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LW BOGDANKA

Chronić własną załogę,
nie firmy zewnętrzne!

KATOWICE Spotkanie górniczej Solidarności z Beatą Szydło

Pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA pikietowali siedzibę
Zarządu Spółki, domagając się utrzymania miejsc pracy i poziomu płac z 2014
roku. Żądali ograniczenia zleceń dla firm zewnętrznych do prac specjalistycznych,
których nie są w stanie wykonać pracownicy kopalni. Do akcji protestacyjnej
zorganizowanej przez cztery zakładowe organizacje związkowe – w tym NSZZ
„Solidarność” - przystąpiło około tysiąca osób. Od 15 czerwca w LW „Bogdanka”
SA trwa spór zbiorowy.

więcej s. 2

KOMPANIA WĘGLOWA

Końcowe odliczanie

Strategię dla górnictwa
opracują wspólnie

strona 3

Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia, bo w innym wypadku nie będzie ani nowej, ani starej Kompanii. Prowadzone są intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami – mówi Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej.
Powstanie i sukces Nowej Kompanii Węglowej są uzależnione od spełnienia
dwóch warunków: znalezienia chętnych na finansowanie nowej KW oraz restrukturyzacji kopalń, jakie mają do niej wejść. Według oficjalnych zapowiedzi oba warunki
zostaną spełnione.

więcej s. 5
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LW BOGDANKA

Chronić
własną
załogę,
Nie mam
wątpliwości
komu zaufać nie firmy zewnętrzne!

Jarosław
Grzesik

Polską politykę zdominowały
dziś dwie panie – Ewa Kopacz i Beata Szydło. Pierwsza z nich rządzi
dziś krajem, druga niewykluczone,
że będzie to robić za kilka miesięcy. Jedna i druga zapewnia, że ma
pomysł na śląskie górnictwo. W
ostatnich tygodniach miałem okazję spotkać się z dwiema paniami i
skonfrontować ich pomysły.
Premier Ewa Kopacz przywiozła na Śląsk 100-stronnicowy dokument pt. „Śląsk 2.0” za którym
rzekomo stoją pomysły, mające
zapewnić Śląskowi i naszej branży
świetlaną przyszłość. Podkreślam
stanowczo „rzekomo”, ponieważ
to czego nie udało się rządowi POPSL przez blisko osiem lat rządzenia krajem, ma zostać wdrożone w
kilka miesięcy (sic!). Niestety, w
trakcie spotkania z panią premier
nie dowiedzieliśmy się jednak niczego konkretnego w sprawach
(bo przecież projektu zgazowania
węgla nie należy traktować jako
antidotum na górnicze bolączki), które dzisiaj niepokoją załogi
wszystkich spółek węglowych,
ponieważ nie ma dziś firmy górniczej, która nie miałaby poważnych
problemów, ba, której nie zaglądałoby do oczu widmo upadku. Tymczasem pani premier domagała się
od nas związkowców wydania natychmiastowej opinii o programie
dla Śląska, którego nikt nie widział
na oczy. Zestawienie tych dwóch
faktów utwierdza mnie w przekonaniu, że mieliśmy do czynienia z
przedwyborczą farsą.
Z kolei Beata Szydło, kandydatka największej partii opozycyjnej
na szefa rządu nie obiecywała nam
gruszek na wierzbie, tylko zaproponowała współpracę przy tworzeniu nowej strategii dla polskiego górnictwa. Już w najbliższych
dniach mamy usiąść do stołu rozmów z ekspertami i przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, by
wypracować rozwiązania, które
mogą rzeczywiście pomóc branży górniczej. Zważywszy na to, iż
Beata Szydło zna doskonale nasze
problemy, bo pochodzi z górniczych Brzeszcz ufam, iż nie będzie
to katalog tzw. pobożnych życzeń,
a konkretne propozycje. Biorąc
również pod uwagę fakt, iż Beata
Szydło ze swoją ekipą przygotowała kompleksowy, bardzo rzeczowy
program społeczno-gospodarczy
dla Polski ufam także iż podobny
wymiar będzie miał program dla
górnictwa. Jest tylko jeden mały
problem – oby tylko było jeszcze
co ratować, oby ekipa PO-PSL nie
położyła górnictwa na łopatki.

Pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA pikietowali siedzibę Zarządu Spółki, domagając się
utrzymania miejsc pracy i poziomu płac z 2014 roku. Żądali ograniczenia zleceń dla firm zewnętrznych do
prac specjalistycznych, których nie są w stanie wykonać pracownicy kopalni. Do akcji protestacyjnej zorganizowanej przez cztery zakładowe organizacje związkowe – w tym NSZZ „Solidarność” - przystąpiło około
tysiąca osób. Od 15 czerwca w LW „Bogdanka” SA trwa spór zbiorowy.
gali się utrzymania miejsc pracy
i poziomu wynagrodzeń z 2014
roku. (fot. Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW
„Bogdanka” SA)

W związku ze spadkiem cen
na rynku węgla i trudnościami w
jego sprzedaży „Bogdanka” obniżyła zakładany poziom wydobycia
węgla w 2015 roku do 8,5 miliona
ton z wcześniej planowanych 9,5
mln ton. Jednocześnie pracodawca
poinformował o planach redukcji
zatrudnienia – doszło już do likwidacji niektórych stanowisk pracy, a
w najbliższym czasie nie zostałyby
przedłużone umowy pracownikom
zatrudnionym na czas określony.
Tylko w tym roku zwolnienia miałyby dotknąć ponad 400 osób.

Przeciwko takim rozwiązaniom
zaprotestowali związkowcy, krytykując zarazem nadmierny udział
firm zewnętrznych w wykonywaniu robót, które mogliby wykonać
pracownicy „Bogdanki”. Zdaniem
przedstawicieli strony społecznej,
przekazanie tych robót pracownikom „Bogdanki” pozwoliłoby uniknąć zwolnień.
W zorganizowanej przez cztery zakładowe organizacje związkowe pikiecie siedziby Zarządu
LW „Bogdanka” SA udział wzięło
około tysiąca osób. Górnicy doma-

Wiceprzewodniczący współorganizującej środową pikietę Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
LW „Bogdanka” SA Adam Partyka
zwraca uwagę na rażącą dysproporcję: w kopalni pracuje obecnie około
3800 osób, a w spółkach zewnętrznych wykonujących prace dla kopalni – już ponad 2 tysiące. - Na to
nie może być naszej zgody. Zgodnie
z deklaracjami pracodawcy, poziom
zatrudnienia ma być dostosowywany do potrzeb LW „Bogdanka”
SA. Skoro tak, powinniśmy chronić przede wszystkim „rodzimą”
załogę, bo to ona jest przyszłością
„Bogdanki”, a nie firmy z zewnątrz
– mówi.
Odnosząc się do postulatu płacowego przypomina, że „Bogdanka” ma najniższe koszty wydobycia
węgla wśród polskich kopalń, najlepszą wydajność i przynosi wielomilionowe zyski. - Co my z tego
mamy? - retorycznie pyta. - Stanęliśmy pod ścianą. W trudnych czasach nie żądamy podwyżki, chcemy
tylko utrzymania płac na poziomie
z roku 2014 – dodaje.

Wicelider zakładowej „S” zaznacza, że w ciągu ostatnich sześciu lat
płace członków Zarządu LW „Bogdanka” SA wzrosły o 200 procent,
członków Rady Nadzorczej Spółki – o ponad 350 procent, a płace
pracowników – o około 6 procent.
- Kosztami obecnej sytuacji w kopalni przede wszystkim chce się obciążyć załogę – komentuje.
Od 15 czerwca w LW „Bogdanka” SA trwa spór zbiorowy. Zakładowe struktury „S”, Związku
Zawodowego Górników w Polsce,
Związku Zawodowego „Kadra” i
Związku Zawodowego „Przeróbka”
domagają się od Zarządu wspomnianego już zlecania podmiotom
zewnętrznym tylko tych prac, które nie mogą być wykonane przez
pracowników zatrudnionych w LW
„Bogdanka” SA i utrzymania średniomiesięcznych przeciętnych płac
w LW „Bogdanka” SA na poziomie
nie niższym niż w roku 2014. Dwa
kolejne postulaty dotyczą podpisania porozumienia o dodatkowym
odpisie na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych w kwocie
7 milionów złotych z przeznaczeniem na „wczasy pod gruszą” i jak
najszybszego podpisania opracowanego i uzgodnionego w styczniu
br. nowego regulaminu funduszu
świadczeń socjalnych.

