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W odpowiedzi na zarzuty 
Zagórowski mija się z prawdą
Fakty i mity, czyli dialog w JSW  s. 9

Prowadzili nielegalną eksploatację?

Izba oskarża, Kompania 
się broni

WZD NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA

Skuteczni i konkretni
W piątek, 13-ego obradowało Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Kompanii Węglowej SA. Doroczne spotkanie przedstawicieli zakładowych organiza-
cji związkowych „S” działających w Spółce zdominowała dyskusja z zaproszonymi 
gośćmi: panią prezes KW Joanną Strzelec-Łobodzińską i wiceprezesem do spraw 
pracy Piotrem Rykalą. Na przekór feralnej dacie zebranie należy uznać za udane. 

DWie kopalnie należące do Kompa-
nii Węglowej – „Bobrek-Centrum” i 
„Sośnica-Makoszowy” - fedrowały 
wbrew zapisom udzielonej im konc-
esji – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. 
Kompania Węglowa nie zgadza się z 
postawionymi zarzutami.

Negatywne wyniki kontroli dotyczą 
kopalń, wokół których, niestety, od 
dłuższego czasu trwa spór Kompanii 
Węglowej z samorządowcami i lokalny-
mi społecznościami, choć właściwsze 
byłoby określenie – lokalnymi grupami 
interesów. 
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”Solidarnościowy” zespół muzyczny 
               By dusza się uśmiechnęła
                            Barbara Wójcik o artystycznej inicjatywie  s. 11

strony 6-7

Polacy nie będą pytani o zdanie w kwestii podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat. 
Wielotysięczna pikieta przed Sejmem nie zrobiła na parlamentarzystach większego 
wrażenia.

Nic się nie kończy, a dopiero 
się zaczyna…

Katowicki Holding Węglowy wprowadza własne reguły prawa pracy
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składa
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego

NSZZ „Solidarność”

Ignorancja 
nadto widoczna
kilka tygodni temu odbył się zespół 
trójstronny ds. bezpieczeństwa socjal-
nego górników. Swego czasu, była to 
platforma do dyskusji z przedstawicie-
lami organów rządowych w sprawach 
ważnych dla całego środowiska górni-
czego. Zespół był jedynym miejscem, 
gdzie można było poznać zdanie właś-
ciciela, wszak bowiem Państwo na-
dal sprawuje kontrolę nad tą ważną z 
punktu widzenia gospodarki branżą. 

Niby dziś jest podobnie, ale po-
ziom dyskusji staje się coraz bardziej 
żenujący. Co gorsza, dzieje się to w 
sytuacji, gdy po raz pierwszy od nie-
pamiętnych czasów w resorcie gospo-
darki sprawami górnictwa zajmuje się 
człowiek ze Śląska, czyli wiceminister 
Tomasz Tomczykiewicz.

Nie ukrywam, że byłem niemile 
zaskoczony faktem, iż wiceminister 
nie zdołał się nawet zapoznać z pro-
tokołem z poprzedniego posiedzenia 
Zespołu, by wiedzieć, o czym w ogóle 
rozmawia się podczas tego rodzaju 
posiedzeń. Spotkanie im dłużej trwało, 
tym wiceminister Tomczykiewicz miał 
coraz mniej do powiedzenia, jedynie 
same banały.

Z moich obserwacji wynika jed-
nak, że nie jest to problem jednego 
urzędnika. Ignorancja tego rządu dla 
spraw górnictwa jest widoczna gołym 
okiem. Nie jest żadnym pocieszeniem 
to, że w innych dziedzinach społecz-
no-gospodarczych, jak donoszą mi 
koledzy z innych branż, jest podobnie, 
począwszy od służby zdrowia kończąc 
na transporcie.

Brak zainteresowania problemami 
podległej Państwu branży przekłada 
się na to, co dzieje się w spółkach. 
Katowicki Holding Węglowy tonie, bo 
w odpowiednim momencie zabrakło 
należytego nadzoru właścicielskiego. 
Obecne działania ze strony Minister-
stwa Gospodarki przypominają pudro-
wanie trupa. 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
prezes Jarosław Zagórowski depcze 
prawo pracy i znów nie widać reakcji 
właściciela. Kompania Węglowa, któ-
ra od pewnego czasu zaczęła sobie 
dobrze radzić, dostała nagle pstryczka 
w nos od Najwyższej Izby Kontroli, a 
właściciel o sprawie nic nie wie lub 
wiedzieć nie chce. Minister gospodar-
ki Waldemar Pawlak pytany o komen-
tarz w tej sprawie podczas niedawnej 
wizyty w Katowicach był całą sytuacją 
najwyraźniej mocno zaskoczony.

Nie chcę oskarżać ani ministra 
Pawlaka, ani wiceministra Tomczy-
kiewicza o celowe ignorowanie prob-
lemów podległej im branży, świadome 
zwodzenie nas na manowce. Sprawy 
wydają się mieć zupełnie prozaiczne 
podłoże. Wieści niosą, że owi Panowie 
od samego początku, kiedy przyszło 
im współpracować, prowadzą spór o 
stołki w spółkach węglowych (wszak 
to one są wyznacznikiem partyjnej 
dominacji) i to najwyraźniej przysłania 
im widok na faktycznie istotne dla gór-
nictwa sprawy. 

 

Jak tu wrócić na solidną 
ścieżkę rozwojową?

KHW Jeśli program obligacji się nie powiedzie…

Rada nadzorcza Katowickiego Holdingu Węglowego zaopiniowała pozytywnie wniosek zarządu dotyczący emisji obligacji 
za 1 mld zł. W tej sytuacji zgoda ministra gospodarki wydaje się formalnością. Pytanie jednak czy znajdą się nie kupcy?

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego kolegi i przyjaciela

HENRYKA TABISIA
wieloletniego członka NSZZ „Solidarność” KWK „Piast”,
uczestnika 14-dniowego strajku w stanie wojennym,

zasłużonego działacza związkowego
odznaczonego Krzyżem Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z

RODZINĄ I NAJBLIŻSZYMI ZMARŁEGO

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”

i
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”

Kompanii Węglowej SA

Pamięci naszego Kolegi
prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” w kWk „piast” z głębokim 
smutkiem i żalem zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2012 r. odszedł  
od nas nasz przyjaciel i wspaniały związkowiec HeNRYk taBiŚ.

