd wypłacane za prze-
pracowane soboty. Mami się nas 
jakąś nieokreśloną niską kwotą „za 
niedogodności wynikające z tego, 
że któryś dzień roboczy wypadłby 
w sobotę”. Czy będzie to przykłado-
wo połowa stawki osobistego zasze-
regowania, jak to jeszcze niedawno 
płacił pracodawca pracownikom 
zatrudnionym na tzw. „nowych 
umowach”, tego nie wiemy, ale jed-
no jest pewne, czas sięgania do na-
szych portfeli już się zaczął. 

Z wiarygodnych źródeł docho-
dzą do nas słuchy, że problem likwi-
dacji wolnych sobót zarządzający 
naszą firmą próbuje obejść bokiem, 
oczywiście także kosztem pra-
cowników. Planuje się zatrudniać 
pracowników w ramach firmy 
zewnętrznej, w kolejnej spółce 

– córce, którzy to mają stopniowo 
przejmować od wykonujących do 
tej pory pracowników JSW S.A. 
roboty niezbędne do wykonania 
w soboty, niedziele i święta. Mają 
to być ludzie zatrudniani na długo-
letnie umowy okresowe z dwuty-
godniowym okresem wypowiedze-
nia, mający doświadczenie w pracy 
dołowej na przykład w likwidowa-
nych czeskich kopalniach czy też 
firmach tam pracujących. Spowo-
duje to kolejny spadek zatrudnie-
nia w Spółce i duże obniżenie do-
chodów pracowników do tej pory 
wykonujących niezbędne roboty w 
dni wolne od pracy. Pewnie będzie 
to wyglądać w ten sposób, że od 
poniedziałku do piątku będzie pra-
cował na danym stanowisku np. w 
przodku wykwalifikowany górnik 
Janek Kowalski, a później tą samą 
robotę będzie próbował wykonać 
jakiś tam Ferdek Kiepski z firmy 
Kogucik za kiepskie pieniądze. Na 
efekty pewnie nie trzeba będzie 
długo czekać. Jak nie kijem go, to 
pałką. Takiego to mamy atrakcyj-
nego pracodawcę, gwarantującego 
stabilne miejsca pracy.

Przedstawiciele Pracodawcy 
narzekają, że nie chcemy się z nimi 
spotkać i poważnie porozmawiać 
o przyszłości firmy i koniecznych 
zmianach. Przedstawiciele Pra-
cowników nie negują konieczności 
takiego spotkania, ale musi być 
one przeprowadzone na żywo na 
forum publicznym, na przykład z 
Prezesem Kozłowskim i Prezesem 
Zagórowskim. Taka debata telewi-

zyjna miała już zresztą miejsce w 
przeszłości, wtedy nikt nikomu nie 
mógłby zarzucić stronniczości wy-
powiedzi.

Nie wiadomo po co i na co sza-
sta się danymi o astronomicznych 
średnich zarobkach osiąganych 
miesięcznie w JSW S.A. w 2013 
r. które przekraczają 8100 zł. Jak 
zwykłe diabeł tkwi w szczegółach, 
ponieważ bez nagrody z zysku, na-
gród rocznych, węgla, dodatkowych 
premii, wynagrodzeń osiąganych 
w nadgodzinach i bez innych nie-
periodyków (chodzi przykładowo o 
jubileusze i odprawy emerytalno-
rentowe) średnia płaca miesięcz-
na na szczeblu kopalń w 2012 r. 
wyniosła 5108,65 zł a w 2013 roku 
5238,40 zł, czyli wskaźnik przyro-
stu przeciętnych miesięcznych wy-
nagrodzeń wyniósł 2,5 % a przy-
rost płacy realnej 1,6%. Są to dane 
Spółki, które w sposób rzeczywisty 
obrazują sytuację materialną na-
szych pracowników.

Na koniec chcemy podkreślić, 
że Związkowcy z Zarządem mogą 
być liderami zmian w JSW S.A., 
ale Strony muszą mieć do siebie 
zaufanie. Na pewno nie pomoże 
w tym łamanie kolejno podpisy-
wanych porozumień czy też wy-
rzucenie do kosza efektów kolej-
nych wielomiesięcznych prac na 
nowym Zakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy dla Jastrzęb-
skiej Spółki.

ZOK NSZZ „Solidarność”                 
JSW S.A. 

Prace nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników JSW

W ostatnich wywiadach z członkami Zarządu (ostatni ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika „Jastrzębski Węgiel”) sporo uwagi poświęcono nowemu układowi zbiorowemu 
pracy, który jakoby miałby zrujnować finanse Spółki, uniemożliwić dalsze inwestycje i w perspektywie paru lat doprowadzić do zwolnień pracowników czy też znacznego ograniczenia 
uprawnień, w tym emerytów. Rzeczywiście strona związkowa przedstawiła pracodawcy projekt części podstawowej nowego Układu opartego na propozycji Zarządu z marca 2011 roku 
(propozycję Zarządu można przeczytać w miesięczniku Jastrzębski Węgiel Marzec 2011 – wydanie specjalne, dostępnym na oficjalnej stronie JSW pod zakładką Miesięcznik Jastrzębski 
Węgiel – poprzednie numery, a projekt związkowy części podstawowej między innymi na oficjalnej stronie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność” KWK „Pniówek” pod zakładką Projekt 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy).
NASZA propozycja obejmuje większość obowiązu-
jących na dzień dzisiejszy uregulowań, uprawnień 
oraz obowiązków pracodawcy i pracowników. 
Projekt strony związkowej został uzupełniony o 
wiele zapisów obowiązującego prawa pracy na 
podstawie kodeksu pracy (głównie dotyczących 
urlopów pracowniczych), rozporządzenia rady mi-
nistrów w sprawie szczególnych przywilejów dla 
pracowników górnictwa – Karta Górnika, ustawie o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz 
o teksty obowiązujących uregulowań zawartych 
w porozumieniach z Zarządem, w tym dotyczą-
cych gwarancji zatrudnienia zawartych w najważ-
niejszym porozumieniu ostatnich lat z dnia  05.05 
2011 roku poprzedzającego upublicznienie JSW. 
Tak duże uszczegółowienie układu zbiorowego jest 
bezwzględnie konieczne, ponieważ gwarantuje to 
niezmienność sytuacji pracowników w okresie 
obowiązywania układu, pomimo ewentualnych nie-
korzystnych zmian w prawie pracy, o ile nie zgodzi 
się na te zmiany strona pracowników np. w razie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź groźby utra-
ty miejsc pracy. Projekt ten nie zawiera natomiast 
nowego systemu wynagradzania, ponieważ zda-
niem strony związkowej trzeba najpierw dogadać 
się co do podstawowych spraw gwarantujących 
pewność zatrudnienia i jego warunki, nie mających 
większego wpływu na fundusz wynagrodzeń, a 
później rozmawiać  o sprawach trudnych, dotyczą-
cych szczegółów płac w poszczególnych grupach 
pracowniczych i na poszczególnych stanowiskach 
pracy. Pomimo faktu, że do tej pory stanowisko to 
było oczywiste dla obu stron dotychczasowych 
rokowań, Prezes Zagórowski wysunął pod adre-