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

Oszczędności to nie wszystko

Przedstawiciele organizacji związkowych działających w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) spotkali się z Zarządem, aby omówić bieżącą sytuację Holdingu i perspektywy na najbliższą przyszłość. Obecnie KHW wdraża uzgodniony program naprawczy, jednak skuteczność tych działań weryfikuje rynek. - Oszczędzamy
na czym się da, ale to i tak nie rekompensuje w całości strat wynikających z aktualnych cen węgla – mówi wicelider holdingowej „Solidarności” Piotr Bienek.
Finansową sytuację firmy po pięciu miesiącach roku
2015 przedstawił dyrektor Zespołu Controllingu Operacyjnego Marek Kluzik. O wpływie aktualnych uwarunkowań rynkowych na tę sytuację mówił również
wiceprezes Zarządu do spraw handlowych Waldemar
Rasała.
Przedstawiciele pracodawcy poinformowali stronę społeczną, że generalnie spółka realizuje założenia
planu naprawczego, nawet z pewnym naddatkiem.
– Podsumowaliśmy wyniki – produkcję i sprzedaż
– za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku. Omówiliśmy także sytuację finansową Holdingu – relacjonuje
Piotr Bienek. - Funkcjonujemy na tym samym rynku,
co pozostałe spółki węglowe, więc mamy podobne
problemy. Wynikają one z sytuacji w całym górnictwie
i bezpośrednio z sytuacji na rynku węgla. Jednak ani

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

to, że mamy do czynienia ze wzrostem sprzedaży węgla, ani to, że oszczędzamy na czym się da, wdrażając
program naprawczy, nie rekompensuje w całości strat
wynikających z aktualnych cen węgla. A na te ceny
bezpośredniego wpływu nie mamy. Na politykę cenową innych spółek węglowych – też – dodaje.
Podczas wtorkowego spotkania padło kilka słów
na temat konsekwencji ostatnich zmian organizacyjnych w KHW. Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Holding został uszczuplony o
stanowiący część KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch
„Mysłowice” (1 czerwca) i o część należącego do
KWK „Murcki-Staszic” Ruchu „Boże Dary” (30 czerwca). Obydwa ruchy przekazano do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).
– Otrzymaliśmy informację, że po przejściu części

„Bożych Darów” i „Mysłowic” do SRK zatrudnienie w
KHW od początku roku do chwili obecnej zmniejszyło się o ponad 1300 osób, w tym 800 pracowników
skorzystało z pakietu osłon socjalnych. „Boże Dary”
pofedrują do wyczerpania złoża z dwóch obecnie
funkcjonujących ścian. Przez ten czas urobek będzie
transportowany dołem na „Staszic” - tam wyjedzie na
powierzchnię – tłumaczy wiceprzewodniczący „S” w
KHW.
Prezes Zygmunt Łukaszczyk poinformował związkowców o zamierzeniach oraz kierunkach i planach w
zakresie działań restrukturyzacyjnych, które obecnie
są na etapie wstępnych przygotowań. Zapewnił, że
przed rozpoczęciem ich wdrażania będą one przedstawione organizacjom związkowym.
mj
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KATOWICE Spotkanie górniczej Solidarności z Beatą Szydło

Strategię dla górnictwa opracują wspólnie
Strategia rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu zostanie opracowana przy udziale związkowców – to efekt
spotkania przedstawicieli zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” tworzących Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło.
– Ustaliliśmy (...), że to co
jest dzisiaj najistotniejsze, to jest
przede wszystkim przygotowanie i
opracowanie strategii dla polskiego
górnictwa – poinformowała parlamentarzystka podczas konferencji
prasowej zorganizowanej tuż po
zakończeniu spotkania. - Umówiliśmy się na stałą współpracę. Pierwsze spotkanie robocze, które będzie początkiem przygotowywania
wspólnej strategii rozwoju polskiego górnictwa, będzie już za tydzień
[27 lipca – przyp. red. SG]. (...) Naszym założeniem jest to, ażeby po
ewentualnym utworzeniu rządu
przez Prawo i Sprawiedliwość (...)
jako priorytetowe zadanie przyjąć
strategię rozwoju górnictwa i realizować program naprawy i inwestowania w górnictwo – zaznaczyła.
Kandydatka największej partii
opozycyjnej na szefa rządu podkreśliła, że – jej zdaniem – podstawą
polskiej energetyki powinien pozostać polski węgiel, co dla regionów
takich jak Śląsk ma znaczenie wielowymiarowe.
– Trzeba zrobić wszystko, żeby
węgiel miał szansę konkurowania
z tanim węglem, który wpływa
w tej chwili do Polski. Musi być
przede wszystkim przemyślany i
konsekwentnie realizowany proces inwestowania w górnictwie.
(...) Branża górnicza tutaj, na Śląsku, to jest kwestia nie tylko ekonomiczna i gospodarcza, ale to jest
bardzo istotny problem społeczny
– powiedziała.
Skrytykowała rząd Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego za brak strategii
dla polskiego górnictwa, odnosząc
się przy tym do Programu Wsparcia
Przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej „Śląsk
2.0”, przyjętego przez gabinet pani
premier Ewy Kopacz 30 czerwca
podczas wyjazdowego posiedzenia
w Katowicach.

– Niewiele słyszymy o jego realizacji. Jest to program ponad
100-stronicowy. (...) Wolałabym,
żeby ten program miał 10 stron, ale
żeby tam były konkrety. Myślę, że
dzisiaj Śląsk potrzebuje i czeka na
te konkrety. Myśmy o tych konkretnych rozwiązaniach rozmawiali
dzisiaj tutaj, również w czasie tego
spotkania. Między innymi to, że
spotykamy się za tydzień, to jest ta
nasza propozycja, żeby rozmawiać
o sprawach i problemach Śląska,
wspólnie wypracowywać rozwiązania dotyczące górnictwa i Śląska
tutaj, z tymi ludźmi, a nie na takiej
zasadzie, że tylko przyjeżdża pani
premier i robi „ustawkę” - stwierdziła.
Zapowiedziała też, że po ewentualnym zwycięstwie w jesiennych
wyborach parlamentarnych Prawo
i Sprawiedliwość – zgodnie ze swoim programem – powoła Ministerstwo Energii, któremu podlegać
będzie branża górnicza.
– W tej chwili problemy górnictwa są rozproszone pomiędzy dwa
resorty i tak naprawdę my dostrzegamy, że problem między innymi
polega na tym, że nie ma dzisiaj
personalnie odpowiedzialnej osoby,
która tą branżą by zarządzała. (...)
To jest również jeden z problemów,
nie zasadniczy, ale również jeden z
ważnych problemów polskiego górnictwa. Dlatego my proponujemy,
żeby powstało Ministerstwo Energii, być może, że ono powinno się
nazywać Ministerstwem Energii i
Górnictwa, w którym skupiłyby się
te wszystkie sprawy związane z rozwojem, co jeszcze raz podkreślam,
energetyki i rozwojem polskiego
górnictwa. (...) My dzisiaj musimy
mówić o rozwoju i konsekwentnie
wcielać w życie inwestowanie, rozwój polskiej energetyki opartej na
polskim węglu. To wszystko można
zrobić. Są takie projekty i opracowania, tylko trzeba konsekwentnie

– Umówiliśmy się na stałą współpracę. Pierwsze spotkanie robocze, które będzie początkiem przygotowywania wspólnej strategii rozwoju polskiego górnictwa, będzie już za tydzień – poinformowała posłanka PiS podczas konferencji prasowej zorganizowanej tuż po spotkaniu ze związkowcami. Towarzyszący parlamentarzystce szef górniczej „S” Jarosław Grzesik wyraził nadzieję,
że kolejne spotkania robocze pozwolą wypracować rozwiązania, które w związkowej opinii potrzebne są branży wydobywczej od
wielu lat.
(fot. MJ, SG)
realizować to co się założy – podsumowała.
Przewodniczący górniczej „S”
Jarosław Grzesik, inicjator poniedziałkowego spotkania, pozytywnie ocenił jego przebieg.
– Usłyszeliśmy kilka tez podstawowych, na które w zasadzie
czekaliśmy. I mamy nadzieję, że te
tezy zostaną rozwinięte przez ekspertów Prawa i Sprawiedliwości,
którzy naszą branżą będą się zajmować [podczas spotkań roboczych ze
związkowcami – przyp. red. SG].
Ja nie chciałbym zdradzać tajemnic