Od początku powstania NSZZ „So-
lidarność” był aktywnym członkiem 
„Solidarności”. Brał udział w najdłuż-
szym 14-dniowym strajku pod ziemią w 
KWK „Piast” w 1981 r., po czym został 
internowany na okres 6 miesięcy - miał 
wtedy 20 lat.

Późniejszy okres to wilczy bi-
let, trudności z podjęciem pracy,  
w końcu powrót do KWK „Piast” gdzie 
jako górnik w oddziale wydobywczym 
pracował aż do przejścia na emeryturę 
w 2011 r.

W dniu 3 września 2007 r. zo-
stał odznaczony przez Prezydenta RP  
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w KWK „Piast” odznaczo-
ny Złotym Medalem „W Obronie Praw 
Ludzi Pracy”.

Niestety, pomimo ogromnego 
wsparcia rodziny i kolegów przegrał 
walkę z ciężką chorobą. 

CZŁOWiek ODCHODZi paMiĘĆ pOZOStaJe

Jak doniosła kilka dni temu „Gazeta Wybor-
cza”, obligacjami kHW miałoby być zainteresowa-
ne konsorcjum pięciu banków – pkO Bp, BZ WBk, 
Nordea, DZ Bank i BNp paribas, czyli same tuzy 
naszego systemu bankowego. konsorcjum rozwa-
ża taką opcję, jednak jeszcze się nie zdecydowało. 
kalkuluje ryzyko takiej transakcji. Zabezpieczenie 
obligacji jest bowiem liche – kontrakty na dostawy 
węgla lub nieruchomości, jakie jeszcze posiada 
Holding. Realną gwarancją dla banków byłaby… 
gwarancja Skarbu państwa, na którą jednak zgo-

dę wydać musiałaby komisja europejska, która za 
węglem, delikatnie mówiąc, nie przepada i która 
przy tej okazji mogłaby się odegrać za polskie weto 
w sprawie pakietu klimatycznego. 

W ostatnich tygodniach znalazło się ponoć dla 
kHW alternatywne rozwiązanie wobec programu 
obligacji. Zakup kHW przez Jastrzębską Spółkę 
Węglową. Wicepremier pawlak kategorycznie zde-
mentował rewelacje „Rzeczpospolitej”. powiedział 
podczas wizyty na Śląsku, że nic nie wie o takim 
projekcie. No, chyba, że jest to autorski pomysł 

wiceministra tomasza tomczykiewicza. Jeśli tak, 
trudno, by pawlak go zaakceptował. Rynek finan-
sowy już go nie zaakceptował. kiedy wieść ta się 
rozniosła kurs akcji JSW poszedł ostro w dół. Od 
spekulacji tych odcięły się zarządy obu firm. 

Jeśli zatem plotka jest tylko i wyłącznie plotką 
kHW czeka daleka i wyboista droga, by Holding 
„wrócił na solidną ścieżkę rozwojową”, czego ży-
czyłby sobie wicepremier pawlak. O ile nie okaże 
się, że powrót jest już niemożliwy. 
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

JERZEGO RYGLA
wieloletniego członka NSZZ „Solidarność”,
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Zapomnijcie o urlopie…
PRAWO PRACY Holding wprowadza własne reguły

„Z uwagi na zbliżający się dłu-
gi weekend zwracam uwagę na 
konieczność niezakłóconego toku 
pracy zakładu i przypominam, że 
jesteśmy zobowiązani do osiągnię-
cia założonej wielkości wydobycia, 
zgodnie z planem Techniczno-Eko-
nomicznym. Z powodu wyjątkowej 
sytuacji Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA zawieszam możli-
wość udzielania urlopu na żąda-
nie w okresie od 27.04.2012 r. do 
07.05.2012 r.” – zadekretował pre-
zes Holdingu Roman Łój w piśmie z 
17 kwietnia skierowanym do dyrek-
torów kopalń należących do spółki.

Prezes Łój nie musi się pier-
dzielić z dyrektorami, więc sprawę 
postawił bez ogródek. Informacja 
jaka trafiła do ludu pracującego 
KHW, była już nieco wytonowa-
na. W komunikacie, jaki ukazał się 
dwa dni później, już nie prezes, a 
cały zarząd przekonywał, że decy-
zja ta ma służyć nie tyle spółce, co 
samym pracownikom.

„Zarząd Katowickiego Holdin-
gu Węglowego S.A. informuje, że 
decyzję w sprawie czasowego, krót-
kotrwałego zawieszenia możliwości 
udzielania zgody, na korzystanie 
przez pracowników całej Spółki z 
urlopu na żądanie, podjęto mając 
na uwadze szczególne okoliczności 
w jakich znajduje się Katowicki Hol-
ding Węglowy SA. Tylko realizacja 
założonych w Planie Techniczno-
Ekonomicznym zamierzeń pozwoli 
Spółce wydobyć się z trudnej sytu-
acji finansowej i ochronić miejsca 
pracy pracowników KHW SA.  Z 
uwagi na zbliżający się długi week-
end istniała możliwość, że zbyt wie-
lu pracowników chciałoby skorzy-
stać z urlopu na żądanie. Sytuacja 
taka mogłaby stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa dla zatrudnionych 

w tych dniach pracowników, jak 
również dla realizacji w/w planu. 
Decyzja ta została podyktowana 
dbałością o dobro firmy, a przede 
wszystkim o bezpieczeństwo jej 
pracowników”. 

Zaraz, zaraz, a co z Kodeksem 
Pracy, on nie obowiązuje w KHW? 
Zarząd znalazł furtkę prawną uza-
sadniającą swój „postępek”. 

Uznał, bowiem iż zgodnie ze 
stanowiskiem Sądu Najwyższego 
obowiązek udzielenia urlopu na żą-
danie nie jest bezwzględny, a pra-
codawca może odmówić żądaniu 
pracownika ze względu na szcze-
gólne okoliczności (wyrok Sądu 
Najwyższego z 28.10.2009 r. sygn. 
Akt II PK 123/09).

Wyrok ów dotyczył bardzo za-
wiłej sprawy - zwolnienia Andrzeja 
B., pracownika jednego z urzędów 
wojewódzkich, któremu zarzucono 
rażące naruszenie przepisów prawa 
pracy w zakresie udzielania urlopów 
wypoczynkowych i szkoleniowych.

