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Alpinista z „Halemby”
W drodze po Koronę Ziemi
Artur Braszkiewicz zdobył Kilimandżaro  s. 11

Prywatyzacja JSW SA

Chcą z górników 
zrobić 
niewolników
Spotkanie związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 
(JSW) z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem w sprawie planów 
prywatyzacyjnych wobec JSW zakończyło się bez rozstrzygnięć. 
Szef resortu wysłuchał postulatów organizacji związkowych, a po-
tem próbował udowadniać, że JSW będzie „upubliczniona”, nie spry-
watyzowana.

- Upublicznienie akcji spółki na giełdzie to forma prywatyzacji.
Jeśli pan minister skarbu twierdzi, że to nie jest prywatyzacja, to dla 
mnie jego wiarygodność jako fachowca w dziedzinie zmian włas-
nościowych spada do zera - denerwuje się Sławomir Kozłowski i 
ocenia, że to próba oszukania górników.

Dominik Kolorz na czele Regionu!
Delegaci na IX Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” 
zdecydowali, że przewodniczą-
cym regionalnych struktur Związ-
ku do roku 2014 będzie Dominik 
Kolorz. Dotychczasowy szef gór-
niczej „S” był jedynym kandyda-
tem. Kolorz zastąpił Piotra Dudę, 
który kierował śląsko-dąbrowską 
„S” od 2002 roku.
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Kryzys udowodnił, że...
...węgiel ma przyszłość
rozmawiamy z europosłem Bogdanem Marcinkiewiczem s. 9

strony 3, 12

Sześć tysięcy górników, maszerując ulicami Katowic, w piątek 18 marca, wyraziło swój sprzeciw wobec działań 
rządu premiera Donalda Tuska i zarządów spółek węglowych, których zaniechania doprowadziły branżę na skraj 
zapaści, a pracę pod ziemią uczyniły najniebezpieczniejszą od lat. Największą od lat manifestację zorganizowało 
wspólnie 11 górniczych central związkowych.
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fakty i opinie

Niedawne trzęsienie ziemi w Japonii i fala tsunami, która mu towarzyszyła, spowodowały 
awarie systemów chłodzenia japońskich elektrowni jądrowych, a w wyniku tego skażenie 
radioaktywne. Awarie te doprowadziła także do dyskusji na temat zasadności rozwoju ener-
getyki jądrowej w Polsce.

- Teraz nikt już nie może stwierdzić, że są 
na świecie urządzenia zbudowane przez czło-
wieka, które dawałyby 100 procent pewności, 
iż nie ulegną awarii - nie tylko z powodu trzę-
sienia ziemi, ale np. w wyniku błędu popełnio-
nego przez człowieka - uważa przewodniczący 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” Kazimierz Grajcarek.

Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” od wielu lat stoi na stanowisku, 

że budowa elektrowni jądrowych jest zagroże-
niem dla Polski, a szczególnie dla mieszkań-
ców terenów, na których takie elektrownie 
miałyby stanąć.

Problem ten dostrzega także wielu Pola-
ków, a japoński kryzys tylko to uwypuklił.

Sondaż internetowy przeprowadzony 
przez serwis gazeta.pl pokazuje, że Polacy 
boją się powtórki z Japonii. Wśród ponad 25 
tysięcy osób, które wzięły już w nim udział, aż 

84 procent obawia się elektrowni atomowych 
w Polsce.

Mimo to, rząd Donalda Tuska nie zamierza 
rezygnować jednak z budowy elektrowni ato-
mowej w Polsce, co potwierdził sam premier. 
Pytanie jednak, czy tak newralgicznej sprawy 
nie powinni rozstrzygnąć sami Polacy, choćby 
nawet w referendum? 

jm

STARE porzekadło mówi, że syty głod-
nego nie zrozumie. Prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej chciał obśmiać po-
stulaty płacowe strony społecznej więc 
zwrócił się oficjalnym pismem do organi-
zacji związkowych działających w spółce 
o wypożyczenie flag związkowych, po to, 
by  oflagowania biuro zarządu spółki na 
znak protestu przeciw zamrożeniem płac 
z a r z ą d u 
JSW w 2009 
r. Śmieszne, 
p r a w d a ? 
Boki zry-
wać.

F a c e t , 
który każde-
go miesiąca 
dostaje na 
rękę 18 
tys. złotych 
robi sobie 
wała z tych, 
którzy do-
magają się 
przyzwoitej 
płacy za 
ciężką haró-
wę, którym 
wzrost cen 
żywności i 
paliwa pożarł sporą część budżetu do-
mowego, których praca przyczyniła się 
do tego, że spółka może pochwalić się 
zyskiem 1 miliarda złotych. Prawda, że 
śmieszne?

To miał być swoisty happening pre-
zesa, a wyszła z tego dziecinada. I to nie 
jest subiektywne zdanie piszącego, ale 
powszechna ocena zachowania prezesa 
Zagórowskiego. W sytuacji, kiedy spółka 
stoi przed kluczowymi rozstrzygnięciami 
(potencjalny debiut giełdowy, negocja-
cje nad układem zbiorowym), on znów 

prowokuje. Ale tym razem przesadził, 
najzwyczajniej w świecie się wygłupił. 
Ciekaw jestem co na to jego przełożeni. 
Ich chyba prezes JSW nie rozbawił.

I jeszcze jedno, poczucie humoru 
nigdy nie było mocną stroną pana Jaro-
sława. Kiedy ostatnio związkowcy zapy-
tali prezesa podczas jednego ze spotkań 
co na parkingu zarządu robi luksusowy 

Vo lkswagen 
Phaeton, po-
wiedział, że 
dba o bezpie-
czeństwo (w 
domyśle swo-
je rzecz jasna). 
Ś m i e s z n e , 
nie? Facet 
kupuje sobie 
brykę służbo-
wą za kilkaset 
tysięcy zło-
tych, jakby nie 
mógł jeździć 
tak jak wszy-
scy skodą su-
perb i jeszcze 
cynicznie się z 
tym obnosi. 

Pamiętam 
także, kiedy 

podczas jednej konferencji opowiadał 
dowcip, o tym jak to, że przejście z fir-
my państwowej do firmy prywatnej jest 
jak przejście z Dworca Centralnego do 
Złotych Tarasów. Okazuje się, że to chy-
ba nie był mimo wszystko dowcip, bo 
według naszych informacji Jastrzębska 
Spółka Węglowa wynajęła biuro w war-
szawskim kompleksie Złotych Tarasów. 

Oj, pospieszył się nieco pan prezes, 
czas jeszcze zostać na Dworcu Central-
nym.

Roman Brudziński

komentarz

Dominik
Kolorz

Japonia

Pokazaliśmy swoją siłę!

OrganizaTOrzy liczyli na 
udział pięciu tysięcy demonstran-
tów, było ich jednak co najmniej 
sześć tysięcy, bo problemy wywoła-
ne nieudolną polityką rządu dotyka-
ją wielu innych branż - stąd wspar-
cie ze strony pracowników kopalń 
węgla brunatnego, kopalń rud cyn-
ku i ołowiu, kolejarzy, nauczycieli, 
pracowników służby zdrowia i prze-
mysłu motoryzacyjnego.

Wśród demonstrujących byli 
liderzy ogólnopolskich struktur 
związkowych: przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda i Jan Guz z OPZZ.

Po niecałej godzinie marszu 
ulicami Katowic manifestanci do-

tarli na plac przed Śląskim Urzę-
dem Wojewódzkim, gdzie odbył 
się wiec protestacyjny. 

− Nie damy się nabrać na to, by 
górnictwo dać sprywatyzować „na 
dziko”. Nie damy się sprywatyzować 
tak jak stocznie, które po tej prywa-
tyzacji upadły. Nie dopuścimy do 
tego, żeby na skutek kretyńskiego za-
rządzania spółkami węglowymi po 
raz kolejny doszło do tragedii takich 
jak dwa lata temu na „Śląsku”, czy 
cztery lata temu w „Halembie”. Je-
steśmy od tego, żeby pilnować spraw 
bezpieczeństwa - mówił do zgro-
madzonych przewodniczący Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność” Dominik 

Kolorz, czym wywoływał entuzjazm 
tłumów zgromadzonych.

Związkowcy przekazali na 
ręce wojewody śląskiego Zygmun-
ta Łukaszczyka petycję, w której 
domagają się m.in. wycofania się 
przez rząd z planów dotyczącego 
przekazania nadzoru właściciel-
skiego nad spółkami węglowymi 
z resortu gospodarki do resortu 
skarbu państw oraz sprzeciwiają 
pospiesznej prywatyzacji polskie-
go górnictwa. 

− Niech minister Grad nie 
wciska nam kitu, że prywatyzacja 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej bę-
dzie przeprowadzania zgodnie ze 
strategią. To jest nieprawda panie 

„Dziś Platforma jutro wojna” krzyczało tysięcy górniczych gardeł podczas manifestacji  zorgani-
zowanej przez 11 górniczych central związkowych. Sześć tysięcy górników, maszerując ulicami 
Katowic, w piątek 18 marca, wyraziło swój sprzeciw wobec działań rządu premiera Donalda Tu-
ska i zarządów spółek węglowych, których zaniechania doprowadziły branżę na skraj zapaści, 
a pracę pod ziemią uczyniły najniebezpieczniejszą od lat.

Atom w centrum uwagi

Dziecinada Zagórowskiego      Korski do Litwy: 

Nie mam dla Ciebie czasu!
Jacek Korski, p.o. prezesa Kompanii Węglowej ma w nosie dyskusję o 
bezpieczeństwie pracy w kopalniach spółki. Dał temu jednoznaczny wy-
raz ignorując zaproszenie do dyskusji wystosowane przez Piotra Litwę, 
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Działania w sprawie dodatkowych przyjęć do pracy podjęte przez NSZZ „Solidar-
ność” Kompanii Węglowej SA wraz z innymi organizacjami związkowymi przyniosły 
pozytywny skutek - Zarząd podjął decyzję zwiększającą zatrudnienie o 1525 osób 
w stosunku do tego co zakładał Plan Techniczno-Ekonomiczny na rok 2011. Związ-
kowcy zapowiedzieli dalszą walkę o przyjęcia, bo zatrudnienie 1500 pracowników 
przy pierwotnym założeniu zmniejszenia zatrudnienia o 2500 osób sprawia, że liczba 
pracowników i tak spadnie o 1000 osób.
Decyzję o przyjęciu akurat 1500 osób w tym roku Zarząd miał podjąć zgodnie z 
zasadą równania do poziomu obłożeń normatywnych. Wciąż brakuje jednak infor-
macji, skąd kierownictwo KW wzięło takie wyliczenia obłożeń. Wątpliwości kompa-
nijnej „Solidarności” budzi fakt, że Zarząd nie wykazuje chęci współpracy ze stroną 
społeczną i nie reaguje na związkową propozycję wspólnego wyliczenia minimalnej 
liczby osób niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania wszystkich kopalń wcho-
dzących w skład Kompanii. 

POcZąTEK tego roku przyniósł tragiczną 
serię wypadków śmiertelnych w górni-
ctwie węgla kamiennego. W pracy pod 
ziemią zginęło już 10 górników. Praco-
dawcy górniczy działając pod presją wy-
niku ekonomicznego zdają się lekcewa-
żyć ten problem. Najlepszym przykładem 
jest Kompania Węglowa, która zmniejsza 
zatrudnienie nie patrząc czy wpłynie to 
na bezpieczeństwo pracy swoich pra-
cowników.  Według Planu Techniczno-
Ekonomicznego spółki na koniec 2011 
r. zatrudnienie ma być niższe o 2556 
osób, mimo wielu sygnałów, że już dziś 
w większości kopalń obłożenie na wielu 
stanowiskach pracy jest niższe niż od 
wymaganego przepisami. 

Problem dostrzegł Wyższy Urząd 
Górniczy. Jego prezes Piotr Litwa pod-
czas spotkania z przedstawicielami or-
ganizacji związkowych działających w 
Kompanii Węglowej, które odbyło się w 
połowie lutego zapowiedział spotkanie 
trójstronne z udziałem przedstawicieli 
WUG, strony społecznej i Zarządu Kom-
panii. Miało ono dać odpowiedź na wiele 
nurtujących pytań. 

Dziś wiemy, że spotkanie się nie od-
będzie, bo wiceprezes Korski nie widzi 

takiej potrzeby. Po raz kolejny powtórzył, 
że za organizację i bezpieczeństwo pra-
cy odpowiadają dyrektorzy kopalń, a nie 
prezes?! Być może wiceprezes Korski 
wyszedł z założenia, że Kompania Węglo-
wa i tak zrobiła wiele dla bezpieczeństwa 
pracy finansując realizację teledysku 
zespołu Głębia do piosenki „Bezpieczna 
praca” (sic!).

Jeszcze do niedawna postawa, którą 
zaprezentował p.o. szefa Kompanii Wę-
glowej wobec prezesa WUG byłaby nie 
do pomyślenia. Nikomu nie przyszłoby 
do głowy, by w tak lekceważący spo-
sób podważać autorytet szefa nadzoru 
górniczego. I tu nie chodzi tylko o to, że 
wiceprezes Korski odmówił prezesowi 
WUG udziału w spotkaniu. Tu chodzi o 
coś więcej. Chodzi o wartości, którym 
środowisko górnicze powinno być wier-
ne. Nadzór górniczy nie funkcjonuje sam 
dla siebie, ma określone zadania i swoją 
pozycję w hierarchii górniczej. Tam gdzie 
policja traci autorytet – a przecież WUG 
jest górniczą policją – rodzi się przeko-
nanie, że prawo i porządek są nic nie 
warte. 

Jac

Ponad 50 tysięcy złotych premii nie zrekompensowało prezesowi JSW 
ubytku w domowym budżecie. Jarosław Zagórowski postanowił więc 
przyłączyć się do protestu płacowego związkowców, w związku z zamro-
żeniem płac Zarządu JSW S.A. na 2009 r.

Platforma 
przyspiesza...
im bliżej do wyborów parlamentar-
nych tym widać większą nerwowość 
w szeregach rządzącej Platformy 
Obywatelskiej. Partia Donalda Tu-
ska jest coraz mniej pewna swojej 
wygranej w jesiennych wyborach. 
Wskazuje na to pośpiech w pracy 
nad wieloma ustawami, które mają 
zabezpieczyć jej interesy po ewentu-
alnej przegranej.

Odbywa się to kosztem wielu 
środowisk pracowniczych, w tym 
środowiska górniczego. Klasycz-
nym tego przykładem jest rządowy 
projekt ustawy o zasadach wykony-
wania niektórych uprawnień Skarbu 
Państwa. Sam uczestniczyłem w 
drugim czytaniu, jakie odbyło się 
kilka tygodni temu w Sejmie.  Z przy-
krością muszę zauważyć, że wszyst-
kie szkodliwe zapisy tej ustawy, które 
stwarzają warunki do przeprowadze-
nia pośpiesznej i dzikiej prywatyzacji 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy 
przeszły, gdyż maszynka do głoso-
wania, czyli posłowie PO zagłosowali 
zgodnie z  wytycznymi. Teraz tylko 
czekać jak ustawa zostanie klepnięta 
przez Parlament. 

Są trzy kluczowe obszary w 
projekcie ustawy, które powodują 
mój niepokój. Po pierwsze ta usta-
wa pozbawia pracowników prawa do 
wyboru swoich przedstawicieli do 
zarządów i rad nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa.  Po drugie projekt 
przewiduje powstanie komitetu no-
minacyjnego i jedynie te osoby, które 
uzyskają nominację tego komitetu, 
będą mogły zasiadać w radach nad-
zorczych spółek Skarbu Państwa. 
Skład komitetu nominacyjnego usta-
la premier. Po trzecie projekt zakłada 
przeniesienie nadzoru właściciel-
skiego nad górnictwem, kolejami 
i przedsiębiorstwami wielu innych 
branż z ministerstwa gospodarki do 
ministerstwa skarbu. 

Powiedzmy sobie wprost,  ta usta-
wa ma zabezpieczyć interesy jednej 
grupy politycznej – partii rządzącej. 
Umożliwia sprzedanie na pniu spółek 
Skarbu Państwa bez żadnej kontroli 
społecznej, jak również umożliwia 
tworzenie w tych spółkach synekur 
dla członków partii rządzącej, też 
poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. 
Gdy ta ustawa zostanie przegłosowa-
na, Platforma Obywatelska nie będzie 
się już obawiać porażki w wyborach 
parlamentarnych.  Interesy jej człon-
ków i mecenasów zostaną zabezpie-
czone na długie lata. 