sem związków zawodowych zarzut, że nie przed-
stawiliśmy pełnej wersji układu, ze szczegółowym 
regulaminem wynagradzania. Odpowiedź jest pro-
sta, potwierdzona zresztą przez światowej sławy 
specjalistów od spraw górnictwa z firmy „Roland 
Berger”. Wprowadzenie jednolitych rozwiązań pła-
cowych w tak dużej organizacji jak Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A. musi sporo kosztować, co 
wcale nie oznacza, że nikt na takiej operacji nie 
straci. Wierutnym kłamstwem są stwierdzenia 
członków Zarządu, że proponujemy tylko i wyłącz-
nie rozwiązania najkorzystniejsze z poszczególnych 
kopalń, ponieważ mamy świadomość, że niektóre 
rozwiązania płacowe są złe i należy je zmienić. Nie 
rozumiemy zresztą, na jakiej podstawie Zarząd 
wyciąga tak daleko idące wnioski. W tym miejscu 
trzeba przypomnieć, że obowiązuje nas porozumie-
nie podpisane  w 2012 roku dotyczące gwarancji 
utrzymania płacy realnej w ciągu trzech lat, dzięki 
któremu wzrosły od stycznia tego roku wynagro-
dzenia o 2,4%. Przypominamy, że propozycja Za-
rządu przedstawiona stronie pracowniczej zakła-
dała wzrost wynagrodzeń o 0,6%, co ewidentnie 
łamało wcześniejsze uzgodnienia. Pomimo przy-
puszczeń graniczących z pewnością, że kolejne 
nasze propozycje nie będą stanowić nawet wstępu 
do dyskusji nad nowym systemem wynagrodzeń, 
w najbliższym czasie przedstawimy stronie praco-
dawcy projekt nowego jednolitego systemu wyna-
gradzania, który będzie stanowił integralną część 
układu zbiorowego. Nasze twierdzenia potwierdza 
fakt, że ostatnio Zarząd powrócił do swojej propo-
zycji z listopada 2011 roku, której wprowadzenie 
przewiduje znaczne ograniczenie wynagrodzeń i 

likwidację wielu uprawnień pracowniczych, w tym 
prawa do wolnych sobót. Były także próby zmie-
rzające do całkowitego utajnienia rokowań i rezyg-
nacji z dokumentowania ich postępów nawet we 
wspólnie sporządzonych notatkach, nie mówiąc już 
o protokołach, z czego podobno przedstawiciele 
Zarządu mają się wycofać. Przyszłość pokaże, czy 
tak się stanie.

Podkreślamy, że dotychczasowe propozycje 
przedstawione przez związki zawodowe nie spo-
wodują znaczącego wzrostu kosztów stałych, jak 
to insynuuje pracodawca, a są jedynie próbą upo-
rządkowania i ujednolicenia przepisów już obo-
wiązujących w poszczególnych jednostkach orga-
nizacyjnych JSW. Układ zbiorowy pracy zawiera 
się na czasy normalnej koniunktury, ale także na 
czasy prosperity, gdzie osiągane są duże zyski, 
którymi Spółka musi dzielić się z pracownikami 
zapewniając odpowiednie rezerwy na inwestycje, 
ponieważ to właśnie pracownicy je wypracowali, 
a nie włodarze zasiadający w zaciszach luksu-
sowych gabinetów. W układzie muszą się także 
znaleźć zapisy gwarantujące przetrwanie Spółki w 
latach trudnych, gdzie generowane są straty, aby 
chronić miejsca pracy i dalszą egzystencję przed-
siębiorstwa. Są to prawdy oczywiste i przez nas 
doskonale rozumiane. Potwierdza to nasza pro-
pozycja części podstawowej układu, do lektury 
której serdecznie zachęcamy.

Spróbujemy teraz zastanowić się nad pyta-
niem, kto ponosi winę, że po raz kolejny zaczy-
namy prace nad nowym, jednolitym układem 
zbiorowym pracy od regulaminu obrad, kto po raz 
kolejny powoduje, że miesiące i lata wspólnej pra-

cy i uzgodnień po raz kolejny lądują w przysłowio-
wym koszu. Nie sprawdziły się negocjacje zbioro-
we w trybie kodeksowym, po raz kolejny zrywa się 
rozmowy w ramach ograniczonego do paru osób 
zespołu roboczego, ale także w sytuacji, gdzie do 
rokowań przystępuje w pełni umocowana repre-
zentacja związków zawodowych działających w 
JSW, gdzie są reprezentowane zgodnie z prawem 
wszystkie reprezentatywne organizacje związko-
we. Dlaczego tak się dzieje i komu tak napraw-
dę zależy na tym, aby nowy układ nie powstał? 
Według nas odpowiedź jest prosta, Zarządowi 
nie zależy na uporządkowaniu sytuacji w Spółce 
i na równym traktowaniu pracowników, co zresztą 
potwierdza Prezes Zagórowski, który twierdzi, że 
jemu układ jest niepotrzebny, wystarczy kodeks 
pracy, czyli pewne minima prawne, które musi 
spełnić pracodawca. Wystarczą też kolejne listy 
obecności na spotkaniach, które nic nie dają poza 
faktem, że można pochwalić się przed Ministrem 
wielkim zaangażowaniem w rokowaniach nad 
układem zbiorowym. W takim gąszczu przepisów, 
starych i nowych, aktualnych i częściowo aktu-
alnych ludzie, którzy w łamaniu prawa pracy nie 
widzą nic nieprawidłowego, czują się jak ryby w 
wodzie. Sytuacja ta jest całkowicie nienormalna, 
co już wielokrotnie podkreślała Państwowa In-
spekcja Pracy. Ich zdaniem nowy jednolity układ 
zbiorowy pracy jest w JSW niezbędny. Całkowicie 
zgadzamy się z tą opinią i po raz kolejny wzywamy 
do rzeczywistych, a nie pozorowanych rokowań w 
tym temacie.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A.
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23 Europejski stół węglowy w Parlamencie Europejskim: Plan Działań dla Węgla

Eksperyment 400 metrów 
pod ziemią
Korzystanie z węgla byłoby bezpieczniejsze i ekologiczne, gdyby udało się zmienić go pod ziemią w gaz, który na powierzchni 
posłużyłby do produkcji energii. W katowickiej kopalni Wieczorek naukowcy rozpoczęli próbę podziemnego zgazowana wę-
gla. To pierwszy taki eksperyment w czynnej kopalni w Polsce. 

CZYSTE TECHNOLOGIE WĘGLOWE

OPINIE Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu Europejskiego

Gościem specjalnym 23 Europejskiego stołu 
węglowego był Dominique Ristori, Dyrektor Ge-
neralny ds Energii.  W ramach stołu węglowego 
w Parlamencie Europejskim, Posłowie wraz ze 
stowarzyszeniami EURACOAL (European Asso-
ciation for Coal and Lignite) i CEEP (Central Euro-
pe Energy Partners) wezwali Komisję Europejską 
do wspólnej pracy z przemysłem węglowym nad 
“Planem Działania dla Węgla”. W przedłożonym 
memorandum zaproponowano “Plan Działań dla 
Węgla”, który powinien opierać się na współpracy 
z Komisją Europejską i przedstawicieli całej bran-
ży. Plan powinien odpowiedzieć na pytanie jak 
węgiel może się przyczynić do zapewnienia bez-
piecznej, zrównoważonej i dostępnej energii w UE.  
Powinien on wskazać pragmatyczną ścieżkę dla 
branży i zapewnić równowagę w odniesieniu do 
tych sił, które promują ideologiczne rozwiązania 
widzące Europę zindustrializowaną, ekonomicznie 
osłabioną Unię, jako politycznie nieznaczącego 
gracza na scenie światowej.

Ostatnie wydarzenia polityczne na Ukrainie 
pokazują wyraźnie, że nawet wydawałoby się 
najtrwalsze obietnice dotyczące współpracy ener-
getycznej stają się tylko mało znaczącymi zapew-
nieniami i musi ulec zmianie – nasze – europejskie 
podejście do gwarancji bezpieczeństwa energe-
tycznego. To fundament polityki gospodarczej i 
trwałego rozwoju przemysłu UE.

Unia Europejska – widać to jasno – zmienia 
kierunek. Teraz bezpieczeństwo energetyczne 

to dla UE priorytet! Bo to rzeczywiście ostatni 
moment na wypracowanie i wdrożenie wspólnej 
polityki energetycznej dla Krajów Członkowskich! 
Takiej wspólnej polityki Unia ciągle nie ma ani wo-
bec Rosji, ani wobec Stanów Zjednoczonych, Nor-
wegii, ani innych dostawców surowców i energii.

