Wielki boks w Spodku
„Śląska Furia” powraca...

TK: Nie dla podatku od wyrobisk!
Dziś wszystko jasne, ale jutro...

„Solidarność” kibicuje Jonakowi s. 12
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Biednemu wiatr w oczy

Z wyliczeń brytyjskiej Państwowej Izby Kontroli wynika, że rozwijanie energetyki wiatrowej jest najdroższym ze
znanych sposobów redukcji poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, a konieczność utrzymywania rezerw w postaci
kopalni węglowych, gazowych bądź jądrowych włączanych w razie przerw w produkcji energii wiatrowej może nawet
przyczynić się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
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Związkowa Europa
na wrocławskich ulicach

Ponad 50 tysięcy manifestantów z całej Europy protestowało na ulicach Wrocławia przeciwko polityce cięć socjalnych i próbom wychodzenia z kryzysu gospodarczego kosztem najbiedniejszych. Protestowali członkowie 30 organizacji
związkowych m.in. z Polski, Czech, Litwy, Węgier, a nawet
Portugalii. Największą grupę wystawił NSZZ „Solidarność”.

Dzień protestu, 17 września, miał się zbiec w czasie z
obradami ministrów finansów krajów Unii Europejskiej, które odbywało się w stolicy Dolnego Śląska, jednak politycy
zdążyli opuścić Wrocław przed rozpoczęciem demonstracji.
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Poznaj kandydatów popieranych
przez „Solidarność” szczegóły w środku numeru



komentarz

Jarosław
Grzesik

Poseł
moich
marzeń
Pewnie, tak jak większość z Was,
stoję przed wyborem: na kogo
oddać swój głos w nachodzących wyborach parlamentarnych?
Chciałbym zagłosować na idealnego kandydata na posła. Tylko czy
taki kandydat istnieje? Kiedyś na
jednym z portali natrafiłem na sondę dotyczącą polityków. Wynikało
z niej, że idealny poseł powinien
być przede wszystkim średniego wzrostu i smukły. Hm, można
by jeszcze dodać - by miał lekką
opaleniznę, bo wtedy lepiej będzie
wypadał przed kamerą. A tak całkiem poważnie, od swojego posła
oczekiwałbym w pierwszej kolejności lojalności wobec swojego
elektoratu. O tym, że powinien
być to człowiek mądry i uczciwy
już nie wspomnę, bo to jest oczywista oczywistość. Niestety, doświadczenie uczy, że kandydaci na
naszych reprezentantów potrafią
przed wyborami zadeklarować
wszystkim wszystko. Uczciwość,
czy elementarna przyzwoitość
wymagałyby, by dotrzymywać
złożonych obietnic. Wiemy jednak, że z uczciwością u polityków
różnie bywa. Najpierw głosują
wbrew interesom swoich wyborców, a później tłumaczą się, że oni
chcieli inaczej, ale klub zarządził
dyscyplinę. Są nawet tacy, którzy
tłumaczą to racją stanu. Gdyby
tylko wiedzieli, co to znaczy. W
parlamencie ostatniej kadencji (i
nie tylko ostatniej) dominowało
partyjniactwo, które trudno nazwać racją stanu. Do dziś nie potrafię zrozumieć, dlaczego posłowie wywodzący się ze środowiska
górniczego - a jest przecież ich
tak niewielu - mogli zagłosować
za opodatkowaniem wyrobisk
górniczych. Aż strach pomyśleć,
co działoby się dalej z naszą
branżą, gdyby nie rozstrzygnięcie
Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, oddając wkrótce swój głos
na jednego z wielu kandydatów,
chciałbym mieć to wewnętrzne
przekonanie, że nie będzie to głos
zmarnowany. Chciałbym zagłosować na kogoś, kto zatroszczy się
w przyszłym parlamencie o górniczą branżę i nie postawi jej na
stosie partyjnych gierek. Kogoś,
kto odważy się zerwać z dyscypliną partyjną, jeśli takie rozstrzygnięcia będą godzić w interes jego
wyborców. Rysując szkic posła
idealnego obawiam się, że jest to
tylko marzenie, co nie oznacza,
że wśród tuzina kandydatów nie
znajdzie się kilku, którzy będą nas
- górników traktować poważnie
przez całą kadencję. Bo są tacy
wśród obecnych posłów, na których się nie zawiedliśmy. Szkoda
tylko, że było ich tak niewielu.

fakty i opinie
JASTRZĘBIM WZROKIEM

Posłowie wirtualni
NSZZ „Solidarność” z
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA wezwała swoich członków do
udziału w wyborach i oddania
głosu na ludzi, którzy zadbają o
polskie górnictwo. - Nie kierujmy
się prowadzoną propagandą. Zdecydujmy sami, zgodnie z naszymi
przekonaniami i zdrowym rozsądkiem - czytamy w stanowisku
„Solidarności”. Związkowcy przypominają też dokonania - a raczej:
brak dokonań - obecnych parlamentarzystów reprezentujących
Jastrzębie i okręg rybnicki.

utrzymanie naszych uprawnień
- zaszyli się w swoich biurach
poselskich i czekali cierpliwie na
wynik konfliktu, jaki miał miejsce w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
Żaden z nich pomimo, że
„człowiek pozostaje najważniejszy” i że obaj panowie są skuteczni oraz sprawdzeni nie zainteresowali się jaka będzie przyszłość
prawie 23 tysięcznej załogi i ich
rodzin. Proces prywatyzacji dotyczył blisko 47 tysięcy uprawnionych pracowników, emerytów
i rencistów oraz około 14 tysięcy
pracowników nieuprawnionych
do akcji spółki. Obaj panowie byli
tak bardzo zajęci swoimi obowiązkami, że tak „błahy” problem jak prywatyzacja JSW S.A. i
związany z tym faktem pierwszy
od kilkunastu lat strajk umknął
ich uwadze. Jest wiele innych
rzeczy, które wskazują na dziwne zachowania obu polityków,
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chociażby sprawa słynnego opodatkowania wyrobisk górniczych
i kwestia głosowań sejmowych w
tych sprawach. Niedawno Trybunał Konstytucyjny przyznał rację
branży górniczej, co dla górników
jest oczywiste i otwiera drogę do
zmniejszenia obciążeń fiskalnych
przedsiębiorstw górniczych. Być
może obaj panowie liczą na to, że
ich postawa umknie ich wyborcom. „Doceńmy więc ich zaangażowanie” i wszyscy bez wyjątku
9 października pójdźmy do urn
wyborczych. Musimy uwierzyć,
że od naszych decyzji będzie zależała przyszłość nasza i naszych
rodzin, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz naszych miejsc zamieszkania i całego regionu.
Ci, co mówią, że nie warto, nie
tylko mylą się, ale i szkodzą.
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Publikujemy fragment
Żołądek górnika, agenta
r
stanowiska:
Tomka i sekretarki niczym i
Poseł Gadowski i poseł Motosię nie różni na emeryturze. s
widło „zgodnie ze swoimi hasłaż
mi na plakatach” - w czasie kiedy
Paweł
Poncyljusz,
(PolP
Rząd postanowił sprywatyzować
m
ska
Jest
Najważniejsza)
JSW S.A., Zarząd tej Spółki wyCały tekst dostępny na:
o konieczności zrównanie w
powiedział pracownikom ich
solidarnoscgornicza.org.pl
t
wieku emerytalnego
Układy Zbiorowe Pracy i poroZakładowa Organizacja Koordynacyjr
zumienia, które gwarantowały
na NSZZ „Solidarność” JSW S.A.
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TARGI KATOWICE 2011
S
siało się nieźle podchmielić żeby dodać sobie p
animuszu. A tak całkiem na poważnie „spodkowym” targom towarzyszy uczucie deja vu. Za P
każdym razem mam wrażenie, że to już było. n
Za nami Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Kato- Najwięksi gracze na rynku ulokowali się nawet ja
w tych samych miejscach co 2 czy 4 lata temu.
wice 2011, które odbyły się 6-9 września 2011 w katowickim Spodek. Według organizato- I jak przy każdej imprezie było wielkie prężenie je
p
rów imprezę odwiedziło ponad 25 tys. osób.
muskułów przez wystawców. Ale co tu się dzi- p
wić, targi to impreza na której trzeba się poka- B
Tysiące maszyn i urządzeń małych i większych,
zać, im bardziej wystawne stoisko tym lepiej. m
a nawet gigantycznych mogło robić wrażenie
I to w jakiś stopniu przesłania wartość me- i
na zwiedzających. Przez cztery dni maszyny i
rytoryczną takiej wystawy. Widać to było po c
urządzenia prezentowane na ekspozycji targów
setkach gości błąkających się bez celu po targo- n
górniczych w Spodku pobrały tyle energii elekwych stoiskach, dla których ważniejsze było to, s
trycznej ile 15-tysięczne osiedle mieszkaniożeby się napić piwa niż poznać niuanse nowowe. W dziewięciu sektorach ułożono blisko 20
czesnych technologii. Oczywiście jest to moje m
kilometrów kabli elektrycznych, zamontowano
subiektywne zdanie, ale być może warto byłoby s
dodatkowe transformatory i rozdzielnie i dodatpomyśleć nad zmianą formuły targowej na przykową sieć wodociągową.
szłość.
No, umówmy się, na zwiedzających facep
tach większe wrażenie robiły jednak piękne
„
jac
hostessy. I nic dziwnego, że wielu gości muT
w
k
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Subiektywne spojrzenie

W dniach od 11 do 17 września w Istambule odbywał się Światowy Kongres Górniczy połączony z towarzyszącą mu wystawą maszyn i urządzeń górniczych. Można
było się spodziewać, że w podróż do Turcji uda się spora grupa górników z Polski,
a już na pewno silna reprezentacja Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, której przewodził prezes tej organizacji Mirosław Kugiel. Był on, według
relacji świadków, najjaśniej brylującą gwiazdą polskiego górnictwa. Kroku starał
mu się dotrzymać Waldemar Mróz. No przecież trudno byłoby sobie wyobrazić, by
w dyskusjach na temat kondycji światowego górnictwa zabrakło wiceprezesa KHW
ds. pracy. Prezesowi towarzyszyła dość spora grupa przedstawicieli menedżmentu
KHW, by aktywnie uczestniczyć w Kongresie z jednym zgłoszonym referatem (na
blisko 650 referatów)?! Na marginesie, jak to się ma do problemów finansowych
Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

spółki i konieczności zaciskania pasa? Ma to dotyczyć tylko górników?
Nie chcemy uciekać w populizm, bo przecież tego rodzaju imprezy mają
służyć wymianie myśli i doświadczeń dotyczących chociażby nowych technologii stosowanych w górnictwie światowym. Pytanie jednak co mają do tego
prezesi Kugiel i Mróz? Idźmy dalej i zapytajmy, co niedawno robił w Indonezji
ten pierwszy? Czy nie jest przypadkiem tak, że za pieniądze górniczych firm
panowie zwiedzają ciekawe zakątki tego świata kultywując niechlubną tradycję
„biura turystycznego” ZPGWK? Nasi bohaterowie oczywiście będą wciskać kit,
że te wyjazdy mają służyć dobru polskiego górnictwa. Czy znajdą się jeszcze
naiwni, którzy to kupią?
jac
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pakiet klimatyczny

Priorytet nie dla każdego!

Radni wojewódzcy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie dopuścili, by Sejmik Śląski przyjął
uchwałę – apel do Rady Ministrów, aby w czasie polskiej prezydencji rząd RP uczynił renegocjację tego Pakietu Klimatycznego głównym priorytetem!
Bank Światowy zakłada, że
wdrożenie Pakietu Klimatycznego w obecnym kształcie (m.in.
redukcja emisji dwutlenku węgla
o 20 proc.) będzie kosztowało Polskę 1,4% PKB rocznie do 2020r.,
inne wyliczenia szacują jeszcze
większe koszty przy średniej
unijnej 0,55% PKB. Wdrożenia
pakietu spowodują już od 2013
roku skokowy wzrostu cen prądu
i ciepła, rzędu 20 – 30 proc. Instytut im. Kwiatkowskiego ocenił,
że wskutek emigracji przemysłu
Polska może stracić 345 – 525 tyś.
miejsc pracy w latach 2013-2014,
w tym znaczną ilość w województwie śląskim. Czas, w którym
rząd polski może wnieść o rewizję
głównych założeń Pakietu, nieubłaganie dobiega końca. Wydawać by się mogło, że dla radnych
Sejmiku Śląskiego sprawa ta jest
priorytetowa.
– Niestety, dla radnych z PO i
PSL ważniejsze było porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a chińską
prowincją Liaoning niż sprawa
pakietu klimatycznego – mówi
Bożena Borys-Szopa, radna Sejmiku, reprezentująca klub Prawa
i Sprawiedliwości. – Nie wiem
czym kierowali się radni PO i PSL,
nikt z nich nie tłumaczył swojego
stanowiska.
To skandal! – nie ukrywa Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
30 czerwca w Warszawie,
podczas spotkania z delegacją
„Solidarności” premier Donald
Tusk zapowiedział, że powstanie
wspólny zespół rządowy-związkowy, który zajmie się pracami
związanymi z możliwością weryfikacji i renegocjacji pakietu
energetyczno-klimatycznego.
– Solidarność zebrała zespół

ekspertów, który właśnie rozpoczyna prace. Na razie samodzielne, bo choć minęły już blisko trzy
miesiące od zapowiedzi premiera,
nadal nie wiemy, czy rząd wybrał
już swoje grono specjalistów, którzy mogliby wejść w skład wspólnego zespołu. Może to jest przyczyna zachowania radnych PO i
PSL?
Kolorz uważa, że premier nie
mógłby przejść obojętnie wobec
uchwały Sejmiku Śląskiego wzywającą rząd do rewizji pakietu
klimatycznego, tym bardziej, gdyby to była inicjatywa ponadpartyjna, pod którą podpisaliby się
członkowie jego partii.
– Radni nie powinni w tak
ważnych sprawach uprawiać partyjniactwa.
Tymczasem Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność” powołała zespół ekspercki, którego celem jest
analiza społeczno-gospodarczych
skutków wdrożenia unijnego pakietu
klimatyczno-energetycznego. W skład zespołu, oprócz
przedstawicieli związku, weszli
polscy naukowcy specjalizujący
się m.in. w kwestiach zmian klimatu, ekologii oraz eksperci z zakresu gospodarki i finansów.
Do grupy ekspertów zespołu
związkowego weszli m.in.: prof.
Leszek Marks z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, prof. Bronisław Barchański
z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, specjalizujący się
w ekologii i ochronie środowiska w górnictwie , dr Eryk Łon
z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, który bada finansowo-gospodarcze skutki wdrożenia pakietu, klimatolog dr Marek
Chabior z Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego oraz dr Bolesław Jankowski z
EnergSys Sp. z o.o., autor szere-

Polityka klimatyczna niektórych rządów wywołuje protesty społeczne w całym świecie. Na zdjęciu protest w Australii przeciw rządowemu projektowi podatku węglowego.
gu analiz dotyczących społecznoekonomicznych skutków polityki
klimatycznej.
– W miarę postępu prac zamierzamy to grono poszerzać o
kolejnych ekspertów. Liczymy też,
że jeszcze w tym roku poznamy
pierwsze wyniki prac naukowców
z Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, którzy
decyzją Rady Polityki Pieniężnej
zajmują się analizą kosztów społeczno-gospodarczych wdrożenia
pakietu klimatyczno-energetycznego - dodaje Kolorz.
Pierwsze efekty prac Zespołu
powinniśmy poznać w połowie
października, bo do tego czasu
eksperci przygotują konkretne
propozycje dla polskiego rządu, z
którymi ten powinien czy raczej