Jednak ten pośpiech powoduje, 
że polityka Platformy jest niespójna. 
Kto będzie chciał kupić kopalnie, sko-
ro posłanka PO z Rudy Śląskiej, Da-
nuta Pietraszewska zafundowała gór-
nictwu kolejny drakoński podatek? 
Wykreślenie z projektu nowelizacji 
prawa geologicznego i górniczego 
zapisu o tym, że podziemne wyro-
biska i urządzenia nie są budowlami 
w rozumieniu prawa budowlanego 
może obciążyć górnictwo miliardami 
zobowiązań wobec samorządów. Nie 
da się zjeść ciastka i mieć ciastko, 
ale może politycy Platformy znaleźli 
na to sposób. W końcu są specjali-
stami od cudów...
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- Teraz nikt już nie może stwierdzić, że są 
na świecie urządzenia zbudowane przez czło-
wieka, które dawałyby 100 procent pewności, 
iż nie ulegną awarii - nie tylko z powodu trzę-
sienia ziemi, ale np. w wyniku błędu popełnio-
nego przez człowieka - uważa przewodniczący 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” Kazimierz Grajcarek.

Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” od wielu lat stoi na stanowisku, 

że budowa elektrowni jądrowych jest zagroże-
niem dla Polski, a szczególnie dla mieszkań-
ców terenów, na których takie elektrownie 
miałyby stanąć.

Problem ten dostrzega także wielu Pola-
ków, a japoński kryzys tylko to uwypuklił.

Sondaż internetowy przeprowadzony 
przez serwis gazeta.pl pokazuje, że Polacy 
boją się powtórki z Japonii. Wśród ponad 25 
tysięcy osób, które wzięły już w nim udział, aż 

84 procent obawia się elektrowni atomowych 
w Polsce.

Mimo to, rząd Donalda Tuska nie zamierza 
rezygnować jednak z budowy elektrowni ato-
mowej w Polsce, co potwierdził sam premier. 
Pytanie jednak, czy tak newralgicznej sprawy 
nie powinni rozstrzygnąć sami Polacy, choćby 
nawet w referendum? 

jm

  Dominik Kolorz na czele Regionu!
Delegaci na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność” zdecydowali, że przewodniczącym regionalnych struktur Związku do roku 2014 
będzie Dominik Kolorz. Szef górniczej „Solidarności” uzyskał poparcie 157 delegatów 
przy 169 oddanych głosach ważnych.
ZANIM zebrani w siedzibie śląsko-
dąbrowskiej „Solidarności” delegaci 
zdecydowali o wyborze Dominika 
Kolorza, rezygnację z zajmowanego 
od 9 lat stanowiska złożył Piotr Duda. 
Kilkunastoletnią pracę obecnego 
przewodniczącego Komisji Krajowej 
Związku na rzecz Regionu Śląsko-Dą-
browskiego doceniło Prezydium Za-
rządu Regionu, podejmując uchwałę 
o uhonorowaniu Piotra Dudy, a wraz 
z nim Bogdana Bisia i Jana Jelonka, 
Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność”.

Jedynym kandydatem na nowego 
przewodniczącego Zarządu Regionu 
był Dominik Kolorz. W swojej prezen-
tacji dotychczasowy szef górniczej 
„S” zarysował podstawowe cele, które 
chciałby zrealizować przed końcem 
kadencji upływającej za 3 lata. Naj-
trudniejszym z nich może być próba 

głębokiej nowelizacji Statutu NSZZ 
„Solidarność”, którą ma zainicjować 
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go.

Według Kolorza, Związek powi-
nien dostosować swoją strukturę or-
ganizacyjną do funkcjonującego już 
od 12 lat podziału administracyjnego 
kraju, tymczasem dziś „Solidarność” 
to niemal 40 regionów nie mających 
często uzasadnienia organizacyjne-
go czy historycznego, nie mówiąc o 
kwestiach ekonomicznych. Innym za-
łożeniem projektu nowelizacji Statutu 
ma być przywrócenie kadencyjności 
wśród działaczy „S” - żaden z nich nie 
będzie mógł pełnić jednej funkcji dłu-
żej niż przez dwie kadencje.

Kandydat na przewodniczącego 
zapowiedział położenie większego na-
cisku na przedstawianie konstruktyw-
nych propozycji zmian ustawowych 

Polecamy szczegółową relację z 
WZD i streszczenie wszystkich 
punktów programu Dominika Ko-
lorza na stronie górniczej „Solidar-
ności”: www.solidarnoscgornicza.
org.pl.

rozwiązujących konkretne problemy 
pracownicze. Pierwszym krokiem w 
tym kierunku będzie zebranie odpo-
wiedniej ilości podpisów pod oby-
watelskim projektem ustawy o płacy 
minimalnej.

Po prezentacji kandydata delega-
ci oddali swoje głosy w trybie tajnym. 
Wybór Dominika Kolorza na szefa 
śląsko-dąbrowskiej „S” oznacza, że 
nowego przewodniczącego będzie 
musiała teraz wyłonić górnicza „So-
lidarność”.
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katowice. manifestacJa w obronie górnictwa

Pokazaliśmy swoją siłę! 1. Uruchomienie 
przyjęć do pracy

Coraz cięższą pracę wykonuje 
coraz mniejsza liczba pracowników, 
co przekłada się na drastyczne ob-
niżenie poziomu bezpieczeństwa 
pod ziemią. W 2011 roku zginęło już 
10 górników. To najtragiczniejszy 
początek roku od kilkunastu lat.

2. Poważne traktowa-
nie górniczych postula-
tów płacowych

Trwają rozmowy dotyczące 
podwyżek wynagrodzeń, które zre-
kompensowałyby górnikom rosnące 
koszty utrzymania wynikające m.in. 
ze wzrostu cen benzyny czy artyku-
łów spożywczych. Zarządy spółek 
węglowych są w tej kwestii niezwy-
kle oporne, choć ich prezesi nie tak 
dawno otrzymali kilkudziesięcioty-
sięczne nagrody za rzekome osiąg-
nięcia w 2009 roku, kiedy spółki, 
głównie wskutek ich nieudolności, 
przyniosły największe straty. 

3. Prywatyzacja z po-
szanowaniem prawa

Przyjęta przez rząd „Strategia 
dla górnictwa” zakłada, że każda 
próba prywatyzacji w branży po-
winna się odbywać za zgodą załogi 
danego zakładu bądź spółki. Tym-
czasem rząd łamie zasady zawarte 
we własnym dokumencie i próbuje 
prywatyzować JSW na siłę, mimo 
sprzeciwu górników wyrażonego w 
referendum z 2007 roku. Wmawia 
się też załogom, że prywatyzacja 
JSW będzie jedynie „upublicznie-
niem”, a to oznacza, że nikt nie bę-
dzie się liczył z dotychczasowymi 
uprawnieniami pracowniczymi.

4. Rezygnacja z wpro-
wadzenia podatku od 
wyrobisk górniczych

Politycy Platformy Obywatel-
skiej i Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego zamierzają wprowadzić 
podatek od wyrobisk górniczych, 
którym obciążą spółki węglowe. 
Jeśli projekt wejdzie w życie, gór-
nictwo zostanie zmuszone do od-
prowadzania około 3 mld zł rocznie 
do budżetu państwa i na rzecz sa-
morządów. Na ironię losu zakrawa 
fakt, że z inicjatywą wprowadzenia 
antygórniczego podatku wystąpiła 
reprezentująca Platformę Obywa-
telską posłanka Danuta Pietraszew-
ska z... Katowic.

OrganizaTOrzy liczyli na 
udział pięciu tysięcy demonstran-
tów, było ich jednak co najmniej 
sześć tysięcy, bo problemy wywoła-
ne nieudolną polityką rządu dotyka-
ją wielu innych branż - stąd wspar-
cie ze strony pracowników kopalń 
węgla brunatnego, kopalń rud cyn-
ku i ołowiu, kolejarzy, nauczycieli, 
pracowników służby zdrowia i prze-
mysłu motoryzacyjnego.

Wśród demonstrujących byli 
liderzy ogólnopolskich struktur 
związkowych: przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda i Jan Guz z OPZZ.

Po niecałej godzinie marszu 
ulicami Katowic manifestanci do-

tarli na plac przed Śląskim Urzę-
dem Wojewódzkim, gdzie odbył 
się wiec protestacyjny. 

− Nie damy się nabrać na to, by 
górnictwo dać sprywatyzować „na 
dziko”. Nie damy się sprywatyzować 
tak jak stocznie, które po tej prywa-
tyzacji upadły. Nie dopuścimy do 
tego, żeby na skutek kretyńskiego za-
rządzania spółkami węglowymi po 
raz kolejny doszło do tragedii takich 
jak dwa lata temu na „Śląsku”, czy 
cztery lata temu w „Halembie”. Je-
steśmy od tego, żeby pilnować spraw 
bezpieczeństwa - mówił do zgro-
madzonych przewodniczący Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność” Dominik 

Kolorz, czym wywoływał entuzjazm 
tłumów zgromadzonych.

Związkowcy przekazali na 
ręce wojewody śląskiego Zygmun-
ta Łukaszczyka petycję, w której 
domagają się m.in. wycofania się 
przez rząd z planów dotyczącego 
przekazania nadzoru właściciel-
skiego nad spółkami węglowymi 
z resortu gospodarki do resortu 
skarbu państw oraz sprzeciwiają 
pospiesznej prywatyzacji polskie-
go górnictwa. 

− Niech minister Grad nie 
wciska nam kitu, że prywatyzacja 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej bę-
dzie przeprowadzania zgodnie ze 
strategią. To jest nieprawda panie 

„Dziś Platforma jutro wojna” krzyczało tysięcy górniczych gardeł podczas manifestacji  zorgani-
zowanej przez 11 górniczych central związkowych. Sześć tysięcy górników, maszerując ulicami 
Katowic, w piątek 18 marca, wyraziło swój sprzeciw wobec działań rządu premiera Donalda Tu-
ska i zarządów spółek węglowych, których zaniechania doprowadziły branżę na skraj zapaści, 
a pracę pod ziemią uczyniły najniebezpieczniejszą od lat.

Atom w centrum uwagi

     Korski do Litwy: 

Nie mam dla Ciebie czasu!
Jacek Korski, p.o. prezesa Kompanii Węglowej ma w nosie dyskusję o 
bezpieczeństwie pracy w kopalniach spółki. Dał temu jednoznaczny wy-
raz ignorując zaproszenie do dyskusji wystosowane przez Piotra Litwę, 
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

POcZąTEK tego roku przyniósł tragiczną 
serię wypadków śmiertelnych w górni-
ctwie węgla kamiennego. W pracy pod 
ziemią zginęło już 10 górników. Praco-
dawcy górniczy działając pod presją wy-
niku ekonomicznego zdają się lekcewa-
żyć ten problem. Najlepszym przykładem 
jest Kompania Węglowa, która zmniejsza 
zatrudnienie nie patrząc czy wpłynie to 
na bezpieczeństwo pracy swoich pra-
cowników.  Według Planu Techniczno-
Ekonomicznego spółki na koniec 2011 
r. zatrudnienie ma być niższe o 2556 
osób, mimo wielu sygnałów, że już dziś 
w większości kopalń obłożenie na wielu 
stanowiskach pracy jest niższe niż od 
wymaganego przepisami. 

Problem dostrzegł Wyższy Urząd 
Górniczy. Jego prezes Piotr Litwa pod-
czas spotkania z przedstawicielami or-
ganizacji związkowych działających w 
Kompanii Węglowej, które odbyło się w 
połowie lutego zapowiedział spotkanie 
trójstronne z udziałem przedstawicieli 
WUG, strony społecznej i Zarządu Kom-
panii. Miało ono dać odpowiedź na wiele 
nurtujących pytań. 

Dziś wiemy, że spotkanie się nie od-
będzie, bo wiceprezes Korski nie widzi 

takiej potrzeby. Po raz kolejny powtórzył, 
że za organizację i bezpieczeństwo pra-
cy odpowiadają dyrektorzy kopalń, a nie 
prezes?! Być może wiceprezes Korski 
wyszedł z założenia, że Kompania Węglo-
wa i tak zrobiła wiele dla bezpieczeństwa 
pracy finansując realizację teledysku 
zespołu Głębia do piosenki „Bezpieczna 
praca” (sic!).

Jeszcze do niedawna postawa, którą 
zaprezentował p.o. szefa Kompanii Wę-
glowej wobec prezesa WUG byłaby nie 
do pomyślenia. Nikomu nie przyszłoby 
do głowy, by w tak lekceważący spo-
sób podważać autorytet szefa nadzoru 
górniczego. I tu nie chodzi tylko o to, że 
wiceprezes Korski odmówił prezesowi 
WUG udziału w spotkaniu. Tu chodzi o 
coś więcej. Chodzi o wartości, którym 
środowisko górnicze powinno być wier-
ne. Nadzór górniczy nie funkcjonuje sam 
dla siebie, ma określone zadania i swoją 
pozycję w hierarchii górniczej. Tam gdzie 
policja traci autorytet – a przecież WUG 
jest górniczą policją – rodzi się przeko-
nanie, że prawo i porządek są nic nie 
warte. 

Jac

Postulaty 
związkowe

ministrze. - powiedział Dominik 
Kolorz.

Manifestacja zakończyła się 
pod siedzibą Katowickiego Holdin-
gu Węglowego. Wbrew informa-
cjom podawanym przez niektóre 
media, piątkowy protest zakończył 
się w sposób pokojowy. Skanda-
liczne incydenty, w tym dewastacja 
budynku Zarządu KHW czy znisz-
czenie sprzętu fotograficznego jed-
nemu z dziennikarzy przez ludzi z 
emblematami związkowymi, miały 
miejsce po rozwiązaniu manifesta-
cji i zostały dokonane bez wiedzy 
jej organizatorów.

− Mamy nadzieję, że dojdzie 
do poważnej debaty na temat sta-
nu górnictwa w Polsce, a postulaty 
wsparte przez wielotysięczną ma-
nifestację zostaną zrealizowane. 
Jeśli jednak nadal będziemy się 
spotykać z negatywną postawą 
pracodawców, rządu czy parlamen-
tu, nie możemy wykluczyć żad-
nych scenariuszy - podsumowuje 
ubiegłotygodniowy protest szef 
górniczej „Solidarności” Dominik 
Kolorz.
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4 wydarzenia

Eksploatacja rabunkowa 
czy racjonalna?

Komitet protestacyjno-strajkowy w JSW
Organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) po-
wołały komitet protestacyjno-strajkowy, który ma opracować harmonogram dzia-
łań po fiasku mediacji w ramach płacowego sporu zbiorowego pomiędzy stroną 
społeczną a Zarządem JSW.
ZARZąD zgadza się na 10-procen-
towy wzrost wynagrodzeń pod wa-
runkiem, że zostanie wprowadzony 
niekorzystny dla górników tzw. moty-
wacyjny system płacy. Takiemu roz-
wiązaniu sprzeciwia się NSZZ „Soli-
darność” i pozostali związkowcy.

Wprowadzenie systemu propo-
nowanego przez Zarząd oznaczało-
by spadek wysokości zarobków, bo 

premie byłyby przyznawane tylko 
w teorii. - Gdybyśmy się zgodzili na 
wprowadzenie „motywacyjnego sy-
stemu płac”, większość pracowników 
dostałaby około 80 procent z tego co 
dziś zarabia - szacuje w wypowiedzi 
dla naszej strony Roman Brudziński, 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
KWK „Zofiówka”. - Założenia zawarte 
w tegorocznym Planie Techniczno-

Ekonomicznym są tak nierealne, że 
załogi nie mają szans na ich wykona-
nie, a co dopiero mówić o premiach 
- dodaje.

To drugi spór zbiorowy prowa-
dzony przez związkowców z JSW. 
Pierwszy, o wyrównanie wysokości 
deputatu węglowego do 8 ton, zakoń-
czył się sukcesem strony społecznej.
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Chcą z górników zrobić 
niewolników
SPOTKANIE związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem w spra-
wie planów prywatyzacyjnych wobec JSW zakończyło się bez rozstrzygnięć. Szef resortu wysłuchał postulatów organi-
zacji związkowych, a potem próbował udowadniać, że JSW będzie „upubliczniona”, nie sprywatyzowana.