Istniejące zasoby węgla kamiennego i brunat-
nego w Polsce są co prawda gwarantem bezpie-
czeństwa energetycznego, ale tylko wtedy, gdy 
istnieje przemysł górniczy zdolny do pozyskania 
paliw kopalnych. Po stronie szans rozwojowych 
dla górnictwa węglowego w Polsce należy zapisać 
zatem nie tylko sam potencjał „zasobowy” tkwią-
cy w fizycznie rozumianych zasobach węgla, ale 
też w majątku produkcyjnym górnictwa i energe-
tyki bazującej na węglu oraz w kapitale ludzkim, 
pracującym w tych sektorach i w sektorach po-
wiązanych. - powiedział Bogdan Marcinkiewicz, 
przewodniczący Stołu Węglowego.

Jakie zatem najważniejsze tendencje zary-
sowują się w ewoluującym ciągle scenariuszu, 
który będzie determinować przyszłą politykę 
energetyczną Unii Europejskiej do 2030 roku? 
Energetyka, środowisko naturalne i gospodarka 
są wzajemnie powiązane. To powiązanie wpływa 
na międzynarodową politykę i samo jest przez 
nią kształtowane. Wspólna polityka energetyczna 
musi być i będzie kolejnym następnym wielkim 
projektem integracyjnym Europy.

Dariusz Rostori podsumowując posiedzenie 
okrągłego stołu, dostrzega, że węgiel jako suro-

wiec energetyczny nie był tak „czysty” i efektyw-
ny jak nigdy dotąd.  W obecnej bieżącej polityce 
energetycznej w Unii Europejskiej węgiel nie jest 
możliwy do zastąpienia, a jego zasoby są zostaną 
na kolejne kilkadziesiąt lat.

Przyszłość węgla w Europie zagrożona jest 
nad-ambitnymi politykami klimatycznymi. Rozwią-
zanie globalnych wyzwań klimatycznych wymaga 
wdrożenia, na skalę masową, wszystkich techno-

logii nisko-emisyjnych.  Modernizacja i odnawia-
nie istniejących elektrowni opalanych węglem jest 
bardzo praktycznym i dostępnym pierwszym kro-
kiem przy wykorzystaniu dostępnych technologii 
– dodał B. Marcinkiewicz.

Proponowany “Plan Działań dla Węgla” ma po-
moc branży górniczej w porozumieniu z Komisją 
Europejską w przezwyciężeniu bieżących trudno-
ści stojących przed europejski m górnictwem.

Projekt, którego częścią będzie 
próba podziemnego zgazowania 
węgla kamiennego w czynnej ko-
palni, był przygotowywany jest 
od kilku lat. Uruchomiona w po-
niedziałek 24 marca pilotażowa 
instalacja została wybudowana 
przez Główny Instytut Górnictwa 
(GIG) i Katowicki Holding Węglo-
wy (KHW) w ramach prowadzone-
go zadania badawczego. 

Według rzecznika KHW Woj-
ciecha Jarosa, eksperyment powi-
nien potrwać 2-3 miesiące. W tym 
czasie w instalacji zostanie zgazo-
wane ok. 1200 ton węgla. Jak pod-
kreśliła rzeczniczka GIG Sylwia 
Jarosławska-Sobór, podczas eks-
perymentu naukowcy chcą poznać 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
oddziaływania procesu na środo-
wisko. Próba ma również pokazać, 
że zgazowaniem da się sterować i 
można go na dowolnym etapie za-
trzymać. 

Podziemne zgazowanie węgla 
polega na doprowadzeniu do za-

palonego złoża węgla tzw. czyn-
nika zgazowującego (powietrza, 
tlenu lub pary wodnej) i odbiorze 
wytworzonego gazu na powierzch-
ni. Najważniejsze jest umiejętne 
sterowanie podawaniem czynni-
ka zgazowującego tak, by uzyskać 
temperaturę umożliwiającą wy-
twarzanie gazów o określonym 
składzie. Uzyskiwany w ten spo-
sób gaz można użyć do wytwarza-
nia ciepła i elektryczności w ener-
getyce; może zastąpić gaz ziemny 
w chemii, można go także użyć do 
wytwarzania paliw płynnych. 

Pilotażowa instalacja składa się 
z dwóch głównych części. Pierw-
sza, podziemna, zlokalizowana 
jest 400 m pod powierzchnią, a jej 
najważniejszym elementem jest 
georeaktor zgazowania. W drugiej 
części, na powierzchni, znajdują 
się elementy zasilania georeaktora 
oraz odbioru, oczyszczania i utyli-
zacji gazu. 

Uruchomiona instalacja ma 
zgazować od 100 do 600 kg węgla 

na godzinę, a maksymalna ilość 
uzyskiwanego w tym czasie gazu 
wyniesie 1500 m sześc. Naukow-
cy spodziewają się, że uzyskiwany 
gaz będzie miał wartość opałową 
w granicach ok. 3,5-5 megadżuli 
na metr sześc. 53 proc. objętości 
uzyskiwanego gazu będzie stano-
wił azot; będzie w nim też 16 proc. 
dwutlenku węgla, 15 proc. wodo-
ru, 12 proc. tlenku węgla i 3 proc. 
metanu. 

Eksperyment realizowany jest 
w ramach programu badań nauko-
wych i prac rozwojowych „Zaawan-
sowane technologie pozyskiwania 
energii”, finansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju. Oprócz opracowania strate-
gii rozwoju zgazowania węgla w 
Polsce, głównym celem zadania 
jest opracowanie projektu tech-
nologicznego i wstępnego studium 
wykonalności instalacji demon-
stracyjnej podziemnego zgazowa-
nia węgla w skali 20 megawatów. 
Jako podstawowe źródło danych w 

tym zakresie będą rezultaty próby 
w kopalni Wieczorek. 

Budowa instalacji w warun-
kach czynnej kopalni węgla jest 
przedsięwzięciem niespotykanym 
dotychczas w polskim górnictwie. 
Podziemne zgazowanie węgla, po-
mimo badań, które prowadzone 
są w różnych krajach od wielu lat, 
jak dotąd nie zostało zastosowane 
komercyjnie; wyjątkiem jest jedy-
nie instalacja w Angren w Uzbeki-
stanie. Intensywne prace nad tą 
technologią prowadzone są m.in. 
w Australii, Chinach i RPA.

Celem prowadzonych przez 
GIG i KHW badań jest opracowa-
nie własnej technologii podziem-
nego zgazowania węgla. Badania 
prowadzone w GIG zostały częś-
ciowo ukierunkowane na opraco-
wanie technologii podziemnego 
zgazowania węgla metodą szybo-
wą, w której zakłada się wykorzy-
stanie istniejącej infrastruktury 
kopalni dla wykorzystania złóż 
resztkowych węgla. 

GIG od 2007 r. uczestniczy w 
badaniach procesu podziemnego 
zgazowania węgla, koordynując 
realizację dwóch dużych pro-
jektów HUGE i HUGE 2, współ-
finansowanych przez Fundusz 
Badawczy Węgla i Stali. W 2010 
r. naukowcy z GIG z sukcesem 
przeprowadzili eksperyment pod-
ziemnego zgazowania węgla w 
Kopalni Doświadczalnej Barbara 
w Mikołowie; zgazowano tam po-
nad 20 ton węgla. 

W zależności od mieszanki 
tzw. czynnika zgazowującego, uzy-
skany produkt różni się wartością 
opałową - np. gaz uzyskany ze zga-
zowania tlenem charakteryzuje się 
wartością opałową rzędu 8 mega-
dżuli na metr sześc., a powietrzem 
– 3,5-4,5 megadżuli na m sześc. 
Jak zaznaczają specjaliści, ina-
czej niż w przypadku zgazowania 
powierzchniowego, w przypadku 
podziemnego zgazowania o rodza-
ju technologii i wielkości instalacji 
decydują uwarunkowania złoża.
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Wszelkie fakty 
ekonomiczne, 

z jakimi się dotąd 
spotykałem przemawiały 
i przemawiają na korzyść 
węgla, jako najtańszego 

z surowców energetycznych. 
Natomiast dodatkowym 
walorem węgla jest to, 

że go mamy, że mamy nad 
nim kontrolę.