Przedwyborcza farsa
Spotkania związkowców branży górniczej z szefową rządu Ewą Kopacz i jej ministrami (m.in. ministrem skarbu Andrzejem Czerwińskim i pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Wojciechem Kowalczykiem) poświęcone było Programowi Wsparcia Przemysłu Województwa Śląskiego i
Małopolski Zachodniej „Śląsk 2.0”. Trudno jednak mówić o dyskusji na temat dokumentu, skoro wcześniej
przedstawiciele strony społecznej nie mieli do niego wglądu.
– Pani premier pokazała uczestnikom
spotkania ponad 100-stronicowy tekst,
po czym zwróciła się do ministra Jakuba Jaworowskiego, szefa zespołu, który
przygotował program, by ten przedstawił założenia programu. Następnie znów
zabrała głos, chwaląc rządowe – czyli
własne – pomysły, mające zapewnić
Śląskowi i naszej branży świetlaną
przyszłość. W dalszej kolejności pozwolono zabrać głos przedstawicielom
związków zawodowych. Zaznaczam, że
wtedy nie znaliśmy treści dokumentu, o

którym mieliśmy dyskutować. Zwracając się do pani premier, zarzuciłem rządowi łamanie styczniowego porozumienia. Przypominam, że znalazł się tam
punkt, zgodnie z którym program miał
być opracowany przez zespół rządowy
przy udziale strony społecznej i samorządowej. Śląsko-dąbrowska „Solidarność” wielokrotnie domagała się organizacji spotkania na temat programu
dla regionu, ale związkowe pisma kierowane do rządu pozostawały bez odpowiedzi. Nikt nawet nie chciał wysłuchać

naszych propozycji. Teraz z kolei pani
premier domagała się od związkowców
wydania natychmiastowej opinii o programie, którego nikt nie widział na oczy
– stwierdził Jarosław Grzesik. - Zresztą,
całe to spotkanie było typową przedwyborczą farsą przygotowaną pod media.
Społeczeństwo Śląska miało otrzymać
komunikat, że partia rządząca interesuje się problemami regionu, a rozwiązania przygotowane przez rząd popierają
nawet związkowcy – ocenił.
W trakcie spotkania z premier Ko-

naszego dzisiejszego spotkania, natomiast powiem tylko, że ono było
rzeczywiście bardzo dobre. (...)
Bardzo nam zależało na tym, żeby
osoba, która jest najpoważniejszym
kandydatem na przyszłego premiera rządu Rzeczypospolitej, poznała
rzeczywiste problemy górnictwa i
żeby poznała te problemy z ust ludzi, którzy tym górnictwem na co
dzień się zajmują. (...) Pani poseł
mogła wysłuchać tego, co koledzy
mówili o problemach, które dotykają naszej branży. Mogła poznać
te problemy z naszej strony – nie

pacz odbyła się krótka dyskusja na
temat przygotowywanego dokumentu
„Program rozwoju górnictwa węgla
kamiennego w latach 2016-2020 z
perspektywą do roku 2027”, który zastąpi przyjętą 7 lat temu, a wygasającą z końcem bieżącego roku rządową
„Strategię dla górnictwa”. Ostatecznie,
na wniosek szefa górniczej „Solidarności”, strony zdecydowały, że skupią się
na omówieniu realizacji kończącego
strajk pracowników KW porozumienia
z 17 stycznia.
– Niestety, pani premier całkowicie wyłączyła się z dyskusji. Prowadzenie spotkania w praktyce przejął
minister Kowalczyk, który przedstawił
sytuację z punktu widzenia rządu. Nie
dowiedzieliśmy się jednak niczego
konkretnego w sprawach, które dzisiaj niepokoją załogi – czy to na temat
procesu pozyskiwania inwestora dla
kopalni „Brzeszcze”, czy to na temat
planu naprawczego dla kopalni „Mako-

tylko to, co dzieje się w mediach,
nie tylko to, co opowiadają rządzący politycy bądź sterowani przez
nich przedstawiciele górniczych
spółek węglowych – relacjonował
obecnym w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „S” dziennikarzom.
Wyraził nadzieję, że kolejne
spotkania robocze strony społecznej z przedstawicielami PiS pozwolą wypracować rozwiązania, które
w związkowej opinii potrzebne są
górnictwu od wielu lat.
mj

szowy”, czy też tego, że w kopalniach,
które przejął Węglokoks Kraj Sp. z o.o.,
rozpoczęło się wypowiadanie pracownikom warunków umów o zatrudnienie.
Nie uzyskaliśmy również precyzyjnych
informacji w sprawie zasad przechodzenia pracowników Kompanii Węglowej do tak zwanej „nowej” Kompanii.
Muszę więc powtórzyć to, o czym już
mówiłem: dużo szumu medialnego,
żadnych konkretów – podsumował Jarosław Grzesik.
Spotkanie odbyło się 29 czerwca w
Katowicach. Z ramienia Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność” uczestniczyli w nim: Kazimierz Grajcarek, Jarosław Grzesik i
Stanisław Kłysz.
Dzień później, na wyjazdowym posiedzeniu w stolicy województwa śląskiego, rząd przyjął Program Wsparcia
Przemysłu Województwa Śląskiego
i Małopolski Zachodniej „Śląsk 2.0”.
Szerzej na jego temat piszemy na s. 4
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Plusy i minusy programu dla Śląska
Rząd przyjął program wsparcia przemysłu województwa śląskiego i Małopolski zachodniej „Śląsk 2.0”. program okazał się
w dużej mierze kompilacją starych pomysłów, choć i pojawiły się w nim nowe, pozytywne propozycje.
- W dobie trudnych przemian w gospodarce światowej i w gospodarce regionu
celem rządu jest takie wsparcie województwa śląskiego i Małopolski zachodniej, które umożliwi im zwiększenie ich
roli, jako krajowego i środkowoeuropejskiego centrum przemysłowego – napisano we wstępie programu „Śląsk 2.0”.
Przypomniano, że Śląsk był i jest
siłą napędową polskiego przemysłu. W
samym województwie śląskim powstaje
niemal 12,7 proc. Produktu Krajowego
Brutto (PKB). W dokumencie zwrócono uwagę, że ostatni światowy kryzys
pokazał, że kraje o większym udziale
przemysłu w PKB lepiej poradziły sobie
w dobie spowolnienia. Dlatego wzmocnienie potencjału regionu umocni całą
polską gospodarkę i zwiększy jej konkurencyjność na arenie światowej.

Przemysł podstawą gospodarki

Program przypomina, że w województwie Śląskim i w Małopolsce zachodniej mieszka i pracuje ok. 5 mln
ludzi. Zlokalizowanych jest tu 26 kopalń
węgla kamiennego a swoje siedziby mają
cztery kluczowe spółki wydobywające
węgiel kamienny, Kompania Węglowa (KW), Katowicki Holding Węglowy
(KHW), Jastrzębska Spółka Węglowa
(JSW) oraz Tauron Wydobycie. W sumie te cztery firmy zatrudniają blisko 90
tysięcy osób i produkują 57 mln ton węgla, czyli ponad 80 proc. ogólnopolskiej
produkcji surowca. Oznacza to również,
że spółki te stanowią podstawowe źródło
dostaw dla polskiej energetyki, w której
z węgla kamiennego pochodzi ponad 50
proc. produkcji energii elektrycznej. Z
sektorem wydobycia węgla kamiennego
silnie powiązane są firmy okołogórnicze,
z których te najprężniej działające produkują również na eksport (np. maszyny
górnicze). Innym tradycyjnym sektorem
przemysłowym, który polega na śląskim
węglu, a który zlokalizowany jest w regionie, jest przemysł metalurgiczny. Ta
branża jest znaczącym odbiorcą węgla
koksowego (głównie z JSW), a także znaczącym odbiorcą energii elektrycznej.
Ponadto, w regionie znajduje się 31
bloków energetycznych o mocy osiągalnej 6 tys. MW oraz kilkanaście hut i
większych zakładów metalurgicznych.