Wspólna reprezentacja związ-
ków zawodowych przyjechała do 
Warszawy na zaproszenie mi-
nistra. Związkowcy zamierzali 
skorzystać z okazji i po raz pierw-
szy przedstawić swoje postulaty 
bezpośrednio szefowi resortu. W 
spotkaniu, obok przedstawicieli 
organizacji związkowych i mi-
nistra Aleksandra Grada, wzięli 
udział inni przedstawiciele stro-
ny rządowej - wśród nich dyrek-
tor Departamentu Górnictwa w 
Ministerstwie Gospodarki pani 
Aleksandra Magaczewska - oraz 
prezes JSW Jarosław Zagórowski 
reprezentujący pracodawcę.

Zabezpieczyć dotychczaso-
we uprawnienia górników

Związkowe warunki, które 
rząd powinien spełnić w związku 
z prywatyzacją lub upublicznie-
niem JSW, są znane:

- bezwzględne przestrzeganie 
przez rząd zapisów „Strategii dla 
górnictwa” podczas procesu pry-
watyzacyjnego; to podstawowy 
warunek dalszego prowadzenia 
dialogu przez stronę społeczną,

- ustawowe zagwarantowanie 
utrzymania przez Skarb Państwa 
większościowego pakietu akcji 
JSW (minimum 51 procent) wraz 
z doszczegółowieniem zapisów 
„Strategii dla górnictwa” i Statu-
tu Spółki w tej materii,

- zabezpieczenie interesów 
wszystkich pracowników kopalń 
i zakładów należących do JSW, 
w tym osób, które nie są upraw-
nione do darmowych akcji pra-
cowniczych; dla tych ostatnich 
związkowcy domagają się jakiejś 
formy rekompensaty,

- wypłacenie premii prywaty-
zacyjnej dla wszystkich pracow-
ników,

- przeznaczenie środków uzy-

skanych w wyniku prywatyzacji 
lub upublicznienia na inwestycje 
w kopalniach Spółki, a nie „łata-
nie” nimi dziury budżetowej.

Strona społeczna cały czas 
podkreśla, że przed zmianami 
stosunków własnościowych w 
JSW niezbędne jest podpisanie 
Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy. Zdaniem związkowców, 
układ ten powinien zabezpieczać 
wszystkie dotychczasowe upraw-
nienia pracownicze. Chodzi tu 
zwłaszcza o gwarancje zatrudnie-
nia, płace i gwarancje socjalne.

Jeśli postulaty zostaną speł-
nione, a rząd przedstawi ostatecz-
ny plan procesu prywatyzacyj-
nego lub upublicznienia Spółki, 
organizacje związkowe zamie-
rzają przeprowadzić referendum 
wśród pracowników kopalń i 
zakładów JSW, w którym wypo-
wiedzą się oni „za” lub „przeciw” 
rządowemu projektowi. - W tak 

istotnej sprawie jak prywatyzacja 
lub upublicznienie Spółki muszą 
się wypowiedzieć same załogi ko-
palń - dodaje Sławomir Kozłowski, 
przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” w JSW i uczestnik środo-
wych rozmów. - Przypomnieliśmy 
też panu ministrowi i obecnemu 
na sali prezesowi Zagórowskie-
mu, że zgodnie z prawem na tę 
chwilę obowiązują nas wyniki re-
ferendum z 2007 roku, w którym 
pracownicy JSW opowiedzieli się 
zdecydowanie przeciwko prywa-
tyzacji Spółki.

Żonglerka słowna ministra
Związkowcy zwrócili uwagę, 

że po wysłuchaniu ich postulatów 
minister w swoim wystąpieniu 
przestał używać słowa „prywaty-
zacja” i używał określenia „upub-
licznienie JSW”, co zostało ode-
brane wśród związkowców jako 
próba zafałszowania rzeczywisto-
ści. - Upublicznienie akcji spółki 
na giełdzie to forma prywatyzacji. 
Jeśli pan minister skarbu twierdzi, 
że to nie jest prywatyzacja, to dla 
mnie jego wiarygodność jako fa-
chowca w dziedzinie zmian włas-
nościowych spada do zera - de-
nerwuje się Sławomir Kozłowski i 
ocenia, że to próba oszukania gór-
ników. - Minister próbuje wmówić 
górnikom, że upublicznienie nie 
ma nic wspólnego z prywatyzacją, 
aby potem nie konsultować swo-
ich działań z załogami, do czego 
w przypadku prywatyzacji zobo-
wiązuje go górnicza „Strategia” 
- twierdzi Kozłowski.

Ministerialna żonglerka słow-
na może być także próbą ominię-
cia postulatu podpisania Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy. W 
ten sposób górnicy zostaną sprze-
dani - lub też, używając określenia 
ministra, „upublicznieni” - wraz 
z zakładem, bez jakichkolwiek 
gwarancji zachowania dotychcza-
sowych uprawnień. - Chcą z gór-
ników zrobić niewolników - grzmi 
szef NSZZ „Solidarność” JSW SA, 

największej organizacji związko-
wej działającej w Spółce.

Po środowym spotkaniu gór-
nicy z jastrzębskich kopalń mają 
prawo być wzburzeni. Wciąż nie 
wiedzą, co ich czeka, choć los ich 
zakładu pracy ma się rozstrzyg-
nąć w ciągu najbliższych miesięcy. 
W 2007 roku wypowiedzieli się 
przeciwko prywatyzacji, ale czy 
ktokolwiek może mieć pewność, 
że minister nie nazwie tamtego 
referendum „głosowaniem ludo-
wym” lub jakimś innym określe-
niem, po czym stwierdzi, że takie 
głosowanie rządu do niczego nie 
zobowiązuje?

Po bieżące informacje o przebiegu 
procesu prywatyzacyjnego JSW 
i działaniach związkowców w tej 
kwestii zapraszamy na stronę in-
ternetową górniczej „Solidarno-
ści”: www.solidarnoscgornicza.
org.pl

Marek Jurkowski

Tak wygląda wnętrze limuzyny Volkswagen Phaeton. Taki samochód 
służbowy ma od niedawna prezes Jarosław Zagórowski.

Jeśli pan minister skarbu 
twierdzi, że to nie jest 

prywatyzacja, to dla mnie 
jego wiarygodność jako fa-
chowca w dziedzinie zmian 

własnościowych spada 
do zera. Minister próbuje 

wmówić górnikom, że 
upublicznienie nie ma nic 

wspólnego z prywatyzacją, 
aby potem nie konsultować 
swoich działań z załogami, 

do czego w przypadku 
prywatyzacji zobowiązuje 
go górnicza „Strategia”.

Sławomir Kozłowski, 
przewodniczący NSZZ 

„Solidarność” w JSW SA
- Przypominamy panu ministrowi i prezesowi Zagórowskiemu, że zgodnie z prawem na tę chwilę obowiązują nas wyniki 
referendum z 2007 roku, w którym pracownicy JSW opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko prywatyzacji Spółki - mówi 
przewodniczący „Solidarności” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA Sławomir Kozłowski (po prawej). (fot. MJ, SG)
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przeprOWadzOne w la-
tach 90. urynkowienie sektora 
górnictwa miało poprawić jego 
rentowność. Obok zlikwidowa-
nia szeregu kopalni, cel ten został 
w znacznym stopniu osiągnięty 
poprzez zmniejszenie wydobycia 
tam, gdzie eksploatacja była zbyt 
droga. Dokonano tego m.in. zmie-
niając kwalifikację wielu trudniej 
dostępnych złóż z „nadających się 
do wydobycia” na „nie nadające 
się” i koncentrując siły i środki na 
zasobach łatwiej dostępnych. Pro-
ces ten doprowadził do znacznego 
skurczenia się złóż, tym bardziej 
że jednocześnie ograniczono in-
westycje mające doprowadzić do 
eksploatacji nowych obszarów. 

Wybiórcza eksploatacja 
Dla przykładu w latach 2007 

– 2009 kopalnie wchodzące w 
skład Kompanii Węglowej SA 
przeklasyfikowały łącznie 15 089 
tys. ton zasobów, w tym 5 061 
tys. ton z przemysłowych do nie-
przemysłowych, 2 737 tys. ton z 
nieprzemysłowych do strat oraz 5 
154 tys. ton zasobów z nieprzemy-
słowych do przemysłowych. 

KWK „Bobrek – Centrum” w 
złożu „Centrum” w 2007 r. prze-
klasyfikowała 394 tys. ton zaso-
bów przemysłowych do nieprze-
mysłowych z powodu ich odcięcia 
od głównych dróg transportowo 
– wentylacyjnych w wyniku pro-
wadzonej eksploatacji. Stanowi-
ło to 49,1 % wydobycia ze złoża 
„Centrum” w 2007 r.

W ocenie NIK kopalnie w 

Polsce kontynuują nieracjonalną 
gospodarkę złożami węgla obli-
czoną na maksymalizację zysku 
bez koncepcji ochrony zasobów. 
Działanie takie polega m.in. na 
wybiórczym eksploatowaniu 
złóż, pomijaniu trudniejszych ich 
części (parcel), a w konsekwen-
cji na niewielkim wykorzystaniu 
całości zasobów. Węgiel w kopal-
niach wydobywa się najczęściej 
tzw. systemem ścianowym, który 
umożliwia tanie wydobycie, ale 
generuje wysokie straty w zaso-
bach. Mogłyby być one niższe, 
gdyby razem z systemem ściano-
wym konsekwentnie korzystano z 
innych metod, wybierając choćby 
tzw. resztówki.

– Stosowanie tanich i prostych 
metod wydobycia prowadziło do 
dużych strat w złożu – twierdzi 
Zbigniew Matwiej z NIK.

Taka wybiórcza eksploata-
cja, zdaniem kontrolerów NIK 
utrudniła lub nawet uniemożliwi-
ła dostęp do parcel uznanych na 
chwilę obecną (głównie ze wzglę-
du na koszty) za niezdatne do 
wydobycia. W niektórych przy-
padkach doszło nawet do poważ-
nego uszkodzenia takich zasobów 
poprzez zastosowanie techniki 
„niszczącej podbudowy”. Polega 
ona na wydobyciu w pierwszej ko-
lejności węgla z pokładu niżej po-
łożonego, przez co uniemożliwia 
się późniejsze wydobycie surowca 
z pokładu położonego wyżej, jeśli 
nie zostanie pomiędzy nimi za-
chowana odpowiednia odległość. 
W efekcie takich działań niektóre 
zasoby już uległy zniszczeniu, a 

dostęp do innych stał się jeszcze 
mniej opłacalny. Zdaniem NIK 
jest to w perspektywie długoter-
minowej nieracjonalne działanie, 
przede wszystkim ze względu 
na potrzebę ochrony krajowych 
zasobów węgla kamiennego i 
zachowania ich dla przyszłych 
pokoleń. Podstawowe znaczenie 
dla zachowania bezpieczeństwa 
dostaw krajowego węgla ma więc 
znalezienie równowagi pomiędzy 
dążeniem przedsiębiorstw gór-
niczych do osiągnięcia możliwie 
najwyższej opłacalności, a ko-
niecznością jak najpełniejszego 
wykorzystania eksploatowanych 
złóż.

Tylko nieliczne przedsiębior-
stwa górnicze decydują się na sto-
sowanie technologii wybierania 
cienkich pokładów. Przykładem 
jest „Bogdanka”, która zakupiła 
specjalnie w tym celu kompleks 
strugowy. Pierwsze doświadcze-
nia pokazały, że ich eksploatacja 
może być na równie efektywna 
co eksploatacji grubych pokładów 
tradycyjną techniką ścianową.

Bierność Ministra 
Środowiska

Przedsiębiorcy, zdaniem NIK, 
prowadzili często nieracjonalne 
wydobycie przy biernej postawie 
Ministra Środowiska. W ocenie 
NIK Minister nierzetelnie wypeł-
niał swoje obowiązki w zakresie 
nadzoru nad gospodarką zaso-
bami naturalnymi Polski. Nie za-
pewnił im odpowiedniej ochrony, 
bo w większym stopniu uwzględ-

niał bieżące interesy przedsię-
biorców niż długofalowe interesy 
Skarbu Państwa jako właściciela 
złóż. NIK wytyka, że minister śro-
dowiska zaakceptował dokumen-
ty spółek węglowych, przez które 
zasoby węgla w Polsce zmniejszy-
ły się o 2,5 mld ton (do 10,4 mld 
ton). 

Przedstawiciele spółek odpie-
rają zarzuty.

− Od 20 lat mówi się o tym, że 
górnictwo ma być efektywne, a jed-
nocześnie - jak wskazuje raport - 
chcielibyśmy wybrać każdą drobinę 
węgla, która jest zgromadzona w gó-
rotworze - powiedział Jacek Korski, 
wiceprezes Kompanii Węglowej.

Podobną opinię wyrażają tak-
że eksperci.

− Trudno sobie wyobrazić, że 
przedsiębiorca górniczy będzie pro-
wadził eksploatację nie dążąc do 
osiągnięcia zysku bo on przecież 
stwarza mu większe możliwości 
działania – uważa dr. Jerzy Kicki z 
AGH. 

Ale jednocześnie zwraca on 
uwagę na fakt, że niektóre przed-
siębiorstwa inwestują w eksploa-
tację cienkich pokładów.

− Należy się zastanowić dlacze-
go nie mając przymusu eksploatacji 
cienkich pokładów wzięli się za nie 
przede wszystkim ci którzy mają 
pieniądze. 

No właśnie, może jednak przy 
dobrej organizacji produkcji i 
sprzedaży można efektywnie wy-
dobywać węgiel także z cienkich 
pokładów.

Jacek Srokowski

Eksploatacja rabunkowa 
czy racjonalna?
Przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce złóż obecnie eksploatowanych oraz 
wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku. Bezpieczeństwu dostaw tego surowca 
energetycznego zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez 
przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

Happy Big Band
ORKIESTRA Rozrywkowa KHW SA KWK My-
słowice-Wesoła „Happy Big Band” pod dyrekcją 
Mirosława Kaszuby zdobyła 1 miejsce podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w 
Carnegie Hall w Nowym Jorku. Po przejściu eli-
minacji był to jedyny zespół z Europy startujący 
w tym festiwalu. Pozostałe były z Ameryki. Jury 
przyznało Orkiestrze 95 punktów na 100 możli-
wych do otrzymania. Tuż po ogłoszeniu wyniku 
gratulacje orkiestrze mógł złożyć osobiście wi-
ceprezes KHW Waldemar Mróz, który towarzy-
szył muzykom.

Wyjazd orkiestry nie byłby możliwy, gdyby 
nie pomoc finansowa Katowickiego Holdingu 
Węglowego. I to, że Holding wsparł muzyków 
z Mysłowic jest chwalebne, mimo że kondycja 
spółki jest beznadziejna. Dziwić jednak może 
obecność w Nowym Jorku wiceprezesa ds. pra-
cy, w sytuacji napiętych konfliktów społecznych 
w spółce. Przypomnijmy, że pracownicy nie 
otrzymali na czas czternastki, a w czasie gdy 

wiceprezes Mróz wylatywał zza ocean jedna z 
organizacji związkowych rozpoczęła okupację 
siedziby zarządu spółki. 

Waldemar Mróz, jak zapewniają przedstawi-
ciele spółki wyjechał do Nowego Jorku na włas-
ny koszt w ramach urlopu wypoczynkowego. 
Jednak o tym fakcie sporo osób w centrali KHW 
było mocno zaskoczonych.

− Ja słyszałem, że wyjeżdża w ważną de-
legację służbową – nie ukrywał zaskoczenia, 
a następnie rozbawienia jeden z pracowników 
centrali, który rzecz jasna chciał zachować ano-
nimowość. - No, ale cóż się dziwić, wiceprezes 
Mróz już od dłuższego czasu jest dyrygentem 
Holdingu. 

Waldemar Mróz wyjechał do Nowego Jorku 
w towarzystwie nie tylko muzyków, ale także 
grupy zaprzyjaźnionych osób. Wśród nich obec-
na była, według relacji świadków, Ewa Koźlik, 
szefowa spółki „Soltur” z Mysłowic (która nota-
bene była organizatorką tego wyjazdu). 