Andrzej B. w dniu 20 grudnia 
2007 r. odmówił Małgorzacie L. - 
pracownicy delegatury - udzielenia 
urlopu na żądanie, a kolejnym pis-
mem z 3 stycznia 2008 r. - udzie-
lenia tej samej pracownicy urlopu 
szkoleniowego od 7 stycznia 2008 
r. do 25 stycznia 2008 r. Andrzej B. 
złożył do sądu rejonowego pozew 
przeciwko urzędowi wojewódzkie-
mu o roszczenia związane z wypo-
wiedzeniem mu umowy o pracę. 
Sąd I instancji przywrócił go do 
pracy, Sąd Apelacyjny również, aż 
w końcu sprawa stanęła przed Są-
dem Najwyższym, który miał orzec 
czy Andrzej B. miał prawo odmó-
wić urlopu na żądanie Małgorzacie 
L., czy nie miał takiego prawa. 

Sąd Najwyższy uznał w swoim 
wyroku, iż mogą się zdarzyć szcze-

Uwaga na komornika!
PRAWO Reperkusje tzw. sprawy Golca

Ów emeryt był jednym z wielu, którzy swego 
czasu skierowali pozew przeciw Holdingowi.  Był 
jednym z wielu, którzy kilka lat temu w ślad za 
Krzysztofem Golcem przodowym kopalni „Weso-
ła”, zażądali od byłego pracodawcy wyrównania 
zarobków za trzy lata pracy (1996–1999). Sprawa 
od nazwiska pierwszego powoda została umownie 
nazwana casusem Golca.

Spór Golca z Katowickim Holdingiem Węglo-
wym ciągnął się w kolejnych instancjach przez bli-
sko siedem lat. Sąd Okręgowy przyznał Krzyszto-
fowi Golcowi ok. 12 tys. zł z żądanych przez niego 
blisko 30 tys. zł jako wyrównania zarobków za lata 
1996–1999. W swoim roszczeniu Krzysztof Golec 
odwoływał się do postanowień Holdingowej Umo-
wy Zbiorowej z 1994 r., które wyznaczały ścieżkę 
wzrostu wynagrodzeń. Rok później weszła w życie 
Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania 

przyrostu przeciętnych wynagrodzeń, która była 
mniej korzystna dla pracowników. Szefowie KHW 
i górnicze związki podpisali jednak aneks do umo-
wy holdingowej. O wysokości podwyżek decydo-
wał od tej pory negocjowany w komisji trójstronnej 
wskaźnik.

KHW złożył apelację, bowiem z identycznymi 
roszczeniami wobec górniczej firmy wystąpiło 
wielu innych pracowników. Nad Holdingiem zawi-
sło widmo bankructwa. Ostatecznie, w 2006 r. sąd 
apelacyjny oddalił powództwo Krzysztofa Golca, 
uchylając tym samym wyrok sądu okręgowego. 

Postępowania sądowe w sprawach o nadpłatę 
i wyrównanie zarobków za okres trzech lat wstecz 
od daty złożenia pism z tytułu roszczeń o niere-
alizowanie zapisów art. 2 i 11 HUZ trwały ponad 
10 lat (począwszy od 1990 r., kiedy to wszczęto 
pierwsze procesy przeciw kopalniom – zaś wyroki 

POcZąWSZy od 27 kwietnia a kończąc na 7 maja polska gospodarka zwolni obroty. Powód? Dłuuugi week-
end. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Katowicki Holding Węglowy nie zamierza zwalniać obrotów.

gólne okoliczności, w których pra-
codawca może odmówić uwzględ-
nienia żądania pracownika. Sąd 
podkreślił, że najważniejsze w 
omawianej sprawie jest to, że Mał-
gorzata L. przed okresem, w jakim 
zamierzała wykorzystać urlop na 

żądanie, była niezdolna do pracy z 
powodu choroby. Przepis art. 165 
kp niezdolność do pracy z powodu 
choroby uznaje za przeszkodę w 
rozpoczęciu urlopu wypoczynko-
wego, zaś sformułowanie zawarte 
w art. 166 kp o niewykorzystaniu 

części urlopu z powodu niezdolno-
ści do pracy z powodu choroby jest 
równoznaczne ze stwierdzeniem, że 
okres choroby nie jest i nie może być 
okresem wykorzystywania okresu 
wypoczynkowego.

Widać więc jasno, że problem 
wiąże się z nader niejednoznaczny-
mi sytuacjami, mającymi  indywi-
dualny charakter. Czy można jed-
nak na podstawie precedensowego 
wyroku Sądu Najwyższego ograni-
czyć prawo 20 tysięcy ludzi?

Zdaniem „Solidarności” z 
„Wujka” jest to niedopuszczalne. 
Wspominana komisja zakładowa 
zwróciła się do Państwowej Inspek-
cji Pracy o wyjaśnienie zgodności 
decyzji zarządu KHW z zapisami 
Kodeksu Pracy i obowiązującego 
prawa pracy.

„Zarząd KHW SA nie jest usta-
wodawcą i nie ma prawa zawieszać 
obligatoryjnie funkcjonowania za-
pisów Kodeksu Pracy, który jest 
obowiązującym aktem prawnym w 
Polsce. Znane nam są wyroki Sądu 
Najwyższego z dn. 16.09.2008 r. oraz 
28.10.2009 r. Wyroki te pokazują 
indywidualne sprawy i wyjątkowość 
sytuacji zaistniałych w poszczegól-
nych zakładach pracy. Obligatoryjne 
zawieszenie obowiązywania zapisów 
art. 167 2 K.P. dla 20 tysięcy pracow-
ników KHW SA, niezależnie od ter-
minu i sytuacji jest naszym zdaniem  
naruszeniem podstawowych praw 
pracowniczych w Polsce. Kodeks 
Pracy przewiduje łamanie zapisów 
tam zawartych odpowiedzialność 
za wykroczenie przeciwko prawom 
pracowniczym” – napisali w uzasad-
nieniu związkowcy.