Jednocześnie rozwija się sektor motoryzacyjny produkujący samochody i podzespoły a także branża informatyczna.
Jest to także region innowacji i kreatywnych kadr, mający niemal 3 miliony osób
w wieku produkcyjnym i ponad 130 tys.
studentów, kształcących się na 41 wyższych uczelniach.

6 działań

Działania mające przyśpieszyć rozwój województwa śląskiego i Małopolski
zachodniej podzielono na 6 części.
Działanie pierwsze to wzrost konkurencyjności gospodarki województwa
śląskiego i Małopolski zachodniej. W tej
części zaproponowano pakiet rozwiązań
dla górnictwa, w tym powstanie Nowej
Kompanii Węglowej oraz przekazanie
kilku kopalń do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń (SRK).
W ramach tego działania zaproponowano również pakiet rozwiązań zwiększających globalną konkurencyjność
przedsiębiorstw energochłonnych. W
programie zaproponowano wprowadzenie ułatwień dla sektora energochłonnego, którego największymi, aczkolwiek
niejedynymi beneficjentami będą spółki
z branży metalurgicznej oraz hutniczej.
Bezpośrednio, choć w mniejszej skali
na projektowanych rozwiązaniach mogą
zyskać przedsiębiorstwa z branży chemicznej i górniczej. Działania te mają
polegać na zwolnieniu firm energochłonnych z części kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (czyli
obowiązku zakupu zielonych certyfikatów oraz od 2016 roku obowiązku uiszczania tzw. opłaty OZE), które stanowią
element składowy kosztów energii elektrycznej. Szacuje się, że w skali całego
firmy energochłonne na tych zwolnieniach zaoszczędzą ok. 460 mln zł.
Ponadto, zaproponowano zwolnieniu przedsiębiorstw energochłonnych z
części akcyzy wliczonej do ceny energii
elektrycznej.
Kłopoty ze zwolnieniem z akcyzy na
energię
W szczegółach okazało się jednak,
że dodatkowe propozycje przedstawione
przez Ministerstwo Finansów spowodują, że z zapisów dotyczących możliwości zwolnienia z akcyzy na energię

elektrycznej nie będą mogły skorzystać
spółki górnicze (lub skorzystają z niej w
niewielkim tylko stopniu).
Stanie się tak, ponieważ istnieje obawa, że ze zwolnień akcyzy na energię nie
będą mogły skorzystać firmy wydobywające węgiel i produkujące koks poza
zakładami metalurgicznymi. W przyjętej
przez rząd poprawce do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie Ministerstwo
Finansów zaproponowało zwolnienie z
akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach tylko do
celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych
i mineralogicznych.
O zmianę tej interpretacji już zawnioskowali przedstawiciele górnictwa.
Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, w imieniu
kierowanej przez siebie firmy a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Kompanii
Węglowej, Tauronu Wydobycie, a także
spółek koksowniczych JSW Koks i WZK
Victoria (obie z grupy JSW) napisał list do
Mateusza Szczurka, ministra finansów a
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej (GIPH) napisał
list do premier Ewy Kopacz.
Po raz kolejny okazuje się, że z dobrze brzmiących deklaracji rządu niewiele zostaje, gdy dojdzie do tworzenia
szczegółowych przepisów.
Działanie drugie to inwestycje. Tutaj
zadeklarowano rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie województwa
śląskiego oraz Małopolski zachodniej, w
tym m.in. budowę drogi ekspresowej S1,
budowę drogi ekspresowej S69 oraz budowę autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Częstochowa i budowę autostrady
A1 na odcinku Częstochowa – Tuszyn.
Zapowiedziano również rozbudowę infrastruktury kolejowej.

Zgazowanie węgla

W programie zapowiedziano także
analizę opłacalności budowy instalacji
do napowierzchniowego procesu zgazowania węgla, który miałby powstać
w zakładach azotowych w Kędzierzynie
Koźlu, wchodzącego w skład Grupy Azoty. W ramach projektu rozważane są 3
warianty inwestycji: instalacja produkująca wodór – szacowany koszt około 1,8

mld zł; instalacja produkująca metanol
– szacowany koszt około 2,4 mld zł i
jednoczesne wdrożenie wariantu pierwszego oraz wariantu drugiego - tu szacowany koszt to około 4,2 mld zł. Produktami ubocznymi byłyby siarka, palny gaz
resztkowy oraz energia elektryczna.
Wspomniano również o próbnym
zgazowaniu węgla w kopalni Wieczorek
należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego, które przeprowadzono w 2014
r. Zlecono przygotowanie raportu, który
obecnie powstaje, i którego wyniki będą
stanowić rekomendację do dalszych
działań w tym zakresie.
Działanie trzecie, jakie znalazło się
w programie „Śląsk 2.0” to gospodarka niskoemisyjna i zasobooszczędna.
Tu zapowiedziano stworzenie kompleksowego instrumentu finansowego dla
przedsiębiorców, którzy chcą przede
wszystkim zmniejszać szkodliwe emisje
do atmosfery, lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi oraz optymalizować gospodarowanie energią.
Zapowiedziano też wzmocnienie
działań wspierających likwidację tzw.
niskiej emisji, czyli emisji szkodliwych
substancji powstających głównie w wyniki spalania węgla i innych surowców w
domowych piecach.

Edukacja i metropolia

Działanie czwarte to owoczesne
kadry dla nowoczesnego przemysłu.
W tym obszarze zapanowano działania edukacyjne, skierowane m.in. do
absolwentów szkół górniczych, zapowiedziano też zmiany w szkolnictwie
zawodowym i pomoc dla zwalnianych
pracowników.
Działanie piąte to integracja funkcji
miast aglomeracji górnośląskiej. Tutaj
kryje się koncepcja stworzenia obszaru
metropolitalnego w Aglomeracji Górnośląskiej. Stworzenie takiego obszaru
od dawna jest postulowane przez część
ekspertów i samorządowców, ma to
ułatwić wspólne zarządzanie śląskimi i
zagłębiowskimi miastami.
Działanie ostatnie, czyli szóste to
kontrola nad wdrożeniem programu
„Śląsk 2.0”, czym zając się ma nowo
powołana społeczna rada do spraw rozwoju Śląska.

Element kampanii wyborczej

Program „Śląska 2.0” można ocenić z dwóch perspektyw. Z jednej strony
przedstawienie takiego dokumentu kilka
miesięcy przed wyborami parlamentarnymi jest ewidentnym przykładem kampanii wyborczej – program ma pokazać,
że rządzącej koalicji zależy na tym, aby
jeden z najważniejszych regionów w Polsce szybko się rozwijał. Trzeba jednak
zadać pytanie, co rząd robił w sprawie
Śląska i małopolski zachodniej przez
ostatnie lata? Warto pamiętać, że koalicja PO-PSL sprawuje rządy od 8 lat,
przez ostatnie lata była wspierana przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego,
rządziła również (choć także z innymi
koalicjantami) w Sejmiku województwa
śląskiego. PO z PSL miały więc pełnię
możliwości, aby realizować swoje pomysły. Przez lata mieliśmy jednak do czynienia z działaniami pozorowanymi i kilka
miesięcy przed wyborami, kiedy sondaże wyborcze dla koalicji PO-PSL nie są
najlepsze, ta postanowiła się obudzić i na
szybko skleciła program dla Śląska.
W programie „Śląsk 2.0” pisze się
wiele o utrzymaniu kopalń i znaczeniu
węgla. Szkoda więc, że taki dokument
nie został powiązany z innymi dokumentami rządowymi dotyczącymi polityki
energetycznej państwa. Od wielu miesięcy przeciągają się prace nad aktualizacją
„Polityki energetycznej Polski”, wiadomo
już, że obecny rząd jej nie przyjmie.
Program „Śląsk 2.0” w dużej mierze
jest kompilacją postulatów i pomysłów,
które pojawiły się już dawno temu, jak
budowa dróg ekspresowych i autostrad,
poszerzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy ulgi dla firm energochłonnych. Dobrze więc, że pomysły
te zebrano razem i zapowiedziano ich realizację. Patrząc na dotychczasowe doświadczenia z wypowiedziami polityków
trudno nie zadać pytania o szanse na realizację tego programu. Obecne sondaże
wskazują, że koalicja PO-PSL może wybory parlamentarne przegrać, przedstawiciele PiS zapowiedzieli, że interesujące
propozycje z programu będą realizować.
Czy tak się stanie w rzeczywistości, tego
oczywiście nie wiadomo.
Igor D. Stanisławski
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KOMPANIA WĘGLOWA Nowa Kompania Węglowa powstanie już w sierpniu?