„Soltur” to spółka powstała na bazie działu so-
cjalnego kopalni „Mysłowice”, w czasie, gdy jej dy-
rektorem ds. pracy był Waldemar Mróz, ale więcej 
na temat przebojowej kariery Pani Ewy Koźlik i jej 
spółki „Soltur” przedstawimy w następnym wydaniu 
„Solidarności Górniczej”, bo to ciekawa historia na 
dłuższą opowieść. 

jac 

spory zbiorowe
w pigułceChcą z górników zrobić 

niewolników
SPOTKANIE związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem w spra-
wie planów prywatyzacyjnych wobec JSW zakończyło się bez rozstrzygnięć. Szef resortu wysłuchał postulatów organi-
zacji związkowych, a potem próbował udowadniać, że JSW będzie „upubliczniona”, nie sprywatyzowana.

największej organizacji związko-
wej działającej w Spółce.

Po środowym spotkaniu gór-
nicy z jastrzębskich kopalń mają 
prawo być wzburzeni. Wciąż nie 
wiedzą, co ich czeka, choć los ich 
zakładu pracy ma się rozstrzyg-
nąć w ciągu najbliższych miesięcy. 
W 2007 roku wypowiedzieli się 
przeciwko prywatyzacji, ale czy 
ktokolwiek może mieć pewność, 
że minister nie nazwie tamtego 
referendum „głosowaniem ludo-
wym” lub jakimś innym określe-
niem, po czym stwierdzi, że takie 
głosowanie rządu do niczego nie 
zobowiązuje?

Po bieżące informacje o przebiegu 
procesu prywatyzacyjnego JSW 
i działaniach związkowców w tej 
kwestii zapraszamy na stronę in-
ternetową górniczej „Solidarno-
ści”: www.solidarnoscgornicza.
org.pl

Marek Jurkowski

JASTRZĘBSKA 
SPÓŁKA 
WĘGLOWA SA
TRWAJącY wciąż spór zbiorowy ma 
charakter płacowy. Organizacje związko-
we działające w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej SA (JSW) powołały komitet prote-
stacyjno-strajkowy, który ma opracować 
harmonogram działań po fiasku mediacji 
w ramach płacowego sporu zbiorowego 
pomiędzy stroną społeczną a Zarządem 
JSW. Zarząd zgadza się na 10-procentowy 
wzrost wynagrodzeń pod warunkiem, że 
zostanie wprowadzony niekorzystny dla 
górników tzw. motywacyjny system płacy. 
Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się NSZZ 
„Solidarność” i pozostali związkowcy.

Drugi ze sporów dotyczył wysokości 
deputatu węglowego. Podpisane przez 
związkowców i przedstawicieli Zarządu 
JSW porozumienie gwarantuje pracow-
nikom Spółki spełniającym dotychczas 
kryteria uprawniające do 6 ton węgla de-
putat 8-tonowy od 1 stycznia 2011 roku.

KOMPANIA 
WĘGLOWA SA
ZWIąZKI zawodowe działające w Kom-
panii Węglowej SA (KW), powołując się 
na tryb przewidziany ustawą o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych, zażądały 
10-procentowej podwyżki wynagrodzeń 
w 2011 roku dla pracowników zakładów 
należących do KW. Ostatecznym termi-
nem realizacji postulatu, wyznaczonym 
Zarządowi Spółki przez stronę społeczną, 
jest 31 marca. Dokument o wszczęciu 
procedury sporu zbiorowego podpisali 
przedstawiciele wszystkich dwunastu 
kompanijnych organizacji związkowych.

LW „BOGDANKA” SA
PRZEDSTAWIcIELE organizacji związ-
kowych i Zarządu LW „Bogdanka” SA 
podpisali porozumienie kończące pła-
cowy spór zbiorowy. Miesięczny wzrost 
przeciętnej płacy w roku 2011 wyniesie 
na razie 3,5% i zostanie zrealizowany po-
przez wzrost stawek osobistego zaszere-
gowania o 6%. Po zakończeniu realizacji 
inwestycji udostępniającej nowe złoża 
węgla w Stefanowie strony mają się spot-
kać ponownie i - w zależności od sytuacji 
- negocjować podniesienie wskaźnika 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do 
4,5%.

POŁUDNIOWY 
KONCERN 
WĘGLOWY SA
PRZEcIąGAJącE się rozmowy płacowe 
w Południowym Koncernie Węglowym 
SA (PKW) sprawiły, że tamtejsza „So-
lidarność” weszła w spór zbiorowy z 
Zarządem Spółki. Związkowcy domaga-
ją się 10-procentowego wzrostu płacy 
zasadniczej - w tym stawek osobistego 
zaszeregowania i stawek zaszeregowa-
nia roboty - od 1 maja 2011 roku oraz 
wyrównania premii bazowej i nadwyżki 
akordowej pracownikom Zakładu Górni-
czego „Janina” do poziomu obowiązują-
cego w Zakładzie Górniczym „Sobieski”. 
Strona społeczna wyznaczyła kierowni-
ctwu Spółki termin realizacji żądań na 6 
kwietnia. Jeśli postulaty nie zostaną speł-
nione do tego czasu, Zakładowa Organi-
zacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” 
PKW SA zapowiada podjęcie dalszych 
kroków przewidzianych ustawą ze straj-
kiem włącznie.

MJ

raport nik
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23 podatek dla górnictwa!
POŁąCZONE komisje sejmowe gospodarki, ochrony środowiska i samorządu terytorialnego w trakcie posiedzenia 24 
lutego wykreśliły z rządowego projektu przepis mówiący o tym, że podziemne wyrobiska górnicze i znajdujące się w 
nich instalacje i urządzenia nie są budowlami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Jeśli Parlament przegłosuje 
poprawkę górnictwo czeka katastrofa finansowa!

Jakoś trzeba zakopać tę dziurę...
Posłanka Danuta Pietraszewska proponując niekorzystny dla kopalń podatek od wyrobisk  podziemnych chce w pewien 
sposób zasypać dziurę, jaką w budżecie Rudy Śląskiej zrobiła jej ekipa.

Od kilku lat toczy się spór 
prawny pomiędzy przedstawicie-
lami gmin górniczych a przedsię-
biorstwami wydobywczymi, o to 
czy samorządom należy się po-
datek od tzw. budowli podziem-
nych, czyli wyrobisk górniczych. 
Zdaniem samorządowców wyro-
bisko to „budowla” w rozumieniu 
ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. Przedsiębiorcy mają 
odmienne zdanie. 

Przedstawiciele gmin powołu-
ją się na przepisy ustawy z 2003 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych 
według której pojęcie „budowla” 
(kluczowe z punktu widzenia te-
matu) należy rozumieć tak, jak 
w prawie budowlanym. Niestety, 
prawo budowlane nie definiuje 
pojęcia „budowla”, tylko posłu-
guje się wyłącznie przykładowym 
wyliczeniem różnych obiektów 
(nie mających nic wspólnego z 
podziemnymi wyrobiskami gór-
niczymi), przewidując dalej, że 
budowlami są również „inne...” 
(obiekty, które nie zostały wymie-
nione w ustawie). Oznacza to, że  
definicja „budowli” przewidziana 

w prawie budowlanym nie pozwa-
la na dokładne ustalenie, co jest 
taką „budowlą”, a w konsekwen-
cji co mogłoby być przedmiotem 
wspomnianego podatku. Mało 
tego, prawo budowlane mówi o 
trwałym związaniu z gruntem, 
podczas gdy wyrobiska górnicze, 
z natury rzeczy mają charak-
ter tymczasowy, a już w żaden 
sposób ustawa nie odnosi się do 
maszyn i urządzeń znajdujących 
się w wyrobiskach, podczas gdy 
część samorządowców chciałaby 
opodatkować podatkiem budow-
lanym także kombajny górnicze.

Niestety, brak jasnej definicji 
spowodował, że sądy administra-
cyjne zaczęły wydawać negatywne 
wyroki dla górnictwa na podsta-
wie przepisów z 2003 r. Jednak 1 
czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwicach 
stwierdził, że analizowane prze-
pisy są niejasne, nieczytelne i nie 
można na ich podstawie rozstrzy-
gać o obowiązku podatkowym. 
WSA skierował więc zapytanie 
prawne do Trybunału Konstytu-
cyjnego w zakresie zbadania, czy 

analizowane przepisy są zgodne z 
ustawą zasadniczą. Rozstrzygnię-
cia TK jeszcze nie ma. Niezależnie 
od tego ustawodawca postanowił 
ten problem naprawić w w nowej 
wersji prawa geologicznego i gór-
niczego. Podkomisja sejmowa, 
która pod przewodnictwem po-
sła Jana Rzymełki przygotowała 
wersję tego dokumentu pod ob-
rady plenarne Sejmu (stał się on 
jednocześnie projektem rządo-
wym). Jednym z kluczowych jego 
rozwiązań była rezygnacja z po-
bieranego na rzecz gmin podatku 
od wyrobisk górniczych. 

Jednak podczas wspomniane-
go posiedzenia połączonych ko-
misji gospodarki, ochrony środo-
wiska i samorządu terytorialnego 
na wniosek posłanki PO z Rudy 
Śląskiej, Danuty Pietraszewskiej 
posłowie wykreślili przepis mó-
wiący o tym, że podziemne wyro-
biska górnicze i znajdujące się w 
nich instalacje i urządzenia nie są 
budowlami w rozumieniu przepi-
sów prawa budowlanego, więc sy-
tuacja wróciła do status quo. 

Zwolennicy podatku od wyro-

bisk bagatelizują problem wska-
zując, że podatek ten wynosić 
będzie zaledwie ok. 85 groszy od 
tony wydobytego węgla, według 
Biura Analiz Sejmowych. Jed-
nak według szacunku Górniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, 
hipotetyczne objęcie podatkiem 
od nieruchomości podziemnych 
wyrobisk górniczych w rozumie-
niu definicji z wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 3 lute-
go 2006 r., kosztowałoby górni-
ctwo około 1 mld złotych. Chodzi 
o kwoty bieżące i zaległe. 

Według wyliczeń Kompanii 
Węglowej tylko ta jedna spółka 
co roku będzie płacić 72 mln zł 
nowego podatku. 23 już podatku 
jakim obciążone jest górnictwo! 

− W ostatnich 10 latach 
górnictwo wniosło do budżetu 
państwa prawie 59 mld złotych, 
natomiast w rozmaitych posta-
ciach dotacji otrzymało z powro-
tem nieco ponad 8,1 mld złotych 
– wylicza Janusz Olszowski, pre-
zes GIPH.

Pietraszewska zapowiada, że 
jeśli Sejm przyjmie jej popraw-

kę, to w drugiej kolejności zadba 
o to, by zapis o podatku od pod-
ziemnych urządzeń znalazł się też 
w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych. - Wtedy wszystko bę-
dzie jasne - zapowiada posłanka.

Pietraszewska ma bowiem 
świadomość, że nawet gdy Sejm 
przyjmie znowelizowane Prawo 
górnicze i geologiczne wciąż głos 
w sprawie będzie miał Trybunał 
Konstytucyjny. 

Na gruncie parlamentarnym 
sprawa wydaje się być przesą-
dzona. Mimo próśb górniczych 
central związkowych wystosowa-
nych do wszystkich klubów parla-
mentarnych dotyczących konsul-
tacji, doszło do spotkań jedynie z 
klubami PiS, PJN i SLD. Jedynie 
PiS opowiedział się po stronie 
górników, choć zachowanie nie-
których posłów tej formacji pod-
czas posiedzenia połączonych 
komisji 24 lutego też pozostawia 
wiele do życzenia (śląska posłan-
ka Izabela Kloc wstrzymała się od 
głosowania).

Jacek Srokowski

Śląscy posłowie, którzy 24 lutego głosowali za podatkiem od wyrobisk oraz ci, którzy wstrzymali się od głosu. Teraz głos należy do ciebie!

− GMINOM brakuje pieniędzy, a po-
datki to ich dochody. Nie widzę powo-
du, by kopalnie były traktowane lepiej 
kosztem gmin i ich mieszkańców – uci-
na sprawę kontrowersyjnego podatku 
posłanka Danuta Pietraszewska.

Pietraszewska wie co mówi, w 
latach 2002-2005 była wiceprezyden-
tem Rudy Śląskiej (w ekipie prezydenta 

Andrzeja Stani), jednego z najbardziej 
zadłużonych miast w Polsce. W 2009 
roku, kiedy  Rudą Śląska rządził jesz-
cze Stania miasto przekroczyło nie-
bezpieczną granicę 50 proc., określa-
jącą poziom zobowiązań finansowych 
w stosunku do rocznego budżetu.  

Dziś zadłużenie Rudy Śląskiej z 
tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 

wynosi ponad 200 mln zł (na koniec 
ubiegłego roku była to kwota 206 mln 
zł), co wobec wysokości rocznego 
budżetu miasta – 471 mln zł, napawa 
obecnych włodarzy miasta ogromnym 
niepokojem. Niezapłacone faktury za 
ubiegły rok z tytułu dostaw i usług 
to 56 mln zł, w tym 21 mln zł to tzw. 
zobowiązania wymagalne, których ter-

min płatności już minął. 
Jedno z najbardziej zadłużonych 

polskich miast nie bacząc na wszyst-
ko zafundowało sobie budowę luksu-
sowego aquaparku (podobny do tego, 
który stoi pod Berlinem). Inwestorem 
jest firma prywatna. Za to gmina porę-
czyła 230 milionów złotych kredytu na 
budowę parku wodnego, który według 

Przyjęta w lipcu 2007 r. stra-
tegia głosi, że celem polityki pań-
stwa w stosunku do sektora gór-
nictwa jest racjonalne, efektywne 
gospodarowanie złożami węgla 
znajdującymi się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby 
zasoby te służyły kolejnym poko-
leniom Polaków. To zostało zapi-
sane i obowiązuje do dzisiaj. Dalej 
czytamy w strategii, że dzięki za-
sobom węgla kamiennego w Pol-
sce mają być realizowane między 
innymi takie cele jak: zapewnie-
nie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju, utrzymanie konku-
rencyjności polskiego górnictwa, 
zapewnienie stabilnych dostaw 
węgla kamiennego na rynek kra-
jowy i zagraniczny oraz rozwój 
nowoczesnych technologii w gór-
nictwie. Należy powiedzieć jasno 
i wyraźnie: Nie da się tych celów i 
założeń zrealizować bez pewnych 
nakładów na inwestycje w sekto-
rze górniczym. 

Warto zauważyć, że od 2008 
roku nie udało się zrealizować za-
łożonych  planów inwestycji, a roz-
bieżność między wykonaniem a pla-
nem wynosiła za każdym razem nie 
mniej niż paręset milionów. Z infor-
macji uzyskanych w Departamencie 
Górnictwa wynika, że według Pla-
nów Techniczno-Ekonomicznych na 
rok 2010 planowana wielkość inwe-
stycji dla spółek węglowych wynosi-
ła 2 210 mln zł, a poniesione nakłady 

inwestycyjne wyniosły 2003,2 mln 
zł. Różnica jaką możemy zauważyć 
pomiędzy planem a jego realizacją 
w przypadku nakładów inwestycyj-
nych jest dość znacząca, bo wynosi 
ponad 200 mln zł. Podobna sytua-
cja ma miejsce jeśli chodzi o wydo-
bycie, bowiem w zeszłym roku plan 
zakładał wydobycie około 76 mln 
ton węgla, natomiast zrealizowano 
około 70 mln ton. 

Na garnuszku państwa? 
Często słyszymy zdanie: górni-

ctwo jest utrzymywane przez pań-
stwo. Chcę dobitnie stwierdzić, że 
nie jest to prawdą. W zeszłym roku 
spółki działające w górnictwie wę-
gla kamiennego razem (spółki pro-
dukcyjne i spółka restrukturyza-
cyjna) wpłaciły 99,99 % należnych 
płatności z tytułu zobowiązań 
publiczno-prawnych, a wynosiły 
one 7,208 993 mln zł. Są to środ-
ki przekazane między innymi do 
ZUS, Funduszu Pracowniczego, 
PFRON, wpłaty do budżetu pań-
stwa i wszelkie inne świadczenia 
należne do zapłacenia przez ten 
sektor. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że górnictwo prawie w 100% reali-
zuje zobowiązania w stosunku do 
budżetu państwa i instytucji pań-
stwowych. Natomiast nie można 
tego powiedzieć biorąc pod uwagę 
zobowiązania w stosunku do kon-
trahentów, ponieważ tutaj poja-
wiają się faktycznie, w niektórych 

podmiotach, paromiesięcznezale-
głości z wypłatami. 