Deklaracja katowicka

Pracodawcy zabrali głos
Działający dotąd dość niemrawie Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego
postanowił zabrać głos w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego. Podczas niedawnej konferencji z okazji 20-lecia związku uczestnicy podpisali się pod dokumentem nazwanym „Deklaracja katowicką”. Adresatami dokumentu są: przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso,
komisarz UE ds. energii, Günther Oettinger oraz komisarz UE ds. klimatu, Connie Hedegaard. A oto treść tego dokumentu:
My, uczestnicy konferencji „Górnictwo węglowe - perspektywy i ograniczenia”, przedstawiciele nauki i
praktyki górniczej z Polski i zagranicy,
wyrażamy poparcie dla działań, zmierzających do poprawy efektywności
energetycznej w Europie.
Dostrzegamy jednak, że przyjęty
program redukcji emisji dwutlenku
węgla oraz innych gazów cieplarnianych, a szczególnie sposób jego
realizacji oparty na antywęglowych
dyrektywach pakietu energetyczno-klimatycznego, ma katastrofalny

wpływ na gospodarkę krajów używających węgla kamiennego i brunatnego
do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej. Jednocześnie przesłanki formułowania polityki Unii Europejskiej
w tej sferze mają swoje podstawy w
teorii, których naukowe podstawy są
czasami kwestionowane.
Dlatego też ostrzegamy, że realizacja programu redukcji emisji
dwutlenku węgla oraz innych gazów
cieplarnianych w Unii Europejskiej
w obecnym kształcie doprowadzi do
gwałtownego wzrostu cen energii

dla przemysłu i indywidualnych konsumentów w państwach, w których
elektrownie i ciepłownie wykorzystują węgiel. Spowoduje, że całe gałęzie
przemysłu, w których energia jest
podstawowym elementem produkcji,
przeniosą się do krajów, gdzie antywęglowe dyrektywy unijne nie obowiązują, w tym do państw w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej.
Globalna emisja nie spadnie, a wręcz
przeciwnie - wzrośnie, gdyż państwa
wykorzystujące najwięcej węgla do
produkcji energii nie zamierzają z

mógłby wystąpić do Komisji Europejskiej. Pytanie jaki miałby to
być rząd, to w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych jest rzeczą wtórną.
Kompletny raport Zespołu
ekspertów ma być gotowy w połowie listopada. Wtedy z inicjatywy „Solidarności” odbędzie się
konferencja w ramach kampanii
„Stop antywęglowej kampanii”. I
to nie byle gdzie, bo w Sali Kongresowej w Warszawie.
W grudniu odbędzie się światowa konferencja klimatyczna w
Durbanie. Kolorz liczy, że raport
zespołu eksperckiego będzie stanowił jeden z kluczowych elementów polskiego stanowiska w sprawie limitów emisji CO2. Wciąż ma
bowiem nadzieję, że pod doku-

niego rezygnować. Utrata konkurencyjności przez energochłonne przedsiębiorstwa europejskie pociągnie za
sobą wzrost bezrobocia, które dotknie
nie tylko przemysł wydobywczy. Forsowana polityka antywęglowa oznacza dla mieszkańców wielu państw
drastyczny wzrost kosztów mediów
energetycznych. To daje podstawy do
tego, że może stać się ona społecznie
nieakceptowalna i zrodzić problemy
społeczne i polityczne oraz postawić
w wątpliwość sens funkcjonowania w
ramach Unii Europejskiej. Polityka ta
jest podwaliną do ponownego podziału Europy na Europę „dwóch szybkości”, w której to rozwój państw Europy
Centralnej zostanie zahamowany w
wyniku ogromnych kosztów, ponoszonych na dostosowanie energetyki
do wymogów dyrektyw pakietu energetyczno-klimatycznego.
Jednocześnie zwiększy zależność
od importu energii i zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu krajów,
które dotąd swoje bezpieczeństwo
opierały na rodzimych surowcach
energetycznych.
My, uczestnicy konferencji popieramy działania polskiego rządu,

mentem tym podpiszą się przedstawiciele rządu.
– Ktoś może zapytać, a co
związkowcom do tego? Odpowiedź jest prosta. Zgoda na wdrożenie pakietu w obecnym kształcie oznacza biedę, bezrobocie i
zahamowanie rozwoju Polski na
wiele lat. I obowiązkiem organizacji społecznej, która reprezentuje interesy polskich pracowników jest walka, aby ten czarny
scenariusz się nie spełnił - mówi
Dominik Kolorz. - Jest to też obowiązek każdego polskiego polityka. I mam nadzieję, że ci odpowiedzialni i nie krótkowzroczni
mają tego świadomość - dodaje.
Jac

prowadzone przy założeniu, że każdy
kraj w zakresie tzw. energy-mix rządzi
się swoimi prawami. Mówimy TAK gospodarce niskoemisyjnej, natomiast
mówimy NIE gospodarce niskowęglowej za każdą cenę.
Z tych to powodów domagamy się:
1. Zaprzestania antywęglowej polityki, prowadzonej przez Komisję
Europejską.
2. Poszanowania różnorodności źródeł wytwarzania energii poszczególnych państw Unii Europejskiej.
3. Przywrócenia węglowi kamiennemu i brunatnemu równoprawnej
pozycji wśród źródeł energii.
4. Wspierania programów i inwestycji
zwiększających efektywność energetyczną wykorzystania węgla.
5. Wspierania działań, zmniejszających energochłonność europejskiej gospodarki.
6. Podjęcia działań w zakresie finansowania i promocji technologii niskoemisyjnej spalania węgla jako
alternatywy dla dotychczasowej
deprecjacji jego znaczenia w systemie energetycznym Unii Europejskiej.
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Górnicze Gaudeamus

Już 3 października na większości uczelni wyższych zabrzmi uroczyste R
Gaudeamus. Wśród tysięcy studentów, którzy rozpoczną studia na I roku s
P
będzie kilkuset potencjalnych pracowników kopalń węgla kamiennego.

WUJEK-śLĄSK. Pomnik ofiar tragedii

Ku pamięci
i przestrodze

W kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej, w drugą rocznicę
katastrofy górniczej, w wyniku której zginęło 20 górników a
kilkudziesięciu zostało ciężko rannych, odsłonięto pomnik
upamiętniający ofiary tragedii.
Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kopalnianej cechowni
w intencji ofiar katastrofy z
18 września 2009 roku oraz
ich rodzin. Nabożeństwo, w
którym uczestniczyły rodziny zabitych górników oraz
poszkodowani w wypadku,
a także górnicy z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego, poczty sztandarowe
oraz przedstawiciele władz
samorządowych i państwowych poprowadził biskup
pomocniczy
archidiecezji
katowickiej Józef Kupny.
- Ta górnicza tragedia jest
sygnałem do zwrócenia jeszcze większej uwagi na prob-

lemy górnictwa, do podjęcia
jeszcze większego wysiłku
na rzecz polepszenia bezpieczeństwa warunków pracy w
górnictwie. Jest wezwaniem
do takich działań, do takich
przekształceń gospodarczych,
które nie tracą z oczu dobra
człowieka pracy. Na pewno ta
ofiara nas do tego zobowiązuje - powiedział podczas homilii biskup Józef Kupny.
Tuż po godzinie 10.00
Damian Wicik, jeden z górników rannych w wyniku
wybuchu metanu na kopalni Wujek Śląsk, odsłonił pomnik upamiętniający
ofiary katastrofy - Pomnik
nie został postawiony tylko

Tradycyjnie inżynierów dla górnictwa węgla kamiennego kształcą w naszym kraju dwie
uczelnie: krakowska Akademia GórniczoHutnicza i Politechnika Śląska w Gliwicach.
Wprawdzie kierunki górnicze są jeszcze na
Politechnice Wrocławskiej, ale ta uczelnia
głównie kształci studentów dla potrzeb KGHM
Polska Miedź.
Na I rok studiów stacjonarnych I stopnia
na kierunku górnictwo i geologia na Politechnice Śląskiej przyjętych zostało 345 osób, z
których 271 rozpocznie studia w Gliwicach a
74 w Rybniku.
Na kierunek inżynieria bezpieczeństwa,
prowadzony również na Wydziale Górnictwa i
Geologii, przyjęte zostały 93 osoby.
W AGH na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia naukę rozpoczyna w
tym roku akademickim około 540 studentów.
Warto zaznaczyć, że oprócz tego odbywa się
rekrutacja zimowa na studia II stopnia.
−
Poziom zainteresowania studiami
na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii jest od
wielu lat stały. Nie narzekamy na problemy z
rekrutacją – przyznaje dr inż. Krzysztof Broda,
Prodziekan ds. Kształcenia Stacjonarnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. - Ilość
miejsc na studiach jest raczej stała. Zmienia
się jednak poziom kandydatów. Z roku na rok
pojawią się coraz lepsi kandydaci, dlatego
podnosimy poprzeczkę.
Na wspomnianych uczelniach pojawia
się wiele nowych specjalności. Na AGH są to

m.in. geoinżynieria, inżynieria mechaniczna i
elektryczna w górnictwie, przeróbka kopalin,
obróbka kamienia , ochrona środowiska. Politechnika Śląska również kusi nowymi specjalnościami. Wśród nowości pojawiła się np.
geoturystyka czy też geologia górnicza i poszukiwawcza.
Absolwenci studiów górniczych, jak podkreślają przedstawiciele uczelni nie mają problemów ze znalezieniem pracy po studiach.
- Wielu studentów kierunku górniczego już
podczas studiów podpisuje umowy z firmami
węglowymi, zobowiązując się do rozpoczęcia
pracy w danej firmie zaraz po ukończeniu studiów. W zamian otrzymują od firm dodatkowe
stypendia – mówi Paweł Doś, rzecznik Politechniki Śląskiej.
Podobnie jest z absolwentami AGH, co
pokazują badania losów absolwentów prowadzone przez uczelnie. Znajdują zatrudnienie nie
tylko w kopalniach, ale także m.in. w budownictwie podziemnym czy firmach współpracujących z górnictwem.
Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) to zaś najczęściej ludzie już pracujący w przemyśle górniczym czy innych gałęziach związanych z górnictwem.
- U nas poszerzają wiedzę i zdobywają
nowe umiejętności przydatne im na co dzień
w pracy zawodowej – mówi dr hab. inż. Marek
Cała, Prodziekan ds. Nauki, Finansów i Rozwoju, Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
jac

dla tych dwudziestu, którzy
zginęli. To jest pomnik dla
wszystkich, którzy zginęli
w górniczych katastrofach
- powiedział górnik po uroczystościach.
Odsłonięty w niedzielę monument, który stanął
przed kopalnią, tworzą dwa
blisko trzymetrowe granitowe obeliski. Przestrzeń miedzy nimi układa się w postać
górnika, co ma symbolizować pustkę, która pozostała
po ofiarach katastrofy. Na
jednej z granitowych brył zawisła również tablica z imionami i nazwiskami.

TADEUSZ JEDYNAK:

Zadbać o interes Polaków,
interes Polski
W 1992 roku występowałem z Solidarności na znak
protestu, gdyż klub „S” w Sejmie przyczynił się do rozwiązania rządu Olszewskiego. Po 18 latach przerwy
wróciłem. Jestem obecnie członkiem Solidarności KWK
Mysłowice. Od czasu gdy wyszedłem z Solidarności, nie
należałem nigdzie, zresztą pracowałem w takich firmach,
w których związku nie było. Gdy podjąłem pracę w Katowickim Holdingu Węglowym stwierdziłem, że moim obowiązkiem jest należeć do związku „S”. Dzisiaj widać, że
obecne władze nie są partnerem dla związku zawodowego. Teraz w okresie kampanii,
starają się nie walczyć z „S”. Ale podejrzewam, że jeśli umocnią swoją władzę, to będą
robić wszystko, aby „załatwić” związki zawodowe, sprowadzić do takiej roli, aby miały

łk

jak najmniej do powiedzenia. Moją rolą w parlamencie będzie m.in., aby do tego nie dopuścić. W parlamencie głównie siedzą ludzie, którzy otrzymują ogromne pieniądze i oni
nie reprezentują zwykłych ludzi. Oni reprezentują swoje grupy interesu. Facet, który jest
reprezentantem lobby, nie przejmuje się interesem ogółu Polaków, interesem Polski. On
dba tylko swoja grupę. Członek czy sympatyk związku zasiadający parlamencie musi o
prawa tego ogółu dbać i musi być człowiekiem odważnym. Od niego można wymagać,
aby głosował nawet wbrew własnemu klubowi, ale zgodnie ze swoim sumieniem, czyli w
interesie praw pracowniczych. I taka prozwiązkowa, propracownicza reprezentacja jest
potrzebna, niekoniecznie w jednym ugrupowaniu, ale jak gdyby ponad ugrupowaniami,
ponad politycznym podziałami.
Tadeusz Jedynak, kandydat niezależny, Komitet Wyborczy PSL
kandyduje do Senatu
okręg wyborczy nr 72
Tadeusz Jedynak. Ma 62 lata. Żonaty, jedna córka. Mieszka w Żorach. Absolwent Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Górnik z KWK Manifest Lipcowy. Sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiej, członek KK w latach 80-tych i jeden z liderów podziemnej Solidarności. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole górniczym. Poseł I i II
kadencji. Przewodzi Konwentowi Seniorów Solidarności.
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podatek od wyrobisk

Dziś wszystko jasne, ale jutro...

e Rozmowa z Januszem Olszowu skim, prezesem Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej

Trybunał Konstytucyjny wydał we wtorek, 13 września br.
tzw. orzeczenie interpretacyjne o
konstytucyjności przepisów definiujących pojęcie budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem
od nieruchomości. Z pytaniem w
tej sprawie zwrócił się do TK Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Gliwicach, rozpatrujący spór między Jastrzębską Spółką Węglową
a samorządem Ornontowic.
Z sentencji wyroku wynika, że
definiujące pojęcie budowli przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są zgodne z konstytucją pod warunkiem takiego
ich rozumienia, że nie odnoszą się
do podziemnych wyrobisk górniczych; mogą natomiast odnosić
się do obiektów i urządzeń zlokalizowanych w tych wyrobiskach.
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa od lat pełniła rolę
rzecznika i koordynatora firm
górniczych w batalii przeciw opodatkowaniu wyrobisk podziemnych. Staraniami Izby w projekcie rządowym Prawa Górniczego i
Geologicznego znalazł się przepis
o wyłączeniu wyrobisk górniczych
z opodatkowania. Niestety, posłowie zdecydowali, że ostatecznie nie znalazł się on w ustawie.
W tej sytuacji problem podatku
od wyrobisk mógł rozstrzygnąć
na korzyść firm górniczych jedynie Trybunał Konstytucyjny.
Izba przygotowała już wcześniej
dla Trybunału opinię „przyjaciela sądu”. Jest to instytucja znana
przede wszystkim w sądownictwie anglosaskim. Przygotowana
przez niezależną osobę lub instytucję pozwala sądowi zapoznać
się kompleksowo z rozstrzyganym
zagadnieniem. Na opinię „przyjaciela sądu” przygotowaną przez
GIPH składało się kilkadziesiąt
ekspertyz prawnych. Śmiało więc
można uznać, że pozytywne dla
branży górniczej orzeczenie Trybunału to w dużej mierze zasługa Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej i jej prezesa Janusza
Olszowskiego.
Czy ostatnie orzeczenie
Trybunał Konstytucyjny do-

tyczące podatku od wyrobisku górniczych to naprawdę
sukces branży górniczej?
Owszem, bo diametralnie
zmienia sytuację. To jest wyrok
ostateczny i wiążący, gdyż podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Ale chyba nie do końca rozwiązuje problem, bo
stwarza możliwości różnych
interpretacji?
Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się, iż
opodatkowanie podziemnych wyrobisk górniczych jest wykluczone. Jednocześnie Trybunał przyznał, że nie ma jednoznacznych
argumentów
przemawiających
przeciw opodatkowaniu urządzeń i obiektów zlokalizowanych
w wyrobiskach podziemnych o
ile są one wymienione z nazwy w
Prawie budowlanym jako budowle (takiego wykazu nie ma). W tej
sytuacji będzie niezwykle trudno
zakwalifikować obiekt lub urządzenie zlokalizowane w wyrobisku do opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości. Jeżeli
już będą takie decyzje to organ
podatkowy będzie musiał bardzo
dokładnie wskazać dlaczego to
urządzenie lub ten obiekt zostały
opodatkowane.
Dotychczasowe ustawodawstwo również wydawało
się, że jest jednoznaczne, a
jednak sądy wydawały niekorzystne dla spółek węglowych wyroki. Skąd zatem u
Pana nadzieja, że tym razem
będzie inaczej.
Owszem, tak było. Uważam,
że brało się to z braku wiedzy
sądów na temat górnictwa i jego
specyfiki. Widać to zwłaszcza
po pierwszym z wyroków, wydanym przez wrocławski Sąd
Administracyjny (spór KGHM z
lokalnym samorządem – red.).
Przypomnę, że ów Sąd stwierdził
m.in. „wyrobisko górnicze na potrzeby opodatkowania podatkiem
od nieruchomości powinno być
traktowane nie jako jednorodny
obiekt, ale jako budowa składająca się z poszczególnych obiektów
i urządzeń funkcjonalnie ze sobą
powiązanych tj. szybów, sztolni,
linii energetycznych itd. służących wydobywaniu kopalin.”. Widać wyraźnie, że sąd nie wiedział