- Zobaczymy jakie stanowisko 
w tej sprawie zajmie inspekcja pra-
cy. Niemniej uważam, iż decyzja 
zarządu Holdingu obraża każdego 
pracownika spółka z osobna, gdyż 
Panowie Prezesi zakładają, że pra-
cownikom nie zależy na przyszłości 
swojej firmy i każdy będzie kombi-
nował i główkował, co tu zrobić, by 
zrobić sobie wolne w długi weekend 
– przekonuje Piotr Bienek, wice-
przewodniczący górniczej „Solidar-
ności”. 

 jac

przed kilkoma dniami trafił do nas, do redakcji „Solidarności Górniczej” list, w któ-
rym były pracownik katowickiego Holdingu Węglowego uskarża się na postępowa-
nie byłego pracodawcy. postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej sprawie. 

kończące sprawy zapadały do 2009 r.). 
W tym okresie zarejestrowano w sądach po-

nad 9 tys. pozwów z kwotą roszczeń sięgającą 
łącznie kilka mld zł. Indywidualne roszczenia i żą-
dania były zróżnicowane i sięgały nawet do 140 
tys. zł., a powodowie byli reprezentowani w spra-
wach przez pełnomocników z różnych związków 
zawodowych. 

Według informacji jakie uzyskaliśmy od przed-
stawicieli spółki wynika, że w całym tym okresie 
KHW prowadził akcję informacyjną i wyjaśniającą 
skierowaną zarówno do pracowników jak i związ-
ków zawodowych proponując na każdym etapie 
procedury sądowej wycofanie pozwów w zamian 
za rezygnację z kosztów sądowych.

Nie żądano zwrotu kosztów procesu i zastęp-
stwa procesowego od osób, które bądź wycofały 
pozwy z Sądu Rejonowego, bądź też cofnęły po-
zwy po złożeniu apelacji.

- Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Naj-
wyższego w sprawie pana Golca (14.07.2006 r.) 
powodowie mieli również możliwość wycofania 
swoich pozwów przeciwko KHW S.A. Ponadto po 
wydaniu wyroku o oddaleniu pozwu i zasądzeniu 
kosztów przez Sądy Rejonowe i Okręgowe (ape-
lacje) powodowie reprezentowani przez przedsta-
wicieli związków zawodowych mieli możliwość 
złożenia zażaleń, które umożliwiłyby im uniknięcie 
poniesienia tych kosztów – w większości przypad-

ków z możliwości tej skorzystano – informuje Ag-
nieszka Mika z Działu Komunikacji Korporacyjnej 
KHW.

Ten, kto z takiej możliwości nie skorzystał ma 
dziś problem, gdyż kancelarie prawne obsługujące 
kopalnie KHW zaczęły dochodzić kosztów proce-
sów. W większości przypadków SA to kwoty się-
gające ponad 2 tysięcy złotych.

- Zaniechanie egzekucji wyroku sądowego, 
któremu nadano klauzulę wykonalności może 
być poczytane, jako działanie na szkodę Spółki, 
a także na szkodę Skarbu Państwa poprzez po-
zbawienie go podatku VAT i dochodowego. Od 
kwot zasądzonych i ściągniętych od dłużników 
Kancelaria będzie miała obowiązek odprowadzić 
podatki, co ostatecznie przesądza o konieczno-
ści wyegzekwowania tych kosztów – informują 
przedstawiciele KHW.

Przedstawiciele KHW zapewniają jednak, iż 
mimo długiego upływu czasu, spółka nie będzie 
domagała się odsetek od wysokości zasądzonych 
kosztów sądowych w przypadku dobrowolnego ich 
zapłacenia przez osoby pozywające KHW. Problem 
dodatkowych kosztów może zaistnieć w momencie 
egzekucji komorniczych, gdy osoby nie dokonają 
dobrowolnej zapłaty zasądzonych prawomocnym 
wyrokiem sądowym tych kosztów. 

Jacek Srokowski
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Skuteczni i konkretni
KNURÓW Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA

W PIąteK, 13-ego obradowało Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA. Doroczne spotkanie 
przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych „S” działających w Spółce zdominowała dyskusja z zaproszonymi 
gośćmi: panią prezes KW Joanną Strzelec-Łobodzińską i wiceprezesem do spraw pracy Piotrem Rykalą. Na przekór feralnej 
dacie zebranie należy uznać za udane. 
Ponad czterdziestu delegatów 
przybyło do Knurowa, by ze związ-
kowego punktu widzenia podsu-
mować rok, który minął od po-
przedniego zebrania.

 

Związkowcy z „S” - skuteczni...
Sprawozdanie z działalności 

kompanijnej „S” przedstawił jej 
przewodniczący Jarosław Grzesik. 
Przypomniał skuteczne działania 
Związku, które doprowadziły do 
korekty fatalnego, przygotowane-
go jeszcze przez poprzedni Zarząd 
Spółki, Planu Techniczno-Ekono-
micznego (PTE) KW, w którym 
zakładano likwidację ZGRI oraz 
obniżenie poziomów zatrudnienia i 
wydobycia. Związkowcom udało się 
też wywalczyć podwyżki i wzrost 
wartości posiłków profilaktycznych 
oraz zawrzeć pakiet porozumień 
dotyczących ujednolicenia warto-
ści węgla deputatowego. Uzgodnili 
przy tym z kierownictwem Kom-
panii, że przez najbliższe trzy lata 
wzrost wskaźnika przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia bę-
dzie regulowany tak, by z końcem 
2014 roku doprowadzić do wy-
równania dysproporcji płacowych 
pomiędzy kopalniami. Pod koniec 
roku „S” wniosła do Zarządu KW 
o wypłatę nagrody z zysku za rok 
2011, przewidując - jak się potem 
okazało, słusznie - bardzo dobry 
wynik Spółki. Przewodniczący wy-
raził nadzieję, że podczas czerwco-
wego Walnego Zebrania Akcjona-
riuszy właściciel, Skarb Państwa, 
zdecyduje się poprzeć wniosek Za-
rządu o wypłatę nagrody.

Ubiegłoroczna uchwała o ko-
nieczności doprowadzenia do li-
kwidacji centrów wydobywczych 
została zrealizowana. Z początkiem 
2012 roku ta zatrudniająca kilkaset 
osób niewydolna struktura admi-
nistracyjna przestała istnieć.