Bezpieczeństwo 
energetyczne kosztuje

Rozmowa z Grzegorzem Tobiszow-
skim, posłem Prawa i Sprawiedli-
wości 

w świetle konfliktu, jaki 
zaistniał na ukrainie pojawił 
się pomysł embarga na rosyj-
ski węgiel rzucony przez jed-
nego z posłów. czy Pana zdanie 
takie rozwiązania mają szansę 
zaistnienia politycznego?

Ograniczenie importu węgla do 
krajów Unii Europejskiej może na-
stąpić, jeśli towar jest sprowadzony 
do Unii po cenach dumpingowych 
lub jeśli jest on szkodliwy dla zdro-
wia. W tym pierwszym przypadku 
udowodnienie stosowania cen dum-
pingowych jest niezmiernie trudne, z 
czym kilka lat temu zderzyli się nasi 
producenci węgla, którzy próbowali 
wszcząć w Brukseli postępowanie 
antydumpingowe, jednak nic z tego 
nie wyszło. Być może jednak drugi 
z argumentów mógłby zadziałać na 
korzyść polskiego węgla, bowiem co-
raz częściej spotykam się z opiniami 
ekspertów, którzy zwracają uwagę na 
konieczność ograniczenia importu 
węgla, zwłaszcza pochodzącego zza 
wschodniej granicy, którego walory 
środowiskowe pozostawiają wiele 
do życzenia. Skoro Unia Europej-
ska wymaga od nas działań na rzecz 
ochrony klimatu to może należało-
by się zastanowić nad katalogiem 
norm, jakie powinien spełniać wę-
giel przeznaczony do celów energe-
tycznych. Uważam, że jest to realna 
możliwość ograniczenia importu ro-
syjskiego węgla. Tym bardziej, iż  już 
w ubiegłym roku kancelaria Ernst 
& Young na zlecenie Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej przeanali-
zowała i opracowała koncepcję pre-
ferencyjnych alokacji. Chodzi o to, 
by darmowe uprawnienia do emisji 
uzyskiwali jedynie ci producenci 
energii, którzy zużywają węgiel wy-
dobywany w państwach stosujących 
politykę klimatyczną. 

uważa Pan, że takie pomy-
sły mają szansę szerokiego 
wsparcia politycznego?

Nie jestem zwolennikiem obrony 
polskiego węgla za każdą cenę, kosz-
tem jego efektywności, ale mimo 
wszystko uważam, że jesteśmy nie-

co za bardzo „gościnni” i nie oglą-
damy się na własny interes. Widać 
to szczególnie dzisiaj, w kontekście 
kryzysu ukraińskiego i problemu 
niezależności energetycznej. Jeszcze 
rok temu temat ten był bagatelizo-
wany przez wiele środowisk, a dziś 
zyskał nowy wymiar i wspomniane 
pomysły mają realną szansę szero-
kiego wsparcia politycznego. 

o ile wesprze ją rząd...
Zgadza się. My, jako opozycja 

jedyne co możemy robić to naciskać 
politycznie przedstawicieli rządu 
i tak też robimy. Stanowisko Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz innych 
klubów parlamentarnych w spra-
wie choćby pakietu klimatycznego 
sprawiło, że rząd Donalda Tuska 
jest dziś zdecydowanie bardziej 
stanowczy w kwestii dalszego ogra-
niczenia emisji CO2. Jeszcze kilka 
lat temu przedstawiciele rządu ba-
gatelizowali ten problem. Obecnie 
jednak rząd deklaruje, iż stanowi-
sko Polski wobec pomysłów doty-
czących zwiększenia redukcji dwu-
tlenku węgla z 20 do 40 proc. jest 
jednoznacznie negatywne. Pytanie 
oczywiście, czy premier Tusk sko-
rzysta wobec tego z prawa weta. 

myśli Pan, że po tym co wy-
darzyło się na ukrainie, unia 
europejska zmiękczy nieco 
swoją politykę klimatyczną?

Pojawia się taka nadzieje, 
zwłaszcza, że Niemcy, dotąd bez-
krytyczne wobec Rosji, zmieniają 
swoje nastawienie do polityki Pu-
tina. Europa dostrzega dziś zna-
czenie polityki prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego wobec Rosji i jej za-
pędów imperialistycznych. Wcześ-
niej uważano, iż jest to przejaw 
naszej rusofobii. Dziś przywódcy 
europejscy dostrzegają racjonal-
ność polityki wschodniej prezyden-
ta Kaczyńskiego, także w kwestii 
bezpieczeństwa energetycznego. I 
w tym też kontekście pojawiła się 
możliwość modyfikacji polityki 
klimatycznej, tak by Polska miała 
możliwość  autonomicznej polityki 
w tym zakresie, tak by nie elimino-
wać z naszej gospodarki własnych 
zasobów węgla kamiennego i bru-
natnego. 

Geopolityka geopolityką, a 
gdzieś na końcu i tak liczy się 
kasa. myśli Pan, że ogranicze-
nie, choćby częściowe importu 
węgla z rosji jest w interesie 
naszego sektora energetycz-
nego?

Na jednej z konferencji bran-
żowej usłyszałem z ust poważnego 
przedstawiciela, poważnej firmy 
energetycznej argumenty ekono-
miczne przemawiające przeciwko 
węglowi kamiennemu, który rze-
komo jest drogi i nieefektywny, 
podczas gdy wszelkie fakty ekono-
miczne, z jakimi się dotąd spoty-
kałem przemawiały i przemawiają 
na korzyść węgla, jako najtańszego 
z surowców energetycznych. Nato-
miast dodatkowym walorem wę-
gla jest to, że go mamy, że mamy 
nad nim kontrolę. Ale, żeby go 
wykorzystać możliwie najbardziej 
efektywnie potrzeba zmian syste-
mowych. Prawo i Sprawiedliwość 
postuluje konieczność stworzenia 
Ministerstwa Energetyki i Surow-
ców. Chcemy, by te dwie strategicz-
ne dla Państwa gałęzie gospodarki 
- energetyka i przemysł surowcowy 
znajdowały się w jednym ręku za-
rządczym. Dlaczego? Dlatego, że 
już od dłuższego czasu energetyka 
żyje swoim życiem, jest wyalieno-
wana od surowców, podczas gdy w 
całym świecie są to gałęzie żyjące 
w symbiozie. Nie może być tak, 
jak jest obecnie, że Minister Go-
spodarki, który kształtuje politykę 
energetyczną kraju nie ma wpływu 
na sektor energetyczny, gdyż to Mi-
nister Skarbu obsadza w nich sta-
nowiska. Trzeba to zmienić.

mówi Pan tak, jakby ener-
getyka miała odgrywać rolę 
użyteczności publicznej.

Nie ma odgrywać takiej roli, bo 
jest to biznes. Pytanie tylko, dlacze-
go energetyka ma zarabiać miliardy 
kosztem całej reszty gospodarki. 
Dlaczego wobec tego ceny energii 
elektrycznej nie mogą być niższe? 
Przecież kluczem do sukcesu gospo-
darczego była i jest tania energia. 
Tania energia zwiększa bowiem kon-
kurencyjność gospodarki i o to po-
winniśmy zabiegać. Oczywiście poza 
dyskusją jest to, by energetyka była 
rentowna, mogła realizować inwesty-
cje, ale z drugiej strony nie może ona 
ograniczać rozwoju innych sektorów 
gospodarki. Nam nie chodzi też o to, 
by administracyjnie zarządzać sekto-
rem energetycznym i paliwowym, ale 
o to, by stworzyć synergię pomiędzy 
nimi. Jeden i drugi sektor stoi przed 
poważnymi wyzwaniami inwesty-

cyjnymi. Inwestycje w energetyce 
muszą bazować na odpowiednim za-
pleczu surowcowym. W planowaniu 
inwestycyjnym ważną rolę odgrywa 
aspekt jakościowy surowca. Z kolei 
górnictwo musi mieć pewność zbytu 
swojej produkcji. 

uważa Pan, że pomiędzy 
sektorem energetycznym i wę-
glowym nie ma właściwych re-
lacji?