Mimo pozytywnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania wyrobisk podziemnych spółki węglowe mogą mieć wciąż pod górkę...
co to jest wyrobisko skoro napisał
takie absurdy w uzasadnieniu. Co
gorsza, nie mając odpowiedniej
wiedzy nie zadał sobie trudu, by
skorzystać z wiedzy ekspertów, by
dowiedzieć się, że szyby i sztolnie
to wyrobiska.
Orzeczenie
Trybunału
Konstytucyjnego nie daje
sądom wiedzy o górnictwie.
Pewnie dalej będą się ciągły
spory interpretacyjne, bo samorządy komentują orzeczenie Trybunału w ten sposób,
że od zawsze chodziło o opodatkowanie obiektów i urządzeń a nie samych wyrobisk.
I tu dochodzimy do wielkiego zakłamania. Samorządowcy i
wspierający ich posłowie twierdzili tak jak pan wspomniał. Tymczasem fałsz polega na tym, że
na łączną kwotę 1 mld 428 mln
zł spornych zobowiązań kwota 1
mld 357 mln zł dotyczy właśnie
podatku od samych wyrobisk, a
konkretnie szybów, sztolni, przekopów, komór itp.
A zatem teraz batalia będzie się toczyła o urządzenia
i obiekty?
Sądzę że tak. Organy podatkowe będą próbowały obciążyć
podatkami jak największą liczbę
urządzeń i obiektów. Jednak za
okres ostatnich pięciu lat jest to

według naszych szacunków kwota
ok. 70-80 mln złotych w skali całego górnictwa.
No tak, ale to gminy są
organem podatkowym. Nie
obawia się Pan, że będą próbowały zmienić wymiar opodatkowania, na ile oczywiście jest to możliwe i zgodne
z normami, by odbić sobie
utracone wpływy z wyrobisk
na urządzeniach i obiektach?
Znając pazerność niektórych
gmin górniczych jestem przekonany, że zrobią wszystko, by
maksymalnie zwiększyć wymiar
opodatkowania, co nie oznacza,
że będzie to łatwe. Problem polega na tym, że nie ma przepisów
prawnych, które określałyby rodzaje urządzeń i obiektów podlegających opodatkowaniu. Do
tej pory obowiązywała „wolna
Amerykanka”, a że nie było przepisów podatkowych gros gmin
korzystało z przepisów o statystyce państwowej. Biegły powołany
przez gminę przeglądał wykaz
środków trwałych podlegających
amortyzacji. Z tego wykazu wyciągano wyrobiska jako budowle,
a następnie ustalano wartość tych
wyrobisk na podstawie kosztów
ich wykonania i od tej wartości ustalano wysokość podatku.
Trybunał orzekł jednoznacznie,

że nie wolno już stosować takich
praktyk.
A czy gminy wiedzą co
jest na dole i co można opodatkować?
Nie wiem, nie jestem w stanie
powiedzieć czym będą się kierowały gminy, ponieważ nie wszystkie obiekty kopalniane zaliczają
się do środków trwałych. Ani
gminy ani nawet sami przedsiębiorcy nie wiedzą co mogło by być
hipotetycznie opodatkowane, a
gdy są jakieś niejasności w prawie
podatkowym to zgodnie z doktryną, na co zresztą zwrócił uwagę
Trybunał, niejasnych regulacji
podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników,
a ich analogiczne czy rozszerzające stosowanie jest niedopuszczalne w każdym przypadku, gdy ma
na celu zwiększenie obowiązków
podatkowych.
Czyli gminy są bez szans w
sporach z firmami górniczymi?
Dziś tak, ale nie zapominajmy,
że w przyszłym Sejmie lobby samorządowe może nadal bardzo silnie
i zmienić tak przepisy, by w sposób legalny opodatkować majątek
podziemny kopalń, a wtedy będzie
koniec polskiego górnictwa.
Rozmawiał: Jacek Srokowski

bytom

Cena porozumienia

Władze Bytomia i zarząd Kompanii Węglowej zawarły w poniedziałek 26 września, porozumienie, które
ostatecznie rozwiązało spór pomiędzy gminą a spółka, a także – prawdopodobnie - problem mieszkańców
bytomskiej dzielnicy Karb.
Na podstawie porozumienia Kompania Węglowa wypłaci miastu 24 568
365 zł tytułem odszkodowania za
powstałe szkody. Pieniądze na rachunek gminy zostaną przelane w ciągu
dwóch tygodni. Spółka zobowiązała
się także do do rozbiórki uszkodzonych budynków i zagospodarowania
pozostałego po nich terenu. Miasto
zadeklarowało zaś, że nie wzniesie w
tym miejscu żadnych obiektów.
Władze miasta we wrześniu zadeklarowały budowę pierwszych mieszkań dla 40 rodzin. Pierwszy budynek
powstanie w dzielnicy Szombierki.
Trwa także remont 20 mieszkań będą-

cych w zasobach miasta.
Ponadto Kompania zadeklarowała, iż wynajmie lokale przejściowe dla
wykwaterowanych mieszkańców mających tytuł prawny do zajmowanych
lokali oraz zameldowanych w nich
– do 12 miesięcy, pod warunkiem zapewnienia przez miasto 50 mieszkań
dla tych osób. Jeśli ten warunek nie
zostanie spełniony, okres wynajmu
wyniesie tylko 6 miesięcy. To oznacza, że miasto ma 12 miesięcy na
zagospodarowanie odszkodowania na
cele mieszkaniowe.
Z kolei mieszkańcy nie posiadający żadnych tytułów prawnych mogą

liczyć „na wynajem lokali przejściowych” przez Kompanię, ale przez 6
miesięcy od momentu przekwaterowania - nie dłużej niż na rok od dnia
podpisania ugody.
W podpisaniu porozumienia
uczestniczył wicepremier, minister
gospodarki Waldemar Pawlak, który
podkreślał rolę rządu w rozwiązaniu
problemu. 23 sierpnia w kancelarii
Premiera, w obecności ministra Michała Boniego doszło do spotkania zainteresowanych stron. Ze strony rządu
padła wówczas deklaracja o podjęciu
starań zmierzającego do ustanowienia
pilotażowego programu związanego z

rewitalizacją Bytomia, m.in. poprzez
wykorzystanie środków unijnych. Na
czym miałby polegać program rewitalizacji Bytomia? Wicepremier Pawlak tłumaczył w Bytomiu, że teren
zdegradowany mógłby wejść w skład

specjalnej strefy ekonomicznej. Poinformował, że rozpoczęły się wstępne
rozmowy, „aby zyskać miejsce pod
inwestycje”. Jednak czy aby nie była
to zwykła „kiełbasa wyborcza”?
jac
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Związkowa Europa na
Ponad 50 tysięcy manifestantów z całej Europy wyszło w sobotnie popołudnie na ulice Wrocławia, by zaprotestować
przeciwko polityce cięć socjalnych i próbom wychodzenia z kryzysu gospodarczego kosztem najbiedniejszych. Protestowali członkowie 30 organizacji związkowych m.in. z Polski, Czech, Litwy, Węgier, a nawet Portugalii. Największą
grupę wystawił NSZZ „Solidarność”.
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Jastrzębskie obchody bez polityków
W sobotnie popołudnie Jastrzębie-Zdrój gościło uczestników głównych uroczystości regionalnych związanych z 31. rocznicą podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Na placu przed kopalnią „Zofiówka” pojawili się m.in. szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, jednak tym razem
przemówień polityków nie było. Po złożeniu kwiatów przez delegacje kilka tysięcy osób bawiło się przed ustawioną sceną, gdzie do późnych godzin wieczornych
trwał koncert urodzinowy NSZZ „Solidarność”.
Obchody rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego rozpoczęły
się tradycyjnie - od mszy św. w kościele pw. kościele pw. Najświętszej Marii
Panny Matki Kościoła (tzw. kościół
„na górce”), gdzie w latach 80-tych
znajdowali schronienie opozycjoniści
z podziemnej „Solidarności”.
Następnie uczestnicy uroczystości
przejechali pod Pomnik Porozumienia
Jastrzębskiego. Tam zostali przywitani przez przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej „S” Dominika Kolorza.
- Trzy dni temu w Gdańsku,
wcześniej w Szczecinie, a dzisiaj w
Jastrzębiu, przed kopalnią „Zofiówka”, świętujemy 31. rocznicę narodzin
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”. Porozu-
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wrocławskich ulicach
Dzień protestu, 17 września, miał się zbiec w
czasie z obradami ministrów finansów krajów Unii
Europejskiej, które odbywało się w stolicy Dolnego
Śląska, jednak politycy zdążyli opuścić Wrocław
przed rozpoczęciem demonstracji.

Złagodzić kryzys, ulżyć najsłabszym
W stolicy Dolnego Śląska pojawili się związkowcy
z Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ČMKOS), Litewskiego Związku Zawodowego „Solidarność” („Solidarumas”), słowaccy
kolejarze i węgierscy strażacy. Nie zabrakło też
przedstawicieli pracowników z położonej tuż za
miedzą niemieckiej Saksonii i odległej o 3 tysiące
kilometrów Portugalii. Ze zrozumiałych względów
najliczniejszą reprezentacją mogły się pochwalić polskie organizacje związkowe z NSZZ „Solidarność” na
czele.
Protestujący pod szyldem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wyruszyli ze
Stadionu Olimpijskiego, by w 5-kilometrowym
marszu ulicami Wrocławia zaprotestować przeciwko polityce cięć socjalnych, nieprzestrzeganiu zapisów układów zbiorowych i demontażu
dialogu
społecznego
oraz
rozwarstwieniu
społecznemu. Manifestanci z całego kontynentu
wyrazili swoje poparcie dla pomysłów EKZZ na
złagodzenie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego. Zdaniem Konfederacji rządy powinny
wdrożyć mechanizmy ograniczające spekulacje i
wspierające europejski plan odbudowy gospodarczej, wprowadzić podatek od transakcji finansow-

ych, aktywnie wykorzystywać dostępne instrumenty budżetowe na rzecz wzrostu inwestycji i
zrównoważonego rozwoju, zlikwidować tzw. raje
podatkowe, przeciwdziałać oszustwom fiskalnym i defraudacjom, postawić na rozwój polityki
przemysłowej opartej na technologiach niskoemisyjnych oraz zharmonizować podstawy opodatkowania przedsiębiorstw z ustaleniem minimalnej
stopy opodatkowania.

„Krwiopijcy” dali nogę
Demonstracja zakończyła się wiecem na
wrocławskim Rynku. - Spotkaliśmy się we Wrocławiu,
aby zaprotestować i pokazać ministrom finansów, a
tak właściwie krwiopijcom, którzy doprowadzili do
tego kryzysu, a teraz chcą nim zarządzać i mówić
nam co jest dla nas lepsze. Mieliśmy taką nadzieję,
że wręczymy tym paniom i panom naszą petycję, ale
uciekli ukradkiem jak szczury - powiedział do zgromadzonych przewodniczący Komisji Krajowej „S”
Piotr Duda.
Manifestacje
organizowane
przez
EKZZ
odbywają się w państwach sprawujących prezydencję
Rady Unii Europejskiej i są wyrazem sprzeciwu wobec problemów dotyczących pracowników w całej
Europie.
Pełną galerię zdjęć z manifestacji znajdziesz na
stronie internetowej górniczej „Solidarności”: www.
solidarnoscgornicza.org.pl.
Marek Jurkowski

(fot. Marek Jurkowski, SG)
mienia społeczne zawarte 31 lat temu
zapoczątkowały drogę do wolności
- mówił lider regionalnych struktur
Związku. - Dzisiejsze obchody, mimo że
są uroczyste, będą też miały inny charakter. Charakter bardziej wesoły, charakter mniej uroczysty, bo my, Polacy,
bardzo często nie potrafimy się cieszyć
ze zwycięstw. A przecież 31 lat temu,
podpisaniem wszystkich porozumień
wcześniej wymienionych, społeczeństwo odniosło zwycięstwo, rozpoczęło
drogę do wolności. Rodzi się pytanie,
czy w dniu dzisiejszym zrobiliśmy
wszystko, żeby zrealizować podpisane 31 lat temu postulaty. Odpowiedź,
wbrew pozorom, jest bardzo prosta:
nie wykonaliśmy zadania powierzonego nam 31 lat temu. Ale po to istnieje
dzisiaj NSZZ „Solidarność”, żeby robotnicze dzieło dokończyć. „Solidarność”
w dalszym ciągu jest potrzebna Polsce,
robotnikom i wszystkim ludziom pracy.
Myślę, że wszyscy ci, którzy kazali nam
kiedyś zwijać sztandary, pomylili się.
Kolorz zaznaczył, że w programie
tegorocznych obchodów nie ma przemówień zaproszonych gości ze wzglę-

du na toczącą się kampanię wyborczą.
- Jatek politycznych tutaj nie chcemy
- stwierdził.
Jako jedyny głos zabrał Jan Lityński, który odczytał list skierowany do
zgromadzonych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Po zakończeniu oficjalnej części

uroczystości, na ustawionej w pobliżu
scenie rozpoczął się wielki koncert, na
którym bawili się wspólnie ludzie „Solidarności” i mieszkańcy Jastrzębia. „Na
rozgrzewkę” wystąpiły kapele Cool z
Pszowa i Friday Feeling Band z Katowic. Potem widzów zabawiał rybnicki
Kabaret Młodych Panów, a gwiazdą

(fot. Marek Jurkowski, SG)
wieczoru był grający w irlandzkim klimacie zespół Carrantuohill.
Podobnie jak rok temu na Muchowcu, finałem koncertu było pojawienie się nad placem wielkiego,
świecącego napisu „Solidarność”.

Pełną galerię zdjęć z jastrzębskich
obchodów znajdziesz na oficjalnej
stronie internetowej górniczej „Solidarności”: www.solidarnoscgornicza.
org.pl.
Marek Jurkowski

spojrzenia



SEJM Ustawa o zmianie płacy minimalnej

Zabrakło czasu czy dobrej woli?

B

15 września 2011 roku podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu M
ustawy o zmianie płacy minimalnej. Przedłożona przez NSZZ „Solidarność” nowelizacja została podpisana przez 350 tyś w
Polaków. Projekt ustawy zakłada powiązanie minimalnego wynagrodzenia za pracę ze wzrostem gospodarczym naszego E
kraju. Przedstawiciele Solidarności wyszli z tą propozycją, ze względu na to, że z roku na rok mamy wzrost gospodarczy, w
d
który niestety nie przekłada się na wzrost płacy minimalnej oraz podnoszenie standardów życia naszych obywateli.
n
Obecnie płaca minimalna w
2011 roku w Polsce wynosi 1386
zł, co po odliczeniu podatków oraz
obowiązkowego
ubezpieczenia
ZUS daje na przysłowiową „rękę”
niewiele ponad tysiąc złotych. Z
ostatnich informacji, które zostały podane przez „Solidarność”,
pomimo światowego kryzysu finansowego, który dotknął Polskę
mniej niż inne kraje, właściciele
firm w Polsce zarobili w ubiegłym
roku około 90 mld złotych netto,
czyli 90 mld czystego zysku. To

jest z jednej strony bardzo dobra
informacja. Niestety, jeśli zestawimy to do wzrostu płac, zwłaszcza płacy minimalnej to okazuje
się, że zysk wypracowany przez
właścicieli nie przełożył się na
wzrost płac w ich firmach. Oznacza to, że gro osób prowadzących
działalność nie dzieli się zyskiem
z pracownikami, którzy mieli
wpływ na wypracowanie zysków.
Dlatego propozycja powiązania płacy minimalnej ze wzrostem
Produktu Krajowego Brutto, któ-

ry jest przyjmowany jako kryterium miary wzrostu gospodarczego jest bardzo dobrym pomysłem,
bowiem zapewni udział w wypracowanym przez przedsiębiorstwa
zysku pracownikom zatrudnionym w tych firmach. Należy nadmienić, że w propozycji „Solidarności” pojawia się sugestia, że jeśli
wzrost nie będzie przekraczał 3%
Produktu Krajowego Brutto, to
płaca minimalna będzie ustalana
w oparciu o dotychczas funkcjonujący mechanizm. Obecnie rząd w
oparciu o swoje kalkulacje przedkłada propozycję płacy minimalnej tzw. komisji trójstronnej, w
której zasiadają przedstawiciele
rządu, organizacje pracodawców
prywatnych oraz związków zawodowych. Jeśli komisja trójstronna
nie dojdzie do porozumienia, to
rząd w oparciu o swoje kalkulacje
sam podejmie decyzję o wysokości
płacy minimalnej na kolejny rok.
Już w 1891 roku Papież Leon
XIII w swojej encyklice „Rerum
novarum” nawoływał, aby pracodawcy dawali pracownikom godziwą zapłatę za wykonywaną przez
nich pracę. Godziwą zapłatę zaś,
papież definiuje jako taką, która
pozwala pracującemu utrzymać
swoją rodzinę. Przypomniał tę
kwestię również w 1981 roku Jan
Paweł II w swojej encyklice „Laborem Exercens” - O pracy ludzkiej.
Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego możemy wyciągnąć wnioski, iż jesteśmy jednym
z nielicznych krajów należących
do Unii Europejskiej, gdzie dwie
pracujące osoby, a bywa również,
że dobrze wykształcone nie mogą
za swoje pensje utrzymać cztero-