Tegoroczne obrady doprowadzi-
ły do przyjęcia uchwał i stanowisk 
wzywających Zarząd Kompanii do 
m.in.:

- rezygnacji z tworzenia nowej 
struktury, tzw. Centrum Usług 
Księgowych („którego wdrażanie 
wprowadza chaos organizacyjny 
niepokój społeczny i skutkuje ne-
gatywnie na prowadzenie normal-
nego księgowania dokumentacji 
spółki”),

- podjęcia działań mających na 
celu uwzględnienie wszystkich ko-
palń i zakładów KW w Regulaminie 
Funduszu Motywacyjnego Kompa-
nii (ostatniej premii motywacyjnej 
nie otrzymali pracownicy trzech 
kopalń, bo zakłady te nie zrealizo-
wały założeń przyjętych w planach 
techniczno-ekonomicznych),

- ponownej analizy normatyw-
nych obłożeń stanowisk pracy, bo 
przy dotychczasowym - zbyt niskim 
- poziomie zatrudnienia realizacja 

tegorocznych planów wydobyw-
czych może okazać się niemożliwa,

- zachowania Zakładu Informa-
tyki i Telekomunikacji (ZIT) oraz 
ewentualnej konsolidacji służb in-
formatycznych i telekomunikacyj-
nych wyłącznie w oparciu o ZIT,

- pozostawienia dotychczasowej 
nazwy Zakładu Zagospodarowania 
Mienia (ZZM), bo zmiana nazwy w 
naturalny sposób generuje koszty, 
a może też zaszkodzić dotychczaso-
wym uprawnieniom pracowników, 
którzy posiadają je jako pracowni-
cy ZZM,

- podjęcia niezwłocznych dzia-
łań mających na celu poprawę ja-
kości środków ochrony osobistej i 
odzieży roboczej.

Delegaci zobowiązali również 
Zakładową Organizację Koordy-
nacyjną NSZZ „Solidarność” Kom-
panii Węglowej SA, by w wyniku 
prowadzonych przez Związek ne-
gocjacji dotyczących ujednolicenia 
systemu wynagradzania żadna z 
grup pracowniczych nie została 
poszkodowana, a zarobki pozosta-
ły na co najmniej dotychczasowym 
poziomie.

Podsumowania minionych 
dwunastu miesięcy dla Spółki, 
najlepszych w jej 9-letniej historii, 
dokonała sama szefowa Kompa-
nii. Pani prezes poinformowała, że 
bez dokonywania żadnych operacji 
finansowych, dzięki pracy załóg 
i polityce Zarządu, KW osiągnę-
ła ponad 500 mln zł zysku netto, 
w związku z czym kierownictwo, 
przychylając się do grudniowego 
pisma związkowców, wystąpiło o 
wypłatę nagrody z zysku dla pra-
cowników. Padło też zapewnienie, 
że w najbliższym czasie Kompania 
nie zostanie sprywatyzowana. - 
Żeby debiutować na giełdzie, Spół-
ka powinna mieć dobrą „historię” 
wyników. Jeden rok to za mało, 
by na jego podstawie decydować o 
wejściu na giełdę - mówiła prezes 
Strzelec-Łobodzińska.

 

...i konkretni
Następnie związkowcy przeszli 

do zadawania pytań obecnym na 
sali członkom Zarządu Kompanii 
Węglowej. Dyskusja, w której prze-
ważały bardzo konkretne sprawy, 
trwała ponad godzinę.

Andrzej Ubik, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” Zakładu Górniczych Ro-
bót Inwestycyjnych (ZGRI), pytał 
o przyszłość Zakładu, która przez 
ostatnie lata była niejasna. W odpo-
wiedzi prezes Strzelec-Łobodziń-
ska stanowczo stwierdziła, że ZGRI 
pozostanie i będzie funkcjonował w 
dotychczasowej formie.

Lidia Lukasek z Zakładu Za-
gospodarowania Mienia (ZZM) 
wyraziła zaniepokojenie zakresem 
zmian szykowanych w ZZM, zwłasz-

cza tak niepozornym aspektem, jak 
modyfikacja nazwy Zakładu. Stro-
na społeczna postulowałaby raczej 
zasilenie pionu technicznego, co 
pozwoliłoby usprawnić zarządza-
nie kompanijnymi nieruchomoś-
ciami. Sama zmiana nazwy - w opi-
nii Lukasek - sytuacji z pewnością 
nie uzdrowi, a może spowodować 
utratę dotychczasowych uprawnień 
posiadanych przez pracowników 
ZZM. - Trzeba jasno powiedzieć, 
że jeśli jakieś gwarancje wiążą się 
z nazwą ZZM, to należy je potwier-
dzić albo nazwy nie zmieniać - sko-
mentowała obawy przewodniczącej 
pani prezes.

Szef NSZZ „Solidarność” Za-
kładu Remontowo-Produkcyjne-
go (ZRP) Tomasz Klisz apelował o 
przyjęcia do pracy, bo na tę chwilę 
potencjał ZRP nie jest wykorzy-
stywany ze względu na brak rąk 
do pracy. Apel Klisza wsparł szef 
kompanijnej „S” Jarosław Grze-
sik, który potwierdził, że ZRP nie 
jest w stanie zrealizować wszyst-
kich zleceń ze strony kopalń i musi 
przekazywać zlecenia korzystają-
cym z takiego stanu rzeczy firmom 
zewnętrznym. Szefowa Kompanii 
zapowiedziała, że w najbliższym 
czasie Zarząd przeanalizuje sytua-
cję ZRP.

Ryszard Nadolski relacjonował 
sytuację pracowników dyrekcji 
KWK „Sośnica-Makoszowy”, któ-
rzy mają opuścić budynek zakła-
du, bo wkrótce ma się tam znaleźć 
wspomniane już wcześniej Cen-
trum Usług Księgowych. Bogusław 
Hutek z kopalni „Piast” pytał nato-
miast, czy pracownicy, którzy nie 
zgodzą się na przejście do CUK, 
będą zwalniani. Pani prezes za-
pewniła, że żadnych zwolnień nie 
będzie. Jarosław Grzesik zwrócił 
uwagę, że znane mu są przypadki, 
w których wymusza się na pracow-
nikach służb księgowo-finanso-
wych przejście do CUK, po czym 
zastępuje się ich ludźmi, którzy 
pracowali w zlikwidowanych cen-
trach wydobywczych.