Wobec powyższego z całą pew-
nością nie można postawić tezy, 
że to budżet państwa utrzymuje 
branżę górniczą. Należy jednak 
zauważyć, że aby górnictwo mogło 
się rozwijać musi być bezwzględ-
nie prowadzona aktywna polityka 
rządu w stosunku do tej branży. 
Przez aktywną politykę rozumiem 
politykę przychylną, sprzyjającą 
– nie tylko w strategicznych za-
łożeniach, ale i idących za tym 
konkretnych, wspierających ten 
sektor działaniach finansowych. 
Jeśli bowiem, tak jak czytamy w 
założeniach: węgiel kamienny jest 
podstawowym surowcem z punk-
tu widzenia niezależności i suwe-
renności energetycznej naszego 
kraju – należy branżę górniczą 
wspierać, a nie obarczać dodatko-
wymi obciążeniami finansowymi. 
W tym kontekście co najmniej 
dziwi pojawiający się pomysł, aby 
górnictwo obciążyć dodatkowym 
świadczeniem finansowym w po-
staci opłat za wyrobiska, czyli za 
nieruchomości znajdujące się pod 
ziemią. To nie jest dobry pomysł.  

Obecnie trwa dyskusja nad pro-
jektem ustawy „Prawo geologiczne 
i górnicze”, która ma wprowadzić 
właśnie obciążenie podatkowe 
związane z wyrobiskami. Prawo i 
Sprawiedliwość nie popiera dodat-
kowego opodatkowania wyrobisk. 

Jesteśmy za zwiększeniem środ-
ków na inwestycje w górnictwie. 
Dlatego też w drugim czytaniu 
wspomnianej ustawy posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości zgłoszą 
poprawkę, wycofującą możliwość 
opodatkowania podziemnych wy-
robisk podatkiem od nieruchomo-
ści. W praktyce losy proponowanej 
poprawki zależeć będą od posłów 
PSL. Bez ich poparcia zapis ten nie 
zostanie przegłosowany, bo z tego 
co mi wiadomo na dzisiaj, zarów-
no kluby SLD, jak i PJN skłaniają 
się do poparcia poprawki, zaś po-
słowie PO są jej przeciwni.

„Halemba” na odstrzał! 
Jako poseł z Rudy Śląskiej, któ-

ry między innymi jest zaangażowa-
ny w sprawy górnictwa i energetyki,  
chcę stwierdzić, że dodatkowe ob-
ciążenie fiskalne będzie miało dla 
sektora górnictwa węgla kamien-
nego negatywny skutek. Popatrz-
my na to z perspektywy chociażby 
gminy Ruda Śląska, gdzie obecnie 
wprowadzany jest program na-
prawczy związany z kopalnią Ha-
lemba. Należy zauważyć, że wspo-
mniane zapisy mogą kolejny raz 
dać pretekst do tego, aby podnosić 
kwestię zagrożenia dotyczącego 
funkcjonowania tej kopalni. Trze-
ba zaznaczyć, że we wspomnianym 
zakładzie górniczym pracuje około 
5 tysięcy ludzi. I tutaj rodzi się bar-
dzo konkretne pytanie: co stanie się 

dalej z pracownikami tej kopalni? 
Należy się naprawdę zastanowić i 
przeanalizować: jakie będą skutki 
ekonomiczne wprowadzenia dodat-
kowych obciążeń podatkowych dla 
kopalń, jak decyzja ta przełoży się 
na dalszy rozwój branży górnictwa 
węgla kamiennego, jak wpłynie na 
miejsca pracy w samym górnictwie 
węgla kamiennego, jak również w 
firmach, które współpracują z gór-
nictwem? I wreszcie pytanie bodaj 
najważniejsze: Jaki wpływ będzie 
miała na bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski? 

Obecna sytuacja w Japonii, 
choć poprzez tragiczność wydarzeń 
wyjątkowa, wymusza pytanie o to, 
czy rządowe plany oparcia energe-
tyki polskiej o elektrownie atomowe 
jest właściwa? Odpowiedzialność 
wymaga rozsądnej i wyważonej 
dyskusji na ten temat. Wielu eks-
pertów bowiem, nie tylko w Polsce, 
ale i na całym świecie podkreśla, że 
najbardziej bezpiecznym surowcem 
energetycznym jest węgiel kamien-
ny. Węgiel który mamy, a z którego 
wspierania się wycofujemy. Jaka 
więc powinna być energetyczna 
przyszłość Polski? Na to pytanie 
powinni odpowiedzieć sobie wszy-
scy parlamentarzyści, osoby mające 
wpływ na rozwój polskiej energety-
ki i rozwój polskiego górnictwa. 

Grzegorz Tobiszowski,                    
poseł na Sejm RP

Danuta Pietraszewska i Andrzej 
Stania – team doskonały.

samorząd. jak po doprowadziło rudę Śląską do ruiny
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23 podatek dla górnictwa!
POŁąCZONE komisje sejmowe gospodarki, ochrony środowiska i samorządu terytorialnego w trakcie posiedzenia 24 
lutego wykreśliły z rządowego projektu przepis mówiący o tym, że podziemne wyrobiska górnicze i znajdujące się w 
nich instalacje i urządzenia nie są budowlami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Jeśli Parlament przegłosuje 
poprawkę górnictwo czeka katastrofa finansowa!

Jakoś trzeba zakopać tę dziurę...
Posłanka Danuta Pietraszewska proponując niekorzystny dla kopalń podatek od wyrobisk  podziemnych chce w pewien 
sposób zasypać dziurę, jaką w budżecie Rudy Śląskiej zrobiła jej ekipa.

− GMINOM brakuje pieniędzy, a po-
datki to ich dochody. Nie widzę powo-
du, by kopalnie były traktowane lepiej 
kosztem gmin i ich mieszkańców – uci-
na sprawę kontrowersyjnego podatku 
posłanka Danuta Pietraszewska.

Pietraszewska wie co mówi, w 
latach 2002-2005 była wiceprezyden-
tem Rudy Śląskiej (w ekipie prezydenta 

Andrzeja Stani), jednego z najbardziej 
zadłużonych miast w Polsce. W 2009 
roku, kiedy  Rudą Śląska rządził jesz-
cze Stania miasto przekroczyło nie-
bezpieczną granicę 50 proc., określa-
jącą poziom zobowiązań finansowych 
w stosunku do rocznego budżetu.  

Dziś zadłużenie Rudy Śląskiej z 
tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 

wynosi ponad 200 mln zł (na koniec 
ubiegłego roku była to kwota 206 mln 
zł), co wobec wysokości rocznego 
budżetu miasta – 471 mln zł, napawa 
obecnych włodarzy miasta ogromnym 
niepokojem. Niezapłacone faktury za 
ubiegły rok z tytułu dostaw i usług 
to 56 mln zł, w tym 21 mln zł to tzw. 
zobowiązania wymagalne, których ter-

min płatności już minął. 
Jedno z najbardziej zadłużonych 

polskich miast nie bacząc na wszyst-
ko zafundowało sobie budowę luksu-
sowego aquaparku (podobny do tego, 
który stoi pod Berlinem). Inwestorem 
jest firma prywatna. Za to gmina porę-
czyła 230 milionów złotych kredytu na 
budowę parku wodnego, który według 

Przyjęta w lipcu 2007 r. stra-
tegia głosi, że celem polityki pań-
stwa w stosunku do sektora gór-
nictwa jest racjonalne, efektywne 
gospodarowanie złożami węgla 
znajdującymi się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby 
zasoby te służyły kolejnym poko-
leniom Polaków. To zostało zapi-
sane i obowiązuje do dzisiaj. Dalej 
czytamy w strategii, że dzięki za-
sobom węgla kamiennego w Pol-
sce mają być realizowane między 
innymi takie cele jak: zapewnie-
nie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju, utrzymanie konku-
rencyjności polskiego górnictwa, 
zapewnienie stabilnych dostaw 
węgla kamiennego na rynek kra-
jowy i zagraniczny oraz rozwój 
nowoczesnych technologii w gór-
nictwie. Należy powiedzieć jasno 
i wyraźnie: Nie da się tych celów i 
założeń zrealizować bez pewnych 
nakładów na inwestycje w sekto-
rze górniczym. 

Warto zauważyć, że od 2008 
roku nie udało się zrealizować za-
łożonych  planów inwestycji, a roz-
bieżność między wykonaniem a pla-
nem wynosiła za każdym razem nie 
mniej niż paręset milionów. Z infor-
macji uzyskanych w Departamencie 
Górnictwa wynika, że według Pla-
nów Techniczno-Ekonomicznych na 
rok 2010 planowana wielkość inwe-
stycji dla spółek węglowych wynosi-
ła 2 210 mln zł, a poniesione nakłady 

inwestycyjne wyniosły 2003,2 mln 
zł. Różnica jaką możemy zauważyć 
pomiędzy planem a jego realizacją 
w przypadku nakładów inwestycyj-
nych jest dość znacząca, bo wynosi 
ponad 200 mln zł. Podobna sytua-
cja ma miejsce jeśli chodzi o wydo-
bycie, bowiem w zeszłym roku plan 
zakładał wydobycie około 76 mln 
ton węgla, natomiast zrealizowano 
około 70 mln ton. 

Na garnuszku państwa? 
Często słyszymy zdanie: górni-

ctwo jest utrzymywane przez pań-
stwo. Chcę dobitnie stwierdzić, że 
nie jest to prawdą. W zeszłym roku 
spółki działające w górnictwie wę-
gla kamiennego razem (spółki pro-
dukcyjne i spółka restrukturyza-
cyjna) wpłaciły 99,99 % należnych 
płatności z tytułu zobowiązań 
publiczno-prawnych, a wynosiły 
one 7,208 993 mln zł. Są to środ-
ki przekazane między innymi do 
ZUS, Funduszu Pracowniczego, 
PFRON, wpłaty do budżetu pań-
stwa i wszelkie inne świadczenia 
należne do zapłacenia przez ten 
sektor. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że górnictwo prawie w 100% reali-
zuje zobowiązania w stosunku do 
budżetu państwa i instytucji pań-
stwowych. Natomiast nie można 
tego powiedzieć biorąc pod uwagę 
zobowiązania w stosunku do kon-
trahentów, ponieważ tutaj poja-
wiają się faktycznie, w niektórych 

podmiotach, paromiesięcznezale-
głości z wypłatami. 

Wobec powyższego z całą pew-
nością nie można postawić tezy, 
że to budżet państwa utrzymuje 
branżę górniczą. Należy jednak 
zauważyć, że aby górnictwo mogło 
się rozwijać musi być bezwzględ-
nie prowadzona aktywna polityka 
rządu w stosunku do tej branży. 
Przez aktywną politykę rozumiem 
politykę przychylną, sprzyjającą 
– nie tylko w strategicznych za-
łożeniach, ale i idących za tym 
konkretnych, wspierających ten 
sektor działaniach finansowych. 
Jeśli bowiem, tak jak czytamy w 
założeniach: węgiel kamienny jest 
podstawowym surowcem z punk-
tu widzenia niezależności i suwe-
renności energetycznej naszego 
kraju – należy branżę górniczą 
wspierać, a nie obarczać dodatko-
wymi obciążeniami finansowymi. 
W tym kontekście co najmniej 
dziwi pojawiający się pomysł, aby 
górnictwo obciążyć dodatkowym 
świadczeniem finansowym w po-
staci opłat za wyrobiska, czyli za 
nieruchomości znajdujące się pod 
ziemią. To nie jest dobry pomysł.  

Obecnie trwa dyskusja nad pro-
jektem ustawy „Prawo geologiczne 
i górnicze”, która ma wprowadzić 
właśnie obciążenie podatkowe 
związane z wyrobiskami. Prawo i 
Sprawiedliwość nie popiera dodat-
kowego opodatkowania wyrobisk. 

Jesteśmy za zwiększeniem środ-
ków na inwestycje w górnictwie. 
Dlatego też w drugim czytaniu 
wspomnianej ustawy posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości zgłoszą 
poprawkę, wycofującą możliwość 
opodatkowania podziemnych wy-
robisk podatkiem od nieruchomo-
ści. W praktyce losy proponowanej 
poprawki zależeć będą od posłów 
PSL. Bez ich poparcia zapis ten nie 
zostanie przegłosowany, bo z tego 
co mi wiadomo na dzisiaj, zarów-
no kluby SLD, jak i PJN skłaniają 
się do poparcia poprawki, zaś po-
słowie PO są jej przeciwni.

„Halemba” na odstrzał! 
Jako poseł z Rudy Śląskiej, któ-

ry między innymi jest zaangażowa-
ny w sprawy górnictwa i energetyki,  
chcę stwierdzić, że dodatkowe ob-
ciążenie fiskalne będzie miało dla 
sektora górnictwa węgla kamien-
nego negatywny skutek. Popatrz-
my na to z perspektywy chociażby 
gminy Ruda Śląska, gdzie obecnie 
wprowadzany jest program na-
prawczy związany z kopalnią Ha-
lemba. Należy zauważyć, że wspo-
mniane zapisy mogą kolejny raz 
dać pretekst do tego, aby podnosić 
kwestię zagrożenia dotyczącego 
funkcjonowania tej kopalni. Trze-
ba zaznaczyć, że we wspomnianym 
zakładzie górniczym pracuje około 
5 tysięcy ludzi. I tutaj rodzi się bar-
dzo konkretne pytanie: co stanie się 

dalej z pracownikami tej kopalni? 
Należy się naprawdę zastanowić i 
przeanalizować: jakie będą skutki 
ekonomiczne wprowadzenia dodat-
kowych obciążeń podatkowych dla 
kopalń, jak decyzja ta przełoży się 
na dalszy rozwój branży górnictwa 
węgla kamiennego, jak wpłynie na 
miejsca pracy w samym górnictwie 
węgla kamiennego, jak również w 
firmach, które współpracują z gór-
nictwem? I wreszcie pytanie bodaj 
najważniejsze: Jaki wpływ będzie 
miała na bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski? 

Obecna sytuacja w Japonii, 
choć poprzez tragiczność wydarzeń 
wyjątkowa, wymusza pytanie o to, 
czy rządowe plany oparcia energe-
tyki polskiej o elektrownie atomowe 
jest właściwa? Odpowiedzialność 
wymaga rozsądnej i wyważonej 
dyskusji na ten temat. Wielu eks-
pertów bowiem, nie tylko w Polsce, 
ale i na całym świecie podkreśla, że 
najbardziej bezpiecznym surowcem 
energetycznym jest węgiel kamien-
ny. Węgiel który mamy, a z którego 
wspierania się wycofujemy. Jaka 
więc powinna być energetyczna 
przyszłość Polski? Na to pytanie 
powinni odpowiedzieć sobie wszy-
scy parlamentarzyści, osoby mające 
wpływ na rozwój polskiej energety-
ki i rozwój polskiego górnictwa. 

Grzegorz Tobiszowski,                    
poseł na Sejm RP

Jaka przyszłość dla 
branży górniczej?

SYTUACJA górnictwa w naszym kraju jaka wyłania się z zaprezentowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Informacji o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego w 2010 roku” roku budzi niepokój. Na domiar złego partia rządząca dąży do wprowadzenia dodatkowego 
obciążenia podatkowego dla górnictwa. Rodzi się pytanie: Jak wpłynie to na polskie górnictwo? – odpowiedź jest jednoznaczna i prosta 
– źle. Jest to tym bardziej kuriozalne, że stoi w sprzeczności z zapisami przyjętymi przez rząd i zapisanymi w strategiach dla górnictwa.

ekspertów nie ma szans na generowa-
nie zysków. 

12 mln złotych, które miasto 
wydało pod koniec rządów Stani na 
budowę nowego rynku, to przy tym 
pikuś. 

Na liście nieprzemyślanych wy-
datków są też takie kwiatki jak Mię-
dzynarodowy Instytut Dialogu i Tole-
rancji im. Jana Karskiego. Prezydent 
Stania, podczas pobytu w Stanach 
Zjednoczonych poznał Kaję Mirecką-
Ploss, ostatnią towarzyszkę życia 
Jana Karskiego, legendarnego kuriera 
podziemnego państwa polskiego w 
czasie wojny. Po powrocie powołał In-
stytut, choć wielu mieszkańców mia-
sta pytało, co Karski ma wspólnego 
z Rudą Śląską. Teraz ma, bo remont 

siedziby Instytutu kosztował gminę 2 
mln zł. W Walnym Zgromadzeniu Fun-
datorów Instytutu zasiada... Danuta 
Pietraszewska,

posłanka PO. Czym się zajmuje 
Instytut, nikt nie wie.