Duda do posłów: Zrealizujcie
wasze wyborcze hasła!
- Jestem tu dziś w imieniu blisko
350 tysięcy Polaków, którzy swoim
podpisem poparli projekt ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - powiedział w Sejmie Piotr Duda,
przewodniczący Solidarności podczas
pierwszego czytania obywatelskiego
projektu ustawy o płacy minimalnej.
W swoim wystąpieniu przewodniczący przypomniał posłom niechlubne
statystyki GUS, z których wynika, że
odsetek pracowników żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków
był niższy od minimum egzystencji,
wyniósł w 2010 roku aż 12 proc. - Nie
ma nic gorszego, bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczciwej, trwającej cały miesiąc
pracy - mówił przewodniczący „S”.
Zdaniem Dudy oburzające są stwierdzenia pracodawców, którzy najmniej

zarabiających pracowników wysyłają
do pomocy społecznej.
Prezentując założenia ustawy
Piotr Duda zwrócił uwagę, że mimo
wielokrotnych deklaracji i porozumień
z partnerami społecznymi rząd nie
zrobił nic, aby płaca minimalna w Polsce osiągnęła 50 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, czyli poziom będący
standardem w UE. - Doszło nawet
do złamania zaakceptowanych przez
rząd ustaleń. Bo jak inaczej ocenić
sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia w zeszłym roku na forum Komisji
Trójstronnej. Partnerzy społeczni porozumieli się wtedy co do wysokości
minimalnego wynagrodzenia w roku
2011. Miało ono wynosić 1408 zł, pod
tym ustaleniem podpisał się przewodniczący Komisji Trójstronnej, wicepremier Waldemar Pawlak. Niestety Rada
Ministrów nie uznała tego porozumie-

nia, minimalne wynagrodzenie jednostronnie ustalono później na poziomie
1386 zł - przypomniał szef Komisji
Krajowej.
Jednocześnie
przewodniczący
podkreślił, że wbrew temu co mówi
część polityków i mediów, wejście w
życie ustawy nie obciąży budżetu, a
wręcz przeciwnie - zwiększy wpływy
do państwowej kasy. - Roczne skutki
finansowe dla budżetu państwa podwyższenia wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę o każde 10
zł wyniosłyby w 2011 roku 2,32 mln
zł. Natomiast wpływy do budżetu
zwiększyłyby się o 14,39 mln zł - powiedział.
Piotr Duda skonfrontował również koszty podniesienia minimalnego wynagrodzenia dla pracodawców
z zyskami netto, jaki osiągnęli oni w

zeszłym roku. - Z naszych wyliczeń
wynika, że przy wzroście minimalnego wynagrodzenia o 204 zł, który
obejmie 335,8 tys. najmniej zarabiających koszt ten wyniesie 1 mld 109 mln
751 tys. 840 zł. Konfrontując tą sumę
z zyskami netto przedsiębiorców za
2010 rok w wysokości ok. 90 mld zł,
to stanowi ona jedynie około 2,5 proc.

osobowej rodziny. To pokazuje,
że w Polsce mamy do czynienia z
niedoszacowaniem poziomu wynagrodzeń w porównaniu do przeciętnych kosztów ponoszonych na
utrzymanie rodziny.
Przedstawiciele „Solidarności” przedkładając ustawę spotkali się z kierownictwem wszystkich Klubów parlamentarnych
(PiS, PO, SLD, PJN i PSL) przekonując ich do poparcia swojego
obywatelskiego projektu ustawy
o płacy minimalnej. Wszystkie
Kluby Parlamentarne zdeklarowały, że w tej kadencji, która faktycznie zakończyła swoje obrady
w dniu 16 września 2011 roku,
poprą obywatelski projekt ustawy o zmianie płacy minimalnej.
Wiadomo jednak, że kluczową
rolę w ustalaniu terminów wprowadzenia pod obrady ustaw odgrywa marszałek sejmu, który
jest z Platformy Obywatelskiej. I
tutaj marszałek Sejmu, pomimo
tego, że Klub Platformy Obywatelskiej zdeklarował się, iż poprze
wspomniany przeze mnie projekt, wyznaczył termin pierwszego z trzech czytań obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
płacy minimalnej na 15 września
2011 roku, czyli w przeddzień
ostatniego dnia obrad Sejmu. Z
ustalenia terminu wprowadzenia
tego projektu pod obrady Sejmu,
można ewidentnie odczytać, że
marszałek podał do rozpatrzenia
ustawę, wiedząc, że nie będzie
czasu i możliwości uchwalenia
tego obywatelskiego projektu w
tej kadencji.
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tych zysków - zaznaczył.
Na koniec przewodniczący odniósł
się do terminu, na jaki przypadło pierwsze czytanie obywatelskiego projektu.
- Mają Państwo znakomitą okazję, by
spełnić wasze obietnice wyborcze, by
zrealizować jeszcze przed wyborami
wasze wyborcze hasła - dodał szef „S”.
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Zielone nie zawsze jest zielone?

Biednemu wiatr w oczy

u Miłośnicy zielonej energii wmawiają opinii publicznej, że energia wiatrowa to źródło bezpłatnej, czystej energii. Opoś wiadania takie można włożyć między bajki, bo energia ta ani nie jest tania ani ekologiczna.
o Energia z wiatru stanowi twierdzają teorię o tzw. syn- państwowej dewastację kra, w Polsce niecały 1 proc. pro- dromie turbiny wiatrowej jobrazu i środowiska. Eko-
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dukcji elektrycznej.Jednak
na skutek regulacji unijnych
ma się to zmienić. W 2030
r. elektrownie wiatrowe w
Polsce mają produkować 18
TWh, czyli ponad 8 proc.
całkowitej produkcji energii. Działacze Greenpeace i
podobnych organizacji ekologicznych są zdania, że to
mało, a od takich państw jak
Niemcy czy Hiszpanie dzielić
będzie nas wciąż przepaść.
Polskie Stowarzyszenie
Energii Wiatrowej wskazuje na bardzo wysoki odsetek akceptacji energii
wiatrowej wśród Polaków.
Według ich badań aż 85
proc. Polaków akceptuję
energię wiatrową. Ba, duża
część ankietowanych według tych badań uważa, że
energia wiatrowa wpływa
korzystnie na zmianę krajobrazu i wycenę gruntów!
Są jednak tacy, którym nie
uśmiecha się sąsiedztwo gigantycznych wiatraków.

„Stop wiatrakom”

Mieszkańcy wsi Obręb,
Sobików, Cendrowice i Czarny Las, leżących na granicy
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego założyli przed
dwoma laty stowarzyszenie
„Stop wiatrakom”, chcieli
w ten sposób wyrazić swój
przeciw wobec planów budowy elektrowni „Sobików”
realizowanych przez Prokon New Energy Poland.
Czego się obawiali?
Lista obaw jest długa. Po
pierwsze, degradacji krajobrazu i środowiska natui ralnego. Obawiają się też, że
farma wiatrowa spowoduje
nieodwracalną zmianę charakteru regionu na przemysłowy i uniemożliwi zmianę
przeznaczenia gruntów na
budowlane w okolicy, wyłączając tym samym nasz
region z korzyści płynących
z usytuowania w pobliżu
stolicy sąsiedztwo wiatraków spowoduje spadek ceny
ziemi i nieruchomości w całej okolicy. Co ważniejsze,
boją się konsekwencji dla
zdrowia, czyli uporczywego
hałasu o dużym natężeniu
oraz źródeł efektu migotania cienia, emitowanych
przez wiatraki infradźwięków (niesłyszalne dla ludzkiego ucha) stanowiących
poważne zagrożenie dla
zdrowia, syndromu turbin
wiatrowych oraz choroby
drganiowo-dzwiękową.
Dr Nina Pierpoint, pediatra z Nowego Jorku,
obserwowała stan zdrowia
mieszkańców okolic farm
wiatrowych w USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii oraz Kanadzie przez
ponad 5 lat.
Wnioski z jej badań po-

- pisze „The Independent”.
Najprościej
można
określić to zjawisko, jako
zaburzenie prawidłowego
funkcjonowania
układu
przedsionkowego ucha wewnętrznego. Wpływają na
to infradźwięki i hałas o niskim natężeniu generowany
przez masywne wiatraki.
- U ludzi przebywających dłużej w ich pobliżu,
może występować uczucie
wewnętrznego pulsowania,
drżenie, nerwowość, napady strachu, skurcze w klatce
piersiowej oraz przemożne
uczucie zagrożenia i chęć
ucieczki - mówi dr Pierpoint.
Dotychczas firmy zarządzające elektrowniami wiatrowymi odrzucały zarzuty
o szkodliwości ogromnych
wiatraków, argumentując,
że ludzie nie są w stanie
usłyszeć niskich tonów generowanych przez maszyny.
Lokalnych społeczności
w Polsce, które mówią wiatrakom zdecydowane „nie”
jest więcej, a niezadowolonych wciąż przybywa. We
wrześniu ubiegłego roku
pod Kancelarią Premiera
protestowało setki osób,
domagając się ustawowego
zagwarantowania właściwej odległości wiatraków
od domostw. Niestety, są
przypadki, gdy ogromne
turbiny wiatrowe produkują energię w odległości nie
większej niż kilkadziesiąt
metrów od domostw. Protestujący domagali się, by
odległość była wyznaczona
ustawowo i była nie mniejsza niż 2 km. W Polsce ruch
ten dopiero się organizuje. Na Zachodzie obrósł on
już w poważną siłę. Istnieje
nawet stowarzyszenie „Artyści przeciw farmom wiatrowym”, które swoimi pracami obrazują zniszczenia
energetyki wiatrowej (patrz
obok).

Koniec snu

Z wyliczeń brytyjskiej
Państwowej Izby Kontroli
(The National Audit Office) wynika, że rozwijanie
energetyki wiatrowej jest
najdroższym ze znanych
sposobów redukcji poziomu
dwutlenku węgla w atmosferze, a konieczność utrzymywania rezerw w postaci
kopalni węglowych, gazowych bądź jądrowych włączanych w razie przerw w
produkcji energii wiatrowej
może nawet przyczynić się
do zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Pewien czas temu wpływowy niemiecki tygodnik
„Der Spiegel” stwierdził,
że sen o przyjaznej środowisku energii zamienia się
w wysoko dotowaną z kasy

lodzy twierdzą, że wiatraki
zaburzają lokalne ekosystemy powodując tworzenie
się wokół nich wielokilometrowych martwych stref
pozbawionych ptaków i
dzikich zwierząt. Obwiniają elektrownie wiatrowe o
to, że nie tylko zmuszają
do zmiany siedlisk wiele
gatunków zwierząt, ale też
zabijają w dużych ilościach
zagrożone
wyginięciem
orły, sokoły, bociany, czaple
czy latające szybko i na małych wysokościach drzemliki. W 2006 roku farma
wiatraków Altamont Pass
w USA została pozwana do
sądu za zabijanie ptaków
pod ochroną, kiedy pozarządowa organizacja Center for Biological Diversity
podliczyła, że wirujące od
20 lat turbiny co roku zabijają do 1,3 tys. latających
drapieżników. Nacisk opinii publicznej wymusił na
właścicielu elektrowni sezonowe unieruchamianie
obracających się turbin.
Okazuje się, że duże
skupiska wiatraków mogą
również zmieniać lokalny
klimat. Z badań uczonych z
Uniwersytetu Princeton w
USA wynika, że duża koncentracja wiatraków powoduje nocny wzrost temperatury powietrza nawet o 2 st.
C i średni wzrost prędkości
wiatru z 3 m/s do 5 m/s,
jak również zaburzenia stosunków wodnych na skutek
rozległych fundamentów.
W Polsce farmy wiatrowe są stosunkowo niewielkim źródłem energii. Ale
to wkrótce może się zmienić. Lawinowo rośnie zainteresowanie inwestorów
budową farm wiatrowych.
Według szacunków realizacja wszystkich nowych
projektów w Polsce mogłaby przynieść aż 70 tys.
MW, czyli znacznie więcej
niż wynosi nasze roczne
zapotrzebowanie na prąd.
Sprzyja temu system zielonych certyfikatów, który
sprzyja inwestorom, co nie
znaczy, że nam konsumentom energii.
Rozpatrując
wariant
energetyki opartej na wietrze należy się nadto zastanowić czy jest ona faktycznie nieemisyjna?

Stalowe wiatraki
potrzebują węgla

Produkcja infrastruktury wiatrowej wymaga
energii i materiałów. Dla
przykładu, analiza 2,3 MW
wiatraka Nordex N90 o
wysokości 90-110 m. i długości łopatki 45 m wskazuje na konieczność wykorzystania: 150 ton stali, 10
ton miedzi, 30 ton włókna

szklanego, 1000 ton betonu
(produkcja betonu emituje
do atmosfery co najmniej
7% gazów cieplarnianych)...
nie uwzględniając linii wysokiego napięcia. Wraz z
wielkością wiatraka ilości
te, proporcjonalnie, rosną.
Budując w głąb morza, przy tak niewielkiej
głębokości, jak 9 metrów,
ilość potrzebnego betonu
zwiększa się czterokrotnie.
Koszt utrzymania morskich
elektrowni
wiatrowych
jest wyższy, niż lądowych,
głównie ze względu na korozję i trudniejszy dostęp.
Pola takie nie mogą też
być za duże, gdyż mogłyby
zmienić kierunki przepływu prądów morskich.
No, ale też trudno wyobrazić sobie, by wiatraki
stały wyłącznie na lądzie.
Powierzchnia
zabudowy
każdej turbiny to średnio
ok. 2-3 hektary. Biorąc
pod uwagę, że efektywność
energii wiatrowej jest czterokrotnie niższa niż energii
konwencjonalnej, by myśleć
o tym, by zastąpić elektrownie węglową o mocy 1000
MW (np. elektrownia Jaworzno) trzeba by postawić
w jej miejsce ok. 4000 turbin wiatrowych (przeciętna

turbina w Polsce ma moc 1
MW). Aż trudno sobie wyobrazić powierzchnię zabudowy oraz ilość surowców
koniecznych do ich wyprodukowania.

Ale to nie koniec
problemów.

Najlepsze warunki klimatyczne dla inwestycji
wiatrowych występują na
pobrzeżu Bałtyku. Na pozostałej części powierzchni kraju można uzyskać
prędkości użyteczne jedynie przez około 40% czasu
trwania roku.
- Podstawowy problem z
energią wiatrową jest taki, że
wiatr nie zawsze wieje tam,
gdzie akurat potrzeba prądu
- podkreśla prof. Wolfgang
Pfaffenberger z Bremen
Energy Institute. Podaje
przykład lata w 2003 r., gdy
upalna, ale bezwietrzna pogoda wstrzymała na wiele
dni pracę turbin wiatrowych
w całej Europie Zachodniej
i trzeba się było ratować dostawami prądu z siłowni węglowych i atomowych.
Jeśli więc myśleć poważnie o energii wiatrowej
to tylko wtedy, gdy posiada
ona rezerwę. Najlepsza do
tego jest rezerwa w oparciu

o źródło gazowe, gdyż jest
to najbardziej elastyczne ze
źródeł. Blok gazowy można wyłączyć i stosunkowo
szybko włączyć. A to dla nas
oznacza uzależnienie się od
dostaw z zagranicy, no chyba, że polskie zasoby gazu
łupkowego okażą się ekonomicznie opłacalne. Tak czy
inaczej, gaz to także źródło
emisji CO2.
Na końcu pojawia się
jeszcze jeden dość istotny
problem środowiskowy. Żywotność turbiny to ok. 20
lat. Duńczycy, którzy jako
jedni z pierwszych rozpoczęli przygodę z energią
wiatrową, zaczęli się ostatnio zastanawiać co zrobić
z zużytymi turbinami, a
ściślej ich generatorami.
W Danii oblicza się, iż w
najbliższych dziewięciu latach na złom pójdzie 4500
takich generatorów. Duńska minister ochrony środowiska Karen Ellemann
wyznaczyła nagrodę w wysokości 800 tysięcy euro za
opracowanie bezpiecznej
ekologicznie metody ich
utylizacji. Na razie nikt nie
dostarczył właściwej odpowiedzi.
Jakub Michalski

prezentacje
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60 lat „Węglokoksu”

Firma jest jak matka...
W kolejnym z cyklu artykułów z okazji 60-lecia katowickiej firmy Węglokoks, prezentujących sylwetki niektórych osób, które tworzyły dorobek
tej znaczącej dla polskiego górnictwa firmy, przedstawiamy Edmunda
Pluteckiego, Dyrektora ds. logistyki.