Związkowcy sygnalizowali 
również uciążliwe dla pracowni-
ków problemy związane ze stanem 
sprzętu i infrastruktury kopalnia-
nej.

Przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” w KWK „Bolesław Śmia-
ły” Bogdan Syposz domagał się 
solidniejszej kontroli jakości sprzę-
tu, który trafia do kopalń. - Teraz 
kupuje się dziadowski sprzęt, który 
sprawia, że pracownicy nie są w 
stanie wykonać tego, czego się od 
nich wymaga - mówił, komentując 
stan zakupionych ostatnio kombaj-
nów.

Waldemar Stelmach z KWK 
„Chwałowice” zwrócił natomiast 
uwagę na skandaliczny stan łaźni 
tego zakładu. - Kiedy patrzymy na 
stare, przedwojenne zdjęcia, to wi-

dzimy, że wtedy stan łaźni był lep-
szy niż dzisiaj. Z podobnym prob-
lemem od lat borykają się górnicy z 
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch 
„Knurów”, co zasygnalizował prze-
wodniczący knurowskich struktur 
„S” Krzysztof Leśniowski. - Mamy 
pół miliarda zysku, a ludzie muszą 
kąpać się w warunkach uwłacza-
jących ich godności, w warunkach 
prymitywnych. Proszę o kontrolę 
tego stanu rzeczy i podjęcie stosow-
nych działań na rzecz jego poprawy 
- wtórował kolegom Ryszard Nadol-
ski z kopalni „Sośnica-Makoszowy”. 
Zaskoczona skalą problemu prezes 

Strzelec-Łobodzińska stwierdziła, 
że właśnie kwestia łaźni była dla 
niej tego dnia najbardziej bulwer-
sującym tematem. - Jeśli co roku 
wydaje się miliard złotych na in-
westycje, to od wydatku dwumilio-
nowego na remont łaźni na pewno 
nic się nie załamie - powiedziała, 
pozostawiając związkowców i pra-
cowników wspomnianych kopalń w 
nadziei, że po wielu latach wkrótce 
będą mogli korzystać z infrastruk-
tury sanitarnej na ludzkim pozio-
mie.

Marek Jurkowski

Przez ponad godzinę pani prezes odpowiadała na pytania zadawane przez 
związkowców. Fot. MJ, SG
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Izba oskarża, Kompania się broni
NIK Zarzuty nieprawidłowości przy prowadzeniu eksploatacji

     HALeMBA-WIReK

Dziennikarskie spekulacje
     INIcJAtyWy efektywne wsparcie

BOGDaN ĆWiĘk, 
prezes Fundacji 
Rodzin Górniczych:

Będziemy dążyć do podpisania 
podobnych umów z innymi podmio-
tami działającym w branży górniczej. 
Kompania Węglowa jest pierwszą 
firmą węglową, która zdecydowała 
się na tak efektywne wsparcie naszej 
działalności, za co w imieniu po-
dopiecznych i własnym serdecznie 
dziękuję. Pod pieczą naszej Fundacji 
znajduje się blisko 500 wdów gór-
niczych. Trudno dziś powiedzieć, 
jakie będzie zainteresowanie pro-
gramem. Zakładamy, że co najm-
niej kilkadziesiąt kobiet skorzysta 
z oferowanej pomocy. W pierwszej 
kolejności musimy dokonać wywiadu 
środowiskowego, by dowiedzieć się 
jakim rodzajem aktywności gospo-
darczej będą panie zainteresowane. 
W następnej kolejności uruchomimy 
właściwe kursy i szkolenia. 

Pomóc wdowom
Żony górników z kompanii Węglowej, którzy zmarli w pracy, zostali inwa-
lidami lub zginęli w wypadkach, będą mogły ubiegać się o preferencyjne 
kredyty na uruchomienie lub rozwinięcie własnego biznesu. Właśnie ruszył 
adresowany do nich program aktywizacyjny. porozumienie dotyczące akty-
wizacji zawodowej żon byłych górników kompanii podpisały w poniedziałek, 
16 kwietnia w katowicach strony umowy: zarząd kompanii Węglowej Sa, 
Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” oraz Fundacja Rodzin Górniczych. Udział 
w uroczystości wziął wicepremier Waldemar pawlak, który należy do inicja-
torów przedsięwzięcia - pierwszego tego typu w branży górniczej.

- SPECJALNA kaucja, którą wnosi 
Kompania Węglowa pozwoli na niskie 
oprocentowanie kredytu, który dzię-
ki temu stanie się bardziej dostępny 
i ułatwi aktywizację zawodową tej 
grupy. Kobiety mogą otrzymać kre-
dyty na preferencyjnych warunkach. 
Po spełnieniu określonych wymo-
gów czwarta część takiej pożycz-
ki będzie mogła zostać umorzona 
– właśnie dzięki wniesionemu przez 
Kompanię funduszowi kaucyjnemu 
– powiedziała podczas uroczystości 
podpisania porozumienia Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, prezes zarzą-
du KW SA.

- Mam nadzieję, że zaproponowa-
na forma pomocy będzie się cieszyć 
dużym zainteresowaniem, bo przecież 
potrzeby w tym zakresie są ogromne. 
– dodała pani prezes.

Realizację programu będzie nad-
zorować Fundacja Rodzin Górniczych, 
do niej także należy akceptacja po-
zytywnie rozpatrzonych przez bank 
spółdzielczy wniosków kredytowych.

- Złożony w banku kapitał będzie 
przeznaczony na celowe wydatki, 
związane z podejmowaniem działal-
ności gospodarczej przez górnicze ro-
dziny. - poinformował Bogdan Ćwięk, 
prezes Fundacji Rodzin Górniczych.

Fundacja będzie wskazywała ro-
dziny, które mogą być objęte progra-
mem. W części fundusz będzie też 
przeznaczony na szkolenia, podno-
szące kwalifikacje beneficjentów pro-
gramu. Fundacja nawiąże kontakty ze 
spółkami szkoleniowymi, które będą 
prowadzić je pod kątem aktywizacji 
zawodowej kobiet.

 red

Należąca do kompanii Węglowej kopalnia „Halemba-Wirek” w Rudzie Ślą-
skiej w ub. roku – o czym już wcześniej informowaliśmy - blisko cztero-
krotnie zmniejszyła stratę w stosunku do roku poprzedniego. Zarząd spółki 
zapewnia, że choć nie wszystkie założenia programu naprawczego zostały 
dotąd spełnione, kopalni nie grozi już likwidacja.