Obecnej prezydent Rudy Śląskiej, 
Grażynie Dziedzic fanaberie jej po-
przedników spędzają sen z powiek. 

− To będzie kadencja zaciska-
nia pasa. Musimy zrobić wszystko, by 
nie pogłębiać zadłużenia – oświad-
czyła pani prezydent. -  Myślę, że mój 
poprzednik nie powinien tylu osób 
przyjmować do urzędu, bo to spowo-
dowało również zagrożenie dla budże-
tu miasta. Teraz ja stoję przed trudną 
decyzją zwalniania tych ludzi.

W Urzędzie Miasta zwolniono 51 

spośród ponad 700 zatrudnionych tam 
osób (gdy Stania obejmował Urząd 
wraz z Pietraszewską zatrudnionych 
było w nim ok. 300 osób), oszczęd-
ności z tego tytułu to ok. 900 tys. zł. 
łącznie zwolnienia we wszystkich jed-
nostkach miejskich mają dać w tym 
roku ok. 3 mln zł oszczędności. Po-
nadto sprzedano droższy samochód 
służbowy, co pozwoli rocznie oszczę-
dzić 120 tys. zł, władze miasta zrezyg-
nowały też z usług firmy zewnętrznej, 
powierzając ochronę urzędu Straży 
Miejskiej. Zmienia się dotychczasowy 
sposób doręczania korespondencji, 
nieobsadzone pozostaje stanowisko 3. 
zastępcy prezydenta. Reorganizacja w 
Urzędzie Miasta obejmuje zmniejsze-
nie liczby komórek organizacyjnych 

i komórek kierowniczych. Weryfi-
kowane są też zasady zatrudniania i 
wynagradzania zarządów spółek i rad 
nadzorczych miejskich spółek, np. ich 
prezesi mają już nie zarabiać więcej 
niż prezydent.

Ogromnego deficytu miasta nie 
spowodowały kopalnie, wręcz prze-
ciwnie. Wpływy z górnictwa i otocze-
nia to blisko połowa budżetu Rudy Ślą-
skiej. Danuta Pietraszewska powinna 
zresztą to dobrze wiedzieć. 

Podatek od wyrobisk górniczych 
ma pomóc zamaskować niefrasobli-
wość i nieodpowiedzialność wielu in-
nych samorządowców na Śląsku.

Jakub Michalski

samorząd. jak po doprowadziło rudę Śląską do ruiny



� fakty, opinie
znalezione w internecie

OFEnsywa propagandowa 
Głębokiego Reformatora
- Chcę spróbować przekonać państwa, że mój rząd przeprowadza głębokie reformy. Być może jednym z podstawowych grzechów 
mojej ekipy jest to, że nie potrafimy się z tym przebić do opinii publicznej - pisze w Gazecie Wyborczej Donald Tusk.
MinisTersTWO Propagandy 
doszło do wniosku, że jedynym 
ratunkiem dla tonącej Platformy 
i jej wodza będzie propaganda 
sukcesu. Wynalazek ten wpraw-
dzie nie jest nowy, gdyż cuchnie 
komuną, że nie wspomnę o pro-
pagandzie Goebbelsa. Ale tonący 
chwyta się wszystkiego, co jest 
pod ręką. Tusk zaś nie ma już 
niczego pod ręką poza propagan-
dą, gdyż sztandarowy pomysł na 
rządzenie - czyli straszenie PiS-
em - już nie przebija się do opinii 
publicznej. Tusk więc zamierza 
przebić się do społeczeństwa głę-
bokimi reformami, które właśnie 
przeprowadza.

Premier buja w obłokach
Jak głęboko sięga ręka Tuska 

w reformy, wie już nieomal każdy, 
kto w 2007 roku nabrał się na ceny 
kurczaków, jabłek, chleba i benzy-
ny. Ale nie wystarczy już sięgać do 
portfeli i kieszeni społeczeństwa 
- teraz Tusk zamierza poszperać i 
w reformach. Tusk, jako produkt 
propagandy sukcesu i cudów, któ-
re nam stworzył, dość niechętnie 
wraca do swoich obietnic z 2007 
roku, które spisał na tekturowych 
tablicach. Obietnice cudów Tusk 
dzisiaj sprowadza do marzeń ma-
łego chłopca: - Miałem i mam 
proste marzenia. Mówiłem o tym, 
kiedy obejmowałem funkcję pre-
miera i także wcześniej, wiele razy. 
Marzyłem o tym, żeby doczekać 
czasów, w których największym 
narodowym wyzwaniem będzie 
podniesienie poziomu życia pol-
skiej rodziny. Tylko tyle i aż tyle - 
pisze Głęboki Reformator.

Niestety, marzenia Tuska o 
cudach prysły jak bańka mydlana, 
co nie oznacza, że Tusk nie będzie 
się chwalić głębokimi reforma-
mi - tak jak mały chłopiec chwali 
się tym, że już nie sika w majtki. 
Bo ten starszawy chłopiec, który 
został premierem tylko dlatego, 
że miał marzenia, nadal jest ode-
rwany od realnego życia, zwie-
rzając się GW: Polakom należy 
się „trochę europejskiej normal-
ności” i wyzwaniem dla kraju nie 
jest już „walka o byt”, lecz rozwój 
i „budowanie dostatku”… A więc 
Tusk nadal buja w obłokach Ma-
chu Picchu, nazywając codzienną 
egzystencję Polaków już nie „wal-
ką o byt” lecz „budowaniem do-
statku”! Tusk nie odszedł więc za 
daleko od marzeń małego chłopca 
z 2007 roku, bredząc dzisiaj o „eu-
ropejskiej normalności” (zapewne 
ŕ la TVP) i „budowaniu dostatku” 
- dzięki głębokim reformom w 
dziedzinie VAT i OFE.

Wszystkie podatki w górę
Przypomnijmy temu starze-

jącemu się gwałtownie chłopcu, 
który nadal jest premierem RP, 
że od czasu gdy premierem został, 
podwyższone zostały wszystkie 
podatki - włącznie z podatkiem 

PIT! Przecież to rząd Głębokiego 
Reformatora zamroził progi po-
datkowe, co przy gwałtownie ros-
nącej inflacji oznacza, że Polacy 
dzisiaj zarabiają średnio mniej, 
niż wtedy gdy Tusk zaczął reali-
zować swoje chłopięce marzenia. 
Tylko w ubiegłym roku wzrost 
inflacji w stosunku do ub. roku o 
3,8 procent pożarł wzrost śred-
nich płac, a w przypadku osób 
na zasiłkach - doprowadził do 
dalszej pauperyzacji emerytów i 
rencistów. A ten proces dzieje się 
od 2008 roku i rok po roku! Prze-
cież tylko wzrost cen żywności o 
4,8 procent w stosunku do ubie-
głego roku oznacza powrót biedy 
do wielu rodzin, zwłaszcza wielo-
dzietnych i samotnych matek.

Brednie Tuska o „rozwoju” i 
„budowaniu dostatku” Polaków - to 
nie wynik zaćmienia umysłu sta-
rzejącego się chłopca. To rezultat 
życia Tuska zupełnie w innym świe-
cie, niż żyją Polacy. Nie da się tego 
życia ocenić z perspektywy rządo-
wego BMW, które krąży z Tuskiem 
pomiędzy ul. Parkową a stadionem 
Legii lub lotniskiem wojskowym. 
Tusk nie musi czekać kilka miesię-
cy na wyleczenie kontuzji kolana po 
starciu ze Schetyną, tak jak czekają 
na zabieg zwyczajni Polacy, którym 
Tusk właśnie zamyka 491 przychod-
ni - oczywiście, w ramach „europej-
skiej normalności”.

POstępowa dziura            
budżetowa

Inauguracja propagandy suk-
cesu PO na łamach GW, przezna-
czona jest zapewne dla komplet-
nych idiotów, którzy stanowią 
tzw. żelazny elektorat Głębokiego 
Reformatora. Bo tylko kompletny 
idiota nie dostrzega, że Tusk - w 
ramach swoich głębokich reform 
- sięga właśnie kolejny raz do kie-
szeni Polaków, tym razem nacjo-
nalizując składki OFE po to, aby 
zapchać nimi dziurę budżetową. 
Ale wierny wyborca PO wie, że 
dziura Tuska jest dziurą postępo-
wą - rezultatem głębokich reform 
Tuska, dzięki którym przestaliśmy 
już walczyć o byt, „budując dosta-
tek” i „europejską normalność”. 
Warto więc za tow. Gomułką po-
dać parę cyfr, które udowodnią 
niedowiarkom, jaki to dostatek 
zawdzięczamy Tuskowi.

Polak:Niemiec 2300 zł: 
3093 euro

Według opublikowanego w 
ubiegłym roku raportu „Praca 
Polska 2010” aż 43,6 proc. Po-
laków zarabia poniżej 75 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia, a 
65,4 proc. - poniżej przeciętnego 
wynagrodzenia brutto w gospo-
darce narodowej. Jak napisano w 
raporcie, 10 proc. najlepiej zara-
biających Polaków pobiera pensje 
o niemal 800 proc. wyższą od 10 
proc. osób z najniższymi docho-
dami. Rozpiętość płac jest więc 

ogromna. A to wpływa na staty-
styki „dobrobytu”.

W trzecim kwartale 2010 
roku średnia pensja w gospodar-
ce narodowej wyniosła 3203,08 
zł brutto. Na rękę Polacy dostają 
przeciętnie 2300 zł, czyli jedynie 
23,7 proc. tego, co zarabiają Ame-
rykanie. Dla porównania: średnia 
płaca w Niemczech to 3093 euro. 
W 2010 roku tylko 12 proc. Pola-
ków wyjechało na wakacje, a co 
piątego nie stać na jedzenie mięsa 
lub ryb co drugi dzień.

W porównaniu z krajami Eu-
ropy Zachodniej płaca minimalna 
jest u nas bardzo niska. Obecnie 
wynosi 1386 zł brutto. Ustawo-
wa granica ubóstwa wynosi dla 
czteroosobowej rodziny 1404 zł. 
To znaczy, że w rodzinie, w której 
pracuje jedna osoba i dostaje za 
nią płacę minimalną, panuje bie-

da. W 2009 roku najniższą pensję 
pobierało 10 proc. zatrudnionych. 
Bieda coraz częściej dotyka ludzi 
pracujących. Przychody niemal 
8 proc. gospodarstw domowych 
były niższe niż 1404 zł (w czte-
roosobowej rodzinie) - wynika z 
badań przeprowadzonych przez 
GUS. Ponad 5 proc. gospodarstw 
domowych żyje natomiast poniżej 
minimum egzystencji, co oznacza, 
że ich członkowie narażeni są np. 
na głód i choroby z nim związane 
(w tym wypadku czteroosobowa 
rodzina dysponuje kwotą mniej-
szą niż 1196 zł).

Z danych Eurostatu za rok 
2008 wynika, że 20 proc. Polaków 
nie może sobie pozwolić na to, by 
wystarczająco ogrzać mieszkanie, 
21 proc. - by przynajmniej raz na 
dwa dni jeść mięso, drób, rybę 
albo ich wegetariański, pełnowar-

tościowy zamiennik, a 17 proc. nie 
stać na samochód. Uniwersytet 
Łódzki zbadał natomiast, że 54 
proc. młodych małżeństw nie ma 
swojego mieszkania. Prawie 30 
proc. z nich wynajmuje lokal, a ok. 
18 proc. mieszka u rodziców lub 
krewnych. Sytuacja ta dotyczy w 
większości osób aktywnych zawo-
dowo, z wykształceniem wyższym 
lub średnim. Warto dodać, że po-
wyższe cyfry dotyczą „dobrobytu” 
Tuska sprzed podwyżki VAT.

Tak wygląda prawdziwy świat, 
którego dawny Geniusz Kaszub, a 
obecnie Głęboki Reformator Do-
nald Tusk nie dostrzeże w czasie 
wojny propagandowej PO o kolej-
ną kadencję.

Kapitan Nemo (Niepoprawni.pl)

    Uwaga na Mongolię
MONGOLSKA ziemia kryje bogate 
złoża nietkniętych surowców: miedź, 
węgiel, uran, żelazo, złoto, rzadkie 
metale. Uwaga inwestorów koncen-
truje się obecnie na południu kraju, 
gdzie rozciąga się złoże koksującego 
węgla kamiennego Tavan Tolgoi.

Tavan Tolgoi skrywa 6,3 mld ton 
węgla w tym ok. 1,8 mld ton bardzo 
poszukiwanego węgla koksującego, i 
to dostępnego metodą odkrywkową. 
Złoże odkryto w 1980 roku i począt-
kowo zainteresowanie jego eksploa-
tacją wyrażała Koreańska Republika 
Ludowo-Demokratyczna, a jej ów-
czesny przywódca Kim Ir Sen nawet 
osobiście wizytował to miejsce. Pla-
ny te szybko upadły, światowe ceny 
węgla zniżkowały i nie było chętnych 
na bardzo kosztowne wstępne inwe-
stycje.

Złoże zlokalizowane jest na prak-
tycznie bezludnej pustyni Gobi, w od-
ległości 540 km od Ułan Bator i ok. 
260 km od granicy z Chinami. Wyma-
ga nakładów rzędu 2-3 mld USD, aby 
potem już przez wiele lat popłynęła 
rzeka pieniędzy.

Niedawno rząd Mongolii ogłosił, że 
na krótkiej liście sześciu oferentów ma-
jących szansę na eksploatację znalazły 
się takie giganty światowej gospodarki 
jak ArcelorMittal, Vale i Xstrata. Pozo-
stałe podmioty z listy to amerykański 
koncern węglowy Peabody, konsorcjum 
chińskiej firmy z branży energetycznej 
Shenhua oraz japońskiego Mitsui & Co 
oraz konsorcjum firm z Japonii, Korei 
Południowej i Rosji. Firmy będą rywa-
lizować o dostęp do zachodniej części 
złoża o nazwie Tsankhi. 

Erdenes, państwowa firma kon-

trolująca wschodnią część Tavan 
Tolgoi, planuje zachować w projekcie 
50 proc. udziałów. Po 10 proc. ma 
trafić do obywateli oraz lokalnych 
przedsiębiorstw, a pozostałe 30 proc. 
zostanie sprzedane w formie oferty 
publicznej. 

W 2010 roku wydobycie węgla 
kamiennego w Mongolii przekroczyło 
25 mln ton. Szacuje się, że w ciągu 
kilku najbliższych lat potencjał pro-
dukcyjny mongolskiego górnictwa 
może wzrosnąć do ok. 100 mln ton 
węgla. 

Wielu ekspertów uważa, że 
mongolski węgiel może poważnie 
wpłynąć na rynek węgla, zwłaszcza 
koksującego. Czas pokaże czy odbije 
się to na kondycji m.in. Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. 

jm

Mongolia ma być w tej dekadzie najszybciej rosnącą gospodarką globu – przewiduje Bank Świa-
towy. Głównie za sprawą węgla koksującego.

Kryzys udowodnił, 
że węgiel ma przyszłość
O ZAGROŻENIACH dla górnictwa węglowego płynących z Brukseli, pozytywnym wpływie kryzysu światowego na dalsze 
losy przemysłu wydobywczego w Europie i szczegółach nowych regulacji, dopuszczających wspieranie kopalń przez 
rządy państw Unii Europejskiej pod warunkiem zamknięcia tych zakładów w najbliższych latach, rozmawiamy z Bogda-
nem Marcinkiewiczem, śląskim posłem do Parlamentu Europejskiego. 

Solidarność Górnicza: 
- Panie pośle, w internecie 
znaleźliśmy taki cytat - „Pol-
ska będzie dążyć do zapew-
nienia równego traktowania 
wszystkich źródeł energii. 
niepokojącym jest, że w Unii 
Europejskiej o przyszłości 
energetycznej mówi się w 
perspektywie energii ze źró-
deł odnawialnych oraz silnie 
promowanej energii jądro-
wej, spychając paliwa kopal-
ne, w tym węgiel, na drugi 
plan - mówi Bogdan Mar-
cinkiewicz”. czy na dzień 
dzisiejszy istnieje szansa 
na przekonanie Brukseli do 
równego traktowania róż-
nych źródeł energii? a może 
lobby na rzecz atomu i źró-
deł odnawialnych jest już 
na tyle silne, że możemy co 
najwyżej przesunąć w czasie 
odejście Europy od węgla 
kamiennego?