Jest 1976 r. „Węglokoks”, już
wówczas jedna z najważniejszych
central handlu zagranicznego w
Polsce, składa zapotrzebowanie
na kilku absolwentów Wydziału
Ekonomiki Transportu w dziekanacie katowickiej Akademii Ekonomicznej. Wśród nich jest Edmund Plutecki. Niedługo później
okaże się, że tylko on pozostanie
w „Węglokoksie”, reszta „pęka”.

Węgla i węgla...

„Węglokoks” jest w tym czasie
jedną z największych firmą handlujących węglem w świecie. Polsce potrzebne są dewizy na spłatę
długów zaciągniętych przez ekipę
Gierka. Władza nakazuje: węgla
trzeba eksportować coraz więcej.
Koniunktura sprzyja. Na rynkach
światowych, pogrążonych w kryzysie naftowym zaczyna panować
polski „król węgiel”. „Węglokoks”
realizując w tym czasie sprzedaż
na poziomie 30-40 mln ton węgla
rocznie jest jedną z niewielu central handlu zagranicznego, która
posiada własny pion logistyki,
czyli wewnętrznego spedytora.
Dziesiątki milionów ton węgla, które trzeba było dostarczyć
na czas do zagranicznych kontrahentów było szczególnym wyzwaniem dla działu transportu,
który w tym czasie posiadał już
wyspecjalizowane komórki koordynacji, frachtowania, stemowania i transportu lądowego oraz
oddziały w portach morskich i
placówki kolejowe w Pyskowicach
i Tarnowskich Górach..
Już na początku lat 70. średnia ilość wagonów kolejowych
załadowywanych węglem eksportowym wynosiła miesięcznie 60
tys. sztuk, a ilość statków ładowanych w ciągu miesiąca oscylowała w granicach 300. Z każdym
rokiem wielkości tych przybywało. Na przełomie lat 70. i 80. wielkość eksportu sięga 140 tys. ton
dziennie.
Dla działu transportu oznacza
to konieczność wyprowadzenia
dziennie z kopalń ok. 40 transportów kolejowych, z portów
rzecznych 20-30 barek, zaś w
portach trzeba załadować każdego dnia 30-40 statków. Noc i
dzień, sobota i niedziela.

– Jeśli ktoś tego nie przeżył,
to nie może powiedzieć, że robił w
logistyce coś wielkiego – twierdzi
Plutecki. – Logistyk musi mieć
wiele wyobraźni, bo w takiej firmie jak nasza to logistyk musi
wypełnić treścią zapisy umowy
handlowej. Pracownik działu logistycznego musi być przygotowany
na różne sytuacje, dobrze by miał
kilka alternatywnych rozwiązań.
Jednym z najpoważniejszych
problemów w pracy działu transportowego było zgranie wysyłek
z kopalń odległych od wybrzeża
o ok. 600 km z nadejściem do
portów statków zgłoszonych pod
załadunek z jednoczesnym zgraniem wysyłek lądowych do klientów w energetyce, chemii i innych
branżach na wschodzie, południu
i zachodzie Polski.

Duńskie kajaki

Dla Edmunda
Pluteckiego
nie wszystko od razu było takie
jasne.
– Najtrudniejsze było zrozumieć jak można jednego dnia
załadować kilkadziesiąt statków
o pojemności 1000-1500 ton, w
większości pochodzących z Danii, które nazywaliśmy kajakami. Te malutkie, rodzinne statki,
których kapitanem był ojciec lub
matka, a na których mieszkała
cała rodzina z dziećmi. To wymagało zaangażowania dużej ilości maszyn, dźwigów, wagonów i
ludzi, którzy musieli przebadać
jakościowo węgiel i wypełnić dokumenty niezbędne w międzynarodowym obrocie towarowym.
Duńskie „kajaki” przypływały do Szczecina, całymi stadami
tworząc na trasie morskiej tzw.
most węglowy. Nie ma już tych
statków, trafiły na złom, a sami
Duńczycy już praktycznie nie importują naszego węgla.
– Innym zadaniem, niezmiernie trudnym, była szybka reakcja
na postawione nam przez górnictwo zadanie, co zdarzało się wielokrotnie, by odebrać na eksport
dodatkowo milion ton węgla w
krótkim czasie. Trzeba mieć olbrzymią wiedzę, doświadczenie
i rozeznanie gdzie zeskładować
poza portami morskimi, duże
ilości węgla, zapłacić za niego, za-

płacić za przewóz, a następnie organizując jego sprzedaż za granicę
jeszcze na nim zarobić.
Plutecki jednak nie narzeka.
Dla niego praca non-stop w ruchu,
każdy dzień, który przynosi inne
sytuacje to wymarzona praca. Pan
Edmund pracuje w tym czasie w
sekcji koordynacji działu transportu. Prowadzone w sekcji tablice pozycyjne statków oraz awizacje i kontrole przebiegu wagonów
na trasie kopalnia – port pozwalały na zsynchronizowanie dostaw
węgla z kopalni w odpowiednim
typie i sortymencie z podchodzącymi pod bezpośredni załadunek
statkami. Były czasy, że nie było
miejsca na tablicy na karteczki z
numerem statku, nazwą, opisem
portu do którego wpływa itd. Pracownicy „Węglokoksu” śmieją się
dziś, że tablice pozycyjne odgrywały rolę współczesnych komputerów.
Pierwsze dwa lata Plutecki
uczy się pracy od doświadczonych kolegów. Jednak przychodzi
dzień, kiedy zostaje rzucony na
głęboką wodę.

Szybkie dojrzewanie

– Przychodzę pewnego dnia
do pracy, a szef mi mówi, że dziś ja
o wszystkim decyduję. Cały zespół
koordynacyjny się rozchorował,
zostałem praktycznie sam. Ta sytuacja w pewien sposób pozwoliła
mi szybciej dojrzeć.
Pomogła mu dojrzeć sytuacja,
ale i doświadczeni pracownicy
„Węglokoksu”.
– Miałem farta do ludzi. Jeszcze wtedy pracowali w firmie
ludzie z różnych stron Polski i
świata, niekoniecznie jednorodni
ideologicznie – przekrój niezwykły: ci znad Oki, ci od generała
Maczka i z Londynu. Repatrianci
z Francji i Belgii. Rdzenni Ślązacy, którzy kończyli tu szkoły „za
Niemca”. Wielu nie miało odpowiedniego wykształcenia, uzupełniali je na bieżąco. Wszystkich
łączyła dobra, unikalna w tamtym
czasie znajomość języków obcych,
niektórzy znali po trzy, cztery.

To była umiejętność bezcenna.
Chodziło o to, by przy sprzedaży
naszego najcenniejszego towaru, jakim był wtedy węgiel, mieć
profesjonalny kontakt z klientem.
Każdy wiedział, że po wojnie,
przez ponad 40 lat, węgiel dźwigał
ten kraj z ruin. To byli wspaniali
ludzie, poświecili mi wiele czasu,
przekazali mi całą swoją wiedzę.
Pracownicy działu technicznego,
odpowiedzialni za dobór jakościowy węgla na eksport, zgodny
z wymogami kontraktu, szkoląc
mnie na kopalniach na przeróbce
i na dole uczyli mnie elementarnej wiedzy o węglu, ale również o
ciężkiej pracy górników.
Plutecki zostaje najmłodszym
kierownikiem sekcji, następnie
najmłodszym zastępcą szefa działu.
W latach 90. trafia na placówkę „Węglokoksu” w Irlandii, gdzie
nadzoruje sprzedaż węgla grubego kominkowego z polskich kopalń. Na tą wyspę eksportowaliśmy wówczas prawie 700 tys. ton
węgla z katowickich kopalń, a w
samym Dublinie sprzedawaliśmy
rocznie ok. 400 tys. ton takiego
węgla.
Mając za sobą bagaż doświadczeń i kompetencji Edmund Plutecki w roku 1998 powołany został na stanowisko dyrektora, a
następnie w 2000 roku trafia do
Zarządu „Węglokoksu”, pełniąc
funkcję wiceprezesa ds. transportu. To niezwykle trudny czas dla
branży węglowej w Polsce.

Czy ktoś to pamięta?

Edmund Plutecki pamięta
szczególnie lata 2004-2005, kiedy przed spółkami węglowymi
stanęło widmo bankructwa.
– Nasze zaangażowanie w pomoc finansową górnictwu sięgnęło w tym czasie 650 milionów
złotych w gotówce! Po naszej
stronie była nieprawdopodobna
odpowiedzialność i to nie tylko
w wymiarze kodeksu prawa handlowego, ale zwykłej ludzkiej odpowiedzialności. Spółki nie miały pieniędzy nawet na wypłaty.
Zakupiliśmy wówczas od spółek
węglowych i zeskładowaliśmy na
różnych składowiskach w Polsce
3,6 miliona ton węgla dla którego
nie było zbytu w kraju. Dziś już
większość decydentów o tym zapomniała lub niektórzy nie chcą o

Z dziejów Węglokoksu

Rozpoczęty w końcu 1989 roku proces przekształcania gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową musiał więc objąć swym zasięgiem również górnictwo węgla kamiennego. Podjęto decyzję o zlikwidowaniu
wszystkich pięciu Przedsiębiorstw Eksploatacji Węgla, a
kilka miesięcy później zaprzestała działalności Wspólnota
Węgla Kamiennego. Podstawowe jednostki produkcyjne
– kopalnie węgla kamiennego w kwietniu 1990 roku stały
się samodzielnymi przedsiębiorstwami państwowymi.
Celem tych zmian był oczekiwany wzrost efektywności ekonomicznej kopalń i dostosowanie ich do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. W praktyce
okazało się jednak, że kopalnie działające pojedynczo nie
były przygotowane do efektywnej ekonomicznie działalności. Początek ich samodzielności przypadł bowiem na
okres bardzo dużego spadku zapotrzebowania na węgiel.
W rezultacie w 1992 roku wystąpiła wyjątkowo trudna
sytuacja ekonomiczna kopalń, grożąca utratą płynności
finansowej przez znaczącą ich część.

tym pamiętać. Decyzją ludzi, którzy zarządzali spółką ratowano
polskie górnictwo, i nie od jednego partnera handlowego słyszałem, że polskie górnictwo miało
wtedy upaść. Zrobiliśmy z naszej
firmy parabank dla ratowania tej
branży – mówi Edmund Plutecki,
którego głos szczególnie brzmi.
Po chwili ciszy dodaje: górnictwo odbudowało ten kraj, górnictwo niosło ten kraj. Mało kto dziś
to docenia. Cóż, co nam tu nie dadzą, to może w niebie oddadzą.
Kiedy pytamy go o wartości,
jakie uważa za najważniejsze w
swojej pracy wskazuje na trzy:
uczciwość, uczciwość, uczciwość i
słowa te, mimo wielkiego patosu,
wydają się wyjątkowo szczere, nawet wtedy, gdy mówi o firmie jak
o matce.
– Dlaczego nigdy nie zdecydowałem się odejść z „Węglokoksu” pomimo wielu ofert ? Bo tu
jest rodzinna atmosfera, uczciwa i kompetentnie wykonywana
praca, duża satysfakcja z pracy i
godziwe zarobki. To jest olbrzymia satysfakcja. Kiedy siadam
do negocjacji z dużymi organizacjami gospodarczymi, jak porty,
armatorzy, żegluga czy kolej to
odczuwam satysfakcję, kiedy kończę negocjować, bo dzieje się to z
korzyścią dla tej firmy. Wielokrotnie to słyszę od partnera, już po
wszystkim: - Edmund, jak tu będą
negocjować inni to nie dostaną takich warunków. Istnieje coś takiego jak pamięć biznesowa. Potrafię
odkopać sprawy sprzed dwudziestu paru lat, kiedy my, będąc potęgą w czymś pomagaliśmy, coś załatwialiśmy, coś udrażnialiśmy, w
coś inwestowaliśmy, żeby pomóc
naszym partnerom. I dziś z tego
korzystam. Dziś tego uczę moich
młodszych kolegów. Korzystam z
tego, bez skrupułów jeśli chodzi o
wartość naszej firmy. Dlatego się
z nią jeszcze liczą, dlatego ona tu
jeszcze funkcjonuje.
Plutecki po chwili zastanowienia dodaje: niech Pan jeszcze
napisze, że pracując tutaj tak wiele lat, wraz z kolegami robiliśmy
wszystko, aby obsługa logistyczna
eksportu węgla była sprawna i aby
otoczenie zbyt wiele na górnictwie
nie zarabiało.
Jacek Srokowski

(cz. 6)
„Prawie 11 mln ton zgromadzonego węgla, to całoroczne wydobycie trzech lub czterech kopalń. Za powstanie takich zapasów wielu dyrektorów i związkowców
obwinia poprzednie rządy. Twierdzą, że jest to efekt złej
polityki dotyczącej eksportu węgla. Mówią też, że eksport
30-35 mln ton byłby w stanie uratować polskie górnictwo.
Szkopuł w tym, że obecnie trzeba realizować kontrakty zawarte w ubiegłym roku. Dotychczas za granicę sprzedano
niespełna 7 mln ton. Andrzej Lipko, poprzedni szef resortu
przemysłu od 9 lipca zniósł limity na eksport węgla kamiennego. Nikt jednak nie mówi, ile węgla uda się wypchnąć szybko zza granicę” - opisuje ówczesną sytuację
branży „Gazeta Wyborcza”.
Znaczny spadek eksportu na początku lat 90. to w dużej mierze upadek dostaw „rublowych” do krajów byłego
RWPG. Jeszcze w 1990 r. „Węglokoks” sprzedawał do
dawnego RWPG 10,4 mln ton węgla, rok później już tylko
4,3 mln ton.

wydarzenia, rozmaitości
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pod naszym patronatem

Ku czci kapelana „Solidarności”
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Na 300-kilometrową trasę biegacze wyruszyli sprzed kopalni
„Wujek”, gdzie 30 lat temu funkcjonariusze Zmotoryzowanych
Odwodów Milicji Obywatelskiej
zastrzelili dziewięciu strajkujących górników: Józefa Czekalskiego, Krzysztofa Gizę, Joachima Gnidę, Ryszarda Gzika,
Bogusława Kopczaka, Andrzeja
Pełkę, Jana Stawisińskiego, Zbigniewa Wilka i Zenona Zająca.
(fot. Marek Węgorzewski)
- Krzyże postawione na ziemi
zroszonej krwią męczenników
mają szczególną wymowę. Krzyże na „Wujku” i Pomorzu mówią
Europie i światu, że tutaj wszystko się zaczęło, że wolność dla
Europy Środkowej wyszła z polskiej ziemi - powiedział do zgromadzonych Marian Gruszka,
prezes Akcji Katolickiej. Jednym
z męczenników za tę wolność
był ksiądz Jerzy Popiełuszko,
zamordowany 19 października
1984 roku przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
Po błogosławieństwie udzielonym przez księdza prałata Stanisława Puchałę piętnastu maratończyków wyruszyło na trasę w
towarzystwie członków i sympatyków Akcji Katolickiej, górników
z kopalń „Knurów-Szczygłowice”
i „Wujek”, podopiecznych Cari-

Jerzego Popiełuszki. W funkcjonującym przy warszawskiej
parafii Domu Pielgrzyma miała
też miejsce mała uroczystość,
podczas której organizatorzy biegu wręczyli pamiątkowe medale
osobom szczególnie zasłużonym
dla biegu. Wśród wyróżnionych
znaleźli się m.in. sami uczestnicy

pielgrzymki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” Krzysztof
Leśniowski i prezes warszawskiej
Akcji Katolickiej pani Elżbieta
Olejnik.
mj