Końcowe odliczanie

Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia, bo w innym wypadku nie będzie ani nowej, ani starej
Kompanii. Prowadzone są intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami – mówi Krzysztof Sędzikowski, prezes
Kompanii Węglowej.
Nowa Kompania Węglowa powstaje z dużymi trudnościami,
kilkakrotnie przesuwano termin
jej powstania. Jeszcze niedawno
Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiadało, że Nowa KW powstanie
na przełomie lipca i sierpnia, teraz
mówi się o sierpniu.
– Powstanie Nowej Kompanii
Węglowej, która przejmie podstawowe aktywa wydobywcze od Kompanii Węglowej i zapewni dalsze
efektywne funkcjonowanie kopalń,
jest planowane na połowę sierpnia
2015 r. Aktualnie domykany jest
proces zapewnienia finansowania
działalności spółki – podano w komunikacie MSP pod koniec lipca.

Pieniędzy na wypłaty
nie zabraknie?

Rząd zapewnia przy tym, że do
końca bieżącej kadencji parlamentu zostaną zamknięte wszystkie
najważniejsze etapy w najistotniejszych dla górnictwa węgla kamiennego kwestiach, jak zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego
kraju, zapewnienie funkcjonowania spółek sektora i utrzymanie
wydobycia węgla.
Pojawiły się przy tym obawy,
że w firmach górniczych zabraknie
pieniędzy na wypłaty. Podobno to
jednak grozi. Ministerstwo Skarbu
przyznaje, że sytuacja ekonomiczna
spółek wydobywczych jest trudna,
co wynika z czynników zewnętrznych, głównie spadku cen węgla
i nadprodukcji na rynku światowym. Zapewnia jednak, że poziom

płynności finansowej jest na bieżąco monitorowany i nie ma zagrożenia dla wypłat wynagrodzeń.

Dwa warunki sukcesu Nowej
Kompanii

Powstanie i sukces Nowej Kompanii Węglowej są uzależnione od
spełnienia dwóch warunków: znalezienia chętnych na finansowanie
nowej KW oraz restrukturyzacji
kopalń, jakie mają do niej wejść.
Według oficjalnych zapowiedzi oba
warunki zostaną spełnione.
Oczywistym kandydatem do
sfinansowania Nowej Kompanii
Węglowej były grupy energetyczne.
Problem jednak w tym, że cztery
duże polskie grupy energetyczne
są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych i wejście w bez wątpienia mocno ryzykowny projekt
NKW byłby z pewnością krytykowany przez część inwestorów giełdowych. Dlatego poszukano innego
sposobu na zaangażowanie się firm
energetycznych w Nową KW. Nie
będą one bezpośrednio angażować
się w Nową Kompanię, lecz zrobią
to pośrednio, za pomocą funduszu
inwestycyjnego.

Fundusz Inwestycyjny
da pieniądze?

Bezpośrednio finansowaniem
NKW ma zająć się spółka Polskie
Inwestycje Rozwojowe (PIR), która powstała w ramach rządowego
Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie
jest zapewnienie finansowania

długoterminowych i rentownych
projektów infrastrukturalnych na
terytorium Polski. PIR ma pełnić
rolę inwestora kapitałowego w projektach infrastrukturalnych. W ramach Programu Inwestycje Polskie
mogą być finansowane jedynie projekty rentowne.
Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) już przygotowuje
powstanie Funduszu Inwestycji
Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) i
właśnie ten Fundusz ma inwestować m.in. w projekt Nowej Kompanii Węglowej.
Jak
zgodnie
zapewniają
przedstawiciele
Ministerstwa
Skarbu Państwa i PIR złożono już
pierwsze deklaracje firm chcących zaangażować się w Fundusz
Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Wkrótce, czyli zapewne
w sierpniu, mają być przekazane
bardziej konkretne wiadomości
w sprawie powstania FIPP, czyli
jakie firmy wejdą do tego Funduszu i jak duży będzie ich wkład.
Szacuje się, że Nowa Kompania
Węglowa będzie potrzebować
wsparcia w wys. ok. 1,5 miliarda
złotych.

Kompania wychodzi z dołka

Drugim koniecznym warunkiem sukcesu Nowej Kompanii Węglowej jest restrukturyzacja kopalń
i struktury spółki.
– Pierwszy kwartał 2015 roku
był dla Kompanii Węglowej najgorszym od 1,5 roku. Drastycznie
wzrastały koszty i spadała płynność
finansowa – przypomina Krzysztof

Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej.
Dlatego KW szukając ratunku
zdecydowała się na sprzedaż węgla z zapasów po niższych cenach.
Wg informacji przekazanych przez
Katowicki Holding Węglowy, na
rynku pojawił się nawet węgiel po
cenach 7-7,5 zł za GJ. Prezes KW
broni jednak tej decyzji.
– Sprzedaż zapasów była racjonalnym wyjściem. To był obowiązek Zarządu. Strata za ubiegły rok
wyniosła przecież 1,2 mld zł – dodaje Krzysztof Sędzikowski.
Zwraca uwagę, że KW, w przeciwieństwie do innych firm, na zwałach zgromadziła aż 20 procent
swojej rocznej produkcji i zbyt powoli reagowała na sygnały rynku,
m.in. nie obniżając w odpowiednim
momencie cen.
Zapewnia, że wyprzedaż węgla ze
zwałów, oraz inne działania, doprowadziły do poprawy sytuacji KW.
– Sytuacja płynnościowa oraz
pozostałe wyniki finansowe nadal
są trudne, jednak jesteśmy zadowoleni z realizacji planu naprawczego.
Efekty przekroczyły oczekiwania,
co stanowi dla nas jasny sygnał,
iż zmierzamy w dobrym kierunku
– mówi Krzysztof Sędzikowski.
W pierwszym półroczu 2015 r.
Kompania Węglowa uzyskała wynik EBITDA na poziomie 240,4
mln zł, wyższy od zaplanowanego
o 21 mln zł. Efekty realizowanych
zmian przekraczają założenia także
na innych polach. Sprzedaż węgla
w pierwszej połowie roku wyniosła
14,8 mln ton węgla, czyli o 6 proc.

„RYDUŁTOWY-ANNA”

Sześciodniowy
eksperyment
Od maja bieżącego roku górnicy w kopalni „Rydułtowy-Anna” fedrują już w 6-dniowym tygodniu pracy. Kopalnia jako
pierwsza pilotuje ten tryb pracy. Jest to inicjatywa, która wyszła ze strony dyrekcji przy zgodzie związków zakładowych
działających w zakładzie i zarazem odpowiedź na plan naprawczy rządu ze stycznia.
Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompani Węglowej poinformował, że w ramach
działań restrukturyzacyjnych docelowo we
wszystkich wskazanych zakładach starej
KW będzie wprowadzony 6 dniowy tydzień
pracy – dodatkowy dzień będzie normalnie opłacony bez dotychczasowej premii.
Zgodnie z obowiązującym prawem pracy
zatrudniony świadczy pracę 40 godzin od
poniedziałku do piątku. Jeżeli podejmuje
pracę w „wolnych” dniach należy mu się
gratyfikacja (premia za pracę w dzień wolny czy świąteczny).
Jarosław Szawerna, przewodniczący
zakładowej „Solidarności” uważa za pozytywny krok podjęcie pracy wydobywczej

przez kopalnię w sobotę. Jest to krok zasadny ekonomicznie dla pracowników, jak
i Kompani Węglowej. Dodatkowe wydobycie w sobotę czy niedzielę to zmniejszenie
kosztów na tonie węgla z 200 – 280 zł
(poniedziałek – piątek) do 111 zł (sobota
– niedziela).
6-dniowy tydzień pracy na czas kryzysu w branży jest dobrym rozwiązaniem, ale
tylko okresowym. Jeżeli w jakiejś kopalni
jej rentowność jest zagrożona, jak najbardziej zasadne jest podjęcie decyzji, gdzie
płace zostają ograniczone przy zgodzie
strony społecznej, jak ma to miejsce w
KWK „Anna-Rydułtowy”. Dzięki temu zakład może nadal funkcjonować. Ale takiego