Bogdan Marcinkiewicz, po-
seł do Parlamentu Europej-
skiego z okręgu śląskiego: 
- Rzeczywiście, w Europie Za-
chodniej jest taki dziwny trend, 
napędzany głównie przez ugru-
powanie Zielonych, który promu-
je produkcję jak największej ilości 
wiatraków czy solarów. Zgadzam 
się, że dla takiej energii powinno 
być miejsce, ale żadna ilość wia-
traków nie jest w stanie zaspoko-
ić zapotrzebowania na energię w 
krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, chociażby takich jak 
Polska, gdzie mamy 40 milionów 
odbiorców energii, a do tego nie-
zwykle rozbudowany przemysł, 

w tym energochłonny przemysł 
ciężki. Polska przez ostatnie 20 
lat ograniczyła emisję dwutlenku 
węgla w stopniu znaczącym. Nowe 
jednostki produkujące energię 
są budowane z uwzględnieniem 
czynników ekologicznych, a elek-
trownie jądrowe powstaną do-
piero za kilkanaście lat. Takie są 
cykle energetyczne i nie da się 
jednym rozporządzeniem prze-
stawić całego kraju na inne źródła 
energii, zwłaszcza jeśli są one nie-
wystarczające. Dla dalszego funk-
cjonowania górnictwa węglowego 
w Unii Europejskiej kluczowym 
może okazać się kryzys światowy. 
Popatrzmy na największe potęgi 
- Chiny, Stany Zjednoczone, In-
die czy Rosję. Kraje te wciąż ba-
zują na węglu, bo nie stać ich na 
produkowanie drogiej energii ze 
źródeł odnawialnych tylko po to, 
by udowodnić, że coś robią w sfe-
rze ekologii. Poza tym na naszej 
planecie jest coraz więcej ludzi, a 
więc zapotrzebowanie na energię 
rośnie i raczej będzie rosnąć…

SG: - …dlatego niektórzy su-
gerują, by górnictwo zastą-
pić wspomnianymi już przez 
Pana elektrowniami atomo-
wymi.

BM: - Każde państwo jest inne, 
ma inne zasoby naturalne, inny 
poziom rozwoju energetyki. Oso-
biście jestem za tym, żeby każdy 
kraj członkowski Unii Europej-
skiej tworzył swój własny zestaw 
źródeł energii, tzw. „miks” ener-
getyczny. W Polsce mamy spore 
zasoby węgla i jednostki produ-
kujące energię na bazie tego su-

rowca. Mogą temu towarzyszyć, 
rzecz jasna, elektrownie jądrowe, 
których budowę ostatnio zadekla-
rował rząd. To buduje nasz wize-
runek w Europie, dzięki czemu 
przestajemy być traktowani jak 
zaścianek korzystający z jedne-
go tylko surowca. Pamiętajmy 
jednak, że nie jest to energetyka 
„czysta”, jak się często uważa. Od-
pady z elektrowni jądrowych są 
najbardziej niebezpiecznymi od-
padami, jakie sobie tylko można 
wyobrazić. W Polsce, opierając się 
głównie - choć nie tylko - na wę-
glu, możemy przez dobrych kilka-
dziesiąt lat produkować energię o 
cenie jednostkowej znacznie tań-
szej niż w Europie Zachodniej. Co 
ciekawe, wskazuje się na Polskę 
jako producenta energii „brud-
nej”, ale podkreśla się też, że jest 
to energia bardzo tania i stawia 
się to jako zarzut! Może właśnie 
w tym tkwi istota działań krajów 
zachodnich skierowanych prze-
ciwko węglowi, a promujących 
technologie rozwinięte w tamtych 
krajach?

SG: - zieloni są aktywni w 
promowaniu odnawialnych 
źródeł energii. czy nie moż-
na by pójść ich śladem i stwo-
rzyć nieformalnej posłów do 
Parlamentu Europejskiego 
wspierającej górnictwo wę-
glowe? i czy byłoby ją z kogo 
stworzyć, wszak do tej pory 
politycy z Brukseli dość jed-
noznacznie opowiadali się 
za odnawialnymi źródłami 
energii?

BM: - W tej chwili coraz więcej 

Bogdan Marcinkiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego. (fot. Archiwum Bogdana Marcinkiewicza)
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OFEnsywa propagandowa 
Głębokiego Reformatora
- Chcę spróbować przekonać państwa, że mój rząd przeprowadza głębokie reformy. Być może jednym z podstawowych grzechów 
mojej ekipy jest to, że nie potrafimy się z tym przebić do opinii publicznej - pisze w Gazecie Wyborczej Donald Tusk.

ogromna. A to wpływa na staty-
styki „dobrobytu”.

W trzecim kwartale 2010 
roku średnia pensja w gospodar-
ce narodowej wyniosła 3203,08 
zł brutto. Na rękę Polacy dostają 
przeciętnie 2300 zł, czyli jedynie 
23,7 proc. tego, co zarabiają Ame-
rykanie. Dla porównania: średnia 
płaca w Niemczech to 3093 euro. 
W 2010 roku tylko 12 proc. Pola-
ków wyjechało na wakacje, a co 
piątego nie stać na jedzenie mięsa 
lub ryb co drugi dzień.

W porównaniu z krajami Eu-
ropy Zachodniej płaca minimalna 
jest u nas bardzo niska. Obecnie 
wynosi 1386 zł brutto. Ustawo-
wa granica ubóstwa wynosi dla 
czteroosobowej rodziny 1404 zł. 
To znaczy, że w rodzinie, w której 
pracuje jedna osoba i dostaje za 
nią płacę minimalną, panuje bie-

da. W 2009 roku najniższą pensję 
pobierało 10 proc. zatrudnionych. 
Bieda coraz częściej dotyka ludzi 
pracujących. Przychody niemal 
8 proc. gospodarstw domowych 
były niższe niż 1404 zł (w czte-
roosobowej rodzinie) - wynika z 
badań przeprowadzonych przez 
GUS. Ponad 5 proc. gospodarstw 
domowych żyje natomiast poniżej 
minimum egzystencji, co oznacza, 
że ich członkowie narażeni są np. 
na głód i choroby z nim związane 
(w tym wypadku czteroosobowa 
rodzina dysponuje kwotą mniej-
szą niż 1196 zł).

Z danych Eurostatu za rok 
2008 wynika, że 20 proc. Polaków 
nie może sobie pozwolić na to, by 
wystarczająco ogrzać mieszkanie, 
21 proc. - by przynajmniej raz na 
dwa dni jeść mięso, drób, rybę 
albo ich wegetariański, pełnowar-

tościowy zamiennik, a 17 proc. nie 
stać na samochód. Uniwersytet 
Łódzki zbadał natomiast, że 54 
proc. młodych małżeństw nie ma 
swojego mieszkania. Prawie 30 
proc. z nich wynajmuje lokal, a ok. 
18 proc. mieszka u rodziców lub 
krewnych. Sytuacja ta dotyczy w 
większości osób aktywnych zawo-
dowo, z wykształceniem wyższym 
lub średnim. Warto dodać, że po-
wyższe cyfry dotyczą „dobrobytu” 
Tuska sprzed podwyżki VAT.

Tak wygląda prawdziwy świat, 
którego dawny Geniusz Kaszub, a 
obecnie Głęboki Reformator Do-
nald Tusk nie dostrzeże w czasie 
wojny propagandowej PO o kolej-
ną kadencję.

Kapitan Nemo (Niepoprawni.pl)

Kryzys udowodnił, 
że węgiel ma przyszłość
O ZAGROŻENIACH dla górnictwa węglowego płynących z Brukseli, pozytywnym wpływie kryzysu światowego na dalsze 
losy przemysłu wydobywczego w Europie i szczegółach nowych regulacji, dopuszczających wspieranie kopalń przez 
rządy państw Unii Europejskiej pod warunkiem zamknięcia tych zakładów w najbliższych latach, rozmawiamy z Bogda-
nem Marcinkiewiczem, śląskim posłem do Parlamentu Europejskiego. 

Solidarność Górnicza: 
- Panie pośle, w internecie 
znaleźliśmy taki cytat - „Pol-
ska będzie dążyć do zapew-
nienia równego traktowania 
wszystkich źródeł energii. 
niepokojącym jest, że w Unii 
Europejskiej o przyszłości 
energetycznej mówi się w 
perspektywie energii ze źró-
deł odnawialnych oraz silnie 
promowanej energii jądro-
wej, spychając paliwa kopal-
ne, w tym węgiel, na drugi 
plan - mówi Bogdan Mar-
cinkiewicz”. czy na dzień 
dzisiejszy istnieje szansa 
na przekonanie Brukseli do 
równego traktowania róż-
nych źródeł energii? a może 
lobby na rzecz atomu i źró-
deł odnawialnych jest już 
na tyle silne, że możemy co 
najwyżej przesunąć w czasie 
odejście Europy od węgla 
kamiennego?

Bogdan Marcinkiewicz, po-
seł do Parlamentu Europej-
skiego z okręgu śląskiego: 
- Rzeczywiście, w Europie Za-
chodniej jest taki dziwny trend, 
napędzany głównie przez ugru-
powanie Zielonych, który promu-
je produkcję jak największej ilości 
wiatraków czy solarów. Zgadzam 
się, że dla takiej energii powinno 
być miejsce, ale żadna ilość wia-
traków nie jest w stanie zaspoko-
ić zapotrzebowania na energię w 
krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, chociażby takich jak 
Polska, gdzie mamy 40 milionów 
odbiorców energii, a do tego nie-
zwykle rozbudowany przemysł, 

w tym energochłonny przemysł 
ciężki. Polska przez ostatnie 20 
lat ograniczyła emisję dwutlenku 
węgla w stopniu znaczącym. Nowe 
jednostki produkujące energię 
są budowane z uwzględnieniem 
czynników ekologicznych, a elek-
trownie jądrowe powstaną do-
piero za kilkanaście lat. Takie są 
cykle energetyczne i nie da się 
jednym rozporządzeniem prze-
stawić całego kraju na inne źródła 
energii, zwłaszcza jeśli są one nie-
wystarczające. Dla dalszego funk-
cjonowania górnictwa węglowego 
w Unii Europejskiej kluczowym 
może okazać się kryzys światowy. 
Popatrzmy na największe potęgi 
- Chiny, Stany Zjednoczone, In-
die czy Rosję. Kraje te wciąż ba-
zują na węglu, bo nie stać ich na 
produkowanie drogiej energii ze 
źródeł odnawialnych tylko po to, 
by udowodnić, że coś robią w sfe-
rze ekologii. Poza tym na naszej 
planecie jest coraz więcej ludzi, a 
więc zapotrzebowanie na energię 
rośnie i raczej będzie rosnąć…

SG: - …dlatego niektórzy su-
gerują, by górnictwo zastą-
pić wspomnianymi już przez 
Pana elektrowniami atomo-
wymi.

BM: - Każde państwo jest inne, 
ma inne zasoby naturalne, inny 
poziom rozwoju energetyki. Oso-
biście jestem za tym, żeby każdy 
kraj członkowski Unii Europej-
skiej tworzył swój własny zestaw 
źródeł energii, tzw. „miks” ener-
getyczny. W Polsce mamy spore 
zasoby węgla i jednostki produ-
kujące energię na bazie tego su-

rowca. Mogą temu towarzyszyć, 
rzecz jasna, elektrownie jądrowe, 
których budowę ostatnio zadekla-
rował rząd. To buduje nasz wize-
runek w Europie, dzięki czemu 
przestajemy być traktowani jak 
zaścianek korzystający z jedne-
go tylko surowca. Pamiętajmy 
jednak, że nie jest to energetyka 
„czysta”, jak się często uważa. Od-
pady z elektrowni jądrowych są 
najbardziej niebezpiecznymi od-
padami, jakie sobie tylko można 
wyobrazić. W Polsce, opierając się 
głównie - choć nie tylko - na wę-
glu, możemy przez dobrych kilka-
dziesiąt lat produkować energię o 
cenie jednostkowej znacznie tań-
szej niż w Europie Zachodniej. Co 
ciekawe, wskazuje się na Polskę 
jako producenta energii „brud-
nej”, ale podkreśla się też, że jest 
to energia bardzo tania i stawia 
się to jako zarzut! Może właśnie 
w tym tkwi istota działań krajów 
zachodnich skierowanych prze-
ciwko węglowi, a promujących 
technologie rozwinięte w tamtych 
krajach?

SG: - zieloni są aktywni w 
promowaniu odnawialnych 
źródeł energii. czy nie moż-
na by pójść ich śladem i stwo-
rzyć nieformalnej posłów do 
Parlamentu Europejskiego 
wspierającej górnictwo wę-
glowe? i czy byłoby ją z kogo 
stworzyć, wszak do tej pory 
politycy z Brukseli dość jed-
noznacznie opowiadali się 
za odnawialnymi źródłami 
energii?

BM: - W tej chwili coraz więcej 

europarlamentarzystów przeko-
nuje się do węgla, czemu pomaga, 
jak już powiedziałem, światowy 
kryzys gospodarczy. Takie oszo-
łomstwo energetyczne i mówienie 
węglowi „nie, bo nie” pozostało 
już tylko wśród Zielonych i części 
socjalistów. W Parlamencie Eu-
ropejskim nie ma stałych koalicji 
poszczególnych frakcji, a sojusze 
tworzą się na bieżąco podczas gło-
sowań nad rezolucjami i dyrekty-
wami. Obecnie trwają prace nad 
kolejnymi dokumentami „klima-
tycznymi”, tym razem dotyczący-
mi infrastruktury energetycznej, 
i przewiduję tutaj wielki bój o ich 
kształt. Wtedy z pewnością utwo-
rzy się koalicja złożona z posłów 
myślących pozytywnie na temat 
obecności węgla w systemach 
energetycznych państw członkow-
skich Unii Europejskiej.

SG: - Przejdźmy do kwestii 
unijnej dyrektywy, która do 
grudnia ubiegłego roku po-
zwalała na wspieranie gór-
nictwa przez rządy państw 
unijnych. dzisiaj słynna dy-
rektywa 1407/2002 już nie 
obowiązuje. W zamian Komi-
sja Europejska zaproponowa-
ła, aby umożliwić wspieranie 
tylko tych kopalń, które zo-
staną zamknięte przed koń-
cem 2014 roku. czy to nadal 
tylko propozycja, czy też zo-
stał jej nadany bieg legisla-
cyjny? a jeśli sprawa jest już 
na ścieżce prawnej, czy ist-
nieje możliwość złagodzenia 
wspomnianych założeń?

BM: - Sprawa jest już bardzo za-
awansowana. Rada Unii Europej-
skiej przesunęła na koniec roku 
2018 termin, w którym nieren-
towne kopalnie otrzymujące po-
moc z budżetu państwa będą mu-
siały zostać zamknięte. Zapisano 
również, że państwa będą mogły 
utrzymywać zlikwidowane kopal-
nie chociażby w związku z zagro-

Bogdan Marcinkiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego. (fot. Archiwum Bogdana Marcinkiewicza)

żeniami pożarowymi czy wodny-
mi do roku 2027. Niestety, nowe 
regulacje nie przewidują jakiejkol-
wiek możliwości wspierania przez 
rządy inwestycji początkowych w 
kopalniach. W Polsce nie ma chyba 
jednak aż tak wielkiego problemu, 
bo do likwidacji kopalń dochodzi 
w dzisiejszych czasach niezwykle 
rzadko, a poza tym dzieje się to w 
ramach spółek węglowych, więc 
pracowników nie trzeba zwalniać, 
można ich przenieść do innych 
zakładów należących do spółki. 
Polskie górnictwo cierpi raczej na 
głód fachowców niż na ich nad-
miar, poza tym Polska zrestruk-
turyzowała swój przemysł wydo-
bywczy w latach 90-tych. Raczej 
nie mam tutaj obaw, że w związku 
z unijnymi regulacjami nagle doj-
dzie do masowych zwolnień.

SG: - jakie znaczenie w pracy 
europosłów nad dokumen-
tami „klimatycznymi” Unii 
Europejskiej mają stanowi-
ska i działania polskich orga-
nizacji związkowych, przede 
wszystkim Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki nSzz 
„Solidarność” i górniczej 
„Solidarności”, która jako 
pierwsza mówiła otwarcie o 
zagrożeniach płynących z Pa-
kietu Klimatycznego?