(fot. Marek Węgorzewski).
tas z Knurowa oraz reprezentanta
katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ta coraz
liczniejsza, z roku na rok, „asysta”
towarzyszy biegaczom na odcinku
do Pomnika Powstańców Śląskich
przed Spodkiem. Dalej pielgrzymi
muszą sobie radzić sami.
Bieg odbywa się systemem
sztafetowym. Maratończycy biegną parami, zmiana następuje co 5
km. Pozostali uczestnicy odpoczywają w samochodzie zabezpieczającym pielgrzymkę.
- Tegoroczny bieg był dość dużym wyzwaniem, zwłaszcza pierwszego dnia, kiedy było bardzo ciepło - ocenia Marian Gruszka.
W Jankach do grupy pielgrzymów ze Śląska dołączyli członkowie
warszawskich struktur Akcji Katolickiej, a przy warszawskim ron-

dzie Wilsona uczestnicy podobnej
pielgrzymki ze stolicy Warmii, Olsztyna. - Mieliśmy drobny poślizg
czasowy, dlatego tempo ostatniego,
warszawskiego odcinka pielgrzymki było niesamowite. Biegliśmy
około 12 kilometrów na godzinę relacjonuje Marian Gruszka.
Pielgrzymkę biegową zakończyło złożenie kwiatów przy
grobie błogosławionego księdza

(fot. Marek Węgorzewski).

krzyżówka

„SOŚNICA-MAKOSZOWY”

Wyjątkowe nabożeństwo

e
y
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Tradycyjna msza święta w intencji
żyjących i zmarłych członków NSZZ
„Solidarność”, którą na przełomie
sierpnia i września zamawia Komisja
Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK
„Sośnica-Makoszowy”, miała w tym
roku wyjątkową oprawę. Wszystko
za sprawą sprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do kościoła pw. św. Jacka
w Gliwicach-Sośnicy. Nabożeństwo
koncelebrowane odprawili biskup
charkowsko-zaporoski Marian Buczek
i proboszcz parafii ksiądz Krzysztof
Śmigiera.
Relikwią, która trafiła do gliwickiej
świątyni, jest fragment sutanny kapelana „Solidarności” przekazany przez
matkę zamordowanego przez Służbę
Bezpieczeństwa PRL duchownego.
W ten sposób Marianna Popiełuszko chciała podziękować Regionalnej

(fot. Archiwum KZ NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica-Makoszowy”)
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Pielgrzymka biegowa do grobu księdza Jerzego Popiełuszki organizowana co roku przez knurowską Akcję Katolicką
miała tym razem szczególny wymiar. Piętnastu biegaczy przebyło 300-kilometrową trasę z Katowic do stolicy Polski, by
14 września oddać cześć nie tylko obchodzącemu tego dnia urodziny kapelanowi „Solidarności”, ale również pozostałym ofiarom stanu wojennego, w tym górnikom z kopalni „Wujek” zastrzelonym 16 grudnia 1981 roku. Patronat medialny
nad wydarzeniem objęła Solidarność Górnicza.

Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego „S” za węgiel
ofiarowany na potrzeby rodziny.
Podczas nabożeństwa fragment
sutanny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki został umieszczony
w relikwiarzu. Msza święta połączona z wprowadzeniem relikwii miała
niezwykłą oprawę dzięki muzykom z
Górniczej Orkiestry Dętej KWK „Sośnica-Makoszowy”.
mj

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul.
Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: „Do kitu kit gdy pęka mit”. Nagrody wylosowali: Teresa Zając z Wodzisławia
Śl., Adam Podstawka z Żor, Damian Marciniak z Tychów. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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BOKS Spodek czeka na pięściarzy

Górnicy
na trasie

„Śląska Furia” powraca...
Damian Jonak, pięściarz związany z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” i górniczą „S”, wraca na Śląsk. Już 15 października, podczas gali bokserskiej w katowickim Spodku,
„Śląska Furia” stanie naprzeciw Alexa Bunemy.
– To zawodnik mocno bijący prawą ręką,
bardzo dobrze prezentuje się w ringu. Lubi
ostre wymiany ciosów – opisuje rywala sam
Jonak.
Stawką pojedynku będą pasy mistrza
interkontynentalnego WBA i Baltic WBC w
wadze junior średniej. Bunema jest obywatelem Stanów Zjednoczonych pochodzenia
kongijskiego. Ma 36 lat i 41 walk na koncie, z
czego 31 wygranych (w tym 17 przez nokaut),
8 przegranych i 2 zremisowane.
Jonak będzie walczył po raz 32. Do tej
pory 30 walk wygrał, a jedną zremisował.
Ostatnio triumfował pod koniec czerwca,
gdy nie dał żadnych szans Mamadou Thiamowi, pokonując Senegalczyka już w pierwszej rundzie.
Ciekawostką jest sceneria, w której odbędzie się oficjalne ważenie zawodników:
ustalono, że pięściarze zostaną zważeni 14
października o godzinie 15. w... cechowni
bytomskiej kopalni „Bobrek-Centrum”, w
czym udział miała organizacja zakładowa
„Solidarności”.
Przypomnijmy, że Damian jest honorowym członkiem komisji zakładowej „S” na
kopalni „Bobrek-Centrum”. Oficjalne ważenie w kopalnianej cechowni to ukłon w stro-

nę tradycji (boks na cechowni był niegdyś
śląską specjalnością) i górników na doping,
który liczy nasz bokser.
– Myślę, że dla górników wyjeżdżających i zjeżdżających na swoją zmianę będzie
to atrakcja – podkreśla Jonak.
Damianowi Jonakowi podczas ostatniej
konferencji prasowej towarzyszył Dominik
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
– Będę miał okazję zaprezentować się
przed naszym nowym przewodniczącym
Dominikiem Kolorzem. Mam nadzieję, że
spodoba mu się gala i przede wszystkim
moja walka - powiedział Damian Jonak.
- Solidarność wspiera Damiana z bardzo
prostego powodu, jest on członkiem naszego związku i propaguje idee Solidarności.
Jestem przekonany, że trzy, a może i więcej
tysięcy fanów Damiana z Solidarności na
pewno się w Spodku zjawi i będzie go mogło podziwiać w kolejnej skutecznej i dobrej
walce - zapowiedział Dominik Kolorz.
Oprócz Damiana Jonaka i Alexa Bunemy podczas gali wystąpią m.in. Paweł Kołodziej, Andrzej Wawrzyk oraz Artur Szpilka.
Mj, jac
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W ostatni weekend wakacji ww
Brzeszczach odbył się – przy wspar-po
ciu finansowym NSZZ „Solidarność”
pr
KWK „Brzeszcze” II bieg uliczny. Trasa
po
o długości 15 km biegła ulicami gminy
Brzeszcze. Do biegu przystąpiły 164de
osoby. Ostatecznie bieg ukończyło
162 zawodników. Wśród nich znaleźli
się pracownicy miejscowej kopalni:
Krzysztof Badera, Tadeusz Sambak,
Dariusz Papuga oraz Jacek Zakrzewski.
Najlepszym z nich okazał się Krzysztof
Badera, który zajął 10 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz był pierwszy w
swojej kategorii M-50.
jac

Mistrzostwa Polski Górników w biegu

Niepokonany Rafał Gałuszka

Pa
m

W niedzielę , 25 września br., po raz czwarty z rzędu Rafał Gałuszka, pracownik kopalni KWK
„Bolesław Śmiały” z Łazisk Górnych został Mistrzem Polski Górników w biegu na 10 km podczas
odbywającego się w Knurowie Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Puchar Prezydenta Miasta
Knurowa. W kategorii wiekowej 20-29 lat - poza klasyfikacją generalną - zajął 2 miejsce wśród
wszystkich uczestników biegu.
Gałuszka Rafał reprezentuje klub
MOSiR Łaziska Górne. W kopalni pracuje od 2008 roku na oddziele MPE (połączony oddział elektryków szybowych
i łączności). Biega od 11 lat. Przygodę z
bieganiem rozpoczął pod okiem wychowawcy, nauczyciela W-F w Technikum
Telekomunikacyjnym w Katowicach.
Obecnie trenuje u boku Marka Lewczuka z Knurowa, lekkoatlety, maratończyka, emerytowanego górnika z KWK

„Szczygłowice” w Knurowie.
Rafał trenuje 6 razy w tygodni, według określonego schematu: najpierw
szychta, potem trening, potem odpoczynek.
W tym roku udało mu się zwyciężyć w biegu przełajowym w Dąbrowie
Górniczej, a także stanąć na podium
w biegach w Bohuminie, Wodzisławiu
oraz Knurowie. Razem ze sztafetą NSZZ
„Solidarność” wywalczył 2 miejsce

podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Górników i Hutników rozgrywanych
w Polkowicach. Otrzymał zaproszenie
na Barbórkowy Bieg o Lampkę Góniczą, który odbędzie się w Lubinie oraz
na zawody do Złotoryji, Złotego Stoku
słynących z kopalni złota, oraz biegu
górniczego w Czechach we Frydku
Mistku.
W maju współorganizował akcję
„Cała Polska Biega” oraz IV Bieg Ulicz-

ny o „Łaziskie Liście” im. Alojzego Kalei
w Łaziskach Górnych. W tym roku udało
mu się poprawić swoje rekordy życiowe
na 1500 m oraz 3000 m. W październiku
i listopadzie postara się poprawić wyniki
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na dłuższych dystansach. Myśli o po-z
biegnięciu półmaratonu, w przyszłościgo
maratonu, a ostatnimi czasy także ocz
triathlonie (pływanie, rower, bieg).
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WYBORY DO SEJMU I SENATU

Wybory do Sejmu i Senatu
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zaapelował do wszystkich członków i sympatyków związku o
udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, przypominając, że jest to nie tylko prawo, ale przed wszystkim
obowiązek członków naszej organizacji społecznej.
„Apelujemy o wybór odpowiedzialny. Apelujemy o

Solidarność, bo tylko ich obecność w parlamencie daje

NSZZ Solidarność.

wwybór osób i ugrupowań, które w swoich programach nadzieję na to, że zwykli pracownicy, zwykli mieszPoniżej prezentujemy sylwetki kandydatów popiear-politycznych deklarują działania na rzecz realizacji kańcy naszego kraju będą mogli wreszcie powiedzieć, ranych przez Śląsko-Dąbrowską Solidarność.
ć”
praw i interesów pracowniczych, a ich dotychczasowa że mogą w Polsce żyć jak normalni ludzie w normalPrzeczytaj, jakie są poglądy, przemyślenia i plany
sa
postawa
i
postępowanie
gwarantują,
że
nie
są
to
puste
nym
europejskim
kraju”
głosi
stanowisko
przyjęte
12
kandydatów.
Może warto właśnie na nich oddać swój
ny
deklaracje.(...)
Wybierajcie
członków
i
przyjaciół
NSZZ
września
przez
Zarząd
Regionu
Ślasko-Dąbrowskiego
głos.
64
ło
zaś gaz łupkowy powinien być alternatywą
źli
–podjąć działania na rzecz uratowania kodla węgla z importu, węgla brunatnego (ze
ni:
palni od likwidacji.
względu na dużą emisyjność CO2) i enerk,
- W ratowanie kopalni „Halemba” zagii jądrowej oraz źródłem zapewniającym
ki.
angażowało się bardzo wiele środowisk, ze
wzrost konsumpcji energii elektrycznej.
of
związkami zawodowymi, ekspertami branży
A co zatem z realizacją przez nasz kraj
agórniczej na czele. Dodam też, że plan ratunPakietu
Klimatycznego ustanowionego
w
kowy dla kopalni negocjowaliśmy u nas, na
przez Unię Europejską?
Śląsku, a nie w Warszawie. Podkreślić naleodpowiedź: Rząd Polski powinien
ac
ży, że u nas wypracowano program naprawwykorzystać przewodnictwo w Unii Euczy, a nie plan jej likwidacji.
ropejskiej do wprowadzenia noweliza- Czego się Pan obawia, jeśli chodzi o
cji Pakietu Klimatycznego i przesunięcie
przyszłość sektora węgla kamiennego?
jego realizacji w czasie, jest on bowiem
- Niepokoi mnie fakt, że nie są realizowaw sprzeczności z zasadą solidarności (równe założenia strategii dla górnictwa, przyjęte
nież energetycznej) oraz zasadą dywersyw 2007 roku. To jest bardzo ważny dokufikacji źródeł energii. A okazja ku temu jest
ment, który określa kluczowe miejsce branży
- Panie Pośle ostro sprzeciwia się Pan
niebywała. Spowolnienie czy wręcz recesja
węglowej w całym systemie bezpieczeństwa
Pakietowi klimatycznemu w obecnej forgospodarcza sama w sobie już spowodowaenergetycznego kraju. Rząd odchodzi od
mie, dlaczego?
ła spadek emisji CO2. Dzisiaj największym
tych założeń stawiając na inne technologie,
Pakiet klimatyczny przewiduje ograniczewyzwaniem jest pobudzenie gospodarki euw tym energetykę jądrową. Po zniszczeniu,
nie produkcji energii opartej na surowcach
ropejskiej, wyjście z kryzysu. Realizacja Paw wyniku tsunami elektrowni atomowej w
Rozmowa z Bogusławem Biegeszem kietu Klimatycznego w wersji obecnej spowęgla kamiennego, co powoduje, że będzie
Japonii, wyższość energetyki jądrowej nad
– kandydatem na senatora z ugrupowania woduje pogłębienie i wydłużenie w czasie
mniejsze zapotrzebowanie w naszych elekinnymi technologiami wcale nie jest taka
Unia Prezydentów Miast - Obywatele do kryzysu, bowiem gospodarka europejska statrowniach na węgiel. Pakiet energetycznooczywista. Mimo tego, wszyscy chcą trakSenatu.
klimatyczny ma olbrzymi negatywny wpływ
nie się jeszcze mniej konkurencyjna, wzrosną
tować sektor węgla kamiennego w kategorii
Kandyduje Pan do Senatu z okręgu koszty produkcji a producenci towarów będą
na rozwój energetyki w Polsce, na rozwój
surowca strategicznego. W dodatku pojawyborczego nr 73 obejmującego mia- przenosić zakłady produkcyjne do krajów,
górnictwa. Energetyka oparta w dużej mierze
wiają się propozycje nakładania dodatkosto Rybnik, powiat rybnicki oraz Miko- które nie podpisały protokołu z Kioto.
na węglu kamiennym będzie musiała ponieść
wych obciążeń na sektor węgla kamiennego,
łów i powiat mikołowski, a więc region
ogromne koszty za pozwolenia na emitowanie
Z tonu Pana wypowiedzi wnioskuję, że nie
chociażby sugestie ministra finansów zwiąna terenie którego zlokalizowane są jest Pan zwolennikiem Pakietu Klimatycznego
CO2, które przełożą się w oczywisty sposób
o-z jednej strony na spadek konkurencyjności zanych z akcyzą.
4 kopalnie węgla kamiennego oraz dwie duże w jego aktualnej postaci?
- Nie jest Pan zwolennikiem nowych
cigospodarki, a z drugiej na zubożenie społeelektrownie opalane węglem. Mieszkańców
Zdecydowanie nie.
oczeństwa w Polsce. Podniosą się zdecydowa- obciążeń dla górnictwa, ale czy ma Pan tego regionu bardzo interesują kwestie zwiąDlaczego?
pomysł na to, jak zwiększyć dochody gmin
zane z przyszłością węgla kamiennego jako
nie ceny energii w Polsce. Spowoduje to rówNie chcę prowadzić dywagacji na temat
górniczych?
ac
paliwa do produkcji energii elektrycznej.
nież ograniczenie polskiej branży górniczej,
przyczyn ocieplenia klimatu, które - moim zda- W imieniu Klubu Prawa i SprawiedliwoDzisiaj bezpieczeństwo energetyczne na- niem są co najmniej mocno dyskusyjne, lecz
zmniejszenie wydobycia węgla oraz korzyści proponowaliśmy w pracach sejmowych,
szego kraju oparte jest na węglu kamiennym ustosunkować się do działań Unii Europejskiej
stanie z innych surowców, co może pozbawić
aby zmienić proporcje w tak zwanej opłacie
i brunatnym. Polska jest jednym z niewielu zmierzających do ograniczenia emisji gazów
ok. 100 tys. ludzi miejsc pracy.
eksploatacyjnej, z której obecnie 60 proc.
krajów na świecie, który dysponuje włas- cieplarnianych. Jednostronne działania Unii
- Władze Klubu PiS uchwaliły specjalną
wpływa do Narodowego Funduszu Ochronymi zasobami pierwotnych źródeł energii w minimalnym stopniu spowodują bowiem
uchwałę, która ma zmienić zapisy pakietu
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tylko
zapewniającymi pokrycie potrzeb energe- ograniczenie emisji CO2 w skali globalnej. Senklimatycznego, czy to prawda?
40 proc. do gmin. My proponowaliśmy, aby
tycznych. Jest to niewątpliwie nasza duża sownym byłoby, gdyby Unia podjęła działania
- Tak, to prawda, w czerwcu została
to było 80 proc. tej kwoty, którą powinny
wartość. Nie wyobrażam sobie uzależnienia dyplomatyczne zmierzające do przyjęcia rozpodjęta taka uchwała, która zobowiązuje
otrzymać samorządy, a resztę wpływać do
naszego kraju od dostaw gazu czy węgla sądnego Pakietu Klimatycznego przynajmniej
wszystkie środowiska skupione wokół partii
Narodowego Funduszu.
z importu. Byłoby to szkodliwe dla nas tak przez państwa tworzące grupę G-20, czyli 20
do podjęcia działań tak, aby pakiet został re- Co na ten temat sądzi środowisko górze względów społecznych i gospodarczych, największych gospodarek świata. Uniknięto
negocjowany. Jesteśmy zgodni co do tego, że
nicze?
ale również politycznych. A więc ustalając by wówczas migracji zakładów przemysłopakiet jest szkodliwy dla polskiej gospodarki,
- Rozmawiałem o tym z dyrekcjami kopalń
długoterminową strategię bezpieczeństwa wych, zachowano by zasady konkurencyjktóra przy takich zapisach stanie się niekoni związkowcami. Obie strony są w tej kwestii
energetycznego powinniśmy bazować na ności gospodarek świata a i skala efektów
kurencyjna. Klub Prawa i Sprawiedliwości
są zgodne: nakładanie kolejnych obciążeń na
węglu kamiennym.
podejmie wszelkie działania, aby zawiesić
byłaby zdecydowanie większa. Dzisiaj obrakopalnie nie pomoże tej branży, nie pozwoli
Czy gaz łupkowy lub energia jądrowa zowo opisując - wygląda to tak, jakby w straopodatkowanie energetyki polskiej opartej
na rozwój i dalsze inwestycje, które są posą alternatywą dla węgla?
na węglu kamiennym, dodatkowymi obciątosferze wyznaczyć granice pokrywające się
trzebne. Jeżeli chcemy traktować poważnie
W tym roku do Polski zaimportowanych z granicami lądowymi Unii i – mówiąc pół
żeniami finansowymi.
konstytucyjny zapis o bezpieczeństwie enerzostanie około 12 mln ton węgla energe- żartem – nie wpuszczać na teren Unii imigra- Wielokrotnie podkreśla Pan ważną rolę
getycznym kraju musimy mieć na uwadze
tycznego. Jest to ilość, która potencjalnie cji zanieczyszczeń. Nierealne prawda? A drugórnictwa w naszym kraju, czy naprawdę
fakt, iż nie możemy nakładać na sektor węgla
mogłaby być zastąpiona przez węgiel pro- ga kwestia, to w jakich kierunkach powinny
uważa Pan, że górnictwo jest potrzebne?
kamiennego dodatkowych obciążeń finansodukowany w naszych kopalniach. Wzrasta iść działania zmierzające do obniżki emisji
- Górnictwo ma i powinno mieć swoje
wych, bo to będzie tylko pogarszać jego konrównież zużycie elektrycznej. Polska jest gazów cieplarnianych i jakie za nimi powinznaczące miejsce w naszej gospodarce. Wędycję finansową. Oczywiście otwartą sprawą
krajem, w którym zużycie energii elektrycz- ny stać instrumenty finansowe. Obniżenie
giel kamienny daje nam przecież niezależjest zwiększenie efektywności zarządzania i
nej na mieszkańca jest jednym z najniższych energochłonności produktu krajowego brutto
ność energetyczną i tylko ktoś niepoważny
stworzenie wydajniejszej struktury, czy to w
w Europie, a więc istnieje potencjał wzrostu – z pewnością tak, odnawialne źródła energii
może wysunąć inną tezę.
poszczególnych kopalniach, czy to na poziozużycia energii elektrycznej. W moim prze- – również, lecz np. produkcja energii elek- Czasami jednak, nawet będąc w opomie poszczególnych spółek węglowych. A w
konaniu produkcja węgla kamiennego na trycznej z biomasy pochodzącej z drewna
zycji można być skutecznym. Mam na myśli
konkretnym przypadku „Halemby”,
poziomie 77 mln ton (przewidziana w roku i ceny „zielonych certyfikatów” – moim zdato, że Panu się udało – mając inne zdanie niż
2011) zostanie utrzymana, o ile zostaną pod- niem nie.
przedstawiciele rządu PO- PSL, który platrzymane zdolności produkcyjne kopalń,
nował likwidację rudzkiej kopalni Halemba
Dokończenie na str. 3
Dokończenie na str. 2
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Chciałbym obudzić Śląsk!