RUDZKA kopalnia, głównie na skutek złego 
zarządzania, przynosiła ogromne straty. W 
ciągu kilku lat łączne przekroczyły one 1,5 
mld zł. Poprzedni zarząd spółki zaplanował 
nawet likwidację kopalni, mimo, że dyspo-
nuje ona jednymi z największych zasobów 
węgla w całej spółce. Na skutek protestów 
społecznych kopalnia otrzymała „ostatnią” 
szansę. W 2010 r. zakład zaczął realizować 
program naprawczy. W efekcie jego strata 
brutto zmniejszyła się z ponad 402,7 mln zł 
w 2010 r. do niespełna 104,4 mln zł w ubie-
głym. Duża zasługa w tym odpowiedzialno-
ści związków zawodowych, jak i nowego za-
rządu Kompanii Węglowej, który dostrzegł 
potencjał drzemiący w rudzkiej kopalni. Dziś 
już nie mam mowy o likwidacji „Halemby-
Wirek”, chyba, że na łamach prasy.

„Dziennik - Gazeta Prawna” w artykule 
„Żelazna dama rządzi węglem zasugerował, 
że prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska bę-
dzie negocjować zamknięcie kopalni. Sze-
fowa Kompanii Węglowej zaprzeczyła tym 
doniesieniom. 

„Wyjaśniam, iż w strategii spółki nie 
przewidziano likwidacji kopalń, w tym rów-
nież wymienionej w artykule Halemby” – na-

pisała w oświadczeniu pani prezes.
„Będąc wcześniej wiceministrem 

gospodarki, odpowiedzialnym za górni-
ctwo zainicjowałam powołanie zespołu 
roboczego, który opracował projekt naj-
korzystniejszego modelu funkcjonowania 
kopalni. Przyjęty przez zarząd Kompanii 
program naprawczy przyniósł oczekiwa-
ne wyniki i przyczynił się do znaczącego 
wzrostu efektywności funkcjonowania 
tego zakładu wydobywczego. Znalazło 
to odzwierciedlenie w prestiżowym kon-
kursie Szkoły Eksploatacji Podziemnej. 
Kopalnia „Halemba – Wirek” zajęła w nim 
trzecie miejsce. Przemiany, które doko-
nały się w kopalni to przykład sukcesu 
dobrze zaplanowanych i przeprowadza-
nych procesów restrukturyzacyjnych. 
Znacząca poprawa sytuacji ekonomiczno 
- finansowej „Halemby – Wirek” jest ich 
odzwierciedleniem. Pozwoliło to zacho-
wać 3 tysiące miejsc pracy w kopalni, 
ale również kilkunastu tysięcy w firmach 
zewnętrznych”.

Pytanie zatem, co autor publikacji 
chciał tym osiągnąć? 

jac

DWIe kopalnie należące do Kompanii Węglowej – „Bobrek-centrum” i „Sośnica-Makoszowy” - fedrowały wbrew zapisom 
udzielonej im koncesji – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Kompania Węglowa nie zgadza się z postawionymi zarzutami.
Najwyższa Izba Kontroli 
przyjrzała się, jak kopalnie węgla 
kamiennego radzą sobie z proble-
mem usuwania szkód górniczych 
powstałych w wyniku ich działal-
ności. Kontrolą objęto m.in. siedem 
śląskich kopalń. Wyniki kontroli 
inspektorów NIK są, mówiąc deli-
katnie, nieciekawe dla Kompanii 
Węglowej, gdyż zarzucają spółce 
nielegalną eksploatację węgla, nie-
zgodną z udzielonymi koncesjami. 

Co konkretnego zarzuca NIK? 
Otóż, w koncesji kopalni „Bytom-
Centrum” zaznaczono, że sposób 
wydobycia ma nie przekroczyć 
kategorii II terenu górniczego (w 
pięciostopniowej kategorii zagro-
żeń dla terenów zabudowanych). 
Tymczasem NIK wykazuje, że by-
tomska kopalnia już w 2006 roku 
fedrowała, w sposób odpowiadają-
cej III kategorii. 

Kopalnia „Sośnica-Makoszowy” 
miała natomiast - według Izby - na-
ruszyć warunki koncesji, ponieważ 
przekroczone zostały maksymalne 
wielkości osiadania terenu, głównie 
w gminie Gierałtowice, gdzie osiadł 
on nawet o 20 m. Według inspek-
torów Kompania już na etapie pro-
jektowania zakładała, że zakładane 
wielkości osiadania mogą zostać 
przekroczone.

Kompania Węglowa w specjal-
nym oświadczeniu odpowiedziała 
na stawiane zarzuty.

W kwestii bytomskiej kopalni 
spółka przywołuje następujące ar-

gumenty: „Prezydent Bytomia kie-
rując się uchwałą Rady Miejskiej po-
zytywnie zaopiniował plany ruchu 
kopalni na lata 2006-2008 i 2009-
2011, w których przedstawiono 
wpływy na terenach zabudowanych 
Miasta Bytomia odpowiadające I, 
II i III kategorii terenu górniczego. 
Zauważyć również należy, że Rada 
Miasta Bytomia podjęła uchwały 
o przyjęciu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla północnej części dzielnicy 
Miechowice 29 października 2009 
roku, terenu „Starych Miechowic” 
23 lutego 2011 roku oraz południo-
wej części dzielnicy Miechowice. 28 
września 2011 roku. Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Bytom Rada przyjęła 24 sierpnia 
2011 roku. W tych dokumentach 
prognozowane wpływy eksploa-
tacji górniczej sięgają III kategorii 
terenu górniczego na terenach za-
budowanych”. 

Co zaś się tyczy kopalni „Sośni-
ca-Makoszowy” czytamy w oświad-
czeniu spółki m.in.: „Od czasu obo-
wiązywania miejscowego planu 
zagospodarowania kopalnia Soś-
nica-Makoszowy działalność gór-
niczą prowadziła w oparciu o część 
szczegółową planu ruchu zakładu 
górniczego na lata: 2004-2006, 
2007-2009 i 2010-2012. Każdora-
zowo zamierzenia eksploatacyjne 
przedstawiane w planach ruchu 
uzyskały pozytywną opinie Wójta 

Gminy Gierałtowice, jak również 
były zatwierdzane przez Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego”. 