BM: - Nie każdy europoseł zaj-
muje się szczegółową pracą nad 
ostatecznym kształtem dokumen-
tów trafiających pod obrad Parla-
mentu Europejskiego. W Komisji 
Badań Naukowych, Przemysłu i 
Energii, pracującej nad dokumen-
tami „klimatycznymi”, jest dwóch 
posłów ze Śląska - ja i prof. Adam 
Gierek. W swojej pracy bierze-
my pod uwagę sygnały z różnych 
stron. Kluczowe jest zawsze zda-
nie polskiego rządu, który ma w 
tej chwili dwa priorytety - obronę 
dalszej obecności paliw kopalnych 
w polskim „miksie” energetycz-
nym i prace nad doprowadzeniem 
do eksploatacji gazu łupkowego. 
Kształtując nasze ostateczne sta-
nowisko bierzemy jednak pod 
uwagę opinie środowisk eksper-
ckich czy związkowych, które do 
nas docierają. Pamiętajmy przy 
tym, że decyzje Parlamentu Euro-
pejskiego weryfikuje potem Rada 
Unii Europejskiej, obradująca na 
szczeblu rządów państw człon-
kowskich Unii. Wtedy następu-
je modyfikacja wypracowanych 
przez nas dokumentów w szcze-
gółach, takich jak na przykład wy-
mienione przeze mnie daty w do-
kumencie o wspieraniu górnictwa 
przez budżety państw UE.

SG: - dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski

Dla dalszego funkcjonowa-
nia górnictwa węglowego 
w Unii Europejskiej klu-

czowym może okazać się 
kryzys światowy. Popatrz-
my na największe potęgi 

- Chiny, Stany Zjednoczone, 
Indie czy Rosję. Kraje te 

wciąż bazują na węglu, bo 
nie stać ich na produko-
wanie drogiej energii ze 

źródeł odnawialnych tylko 
po to, by udowodnić, że coś 

robią w sferze ekologii.



10 prezentacJe

Pan od spornych spraw
PRAWDZIWYM kapitałem każdej firmy są ludzie w niej pracujący. To właśnie oni są źródłem wszelkich sukcesów. Nie 
inaczej było i jest w firmie „Węglokoks”. Jubileusz 60-lecia eksportera polskiego węgla to okazja, by zaprezentować 
sylwetki niektórych z osób, które tworzyły dorobek tejże znaczącej dla polskiego górnictwa firmy. W tym numerze pre-
zentujemy postać Stanisław Steca, wieloletniego radcy prawnego. 

     Z dziejów Węglokoksu
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JesT październik 1953 roku. 26-
letni Stanisław Stec jest świeżo 
upieczonym absolwentem prawa 
Uniwersytetu Jagielońskiego. 

-  Ukończyłem specjalizację 
prawo międzynarodowe public-
zne II stopnia, a jeszcze na do-
datek znałem trzy języki obce. 
Pomyślałem zatem, że dobrym 
miejscem pracy dla mnie będzie 
jedna z central handlu zagranic-
znego.  Do wyboru miałem 
Warszawę lub Katowice. Wybór 
padł na Śląsk, bo chciałem być 
bliżej domu w Jazowsku nie-
daleko Starego Sącza – wspomina 
Pan Stanisław.

Były to czasy, gdy o pracy 
w danym przedsiębiorstwie 
decydowała Komisja Przydziału 
Pracy z siedzibą w Warszawie. 

- Mieszkanie Pan ma? – 
zapytały mnie panie w komisji.

- Nie mam, ale może coś 
znajdę – odpowiedziałem grzec-
znie. – Panie z komisji parsknęły 
śmiechem. 

Pan Stanisław pojechał więc 
na Śląsk w poszukiwaniu lokum. 
Miał farta, mieszkanie praktyc-
znie znalazło się same. W pociągu 
do Katowic Pan Stanisław poznał 
bardzo życzliwego, starszego 
mieszkańca Mysłowic, który 
zaoferował mu pokój. Jak 
wspomina Pana Stanisław, w 
Mysłowicach znalazł swoją drugą 
rodzinę. 

Między socjalizmem 
a kapitalizmem

Pracę rozpoczął w dziale ryn-
ków zachodnich, jako referent od 
rynku włoskiego i południowo-
amerykańskiego, bo wówczas na-
wet tam trafiał polski węgiel.

- Sprzedawaliśmy węgiel gdzie 
tylko to się opłacało. Węgiel był 
praktycznie jedynym wtedy pol-
skim towarem eksportowym. Pol-
ska rozwijała się po wojnie głów-
nie dzięki węglowi ze Śląska. Dziś 
mało kto o tym chce pamiętać.

W tym czasie „Węglokoks” 
tworzyli głównie młodzi ludzie po 
studiach. 

- To była bardzo ambitna mło-
dzież. Jednocześnie wszyscy byli-
śmy wobec siebie bardzo życzliwi. 

Panowała tu naprawdę świetna 
atmosfera. 

Co ciekawe, wówczas każdy 
nowy pracownik musiał przejść 
szkolenie w kopalni, łącznie ze 
zjazdami pod ziemię, by na końcu 
zaliczyć egzamin z wiedzy o gór-
nictwie i węglu, bo w założeniu 
każdy pracownik miał posiadać 
pełną wiedzę na temat towaru, 
którym będzie handlował. 

Pan Stanisław ledwo rozpoczął 
pracę w referacie handlowym, a 
już został wypatrzony przez sze-
fa działu ogólnego, który potrze-
bował sprawnego prawnika. Ten, 
który zajmował stanowisko nie 
znał ani prawa handlowego, ani 
języków. 

- Zastałem tam niemal Stajnię 
Augiasza. Wiele spraw było odło-
żonych, wiele niedokończonych, a 
jeszcze okazało się, że Węglokoks 
musiał drzeć koty z Centralą Zby-
tu Węgla, bo to ona dysponowała 
węglem z polskich kopalń – wspo-
mina. – Kopalnie miały węgiel 
taki jaki miały, więc dyrektorzy 
kantowali,  po to by zawyżyć ja-
kość węgla i dostać lepszą cenę. 

O dobry węgiel, taki jakiego 
chcieli zagraniczni odbiorcy, nie 
było więc łatwo. 

- Pamiętam, że jednego tyl-
ko roku mieliśmy ok. 400 spraw 
spornych.

Po wielu latach, Pan Stanisław 
uśmiecha się pod nosem wspomi-
nając tamte czasy.

- Po stronie odbiorców był ka-
pitalizm, gospodarka rynkowa, a 
po stronie dostawców socjalizm, 
gospodarka nakazowa. My stali-
śmy w rozkroku, trzeba było sobie 
z tym jakoś radzić.

Przełomowy tydzień
Na przełomie 1956 i 1957 roku 

Węglokoks zniknął... na jeden ty-
dzień. Stało się to na skutek dzia-
łań ówczesnego dyrektora Centra-
li Zbytu Węgla. Ktoś w Warszawie 
szybko się jednak zorientował, że 
nie była to trafna decyzja i ją cof-
nięto, ale w międzyczasie Węglo-
koks pozwalniał pracowników. 

Pan Stanisław znalazł szybko 
pracę w Brzegu jako radca praw-
ny. Złożył jednocześnie papiery 

na aplikację sędziowską w Opolu 
i Katowicach.

Ale nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło, za odprawę oraz 
sprzedany kupon na ubranie (a 
jakże, było coś takiego) Pan Stani-
sław kupił działkę w Katowicach-
Podlesiu. Po latach wyrzeczeń 
wybudował na nim własnymi rę-
kami dom, w którym mieszka po 
dziś dzień. 

Gdy po tygodniu zwrócono się 
do niego z prośbą o powrót, zgo-
dził się, ale tylko na pół etat.

- Powiedziałem im wyraźnie, 
że skoro sytuacja Węglokoksu jest 
niepewna to ja nie będę się wią-
zał z nimi na cały etat. Zresztą 
wynagrodzenie wcale nie było tu 
wysokie. Przed wypowiedzeniem 
umowy dostawałem miesięcznie 
1200 zł (siła nabywcza złotówki 
była wówczas porównywalna do 
obecnej, gdyż przykładowo buty 
kosztowały 200 zł).

Skończywszy aplikację sę-
dziowską pracował zarówno jako 
sędzia w Katowicach, jak i rad-
ca prawny w Węglokoksie aż do 
1964 r. kiedy minister sprawied-
liwości powiedział dość „tajnym 
sędziom”. Tak nazywano sędziów 
łączących swoją profesję z inną 

pracą. Postanowił powrócić na 
cały etat do Węglokoksu. 

Z Moskwy na tarczy
Na pełnym etacie przybyło 

mu spornych spraw o ciężkim 
kalibrze. Najgorsze były te, które 
dotyczyły konfliktów z krajami 
RWPG (to była taka Unia Euro-
pejskiej, ale pod kuratelą Mos-
kwy, nie Brukseli). Kraje RWPG 
cierpiały na niedostatek wszyst-
kiego, w tym także wagonów kole-
jowych. Dochodziło więc do para-
doksalnych sytuacji, że sąsiadom 
ze Związku Radzieckiego opłaca-
ło się przetrzymywać  polskie wa-
gony płacąc jednocześnie opłaty 
karne. Tymczasem Węglokoks 
nie mógł realizować intratnych 
kontraktów dla Europy Zachod-
niej, bo nie miał czym przewozić 
węgla. 

Na tle jednego z takich sporów 
Pan Stanisław trafił do Moskwy, 
gdzie miał reprezentować Węglo-
koks w sporze z Rosjanami. Ma-
jąc jedynie do dyspozycji rosyjski 
podręcznik prawny Pan Stanisław 
napisał pismo procesowe i wygrał 

spór przed radzieckim sądem ar-
bitrażowym.

- Jak już wygrałem z towa-
rzyszami ze wschodu, posypały 
się sprawy. Już wtedy nikt mnie 
nie pytał czy jestem partyjny czy 
nie, choć wcześniej nikt mnie nie 
wysyłał zagranicę, bo do partii 
nie należałem. Jeździłem po całej 
Europie reprezentując interesy 
Węglokoksu.

Pan Stanisław zakończył pra-
cę na rzecz Węglokoksu w 2002 
r., mając 75 lat. Spotykając się z 
Panem Stanisławem w siedzibie 
Węglokoksu, w jego dawnym ga-
binecie, mieliśmy okazję zobaczyć, 
z jak serdecznym i ciepłym przyję-
ciem spotykał się wśród napotka-
nych pracowników firmy.

Państwo Stecowie (swoją wy-
brankę poznał już w Katowicach 
i ożenił się w 1954 r.) dorobili się 
licznego potomstwa: 6 dzieci, 17 
wnuków, 4 prawnuków. Nikt z 
dzieci nie poszedł śladami zawo-
dowymi ojca. Pan Stanisław śmie-
je się, że wychował całą orkiestrę, 
bo kilkoro z nich to zawodowi mu-
zycy. I sam jest temu winien, bo 
zamiast telewizora kupił pianino...

Jacek Srokowski

Stanisław Stec wczoraj... (trzeci od lewej)

... i dziś. 

W PIERWSZYch latach powojennych sprzedażą węgla za granicę zajmowała się Biuro Eksportowe Centrali 
Zbytu Węgla, będącej od 1946 roku generalnym dystrybutorem paliw stałych w Polsce. Postępujący roz-
wój eksportu węgla oraz jego ówczesne znaczenie dla gospodarki narodowej zrodziły potrzebę utworzenia 
oddzielnej organizacji skupiającej w swym ręku całokształt zagranicznych obrotów paliwami stałymi. Tak 
więc, za struktur Centrali Zbytu Węgla wyodrębniono wspomniane Biuro Eksportowe przekształcając je w 
samodzielne przedsiębiorstwo państwowe, podległe Ministerstwu Handlu Zagranicznego. Przedsiębiorstwo 
to powołane zostało do życia aktem erekcyjnym z dnia 31 grudnia 1951 roku, jako Centrala Handlu Zagra-
nicznego „Węglokoks” z siedzibą w Katowicach i rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1952 
roku. Z chwilą powstania CHW „Węglokoks” liczyła około 60 pracowników, a jej pierwszym dyrektorem 
naczelnym został Eugeniusz Policzkiewicz. Cdn

W drodze po Koronę Ziemi
ARTUR BRASZKIEWICZ, wiceprzewodniczący ko-
misji zakładowej „Solidarności” w w kopalni „Ha-
lemba-Wirek” zdobył najwyższy szczyt Afryki, Ki-
limandżaro (5895 m n.p.m.). To kolejny przystanek 
na drodze do zdobycia  Korony Ziemi, czyli kolekcji 
najwyższych szczytów wszystkich kontynentów.

arTur od zawsze lubił przechadz-
ki po górach. Zwykle ograniczały się 
one do Beskidów, a w porywach do 
Tatr. Tak było do 2001 roku, kiedy 
na swojej drodze spotkał Krzysztofa 
Białasa i jego kompanów. Krzysztof 
był lekarzem w szpitalu, w którym 
Artur odrabiał służbę wojskową za-
nim trafił do kopalni, do działu wen-
tylacji. 

- Krzysiek namówił mnie wtedy 
do wyjazdu w Tatry, by zdobyć Rysy 
późną wiosną, kiedy jeszcze w górach 
leżał śnieg. 

Artur, jeszcze wtedy jako nowi-
cjusz zaryzykował, kupił pierwszy 
swój czekan i go wciągnęło na dobre. 
Po Tatrach przyszła kolej na Alpy. 
Grossgrockner, Dachstein w Austrii, 
a później we Francji Mont Blanc. 

− Kiedy już mieliśmy za sobą kilka 
czterotysięczników alpejskich zrodził 
się pomysł wyższej wspinaczki.

Krzysiek Białas namówił Artura 
na wyjazd do Argentyny, by zdobyć 
Aconcaguę, najwyższy szczyt tego 
kontynentu (6960 m n.p.m.). Artur 
skusił się, choć zebranie odpowied-
niej kwoty na wyjazd nie było takie 
proste.  Wsparło go kilku sponsorów 
z Rudy Śląskiej, w tym także „Soli-
darność” z kopalni „Halemba-Wi-
rek”. 

Dzięki ich pomocy mógł wziąć 
udział w udanej wyprawie na górę 
Elbrus na Kaukazie. Wtedy powoli 
rodził się plan zdobycia Korony Zie-

mi. Elbrus był o tyle ważny, że wielu 
alpinistów  (m.in. Rainhold Mess-
ner) to właśnie ten szczyt uważa za 
najwyższy w Europie (znajduje się na 
pograniczu Europy i Azji).

Niedawno, 12 lutego stanął na da-
chu Afryki, zdobywając Kilimandża-
ro, która dla dobrze wprawionych al-
pinistów nie jest trudną technicznie 
górą.

- To trochę bardziej wypiętrzona 
Babia Góra. Tylko ostatni odcinek 
jest wymagający. 

Choć znalazło się kilku śmiał-
ków, którzy przecenili własne umie-
jętności. Widziałem takich, których 
znoszono na plecach – wspomina.

Są już plany na kolejną wyprawę 
- to będzie wyjazd do Ameryki Pół-
nocnej i na Alaskę. Cel: McKinley 
(6195 m n.p.m.), najwyższy szczyt 
Ameryki Północnej. 

− Teraz zarządzamy przerwę, 
chyba że spadnie nam cudownie z 
nieba 12 tys. zł. Na razie tak się jed-
nak nie stało i najbliższą wyprawę 
zorganizujemy za rok.

Schody, zwłaszcza finansowe za-
czną się przy kolejnych wyprawach: 
Mount Everest, Masyw Vinsona na 
Antarktydzie, Puncak Jaya, najwyższa 
góra Australii i Oceanii. Wydaje się, że 
jest to tylko kwestia czasu, kiedy Artur 
dopnie swego. Trzymamy kciuki!

 

jac

60 lat „węglokoksu”
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Pan od spornych spraw
PRAWDZIWYM kapitałem każdej firmy są ludzie w niej pracujący. To właśnie oni są źródłem wszelkich sukcesów. Nie 
inaczej było i jest w firmie „Węglokoks”. Jubileusz 60-lecia eksportera polskiego węgla to okazja, by zaprezentować 
sylwetki niektórych z osób, które tworzyły dorobek tejże znaczącej dla polskiego górnictwa firmy. W tym numerze pre-
zentujemy postać Stanisław Steca, wieloletniego radcy prawnego. 
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Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidar-
ność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: „Niektórym do twarzy bez niej”. Nagrody wylosowali: Maria Winni-
cka z Rybnika, Kazimierz Klich z Zabrza, Tomasz Kołodziej z Rychwałdka. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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