rozwiązania nie można narzucać innym zakładom. 6-dniowy tydzień to tak naprawdę
tylko i wyłącznie oszczędność na płacy. W
soboty czy niedzielę nawet przy pięciodniowym dniu pracy kopalnie mogą „fedrować”,
jednak wtedy należy się pracownikom wypłata premii. Aby było prowadzone wydobycie czy to w sobotę czy w niedzielę, musi
być zapewniona obstawa pracownicza, a to
nierzadko kilkaset osób, którym trzeba, by
wypłacić premię – a są to potężne koszty.
Dzięki 6-dniowemu tygodniowi pracy koszty te są zmniejszone do tych „tygodniowych”, a jak w przypadku KWK „Anna-Rydułtowy” nawet mniejsze.
dsaw

więcej w stosunku do założeń, i
dała przychody wyższe od planowanych o 138 mln zł. Sprzedaż
krajowa i zagraniczna były wyższe
odpowiednio o 4 proc. i 17,2 proc.,
zaś stan zapasów węgla był niższy
od założonego o 18 proc. i na koniec
czerwca wyniósł 4,1 mln ton wobec
5,9 mln ton na koniec pierwszego kwartału. Celem KW jest, aby
na zwałach było w granicach 0,6
– 1 mln ton.
Kompania postanowiła zwiększyć
działania
sprzedażowe.
Obecnie KW posiada 662 umowy sprzedaży węgla. W tym roku
nawiązała współpracę z nowymi
klientami krajowymi i zagranicznymi na 1,2 mln ton. Firma zapowiada zwiększenie sprzedaży węgla z usługą transportową.
Plan naprawczy zakłada, że
Nowa Kompana Węglowa w 2017 r.
osiągnie wynik EBITDA na poziomie ponad 2 mld zł i wydobędzie
28,5 mln ton węgla. Zaplanowano
przy tym zmniejszenie zatrudnienia do 30 tys. osób, głównie
poprzez tzw. odejścia naturalne,
czyli odchodzenia na emeryturę. Kompania w swoich planach
zakłada koncentrację i intensyfikację wydobycia oraz wzrost wydajności i redukcję kosztów jednostkowych do poziomu 220 zł za
tonę węgla.
– Nowa Kompania Węglowa
winna powstać formalnie 1 września tego roku – deklaruje Krzysztof
Sędzikowski.
Igor D. Stanisławki
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Nowe otwarcie w rozmowach
W końcu mamy dialog, a nie ciągły konflikt wywoływany przez pracodawcę – piszą związkowcy z NSZZ
„Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW).
Minęły ponad dwa miesiące, odkąd
na miejsce znienawidzonego Jarosława Zagórowskiego powołano nowego
prezesa Zarządu JSW pana Edwarda
Szlęka. Odwołano także jednego z
zastępców prezesa (Grzegorza Czornika), odpowiedzialnego za handel
węglem, a drugi wiceprezes (Jerzy
Borecki), któremu postawiono zarzuty korupcyjne, żegna się ze stanowiskiem.
Podobno to nie koniec zmian.
Miejmy nadzieję, że przyniosą one
dobre efekty i zapewnią pracownikom stabilne miejsca pracy.
Jak dotąd, współpraca z nowym
szefem Spółki układa się w miarę
dobrze. Jest to zupełnie inna jakość
podejścia do spraw pracowniczych
niż za czasów poprzedniego prezesa.
W końcu mamy dialog, a nie ciągły
konflikt wywoływany przez pracodawcę.
Przypomnijmy sobie podejście

pana Zagórowskiego, chociażby na
podstawie fragmentu wywiadu pod
wiele mówiącym tytułem „JSW nie
chce sięgnąć po pieniądze podatników”: „Jeśli nie będzie zgody związkowców, JSW utworzy spółkę córkę, do której wprowadzi wszystkie
kopalnie (...) z opcją wprowadzenia
sześciodniowego tygodnia pracy i
zmian w systemie wynagrodzeń”.
(Rzeczpospolita, nr 17/2015, s. B3)
Bez noża na gardle, jakim był
strajk, nie można było nic zrobić. Z
pracowników starano się zrobić niewolników. Gdyby doszło do stworzenia nowej spółki-córki, o której
wspominał Zagórowski, wszyscy
pracowalibyśmy już sześć lub siedem
dni w tygodniu na zasadach podobnych jak pracownicy SiG.
Wracając do strajku, wszystko
wskazuje na to, że był on w pełni
legalny. Postępowanie wszczęte na
wniosek Pracodawców RP zostało za-

kończone. Prokuratura nie dopatrzyła
się znamion nieprawnych działań,
których rzekomo mieli się dopuścić
organizatorzy akcji protestacyjnej.
Podstawą do porozumienia było
wycofanie się Zarządu z nieprawnego, jednostronnego wypowiedzenia
porozumienia z dnia 5 maja 2011
roku, które daje pracownikom JSW
gwarancje zatrudnienia i zapewnia
obowiązywanie zapisów układów
zbiorowych pracy, z czym zgodzili
się nawet niektórzy z przedstawicieli
pracodawców. Można to było zrobić
tylko w ramach czasowego zawieszenia przez obie strony niektórych postanowień porozumienia zbiorowego,
co też uczyniono.
Jeśli chodzi o stwierdzenie, że
JSW nie chce pieniędzy podatników,
oczywistym staje się fakt, że Zagórowski robił wszystko co mu kazano
– nawet kosztem przyszłości Spółki.
Być może planował w ten sposób dal-

szy rozwój swojej „kariery”. Teraz
nikt już nie pamięta, że Skarb Państwa wycisnął z JSW ponad 10 miliardów złotych po prywatyzacji, a do
dzisiejszej ciężkiej sytuacji finansowej walnie przyczynił się zakup kopalni „Knurów-Szczygłowice” za 1,5
miliarda złotych, co dało rządowi pół
roku spokoju na Śląsku. Dopiero teraz władza zaczyna trochę poważniej
podchodzić do ciężkiej sytuacji sektora górniczego. Jednak Jastrzębską
Spółkę Węglową pozostawiono samej
sobie, a jej aktywa zostały zagarnięte w imię politycznych interesów
Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego, niezależnie
od normalnie ściąganych podatków i
innych danin.
Obecnie skończyliśmy prace nad
zapisami nowego regulaminu pracy i
ustaliliśmy listę stanowisk uprawnionych do bonów żywnościowych.
Katalog stanowisk udało się roz-

szerzyć o pracowników fizycznych
powierzchni, dozór zakładu przeróbczego (do sztygara oddziałowego
włącznie), a w zimie także o dozór
wyższy. Ostateczne ustalenia poprzedziły szczegółowe badania warunków
pracy w oparciu o wysiłek energetyczny. Zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie profilaktycznych posiłków
i napojów, zastosowano odpowiednie
algorytmy dla czterech grup, z podziałem na mężczyzn i kobiety. Udało się uzgodnić maksymalną przewidzianą przez prawo ilość stanowisk,
którym będzie przysługiwał ekwiwalent za posiłki profilaktyczne.
Gotowy jest projekt regulaminu
pracy. Został on opracowany przez
zespół roboczy, a w najbliższych
dniach dojdzie do jego podpisania
przez przedstawicieli strony społecznej i pracodawcy. Regulamin stanowić będzie integralną część nowego,
jednolitego Zakładowego Układu