Nie ma. Jeszcze niedawno kiedy 
na rynku węglowym była koniunk-
tura, sektor energetyczny zabiegał 
o to, by ceny węgla regulować w 
sposób administracyjny i tak też się 
działo, co z punktu widzenia intere-
sów Państwa miało oczywiście sens, 
ponieważ chodziło tu o utrzymanie 
pewnego poziomu inwestycji oraz 
poziomu cen. Tyle, że kiedy nastąpił 
kryzys w sektorze węglowym, ener-
getyka nie wykazała chęci wsparcia 
górnictwa. 

a Pan uważa, że takie 
wsparcie powinno nastąpić?

Uważam, że bezpieczeństwo 
energetyczne kosztuje. Znów muszę 
przywołać konflikt rosyjsko-ukraiń-
ski. Widzimy na naszych oczach jak 
Putin trzyma za spust pistoletu ga-
zowego wymierzonego w gospodarkę 
ukraińską, która uzależniła się od do-
staw rosyjskiego surowca. Czy gdyby 
Ukraina była niezależna surowcowo 
drżałaby dziś przed Rosją?

kogo ma kosztować bezpie-
czeństwo energetyczne? ko-
walskiego?

Kowalskiego także, tak samo jak 
brak bezpieczeństwa dotknie i jego. 
Dla przykładu budowa terminalu 
skroplonego gazu ziemnego LNG w 
Świnoujściu to nie jakaś fanaberia, 
tylko realna szansa na uniezależnie-
nie się od dostaw rosyjskiego gazu. 
To także szansa na dywersyfikację 
dostaw surowca, a i przez to moż-
liwość obniżenia cen gazu. Bezpie-
czeństwo militarne także kosztuje, 
a jednak nikt o zdrowym rozsądku 
tego nie kwestionuje. 

rozmawiał:                                      
jacek srokowski

      PRZEcZyTANE

„Die Zeit”: Polska ma powody, by bronić węgla
Tygodnik „Die Zeit” broni Polski przed niemieckimi krytykami, zarzucającymi jej zacofanie i uleganie lobby-
stom w sprawach dotyczących polityki klimatycznej UE. Polska ma jednak przekonujące powody, by zacho-
wać węgiel jako źródło energii – napisano.

„Niemcy są ekologiczne, Polska 
jest zacofana – czy taka jest rzeczy-
wiście prawda?” - pyta autor materiału 
opublikowanego w najnowszym wyda-
niu hamburskiego tygodnika.

W sporze o reformę unijnego syste-
mu pozwoleń na emisje (ETS) niemie-
ckie spojrzenie było dotychczas „proste 
i uporządkowane”. Po jednej (niemie-
ckiej) stronie znajdowała się ekologicz-
na awangarda, cierpiąca wskutek upad-
ku handlu pozwoleniami, co niweczyło 
realizację ambitnych celów klimatycz-
nych. Po drugiej stronie znajdowali się 
zacofani mieszkańcy Europy Środkowo-
Wschodniej, sprzeciwiających się refor-
mie, by chronić swój przemysł węglowy 
– czytamy w materiale.

„Die Zeit” podkreśla, że wśród 
niemieckich ekologów Polska cieszy 
się opinią „państwa rozbójniczego”, 
szczególnie od kiedy, jako gospodarz 
szczytu klimatycznego w Warszawie, 
zorganizowała równocześnie konferen-
cję lobby węglowego.

Krytycy twierdzą, że Polska broni 
kopalnych źródeł energii tylko i wy-
łącznie z niskich pobudek - „ulegając 
interesom lobbystów i kierując się 
tradycjonalizmem oraz wykazując 
brak wyobraźni”. „Oprócz tego istnieją 
jednak zrozumiałe powody polskiego 
stanowiska: zachowując swoje rezer-
wy węgla, Polska unika uzależnienia od 
rosyjskiego gazu, co stało się obecnie 
problemem Ukrainy” - wyjaśnia autor.

„Rosja od lat współrządzi Ukrainą, 
wykorzystując cenę gazu jako instru-
ment nacisku. Czy mamy krytykować 
Polaków za to, że nie chcą znaleźć się 
w podobnej sytuacji?” - pyta niemiecki 
tygodnik.

„Die Zeit” krytykuje postawę 
Niemców, przekonanych, że „to oni 
są po dobrej stronie”, nazywając ich 
stanowisko „dziwnym narcyzmem”. 
Wytyka Niemcom, że posługując się 
argumentem, iż są europejskim lide-
rem ochrony środowiska, zabiegają o 
unijne ulgi dla wybranych gałęzi prze-

mysłu. Rząd niemiecki troszczy się 
szczególnie o przemysł cementowy, 
który jest szczególnie energochłonny 
i w porównaniu z innymi kontynentami 
zacofany.

Jeżeli Europa chce ustalić wspól-
ną politykę energetyczną, to powinna 
uzyskać zgodę wszystkich krajów. Taka 
wspólna polityka będzie zapewne oparta 
na „najmniejszym wspólnym mianow-
niku”. Kto dąży do bardziej ambitnych 
celów, ten powinien uznać uzasadnione 
interesy partnerów i nie przesadzać z 
własnymi żądaniami. W polityce ochro-
ny środowiska Niemcy nie są źli, lecz nie 
są też liderami – ocenia „Die Zeit”.

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” 
napisał w zeszłym tygodniu, że premier 
Donald Tusk, używając nietrafnych 
argumentów, wykorzystuje kryzys na 
Ukrainie do przeforsowania zmian w 
unijnej polityce energetycznej i klima-
tycznej. Krytycznie o polskim podej-
ściu do ochrony środowiska pisały też 
inne niemieckie gazety.
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BIZNES I ETYKA

Na szlaku afer

jaGiełło powiesił się w czwar-
tek, 27 lutego, w łazience w hotelu 
Qubus w Katowicach. Ciało znaleź-
li pracownicy hotelu, do których z 
prośbą o zajrzenie do jego pokoju, 
zwrócili się funkcjonariusze ABW, 
którzy czekali na Jagiełłę – miał 
bowiem składać zeznania. Okaza-
ło się przy okazji, że mimo iż od 
dwóch lat Andrzej Jagiełło składał 
zeznania obciążające inne osoby z 
branży górniczej, i był kluczowym 
świadkiem ABW i prokuratury, to 
nie był w żaden sposób chroniony!

– Badamy wszystkie okolicz-
ności, ale dotychczasowe ustalenia 
wskazują, że mogło to być samo-
bójstwo – mówi prokurator Marta 
Zawada-Dybek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Katowi-
cach.

Nieoficjalnie dowiedziałem 
się, że podczas sekcji zwłok na cie-
le nie znaleziono żadnych śladów 
przemocy (co mogłoby sugerować 
zabójstwo), ani substancji toksycz-
nych.

– Zabezpieczyliśmy próbki, 
które będą poddane dokładnej 
analizie, co jednak wymaga cza-
su –  wyjawia moje źródło. Moi 
rozmówcy nie tają, że Jagiełło od 
dłuższego czasu był w złej kondycji 
psychicznej.

– Złamał niepisane zasady 
„omerty”, czyli milczenia jakie obo-
wiązują w naszym środowisku. W 
biznesie, nie tylko górniczym, był 
„czarną owcą”. Przegrał w Austrii 
proces sądowy, którego stawką 
były miliony euro – mówi jego zna-
jomy. Czy o tych problemach swego 
świadka wiedziała ABW? Wątpię.