Co zrobi Pan dla Śląska jako
poseł z tego regionu?
- Chciałbym wzmocnić pozycję
Śląska, który ostatnio kojarzy
się z dywagacjami dotyczącymi
autonomii. A szkoda, bo powinien funkcjonować chociażby w
kontekście dyskusji o skutkach
pakietu
klimatyczno-energetycznego,
rosnącego
ubóstwa,
marginalizacji znacznej części
mieszkającego tutaj społeczeństwa
oraz imprez sportowych, które nas
omijają. O tych sprawach trzeba
rozmawiać. Potrzebny jest większy
lobbing środowiska związanego
ze Śląskiem. Chodzi o ponad 50
śląskich parlamentarzystów, którzy
w sejmie tworzą zwartą grupę, ale
dobra współpraca między nimi jest
pewnym problemem.
W jakich komisjach parlamentarnych chciałby Pan pracować?
- Głównie w komisji gospodarki, bo jest to temat bardzo mi bliski, tam trzeba też pilnować spraw
górnictwa. Chciałbym się również
zająć problemami edukacji zawodowej w kontekście reformy szkolnictwa i ostatniej ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła
wiele niekorzystnych rozwiązań.
Należy wzmocnić szkolnictwo
zawodowe?

- Oczywiście, ono zostało rozbite
wiele lat temu, kiedy likwidowano
szkoły zawodowe i tworzono licea
profilowane. Po wielu latach okazuje się, że było to wielkie oszustwo
wobec młodzieży, która kończąc licea profilowane nie znajduje pracy
i nie jest przygotowana do kontynuowania nauki na studiach. Dzisiaj
licea zawodowe są wygaszane, a
szkoły zawodowe otwierane, tyle
tylko, że na ich odtworzenie potrzeba wielu lat. To jest najdroższy typ
szkolnictwa. Uruchomienie szkoły
zawodowej wiąże się z ogromnymi
kosztami dla samorządów, które
często uciekają od tego problemu.
Jaką kwestię uważa Pan za
najważniejszą do rozwiązania po
wyborach?
- Pierwsza rzecz do załatwienia
to kwestia pakietu klimatyczno-energetycznego. Z punktu widzenia
konsumenta jest to temat absolutnie
priorytetowy. Rząd nie wykorzystał
okresu prezydencji do renegocjacji
pakietu. Szkoda też, że nie doszło do
wielkiej debaty obywatelskiej, podczas której wszyscy mogliby się uczciwie dowiedzieć, co dla przeciętnego
mieszkańca m.in. takiego województwa jak Śląsk, oznacza wdrożenie
zapisów pakietu. Redukcja emisji
CO2 do 2020 roku wiąże się ze wzrostem kosztów energii nawet o 30
proc. Dlatego już dzisiaj musimy
reagować. Jeżeli przedsiębiorstwa
energetyczne będą musiały wdrażać
nowe technologie, to ich koszt zostanie przerzucony na klienta. Wielką
rolę w tym zakresie odgrywa w ostatnim czasie Solidarność, która zajęła
się analizami skutków wdrożenia
pakietu. Tak naprawdę powinien to
zrobić rząd. Wielki ukłon kieruję pod
adresem przewodniczącego ŚląskoDąbrowskiej Solidarności Dominika
Kolorza. Druga sprawa dotyczy tzw.
umów śmieciowych i zatrudniania poprzez agencje pracy tymczasowej. Ten problem należy rozwiązać
ustawowo, ponieważ wiele firm

wykorzystało lukę, która funkcjonuje
w prawie. To jest niesprawiedliwie i
trzeba chronić pracobiorcę.
A jakie rozwiązania potrzebne są pracodawcom, żeby im się
bardziej opłacało zatrudniać pracowników na podstawie stałych
umów?
- To jest też kwestia funduszu
pracy zasilanego ze składek pracodawców. Jeżeli teraz słyszymy, że
minister pracy z ministrem finansów decyduje się na obniżenie tego
funduszu o 3 mld zł., czyli powiatowy urząd pracy dostaje 70 proc.
środków mniej na przeciwdziałanie
bezrobociu, to trzeba sobie zadać
pytanie: co będzie dalej? Sytuacja
gospodarcza jest trudna, być może
pojawia się widmo spowolnienia gospodarczego, zatem należy
spodziewać się wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższych miesięcy.
Z funduszu pracy pochodzą też
środki na staże absolwenckie.
Sprawa druga – to zmiana systemu
przygotowania młodych ludzi do
pracy i położenie nacisku na praktyki zawodowe. Należałoby też
rozważyć ulgi w podatkach dla tych
pracodawców, którzy będą tworzyć
miejsca pracy. Moim zdaniem trzeba
z dużą ostrożnością podchodzić do
prywatyzacji. Jestem przeciwny prywatyzacji prowadzonej na dzikich
zasadach tylko po to, żeby załatać
dziurę w budżecie.
Jak ocenia Pan dialog społeczny
w Polsce?
- Dialog społeczny to jest
wielki obszar niewykorzystanych
możliwości. Trzeba doprowadzić
do zawarcia paktu społecznego
i przygotować się do budowania zupełnie nowego modelu współpracy między partnerami społecznymi. To co jest
dzisiaj, wydaje mi się, wysoko
ni e s a t y s f a kcj o n ują c e . Bi e r z my
przykład z takich krajów jak Dania.

Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość
lista nr 1, okręg 31, miejsce 6

Sylwetka:
Ma 40 lat. Jest prawnikiem, dyrektorem naczelnym Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach, a także wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zagadnienia
rynku pracy i społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz radnym Sejmiku Śląskiego.
Współpracuje ze Śląsko-Dąbrowską Solidarnością. Pomysłodawca projektu „Pierwsza szychta”, który
został uznany za przykład dobrej praktyki w czasach kryzysu gospodarczego i finansowego w Europie.
Ekspert wielu programów unijnych. Pomysłodawca i członek pierwszej w Polsce - Rady do Spraw Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Dokończenie ze str. 1
gdzie wdrożony został bardzo rygorystyczny plan
finansowy, nowy podatek może wywołać katastrofalne
skutki.
- Może nadszedł już czas, aby Śląsk odszedł od
górnictwa, jako branży, która decyduje nie tylko o wizerunku, ale także sytuacji ekonomicznej i społecznej
regionu?
- Uważam, że jeszcze nie nadszedł taki czas i myślę,
że nie nadejdzie w perspektywie mojego i następnego
pokolenia. Coraz częściej słychać glosy, że należy zbudować nowoczesną, wyrazistą markę naszego regionu.
Jestem jak najbardziej za. Uważam, że w tej sprawie

należy rozpocząć prawdziwą dyskusję na Śląsku włączając wszystkie środowiska. Dyskusja powinna toczyć
się nad wypracowaniem takiego stanowiska, które będzie się kojarzyć nie tylko z nowoczesnością, ale również z tradycją. W piękną i w niektórych okresach dramatyczną historię śląskiej ziemi wpisane jest górnictwo
i przemysł. Sztuką jest to, by to, co niektórzy uważają
za balast przeszłości, przekuć w dobry, regionalny znak
firmowy. Nie trzeba daleko szukać przykładów. Spójrzmy na Zagłębie Ruhry w Niemczech, może uda nam
się połączyć , tak jak wspomniałem wcześniej tradycję
z nowoczesnością , by było to naszym śląskim wizerunkiem.

Grzegorz Tobiszowski,

Prawo i Sprawiedliwość, kandyduje do Sejmu
lista nr 1, okręg 31, miejsce 2
Sylwetka:
Urodził się 1 listopada w 1965 roku w Rudzie Śląskiej. Studiował socjologię i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i marketing w Polskiej Akademii
Nauk. Poseł V i VI kadencji. W obecnej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego
PiS. W pracach sejmowych angażuje się w sprawy gospodarcze, w szczególności związane ze Śląskiem (górnictwo, energetyka).

DOMINIK Kolorz,
Przewodniczący Zarządu regionu NSZZ Solidarność region Śląsko-Dąbrowski: Jako działacz Solidarności, wieloletni Przewodniczący Solidarności górniczej, a obecny przewodniczący regionu Śląsko-Dąbrowskiego udzielam poparcia oraz proszę o oddanie głosu na posła Grzegorza Tobiszowskiego.

Górnictwo to
R
gwarancja rozwoju

Od 27 lat jest Pan związany
w górnictwem. Czy w Sejmie zamierza Pan zajmować się problemami tej branży ?
- Oczywiście. Górnictwo to
branża o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest
filarem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Pokłady węgla koksującego, według badań
Głównego Instytutu Górnictwa w
Katowicach, wystarczą na kolejne
200 lat. Zapewnia to stabilność
dostaw energii dla naszej gospodarki. Inwestycje w rozwój górnictwa powinny być jednym z zasadniczych priorytetów państwa.
Górnictwo to gwarancja bezpieczeństwa i rozwoju zarówno Śląska, jak i całego kraju.
Jednym z wyzwań górnictwa
na Śląsku jest kwestia statusu
właścicielskiego kopalń...
- Głównym zadaniem w tej
kwestii jest zachowanie władztwa
korporacyjnego Skarbu Państwa w
branży górniczej. Państwo winno
być gwarantem bezpieczeństwa
energetycznego i stabilnego zatrudnienia górników. Polskie górnictwo
potrzebuje środków na modernizację i rozwój. Środki te można pozyskać od prywatnych inwestorów,
pod warunkiem jednak, że państwo
zachowa ponad 50 proc. udziałów
w spółkach węglowych.
A co z bezpieczeństwem w
kopalniach? Na poprawę warunków BHP także potrzebne są pieniądze....
- Zarówno rząd, jak i kierujący górnictwem niejednokrotnie
o tym zapominają. Na bezpieczeństwie górników nie można
oszczędzać. Ważne jest również,
by pamiętać o górnikach zatrudnianych w prywatnych firmach
okołogórniczych. Najwyższy czas
upomnieć się o godne warunki i
bezpieczeństwo pracy oraz zabezpieczenie socjalne i uprawienia emerytalno-rentowe dla tych
ludzi. Parlament powinien zadbać
o ustawowe zasady zatrudniania
górników w firmach prywatnych,
obsługujących kopalnie.
Kolejnym zagrożeniem jest
pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty przez UE...
- Jeszcze w tym tygodniu,
jako Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
podejmiemy uchwałę, w której
zaapelujemy do rządu o renegocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego. Trzeba interweniować na wszystkich możliwych
polach, aby nie dopuścić do wej-

ścia w życie pakietu w obecnym
kształcie. To byłaby katastrofa dla
Polski, a szczególnie dla naszego
regionu. Obecne zasady emisji
CO2 oznaczają dla naszego kraju
utratę kilkuset tysięcy miejsc pracy, skokowy wzrost rachunków
za prąd dla wszystkich Polaków,
a także nieopłacalność produkcji energii, gdyż jest ona prawie
całkowicie oparta na węglu, co
w konsekwencji spowoduje drastyczny spadek konkurencyjności
polskiej gospodarki.
Solidarność jako pierwsza
zaczęła się upominać o renegocjację pakietu klimatyczno-energetycznego. Czy Pana zdaniem
należy wzmocnić rolę związków
zawodowych w naszym kraju?
- Widzimy, jak są traktowani
pracownicy zakładów, w których
nie działają związki zawodowe.
Jeśli w zakładzie czy branży, tak
jak np. w górnictwie, funkcjonują
silne związki, to jest możliwość
dyskusji, jest pole do dialogu i
pracownicy mogą czuć się bardziej bezpiecznie. Silne związki
to gwarancja godnego traktowania i wynagradzania pracowników. Jednak związki zawodowe,
żeby być skuteczne, muszą być
liczne.
Jest Pan samorządowcem,
przewodniczącym Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój. Co należy zrobić, aby usprawnić współpracę
na linii: władza centralna - samorządy.
- Dzisiaj wygląda to tak, że
rząd dodaje samorządom zadań,
nie refundując kosztów, które za
nimi idą. Przykładów na tego typu
działanie można podać mnóstwo,
jak choćby budowa Orlika w Jastrzębiu. Orlik kosztował blisko 2
mln zł, a dotacja rządowa wystarczyła zaledwie na pokrycie podatku VAT. Rząd zrzuca odpowiedzialność na samorządy, po czym
rozkłada ręce i mówi, że samorządy czegoś nie zrobiły. Takie postępowanie należy wyeliminować.
W Radzie Miasta Jastrzębie
Zdrój zajmuje się Pan również
sportem. Jakie ma Pan pomysły
na rozwój sportu w Polsce?
- Sport na profesjonalnym
poziomie wymaga ogromnych
nakładów finansowych. Dzisiaj,
w trudnych czasach, często rolę
sponsora sportowego muszą spełniać samorządy, które nie dość,
że utrzymują obiekty sportowe,
to jeszcze muszą wspierać kluby
sportowe. Przede wszystkim należy ułatwić osobom prywatnym
i przedsiębiorstwom wspieranie
sportu. W tym celu należy wprowadzić możliwość odpisania od
podatku kwoty przeznaczonej
na sponsoring sportowy. Dzisiaj
jest to kwota bodajże 3,5 tysiąca,
która na pewno nie zachęca potencjalnych sponsorów do wspierania sportu.