JSW Jest porozumienie w sprawie posiłków profilaktycznych

Rozstrzygnięcie na korzyść pracowników
Przedstawiciele
reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
SA (JSW) podpisali porozumienie z Zarządem Spółki, zapewniając prawo do
otrzymywania posiłków profilaktycznych wszystkim pracownikom JSW,
których praca skutkuje wydatkiem
energetycznym określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów.
Zawarcie porozumienia poprzedziły badania wydatku u osób zatrudnionych na
poszczególnych stanowiskach.
Podpisany 1 lipca dokument stanowi, że od 1 marca br. w JSW prawo do
otrzymywania posiłków profilaktycznych za dni przepracowane posiadają:
- dni faktycznej pracy pod ziemią
– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych
pod ziemią,
- przez cały rok – pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach „dozorcy”, „sztygara
zmianowego” i „sztygara oddziałowego” w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, pozostali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych na
powierzchni, pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych w Zakładzie
Logistyki Materiałowej i pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych wykonujący prace w magazynach Zakładu Logistyki Materiałowej,
– od 1 listopada do 31 marca – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

dozoru wyższego w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, pracownicy
Wydziału Ekspedycji, Wydziału Kontroli
Jakości Produkcji i Sekcji Technicznej oraz pracownicy powierzchni zatrudnieni na stanowiskach „dozorcy”,
„sztygara zmianowego” i „sztygara
oddziałowego” (poza zakładami przeróbczymi).
– Uznaliśmy, że trzeba z tym
wreszcie zrobić porządek. Podeszliśmy do tego w sposób pragmatyczny
– niczego z góry nie ustalaliśmy, tylko
oparliśmy się na przeprowadzonych
badaniach wydatku energetycznego
dla poszczególnych stanowisk. Zdarzało się czasami, że na jednym i tym
samym stanowisku kobiety miały ponadnormatywny wydatek energetyczny, a mężczyźni – wydatek niższy od
wymaganego do otrzymania posiłku
profilaktycznego. Uzgodniliśmy, że
takie sytuacje będą rozstrzygane na
korzyść pracowników. Badania mogły
być przecież przeprowadzane akurat
w dniu, w którym ktoś wykonywał
lżejszą pracę niż zwykle – komentuje
wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Roman Brudziński.
Jego zdaniem, stworzenie listy
stanowisk w oparciu o czytelne zasady stało się możliwe po podpisaniu
lutowego porozumienia, które kończyło
strajk pracowników JSW.
– Tam zostało zapisane, że pracownicy dołowi mają prawo do posiłku profilaktycznego za dniówkę „zjazdową”.

Jeśli chodzi o pracowników fizycznych
zakładów przeróbczych, od razu wiedzieliśmy, że oni wszyscy ten wydatek
energetyczny mają na odpowiednim
poziomie. Pozostali pracownicy zostali
objęci odpowiednimi badaniami. Warunki uprawniające do otrzymywania
posiłków spełnili wszyscy pracownicy
fizyczni pracujący na powierzchni, dlatego będą je otrzymywać – zgodnie z
rozporządzeniem – i nikt im tego już
nie będzie próbował odbierać. Jest to
świadczenie nieoskładkowane i nieozusowane, wynikające wprost z rządowego rozporządzenia. Są też natomiast
stanowiska, którym nie przysługuje
„pełnowartościowy” posiłek profilaktyczny, ale w rozporządzeniu mamy
przecież pojęcie pracy w warunkach
zimowych, w niższych temperaturach.
Stąd pracownicy etatowi wyższego
szczebla, od kierownika oddziału, czyli
„sztygara oddziałowego”, wzwyż w zakładzie przeróbczym i na powierzchni
otrzymują te posiłki tylko i wyłącznie w
okresie zimowym – tłumaczy wicelider
„S” w JSW.
Porozumienie uporządkowuje kwestię prawa do otrzymywania posiłków
profilaktycznych przez pracowników
JSW. Rozszerza również listę o kolejne
grupy pracownicze.
– Przez ostatnie lata mieliśmy w
Spółce bałagan i swoistą huśtawkę nastrojów. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że wykaz stanowisk, którym
przysługiwał posiłek profilaktyczny,
zależał od tego, którą nogą danego dnia
wstał prezes Zagórowski. A mówiąc już

całkiem serio, zapisy regulujące otrzymywanie posiłków profilaktycznych
przez pracowników JSW były zawarte w
porozumieniach, które w swoim czasie
wypowiedział były już – na szczęście
– prezes. Wypowiedzenie porozumień
stało się zresztą przedmiotem sporu
zbiorowego. Potem Zarząd, jak zwykł
to robić w latach 2008-2014, na zasadzie swojego „widzimisię”, uznaniowo
upoważniał do otrzymywania posiłków
profilaktycznych różne grupy pracowników. Odnosząc obecną sytuację do
sytuacji sprzed strajku, mogę stwierdzić, że lista stanowisk na powierzchni
uprawnionych do otrzymywania posiłków została nieco rozbudowana. Przede wszystkim niektórzy pracownicy fizyczni nie mieli tych kartek dotychczas,
a od 1 lipca już je dostają, poza tym
będą je mieli uzupełnione za okres od 1
marca – mówi Brudziński.
Na pytanie, czy zapisy porozumienia nie budzą kontrowersji, zwłaszcza
wśród pracowników z tych grup, którym posiłki profilaktyczne przysługują
tylko w okresie zimowym, Roman Brudziński odpowiada, że są to przypadki
bardzo sporadyczne.
– Zdarzają się jeszcze pojedyncze
interwencje, na przykład osób z dozoru wyższego. Pracownicy ci dopytują, dlaczego są pozbawieni prawa do
otrzymywania posiłku profilaktycznego
przez cały rok? My odpowiadamy, że
regulacje związane z posiłkami muszą
wynikać z prawa i zdrowego rozsądku, przede wszystkim jednak powinny
być jasne dla całej załogi. To byłoby

już całkowicie nielogiczne, gdyby pracownik dozoru wyższego – nadsztygar
lub wyżej – na powierzchni dostawał
posiłki za cały okres swojej pracy, jeżeli pracownik tego samego szczebla
zatrudniony pod ziemią otrzymuje je
tylko i wyłącznie za te dni, w które rzeczywiście pracuje na dole. Skoro my,
związkowcy, nie świadczymy pracy na
dole, to również jesteśmy go pozbawieni. Chodziło nam tutaj o elementarną
uczciwość – wyjaśnia.
W opinii wiceprzewodniczącego,
przyznanie prawa do otrzymywania posiłków profilaktycznych większej liczbie
osób nie powinno wpłynąć na sytuację
finansową Spółki.
– Mając na uwadze nie najlepszą
kondycję JSW, nie chcieliśmy narażać firmy na jakieś dodatkowe koszty.
Uważamy, że to co jest pracownikom
należne, bo wynika z rozporządzenia
Rady Ministrów, należy dać. Nic więcej. Dodać mogę tylko tyle, że po odejściu z Zarządu trzech jego członków
– samego prezesa Zagórowskiego oraz
wiceprezesów Boreckiego i Czornika
– rozmowy z pracodawcą wyglądają
zupełnie inaczej. Przekonujemy się nawzajem, czasami spieramy, ale zawsze
padają przy tym konkretne argumenty.
Jeśli strona związkowa ma całkowitą
rację i potrafi to uzasadnić, Zarząd nie
upiera się przy swoim „dla zasady”. To
rokuje duże nadzieje na przyszłość, że
wreszcie w JSW powrócimy do tego,
co było przed erą Jarosława Zagórowskiego, czyli po prostu do normalności
– kończy swoją wypowiedź.
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z Zarządem
Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,
przez co stanie się źródłem prawa
pracy, które mogą zmieniać strony
tylko w ramach obustronnego porozumienia poprzez zarejestrowane
przez Państwową Inspekcję Pracy
protokoły dodatkowe. Jest to bez wątpienia przełom w negocjacjach, który
powinien ułatwić szybkie uporządkowanie i ujednolicenie wszelkich zasad
związanych z prawem pracy w naszej
Spółce. Z poprzednim Zarządem i
jego pełnomocnikami takie porozumienie nie było, niestety, możliwe.
Najważniejsze punkty projektu
regulaminu zakładają, że:
- czas pracy nie może przekraczać
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy;
okres rozliczeniowy dla danego roku
liczony jest od 1 stycznia do 30 kwietnia, od 1 maja do 31 sierpnia i od 1
września do 31 grudnia,
- łączny czas pracy dla pracowników wykonujących pracę pod ziemią
nie może przekraczać 8 godzin na
dobę – 7,5 godziny na dobę od wejścia

do klatki szybowej w celu zjazdu pod
ziemię do wyjścia z klatki szybowej
na powierzchni i 0,5 godziny na dobę
przeznaczonej na sprawy organizacyjne wykonywane na powierzchni
(pobranie, zdanie narzędzi, podział
pracy i inne), zgodnie z artykułem
128. Kodeksu pracy,
- dniami wolnymi od pracy są soboty, niedziele, święta oraz inne dni
wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,
- Dzień Świętej Barbary (4 grudnia) jest świętem górniczym – Dniem
Górnika wolnym od pracy,
- pracownik jest zobowiązany do
podjęcia pracy w sobotę, niedzielę i
święto, o ile wcześniej zadeklarował
gotowość podjęcia pracy w tym dniu.
Jak zatem widać, są już pierwsze efekty dialogu z pracodawcą
– korzystne dla pracowników. Ale
konieczne jest podpisanie i wdrożenie odpowiednich porozumień
i regulaminów, w tym jednolitego
regulaminu pracy, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych i – co najważniejsze
– układu zbiorowego pracy. Mu-