Andrzej Jagiełło był mocnym 
graczem w górniczym(pół)światku. 
Prezes Kopeksu od połowy 2012 r. 
do maja 2013 r. Gdy zostawał pre-
zesem giełdowego Kopexu, od roku 
współpracował z ABW i składał ze-
znania w sprawie korupcji!

Zdecydował się na współpracę 
po tym, jak oficerowie ABW prze-
szukali jego dom w Austrii (miał 
także austriackie obywatelstwo) 
i znaleźli wiele bardzo ciekawych 
dokumentów. W zamian za ujaw-
nienie korupcyjnego procederu 
Jagiełło uzyskał zagwarantowaną 
bezkarność. Kiedy „układ” Jagieł-
ły z ABW wyszedł na jaw za spra-
wą kontrolowanego „przecieku” do 
mediów, to Krzysztof Jędrzejewski, 
który jest większościowym akcjo-
nariuszem Kopex SA, błyskawicz-
nie zwolnił biznesmena z pracy.

Jagiełło toczył z ABW swoją 
grę, która w pewnym momencie 
go przerosła. Zaczął sobie zdawać 
sprawę ze skali odkrywanej afery, 
sile naruszonych powiązań i ukła-
dów oraz możliwych konsekwen-
cjach. Jednak było już za późno. 
Machina śledcza, uruchomiona 
jego zeznaniami i przekazanymi 
dowodami ruszyła.

Od anonimu się zaczęło
Śledztwo w sprawie korupcji 

zainicjował anonim, który w 2011 r. 
wpłynął do katowickiej delegatury 
ABW. Wynikało z niego, że Voest-
Alpine zdobywała kontrakty na 
kopalniach, bo korumpowała ich 
dyrektorów.

– Taki świadek, jak Jagiełło 
trafia nam się niesłychanie rzad-

ko. Wiedział wszystko. Miał notat-
ki i nagrania wielu rozmów, pod-
czas których padały propozycje 
łapówek. Był jednym z najbardziej 
wpływowych biznesmenów branży 
górniczej. Przez lata kierował fa-
bryką Voest-Alpine Technika Gór-
nicza i Tunelowa w Tychach, która 
należała do szwedzkiego koncernu 
Sandvik, i w 2007 r. zmieniła na-
zwę na Sandvik Mining and Con-
struction, a potem został prezesem 
giełdowego Kopexu. Na co dzień 
mieszkał w Austrii, miał podwójne 
obywatelstwo – wyjawia jeden z 
oficerów ABW.

Jagiełło wyjawił w ABW i pro-
kuratorom Prokuratury Apelacyj-
nej w Katowicach, która prowadzi 
postępowanie w tej sprawie, że 
kierując Voest-Alpine, stworzył 
fundusz łapówkowy dla dyrekto-
rów kopalń oraz prezesów spółek 
węglowych w całym kraju. Stwier-
dził, że „inaczej nie byłby w stanie 
handlować kombajnami, bo każdy 
decydent domagał się łapówki w 
wysokości około 10 procent war-
tości kontraktu”. Kwoty łapówek 
były naturalnie doliczane do ceny 
urządzeń. Pieniądze przekazywano 
w kopertach „pod stołem” albo na 
numeryczne konta w Austrii.

Co najciekawsze – sprawa ko-
rupcji dotyczy nie tylko pracow-
ników śląskich kopalń węgla ka-
miennego, ale także spółek: KGHM 
Polska Miedź i Lubelski Węgiel 
Bogdanka. Według śledztwa prze-
stępczy proceder trwał od lat 90. i 
dotyczył dokonywania przez spółki 
i należące do nich zakłady górnicze 
zakupów urządzeń i maszyn oraz 

usług w zakresie remontów, serwi-
su, a także dostaw części zamien-
nych.

Na podstawie zeznań biznes-
mena Prokuratura Apelacyjna w 
Katowicach na razie przedstawiła 
zarzuty 27 znanym osobom z bran-
ży górniczej. Miały przyjąć w sumie 
9 mln zł łapówek. Andrzej Jagiełło 
podczas konfrontacji podtrzymał 
swoje zeznania.

Zeznania Jagiełły zaszkodziły 
m.in. Maksymilianowi K., byłemu 
prezesowi Katowickiego Holdin-
gu Węglowego, a potem Kompanii 
Węglowej Jagiełło zeznał, że kiedy 
Maksymilian K. kierował holdin-
giem, wziął 418 tys. zł łapówek. 
Rekordzistą miał być Leszek J., 
były prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Dostał od V-A 1,8 mln 
zł łapówek. Wśród podejrzanych są 
również Mirosław K., były prezes 
Kompanii Węglowej, Marek J., były 
wiceprezes Południowego Kon-
cernu Energetycznego, Andrzej S., 
były dyrektor kopalni Mysłowice, 
Stanisław T., były dyrektor kopalni 
Pniówek, Jerzy K., były dyrektor 
kopalni Staszic, czy Jerzy M., były 
dyrektor zakładu logistyki mate-
riałowej JSW.

Niektóre z tych osób zasiadają na 
ławie oskarżonych w innym proce-
sie, który dotyczy – jakżeby inaczej 
– korupcji w górnictwie. Otóż przed 
Sądem Okręgowym w Katowicach 
trwa proces 25 osób – byłych i obec-
nych dyrektorów śląskich kopalń 
oraz szefów państwowych spółek 
węglowych. O co są oskarżeni? O 
to, co w środowisku górniczym jest 
standardem – o korupcję.

MINąŁ pewien czas od tajemniczej śmierci Andrzeja Jagiełły, biznesmena z branży górniczej, który 
był kluczowym świadkiem w mega aferze korupcyjnej w polskim górnictwie. Po jego śmierci szanse 
na ukaranie skorumpowanych person z górniczego (pół)światka są znikome.

Afera za aferą
Wykryta przez ABW afera 

wstrząsnęła środowiskiem gór-
niczym, które jest odporne na 
zatrzymania i areszty swoich me-
nedżerów, bo to się zdarza niemal 
co roku. Jednak po postawieniu 
prokuratorskich zarzutów w 2010 
r. ówczesny minister gospodarki 
Waldemar Pawlak odwołał szefów 
dwóch największych spółek wę-
glowych – Mirosława K. (Kompa-
nia Węglowa S.A.) i Stanisława G. 
(Katowicki Holding Węglowy S.A.). 
Pawlak ich odwołał, mimo że jego 
koledzy z PSL wywierali nań silną 
presję, aby tego nie robił, bo „może 
to zaszkodzić interesom partii”. 
Obie spółki od lat są w „kadrowym 
władaniu” ludowców.

Korumpować menedżerów mia-
ła spółka z Katowic Emes-Mining 
Service (EMS). Ujawnił to ABW 
współwłaściciel firmy Andrzej B., 
który pokłócił się o pieniądze ze 
swoim wspólnikiem – Antonim G. 
Andrzej B. w zamian za ujawnie-
nie korupcji skorzystał z klauzuli 
bezkarności (podobnie jak Barbara 
Kmiecik w innej aferze) i jego zarzu-
ty zostały umorzone. W sądzie wy-
stąpi tylko w charakterze świadka. 
Jednak w biznesie jest skończony, 
podobnie jak spółka Emes-Mining 
Service, która jest w upadłości.

Akt oskarżenia obejmuje lata 
2003–2008 wpływowi menedże-
rowie, a według niektórych moich 
źródeł – „główni rozgrywający” w 
branży, mieli przyjąć w sumie po-
nad 3 mln zł łapówek. Za co? Śled-
czy twierdzą, że EMS opłacał górni-
czych „rozgrywających” przy okazji 
przetargów na warte dziesiątki mi-
lionów złotych roboty w kopalniach, 
za przyspieszenie płatności faktur 
lub jako prezent za utrzymanie 
„przyjacielskich kontaktów”.