Grzegorz Matusiak,
Prawo i Sprawiedliwość, członek NSZZ Solidarność

kandyduje do Sejmu
lista nr 1, okręg 30, miejsce 6
Sylwetka:
Skończył 50 lat. Ma żonę i dorosłego syna.
Jest inżynierem, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w
Krakowie. Od 27 lat związany z KWK Zofiówka. Należy do NSZZ
Solidarność. Jest przewodniczącym PiS w Jastrzębiu Zdroju i sekretarzem Zarządu Okręgowego PiS w Rybniku. Zaangażowany w działalnosć samorządową, pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta
Jastrzebie Zdrój.
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Relacje ze związkami powinny być partnerskie
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Kolejna kwestia to ochrona przed
wyzyskiem. Pracodawcy ponoszą
ogromne koszty zatrudniając
pracowników, umowy cywilnoprawne są dla nich tańsze.

a
W jaki sposób wykorzysta
m
Pan wiedzę oraz doświadczenie
w
prawnika i ekonomisty w pracy
senatora?
i
- Chciałbym postawić swoje
h
umiejętności w dziedzinie tworze.
nia prawa. W tej chwili jakość
k
legislacji jest dramatycznie zła.
ą
Jeżeli do przepisu zapisanego w
ć
dwóch zdaniach tworzy się 60i
70 stron komentarzy i wyjaśnień
to znaczy, że ten przepis został
i
źle napisany. Prawo, zwłaszcza
prawo pracy, powinno być
zrozumiałe dla każdego pracowni,
ka. Mamy też wiele przykładów
ć
tępego legalizmu w stosunku do
przedsiębiorców. Pamiętamy piek,
arza, który nie chciał wyrzucać
a
chleba więc rozdawał go ubogim,
co zostało uznane za darowiznę.
ę
Gdzie tutaj jest granica absurdu?
-

e
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,
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Nadużywanie tego typu umów
prowadzi do patologii w stosunkach pracy …
- Nikt nie wyeliminuje umów
zleceń i umów o dzieło z kodeksu
cywilnego, bo to byłby absurd.
Przede wszystkim należy stosować
art. 22 Kodeksu pracy mówiący
o tym, że umowę ocenia się nie
według nazwy, a względem treści.
Jeżeli pracownik wykonuje pracę
pod kierunkiem pracodawcy, to
mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, bez względu na nazwę.
Dzisiaj obserwujemy ogromne
dążenie do zysku, a to kończy się
wyzyskiem. Przykładem mogą być
naciski wywierane na pielęgniarki,
żeby przechodziły na kontrakty. Panie często nie zdają sobie
sprawy z tego, że w takiej sytuacji
pojęcie czasu pracy zaczyna być
abstrakcyjne, bo określone zadania muszą wykonać. Ponoszą też
ryzyko związane z popełnieniem
błędu w sztuce. A prawo pracy z
natury jest prawem ochronnym.
Dlatego ustalenia wymaga poziom
standardów podstawowych zapisanych w ustawie. To jest bardzo
trudne, bo dla pracodawców są
one wysokie i kosztowne, a dla

wprowadzone przeze mnie zmiany
do prawa energetycznego, wspierają finansowo przedsiębiorstwa
wykorzystujące metan, poprawiają bezpieczeństwo kopalń i chronią środowisko przed jego emisją.
Pierwsze „fioletowe” certyfikaty, w
lipcu br., URE przyznało Jastrzębskiej Spółce Energetycznej. Wsparciem i pomocą ekspercką służyli
mi panowie: Artur Michałowski i
Zdzisław Matysiak, za co jestem im
bardzo wdzięczny.
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Adam Gawęda PJN
Kończy się kadencja Sejmu, a
wiem, że wcześniej pracował Pan
na kopalni, co udało się dla naszej
branży osiągnąć?
Kilkanaście lat pracy na kopalni
mocno ukierunkowało moją działalność poselską. Wprowadziłem
kilkanaście poprawek do ustawy
Prawo geologiczne i górnicze, głównie w temacie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Byłem
przeciwny dodatkowemu obciążaniu kopalń podatkiem od wyrobisk
górniczych. Trybunał Konstytucyjny potwierdził moją rację w tym temacie. Zaproponowałem, korzystniejszy dla gmin górniczych, udział
w środkach pochodzących z tzw.
opłaty eksploatacyjnej. Nowy podział miał zwiększyć środki finansowe, które otrzymywałyby gminy
górnicze z 60 do 90%. Z takiego
rozwiązania wycofał się Senat. Od
początku kadencji pracowałem na
rzecz lepszego wykorzystania górniczego metanu. Dzisiaj z satysfakcją mogę powiedzieć, że zakończyła się ona sukcesem, bowiem

Wspomniał Pan o gminach
górniczych, a co udało się załatwić dla pozostałych gmin i dla
mieszkańców naszego regionu?
We wszystkich kluczowych
sprawach samorządowcy zawsze
mogli na mnie liczyć i często
im pomagałem. Poprzez dobrą
współpracę z wójtem gminy Lubomia doprowadziłem do przyspieszenia budowy zbiornika Racibórz Dolny. Podjęte przeze mnie
liczne interwencje spowodowały,
że strona rządowa odstąpiła od
likwidacji Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Wspierałem
inicjatywę bezpłatnej autostrady
A1 i A4 dla mieszkańców naszej
aglomeracji i nadal to robię. Moja
działalność w regionie, skierowana była również na pomoc najsłabszym i pokrzywdzonym. M.in.
pomogłem poszkodowanym odzyskać podwójnie zapłacony podatek
akcyzowy od sprowadzanych na
Śląsku aut z zagranicy. Podjąłem
interwencję międzynarodową w
sprawie wypadku polskiej rodziny w Czechach, w którym zginął
ich kilkuletni syn. Pomogłem rodzinie tragicznie zmarłego górnika

pracowników skromne.
znaleźć złoty środek.

Trzeba

Jest Pan jednym z autorów
projektu zmian w prawie pracy.
Których obszarów te propozycje
dotyczą?
- Przede wszystkim nietypowych stosunków zatrudnienia, czyli:
pracy tymczasowej, telepracy,
stażu zawodowego i kontraktów
menedżerskich. Istnieje silna potrzeba wzmocnienia gwarancji ochrony życia i zdrowia pracownika,
co wynika z implementacji przepisów Unii Europejskiej w tym
zakresie. Zaproponowaliśmy też
zmiany w zbiorowych stosunkach
pracy, które wiążą się z dialogiem
i współpracą pracodawców z pracownikami. Mogę nieskromnie
powiedzieć, że te rozwiązania
trochę wyprzedzają czas i tworzą
bardzo dobrą płaszczyznę do dialogu. Naszym celem było dostosowanie zbiorowego prawa pracy do
warunków gospodarki rynkowej i
standardów międzynarodowych.
- Należy ograniczać funkcjonowanie agencji pracy tymczasowej i umów na czas określony?
- Trzeba stworzyć bariery
prowadzące do stabilizacji stosunku
pracy. Stabilizacja zatrudnienia ma
istotny wpływ na różne elementy
życia codziennego. Kodeks pracy
reguluje tylko stosunki między

z Jastrzębia doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia sporu z
firmą polską działającą w czeskiej
kopalni. Poszkodowanym byłym
pracownikom przedsiębiorstw górniczych, którym odebrano prawo
do deputatu węglowego w moim
biurze poselskim udzielono tysiące
bezpłatnych porad prawnych.
Dużo się mówi o tym, że ugrupowanie, którego Pan jest teraz
członkiem, Polska Jest Najważniejsza, ma ciekawy program prorodzinny. Czym on się różni od
innych?
My opowiadamy się za stworzeniem całościowego programu
zmiany polityki rodzinnej w Polsce
i jest to dla mojego środowiska
priorytetem. Nasze podejście do
rodziny zasadniczo odróżnia nas
od innych partii. Uważamy, że należy wprowadzić system podatkowy, który uwzględni liczbę dzieci
w rodzinie. Taki system wspólnego
rozliczenia dochodu wraz z dziećmi będzie wspierał rodziny wielodzietne. Proponujemy stworzenie
konta edukacyjnego dla każdego
dziecka od piątego roku życia,
jako sposobu na wyrównywanie
szans. Ważnym elementem programu będzie tzw. karta rodzinna
oraz przekształcenie zasiłków, jakie otrzymują rodziny posiadające
niepełnosprawne dzieci w umowę
o pracę dla opiekuna. Nasze propozycje, będą mogły być wprowadzone po zreformowaniu finansów
państwa. To idealne połączenie
polityki gospodarczej z polityką
prorodzinną. To zmiany, które zrewolucjonizują nasz rozwój.

pracownikiem
i
pracodawcą.
Jeżeli posiadam umowę zlecenie, to nie jestem pracownikiem
i nie mogę nic powiedzieć np. w
kwestii czasu pracy czy pracy w
soboty i niedziele. Przyjęliśmy też
konstrukcję, żeby zatrudnienie na
czas określony u danego pracodawcy nie przekraczało dwóch lub
trzech lat - tutaj jeszcze trwają dyskusje. Po tym okresie pracownik
mógłby być zatrudniony tylko na
czas nieokreślony.
Jak postrzega Pan rolę
związków
zawodowych
w
przedsiębiorstwach?
- To partnerstwo jest nie do
przecenienia. Obecnie próbuje się
eliminować organizacje związkowe

z zakładów pracy, co jest ogromnym błędem. Będąc pracodawcą
czy pełniąc funkcje kierownicze,
pierwszą rzeczą, jaką powinienem zrobić, jest zrozumienie
potrzeb i motywacji działań pracowniczych. I tutaj rola związków
jest ogromna. Zobaczmy na silną
pozycję związków zawodowych w
rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Tam relacje ze związkami
opierają się na partnerstwie, u
nas niestety wciąż sporo jest elementów konfrontacyjnych. W
Polsce partnerstwo ukształtowało
się w dużych przedsiębiorstwach.
W średnich i małych firmach
uzwiązkowienie jest niewielkie,
a szkoda, bo tam związki byłyby
bardzo potrzebne.

Jan Wojtyła, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Kandyduje do Senatu
okręg wyborczy nr 80 (Katowice)
W honorowym komitecie poparcia prof. Jana Wojtyły są m.in.
Bożena Borys-Szopa, była Główna Inspektor Pracy oraz Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
Solidarność.
Sylwetka:
Urodzony w Katowicach, ukończył studia w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1971 roku otrzymał stopień doktora nauk
prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a
w 1987 roku został doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Jest
kierownikiem Katedry Prawa. Jego zainteresowania naukowe obejmują
tematykę prawa pracy i dialogu społecznego. W katowickiej Akademii
Ekonomicznej pełnił wcześniej funkcję prorektora ds. ogólnych, a
następnie rektora.
Pełnił także funkcje: przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych i wiceprezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, był członkiem Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich i przewodniczącym Komisji
Legislacyjnej KRASP. Profesor Jan Wojtyła był doradcą ministrów pracy i polityki społecznej oraz członkiem zespołów kodyfikacji prawa
pracy.
Ma 69 lat. Żona jest nauczycielką, mają dwie córki i czworo
wnucząt.

Dokończenie ze str. 1
Nie może bowiem być tak, że
dokonuje się wyrębu setek hektarów lasów w celu pozyskania drewna, z którego produkuje się potem
biomasę. Obniża się w ten sposób
wprawdzie emisję CO2, lecz jednocześnie obniża zdolności lasów
do asymilacji CO2.
Stawia Pan zdecydowanie na
węgiel kamienny, a więc utrzymanie miejsc pracy w kopalniach
i firmach okołogórniczych, lecz
kwestią związaną z zatrudnieniem
są również tzw. umowy „śmieciowe”. Jakie jest Pana zdanie na temat tego rodzaju umów?
Umowy „śmieciowe” mają podobno być ratunkiem dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego. Podobno, bo tak naprawdę
niczego nie budują. Są jedynie
ucieczką od kosztów. Nie budują
natomiast zaufania pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Czy
można w takiej sytuacji liczyć na
wzajemną lojalność i zaangażowanie? Nie budują także zaufania do
państwa i systemu prawnego, bo
nie chroni on bezstronnie wszystkich obywateli. Umowy „śmieciowe” może i doraźnie są korzystne

dla przedsiębiorców, ale w gospodarce rynkowej nie mniej ważne od
legalności są dobre obyczaje. Tutaj
miejscem do dyskusji jest Komisja
Trójstronna.
I wreszcie ostatnie pytanie:
Dlaczego zdecydował się Pan kandydować do Senatu?
O Senacie mówi się często jako
o „izbie refleksji”. A to błąd. Do
poprawiania niedoróbek Sejmu,
albo sprawdzania ustaw pod kątem
zgodności z Konstytucją wystarczą
uprawnienia prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Senat powinien być aktywną izbą parlamentu.
Tu powinny się toczyć debaty o
kształcie Polski samorządowej, o
tym jak ułatwić działania stowarzyszeń obywatelskich, jak wspierać
lokalną energię. Inicjatywa Unii
Prezydentów Miast to próba zlikwidowania rozziewu pomiędzy działaniami na szczeblu centralnym a
potrzebami gmin. Jednomandatowe okręgi wyborcze są pierwszą
szansą, by uwolnić Senat od zobowiązań partyjnych. Zmieniona
ordynacja sprawia, że senator jest
odpowiedzialny przed wyborcami
i nie musi słuchać szefów partii.
Dlatego zamierzam troszczyć się o
sprawy nasze – te, o których mówią mi zwykli obywatele.

Sylwetka kandydata:
Facebook: Bogusław Biegesz
strona internetowa: www.boguslawbiegesz.pl
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Izabela Kloc,
Prawo i Sprawiedliwość, członek
NSZZ Solidarność
kandyduje do Sejmu
lista nr 1, okręg 30, miejsce 2

Sylwetka:
Ślązaczka. Wspólnie z mężem Januszem wychowują córkę Julię i syna
Maksymiliana.
Ukończyła Uniwersytet Śląski,
Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz
studia podyplomowe w Akademii
Ekonomicznej w Katowicach.
Nauczycielka, samorządowiec i
członek NSZZ Solidarność. Posłanka
na Sejm V i VI kadencji. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zdzisław Goliszewski
Trzecia kadencja radny Rady Miasta Gliwice . W kadencji
1998-2002r.
Przewodniczący Rady Miasta.
Doświadczenie w pracy społecznej.
Pracownik Zakładów Mechanicznych
Bumar Łabędy. SA.
Od 1995r. do nadal przewodniczący Międzyzakładowej Organizacj Związkowej NSZZ Solidarność. Członek Zarządu
Regionu Śląsko - Dąbrowskiego. Delegat na Zjazd Krajowy
NSZZ Solidarność.
Członek Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu Obronnego.
V-ce Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego.
Urodzony 23-02-1957r. w Strzelcach Opolskich.
Wykształcenie średnie ,+ Studium Prawno Samorządowe
przy PAN. w Warszawie.
Jako poseł chcę pracować w komisji Obrony Narodowej,Skarbu
Państwa, lub Komisji do spr. samorządu