Odkąd na miejsce znienawidzonego Jarosława Zagórowskiego powołano nowego prezesa Zarządu JSW Edwarda Szlęka pojawił
się w spółce dialog społeczny.
Fot.: JSW SA
simy przy tym pamiętać, że sytuacja rynkowa i niskie ceny węgla,
szczególnie energetycznego, w dalszym ciągu stanowią bardzo poważne wyzwanie dla nas wszystkich. Najważniejsze w tej sytuacji
jest przestrzeganie, zarówno przez
pracodawcę, jak i pracowników,
już podpisanych porozumień oraz

dążenie do utrzymania miejsc
pracy w Spółce, co wszyscy powinniśmy traktować priorytetowo. Jesteśmy jednak dobrej myśli. Trzeba spokojnie pracować i z
dużym dystansem podchodzić do
wszelkich plotek czy wymysłów.
Jak nas kilkakrotnie zapewniał
pracodawca, nie ma zagrożenia

dla wypłaty drugiej części deputatu węglowego, tak zwanej czternastej pensji i nagrody barbórkowej.
Oby tak dalej.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w czerwcowej krzyżówce brzmi: Półdebiuty dają półskutki. Nagrody wylosowali: Wioleta
Sztefka z Cieszyna oraz Zdzisław Chyłka z Studzienic. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

ROZMAITOŚCI



SPORT Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Jaworznicki finisz

Holender Johim Ariesen (Metec-TKH Cycling Team p/b Mantel) wygrał 26. Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Pokonanie ponad 737-kilometrowego dystansu zajęło mu 16 godzin, 21 minut i 42 sekundy. 15 sekund do Ariesena stracił drugi w klasyfikacji generalnej Paweł Franczak (ActiveJet Team), a 21 sekund – trzeci w „generalce” Ukrainiec
Witalij Buc (Kolss BDC Team). Rywalizacja trwała od 1 do 4 lipca – rozpoczęła się w Lublinie,
zakończyła w Łodzi.

SKAT Mistrzostw Polski Górników

O Puchar Przewodniczącego

Ewald Paulus z Silesii Rybnik wygrał tegoroczną edycję Mistrzostw Polski Górników w Skacie o Puchar Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Drugie miejsce zajął Andrzej Pijanka (Victoria Tranzyt
Chróścice), a ostatnie miejsce na podium przypadło Henrykowi Tabakowi (MOK
Guido Zabrze).
Gospodarzem organizowanego w katowickiej dzielnicy Giszowiec turnieju jest Klub Skatowy „Amicus” KWK „Staszic”. O znaczącej wydarzenia niech
świadczy fakt, że do stolicy województwa śląskiego tym razem przyjechało aż
318 graczy.
Najlepszą zawodniczką okazała się reprezentująca Fortecę Świerklany Monika Gajda, a w kategorii juniorów zwyciężył Marcin Łapuszek z SK Wyry.
W prowadzonej równolegle klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce przypadło ekipie Ferdynanda MDK Bogucice, drugie - „szkaciorzom” w Zabrza, a trzecie - Jedności 32 Przyszowice.

Marek Jurkowski

JAS-MOS
W klasyfikacji punktowej również triumfował Ariesen, wyprzedzając Czecha Aloisa
Kaňkovský’ego (Whirlpool-Author)
i Pawła Franczaka. Jeśli natomiast
chodzi o klasyfikację drużynową,
pierwsze miejsce zajął łotewski
Latvia National Team, drugie – belgijska grupa Lotto-Soudal, a trzecie – polski ActiveJet Team. Trasa
tegorocznej edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków wiodła
przez sześć województw: lubelskie,
podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie i łódzkie.
Johim Ariesen wygrał cztery
z pięciu etapów: dookoła Lublina
(126 km), ze Strzyżowa do Krosna
(87,7 km), z Solca-Zdroju do Kielc
(151 km) i z Radomska do Łodzi
(180,9 km). Sztuka ta nie udała mu
się tylko na najdłuższym – bo liczącym nieco ponad 189 kilometrów
– trzecim etapie, prowadzącym z

Nowego Sącza do Jaworzna (2 lipca). Tam pierwszą lokatę wywalczył
Kaňkovský, wpadając na metę wraz
z całym peletonem.
Jaworznicki finisz przyciągnął
na miejscowy Rynek tłumy kibiców. Obecni byli przedstawiciele
NSZZ „Solidarność”: wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskich struktur Związku Mirosław Truchan i
przewodniczący „S” w Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata. Pojawił się również prezydent Jaworzna
Paweł Silbert. Po dekoracji kolarzy
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyścigu, a zarazem
szef współorganizującego imprezę
Zarządu Regionu Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność” Waldemar
Krenc wręczył wymienionej trójce
pamiątkowe statuetki i koszulki.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków rozgrywany jest od 1990 roku
z inicjatywy związkowego Regionu

Ziemia Łódzka. W połowie lat dziewięćdziesiątych do grona organizatorów dołączyło Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, co wiązało się
ze zmianą nazwy: Międzynarodowy
Wyścig „Solidarności” stał się Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim „Solidarności” i Towarzystwa
Olimpijczyków Polskich. Obecnie
zaliczany jest do polskiego cyklu wyścigowego ProLiga i kontynentalnego cyklu wyścigowego UCI Europe
Tour. Posiada kategorię UCI 2.1.
Równolegle do rywalizacji dla
dorosłych, od sześciu lat w miastach goszczących imprezę odbywa
się Mini Wyścig Kolarski „Solidarności”. Najmłodsi ścigają się w
czterech kategoriach wiekowych na
dystansach liczących od około 200
metrów (dzieci, które nie ukończyły
5. roku życia) do ponad 1,6 km (11- i
12-latkowie).

Zawody
w Bukownie

Marek Ignaszewski został zwycięzcą
zawodów wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność Kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas imprezy zorganizowanej 4 i 5 lipca na łowisku w Bukowie
koło Wodzisławia Śląskiego udało mu
się złowić aż 10 kg ryb. Drugie miejsce
zajął Henryk Kuczera, który złowił 6 kg
ryb. Trzeci w zawodach był Jan Wanderberger. Najlepsi wędkarze, będący
zarazem członkami zakładowej Solidarności, zostali uhonorowani pucharami
oraz wędkami. Okolicznościowe nagrody
otrzymali również wszyscy uczestnicy
imprezy. Coroczne zawody wędkarskie
związkowcy organizują dla całej załogi
kopalni Jas-Mos.
– Ich celem jest integracja ludzi i rekreacja na świeżym powietrzu. Tu nikt z
sobą nie rywalizuje, wszyscy łowią dla

przyjemności – wyjaśnia Bogdan Koziński, wiceprzewodniczący zakładowej
Solidarności. Podkreśla też, że łowienie
ryb przyciąga coraz więcej żon i dzieci
pracowników. – To sprawia, że nasze
zawody nabierają rodzinnego charakteru
– wskazuje Bogdan Koziński.
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REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD NA III KWARTAŁ 2015 R. Całkowita kwota kredytu: 2.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 12 m-cy. Oprocentowanie
zmienne pożyczki: 7,00% w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki: 5% od całkowitej kwoty pożyczki. RRSO: 18,05%. Całkowita
kwota do zapłaty: 2176,90 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 176,90 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 76,90 zł, jednorazowa prowizja za
udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki: 100,00 zł. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami spłacana jest w 12, równych ratach miesięcznych
(raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że ostatnia rata pożyczki jest ratą wyrównawczą). Najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 173,08
zł. Data sporządzenia informacji 01.07.2015 r. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny
wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)
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