To nie jedyna afera. Od kilku 
lat w Prokuraturze Apelacyjnej w 
Katowicach prowadzone jest po-
stępowanie, w którym do tej pory 
zarzuty korupcji usłyszało dwa-
dzieścia osób, w tym kilku dyrek-
torów kopalń. Usłyszeli zarzuty 
przyjmowania łapówek od pracow-
ników spółki Minova Ekochem z 
Siemianowic Śląskich, która jest 
jednym z największych w Europie 
producentów klejów i pianek do 
górnictwa. To produkty potrzebne 
w każdej kopalni, wykorzystuje się 
je do spajania i uszczelniania skał, 
tamowania wody czy wypełniania 
podziemnych pustek.

O wręczanie łapówek podejrza-
ni są dwaj byli wiceprezesi Minova 
Ekochem oraz kilku pracowników 
marketingu. Minova jest częścią 
międzynarodowej grupy kapitało-
wej Orica, która działa na całym 
świecie – m.in. w Australii (głów-
na siedziba), Polsce, Czechach, na 
Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i 
RPA.

Prokuratura nie chciała się wy-
powiadać na temat tego, czy śmierć 
Jagiełły będzie miała wpływ na po-
stępowanie dotyczące korupcji w 
górnictwie.

– Wszystkie zgromadzone w 
toku śledztwa materiały oceni sąd 
– mówi  prokurator Leszek Goław-
ski, rzecznik prasowy Prokuratury 
Apelacyjnej w Katowicach. Jednak 
nie wiadomo, jak sąd potraktuje ze-
znania świadka, który nie odpowie 
już na żadne pytanie.

Tomasz Szymborski
źródło: wpolityce.pl
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POZIOMO:
2) Szczęśliwy
5) Wymiana
8) Waluta
9) Najstarsza

10) Śląski
12) Pomocny
13) Wykrywa
15) Atrybut
17) Zakończenie
18) Przysłowiowy
21) Rodzaj
22) Żołnierz
23) Kwitnie
24) Metal
25) Czubek

26) Pieśń

PIONOWO:
1) Odblask
2) Wokół
3) Szpiegowski
4) Nadaje
5) Tłuszcz
6) Rysunkowa
7) Nagłówek

11) Wylew
13) Morski
14) Starogreckie
16) Japońska
19) Związek
20) Rozprawia

Początek określeń wyrazów podano jak w tradycyjnej krzyżówce,
a ich dokończenie w kolejności przypadkowej.

DOKOŃCZENIE OKREŚLEŃ:
pożaru; towarowa; pospólstwo;
w kuchni; fale; na orbicie; Zeusa;
o moralności; z opery; łamigłówka;
lufy; do ziemniaków; traf; twierdzy
z wodą; śpioch; europejska;
nadwozia; lekkiej kawalerii;
jesienią; buta; państw; gra
planszowa; książki; era Ziemi;
szlachetny; połysk meblom;
brydż; krwi do tkanek ciała; żarłacz.

SWATKA

Rozwiązanie - powieść Stanisława Lema.

PRAWOSKOŚNIE:
 1)  Twarde cukierki
 2)  Koczownik z pustyni
 4)  Groźny tlenek węgla

LEWOSKOŚNIE:
 1)  Odmiana dyni
 3)  Gatunek, typ
 5)  Imię reż. Kazana

POZIOMO:
 6)  Bransoletki dla przestępcy

PIRAMIDKA

W rozwiązaniu należy podać

liczbę wystąpień litery K.

1

2 3

4 5

6

Start Rozwiązanie

23 x6 -17 +55 ÷3 x5 -10 ÷4 Z tego 7/5
Pierwiastek

z tego

Startując od pierwszej komórki z liczbą,

należy wykonać kolejno dziewięć działań
arytmetycznych, aby otrzymać rozwiązanie.

Quizy matematyczno-
logiczne

 I.
 Uzupełnij szereg:
 987489 ...... 456254
 jeśli wiadomo, że:
 943886 (412732) 531154
 albo:
 846824 (210523) 636301

 II.
 Uzupełnij trzeci wiersz
 brakującą liczbą:

       64 81 98
       16 27 14
       ?    3   7

 III.
 Wnuczek zapytał dziadka:
 - Ila masz lat, dziadziu?
 Dziadzio odpowiedział:
 - Jeżeli przeżyję jeszcze
 połowę tego, co już prze-
 żyłem i do tego jeszcze
 rok, to będę miał równiut-
 ko sto lat.
 Ile lat miał dziadek?

 IV.
 W salonie hrabiowskim
 paliło się osiem świec.
 Przechodzący kamer-
 dyner zgasił dwie świece.
 Ile zostało?

Rozwiązanie – termin biologiczny.
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Litery z ponumerowanych pól, w każdym diagramie osobno, utworzą rozwiązanie - imię i nazwisko reżysera oraz tytuł filmu.

WIRÓWKA
Kierunek wpisu do odga-
dnięcia.
PRAWO-, LEWOSKRĘTNIE:
 1)  Podstęp, wybieg
 2)  Dawny pośrednik
 3)  Barokowy aniołek
 4)  Stolica Basków
 5)  Port w Libii, walki
      w 1941 r.
 6)  Nakładany na lufę
      karabinu
 7)  Miara kąta płaskiego
 8)  Z eksponatami
 9)  Miasto Demokryta
 10)  Pleciuga
 11)  Szatan

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Udana akcja

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Wę-
gla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@
solidarnoscgornicza.org.pl Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Roz-
wiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: Kto nie smaruje ten nie jedzie. 
Nagrody wylosowali: Janina Olszar z Gołkowic, Henryk Gorol z Zebrzydowic. Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą. 

W piątek 14 marca NSZZ Solidarność w 
ZG Sobieski wraz z Klubem Honorowych 
Dawców Krwi przy ZG Sobieski zorgani-
zowali kolejną akcję krwiodawczą. Jak 
zwykle zakończyła się ona sukcesem. 
Zebrano ponad 26 litrów krwi a w akcji 
wzięło udział 59 osób. 

red

ZG SOBIESKI

Litery z ponumerowanych pól, utworzą rozwiązanie - imię i nazwisko reżysera
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2) Szczęśliwy
5) Wymiana
8) Waluta
9) Najstarsza
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12) Pomocny
13) Wykrywa
15) Atrybut
17) Zakończenie
18) Przysłowiowy
21) Rodzaj
22) Żołnierz
23) Kwitnie
24) Metal
25) Czubek

26) Pieśń

PIONOWO:
1) Odblask
2) Wokół
3) Szpiegowski
4) Nadaje
5) Tłuszcz
6) Rysunkowa
7) Nagłówek

11) Wylew
13) Morski
14) Starogreckie
16) Japońska
19) Związek
20) Rozprawia

Początek określeń wyrazów podano jak w tradycyjnej krzyżówce,
a ich dokończenie w kolejności przypadkowej.

DOKOŃCZENIE OKREŚLEŃ:
pożaru; towarowa; pospólstwo;
w kuchni; fale; na orbicie; Zeusa;
o moralności; z opery; łamigłówka;
lufy; do ziemniaków; traf; twierdzy
z wodą; śpioch; europejska;
nadwozia; lekkiej kawalerii;
jesienią; buta; państw; gra
planszowa; książki; era Ziemi;
szlachetny; połysk meblom;
brydż; krwi do tkanek ciała; żarłacz.

SWATKA

Rozwiązanie - powieść Stanisława Lema.

PRAWOSKOŚNIE:
 1)  Twarde cukierki
 2)  Koczownik z pustyni
 4)  Groźny tlenek węgla

LEWOSKOŚNIE:
 1)  Odmiana dyni
 3)  Gatunek, typ
 5)  Imię reż. Kazana

POZIOMO:
 6)  Bransoletki dla przestępcy

PIRAMIDKA

W rozwiązaniu należy podać

liczbę wystąpień litery K.

1

2 3

4 5

6

Start Rozwiązanie

23 x6 -17 +55 ÷3 x5 -10 ÷4 Z tego 7/5
Pierwiastek

z tego

Startując od pierwszej komórki z liczbą,

należy wykonać kolejno dziewięć działań
arytmetycznych, aby otrzymać rozwiązanie.

Quizy matematyczno-
logiczne

 I.
 Uzupełnij szereg:
 987489 ...... 456254
 jeśli wiadomo, że:
 943886 (412732) 531154
 albo:
 846824 (210523) 636301

 II.
 Uzupełnij trzeci wiersz
 brakującą liczbą:

       64 81 98
       16 27 14
       ?    3   7

 III.
 Wnuczek zapytał dziadka:
 - Ila masz lat, dziadziu?
 Dziadzio odpowiedział:
 - Jeżeli przeżyję jeszcze
 połowę tego, co już prze-
 żyłem i do tego jeszcze
 rok, to będę miał równiut-
 ko sto lat.
 Ile lat miał dziadek?

 IV.
 W salonie hrabiowskim
 paliło się osiem świec.
 Przechodzący kamer-
 dyner zgasił dwie świece.
 Ile zostało?

Rozwiązanie – termin biologiczny.
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Litery z ponumerowanych pól, w każdym diagramie osobno, utworzą rozwiązanie - imię i nazwisko reżysera oraz tytuł filmu.

WIRÓWKA
Kierunek wpisu do odga-
dnięcia.
PRAWO-, LEWOSKRĘTNIE:
 1)  Podstęp, wybieg
 2)  Dawny pośrednik
 3)  Barokowy aniołek
 4)  Stolica Basków
 5)  Port w Libii, walki
      w 1941 r.
 6)  Nakładany na lufę
      karabinu
 7)  Miara kąta płaskiego
 8)  Z eksponatami
 9)  Miasto Demokryta
 10)  Pleciuga
 11)  Szatan

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/



1� wydarzenia

R E K L A M A

Ukraina bez Putina
„SOLIDARNOŚć” to związek zawodowy. Ale to też solidarność międzyludz-
ka i solidarność międzynarodowa – mówił pod ambasadą rosyjską w War-
szawie Piotr Duda, przewodniczący KK – Dlatego dzisiaj tu jesteśmy.

WARSZAWA Pikieta pod ambasadą Rosji

STANOWISKO 
SOLIDARNOŚcI

OBRADUJącA w Elblągu Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” podjęła stanowisko w 
sprawie Ukrainy.

Związek z wielkim nie-
pokojem śledzi dramatyczną 
sytuację na Ukrainie, „której 
bezpośrednią przyczyną było 
krwawe stłumienie pokojo-
wych protestów społecznych 
po wstrzymaniu przez ówczes-
ne władze Ukrainy procesu 
integracji z Unią Europejską”. 
Naród Ukraiński stał się obiek-
tem niczym niesprowokowanej 
agresji Rosji. „Solidarność” z 
całą mocą potępia działania 
Rosji, które są pogwałceniem 
wszelkich międzynarodowych 
norm prawa.

KK krytycznie oceniła 
stanowisko Międzynarodowej 
Konferederacji Związków Za-
wodowych przyjęte w Bruk-
seli, ponieważ „nawet jednym 
słowem nie odnosi się do ro-
syjskiej agresji” i zaapelowała 
do MKZZ o rewizję tego stano-
wiska, „bo w obecnej postaci 
wypacza prawdziwą sytuację 
na Ukrainie i zamiast wspierać 
walczący o suwerenność naród 
ukraiński, zdecydowanie go 
osłabia”. „Solidarność” wezwa-
ła przywódców krajów wolne-
go świata do podjęcia szybkich 
i stanowczych działań w celu 
powstrzymania agresywnych 
poczynań Rosji. Stanowisko 
KK zostało przesłane do MKZZ 
oraz do Bernadette Segol, se-
kretarz generalnej EKZZ.

ponaD dwutysięczny tłum związ-
kowców z flagami, transparentami, 
gwizdkami i flagami związkowymi 
zebrał się przed ambasadą rosyjską, 
żeby zademonstrować swoje popra-
cie dla walczącej o niepodległość 
Ukrainy. Na transparentach znaj-
dowały się napisy: „Ukraina bez 
Putina”, „Precz z Czeczenii, Gruzji i 
Ukrainy”, „Suwerenna Ukraina nie 
potrzebuje Putina”, „Putin hands 
off Ukraine”, „Wiwat przyjaźń po-
sko-ruska bez Putina i bez Tuska”. 
Protest rozpoczeły dwa hymny na-
rodowe: Polski i Ukrainy. Tadeusz 
Majchrowicz wiceprzewodniczą-
cy KK i koordynator akcji pomocy 
na rzecz Ukrainy przypomniał, że 
Związek prowadzi akcję pomocy 
humanitarnej na rzecz Ukrainy.

– Jesteśmy tu po to, żeby na-
zwać sprawy po imieniu – konty-
nuował Piotr Duda – W tym bu-
dynku znajduje się przedstawiciel 
agresora. Chcemy pokazać mu nasz 
sprzeciw wobec działań Rosji na 
Ukrainie.

Szef Związku tłumaczył, dlacze-
go „Solidarność” musi uczestniczyć 

w tych wydarzeniach. - Związek, 
choc głównie zajmuje się obroną 
godności ludzi pracy, musi reago-
wać, kiedy gdzieś dzieje się krzyw-
da. W latach stanu wojennego 
Europa pomagała nam. Teraz my 
musimy pomóc naszym gnębionym 
przez Rosję sąsiadom.

Przewodniczący zwracał uwagę, 
że choć społeczeństwo zdało egza-
min w tej trudnej dla Ukrainy sytu-
acji, politycy są za bardzo ostrożni 
i niechętni do podejmowania de-
cyzji. - Biznes i sprawy finansowe 
nie mogą brać góry nad wolnością 
i godnością obywateli. Jeśli ONZ 
nie może pomóc i tylko biernie się 
przygląda mordowaniu obywateli, 
to niech się rozwiąże. Po co nam 
taka organizacja.

– Panie Putin, opanuj się pan 
wreszcie – wołał szef Związku 
– Musimy apelować do Unii Euro-
pejskiej i Stanów Zjednoczonych, 
do ich politykow, aby podjęli dzia-
łania, które doprowadzą Rosję do 
opamiętania.

Przemówienie przewodniczą-
cego przerywały brawa i skando-

wanie „Sowieci do 
domu” i „Ukraina bez 
Putina”.

Andriej Gabrow, 
wiceprzewodniczący 
Rady Majdanu, gość 
honorowy pikiety 
piekną polszczyzną, 
w bardzo emocjo-
nalnym wystąpieniu 
dziękował Polakom 
i „Solidarności” za 
wsparcie. - Podczas 
gdy unijni polity-
cy ciagle czekali na dalszy rozwój 
wypadków, nawet jak u nas ginęli 
ludzie, Polacy od początku byli z 
nami. Czuliśmy wasze wsparcie, 
dostawaliśmy od was pomoc. Dzię-
kujemy każdemu z was z osobna i 
wszystkim razem.

W podziękowaniu za pomoc 
udzieloną przez „Solidarność” Ga-
brow wręczył Piotrowi Dudzie fla-
gę Ukrainy z podpisami obrońców 
Majdanu.

Wśród zabierających głos gości 
znaleźli się jeszcze m.in. Olek Trieti-
kow, sotnik z Majdanu; Samer Masri, 
przedstawiciel organizacji syryjskiej, 

walczącej o niepodległość Syrii; To-
masz Sakiewicz, redaktor naczelny 
„Gazety Polskiej”; Adam Borowski, 
konsul honorowy Czeczenii. Prze-
mawiali również Waldemar Bartosz, 
przewodniczący Regionu Święto-
krzyskiego „S”, który zainicjował 
zbiórkę na pomoc dla Ukrainy oraz 
Wojciech Buczak, przewodniczący  
Regionu Rzeszowskiego „S”, który od 
lat niesie pomoc na Ukrainie.

Pikieta była pokojowa, trwała 
niecałe dwie godziny.Po jej zakoń-
czeniu związkowcy autokarami wy-
jechali z Warszawy. 
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