Czy należy zatem rozumieć, że 
sprawa jest ewidentna i Kompania 
Węgla nie musi się niczego oba-
wiać? Niezupełnie. Negatywne wy-
niki kontroli dotyczą kopalń, wokół 
których, niestety, od dłuższego 
czasu trwa spór Kompanii Węglo-
wej z samorządowcami i lokalnymi 
społecznościami, choć właściwsze 
byłoby określenie – lokalnymi gru-
pami interesów. 

Władze Gierałtowic, już zapo-
wiedziały, iż prawdopodobnie gmi-
na pozwie kopalnię „Sośnica-Ma-
koszowy” za nielegalne działanie. 
Na domiar wszystkiego gmina we-

zwała dyrekcję kopalni o wstrzy-
manie eksploatacji.

Raport NIK nie ma jednak siły 
sprawczej, jest tylko oceną sytua-
cji. O tym, czy działalność kopalń 
była legalna czy nie zdecydować 
musi sąd, o ile sprawa znajdzie 
się na wokandzie. A to wydaje się 
pewne, gdyż katowicka delegatura 
NIK przygotowuje już w tej sprawie 
wnioski do prokuratury. Pozostaje 
oczywiście pytanie, czy prokura-
tura przychyli się do wniosku NIK. 
Izba choć wskazuje w raporcie nie-
prawidłowości nie wykazuje do 
końca kto jest odpowiedzialny za 
taki stan rzeczy. Plany ruchu, na 
które powołuje się bowiem Kom-
pania Węglowa były przecież pozy-

tywnie zaopiniowane przez nadzór 
górniczy i samorząd.

NIK powiadomił także o niele-
galnym działaniu kopalń Minister-
stwo Środowiska. Piotr Woźniak, 
główny geolog kraju, zapowiedział 
podjęcie działań mających na celu 
usunięcie nieprawidłowości. 

Sprawa zatem, choć dla każdej 
ze stron wydaje się ewidentna, ma 
dość złożony charakter i nie wydaje 
się, by szybko znalazła swój finał. 
Sprawa nie buduje jednak wokół 
spółki dobrego klimatu. Pytanie, 
czy komuś z zewnątrz na tym bar-
dzo zależało, czy też Kompania 
sama się o to prosiła?

Jacek Srokowski

Według NIK kopalnia „Sośnica-Makoszowy” (na zdjęciu) prowadziła nielegalną eksploatację.
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Nic się nie kończy, 
a dopiero się zaczyna…

REFORMA EMERYTALNA Pikieta „Solidarności” przed Sejmem

180 POSŁóW „za”, 233 „przeciw” i 42, którzy wstrzymali się od głosu - taki wynik piątkowego głosowania nad związko-
wym wnioskiem dotyczącym przeprowadzenia referendum emerytalnego oznacza, że Polacy nie będą pytani o zdanie w 
kwestii podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat. Wielotysięczna pikieta przed Sejmem nie zrobiła na parlamentarzy-
stach większego wrażenia.

Należy dodać, że chodzi tutaj o 
polityków partii rządzących - Plat-
formy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego - oraz „opo-
zycyjnego” Ruchu Palikota.

Przeprowadzenia referendum 
chcieli politycy Prawa i Sprawied-
liwości, Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej oraz Solidarnej Polski, zaś 
wśród manifestujących przed Sej-
mem na rzecz powszechnego gło-

sowania można też było dostrzec 
działaczy jeszcze jednej partii - No-
wej Prawicy.

Piątkowy protest zakończył kil-
kumiesięczną batalię zainicjowaną 
przez NSZZ „Solidarność”, której 
celem było umożliwienie wypo-
wiedzenia się wszystkim dorosłym 
Polakom w sprawie zmian emery-
talnych przygotowanych przez rząd 
premiera Donalda Tuska. Związek 

konsekwentnie sprzeciwia się re-
formie, bo jej założenia nie zostały 
poddane szerokim konsultacjom 
społecznym, tak jak to miało miej-
sce w innych krajach europejskich, 
jednak o zdanie chciał spytać sa-
mych obywateli.

Uzasadnienie wniosku o prze-
prowadzenie referendum przedsta-
wił w Sejmie przewodniczący Ko-
misji Krajowej „S” Piotr Duda.

- Polacy poparli pomysł referen-
dum, bo doskonale wiedzą, że pro-
ponowane przez rząd rozwiązania 
doprowadzą do nieodwracalnych 
zmian zarówno w ich życiu jak i ży-
ciu następnych pokoleń. Wiedzą, że 
recepty na zagrożenia stojące przed 
polskim systemem emerytalnym 
nie można poszukiwać w prostym, 
mechanicznym zabiegu podwyż-
szenia wieku emerytalnego, ale 

przede wszystkim w rozwiązaniach 
zachęcających pracowników do 
przedłużenia aktywności zawo-
dowej - powiedział Duda w swoim 
wystąpieniu.

Lider Związku skrytykował 
zawarte na dzień przed głosowa-
niem porozumienie PO z PSL. To 
drugie ugrupowanie przez dłuższy 
czas nie zgadzało się na wydłuże-
nie wieku emerytalnego, jednak 
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Nic się nie kończy, 
a dopiero się zaczyna…

w czwartek partia Waldemara 
Pawlaka zaakceptowała pomysł, 
by umożliwić Polakom wcześniej-
sze przechodzenie na emeryturę 
przy znacznie niższym wymiarze 
kwotowym świadczenia. - Cząst-
kowe emerytury oznaczają, albo 
pracować do śmierci albo umrzeć z 
głodu - skomentował takie rozwią-
zanie przewodniczący „Solidarno-
ści”. Piotr Duda zwracał uwagę, 
że w kampanii wyborczej politycy 
Platformy unikali tematu podwyż-
szenia wieku emerytalnego.

W tym czasie przed gmachem 
Sejmu protestowały tysiące Pola-
ków. Byli związkowcy z „Solidarno-
ści”, również tej górniczej, Ogólno-
polskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych i Forum Związków 
Zawodowych, wspomniani już 
działacze Nowej Prawicy oraz po-
wiązanej z SLD Platformy Progra-
mowej „Nowoczesne Państwo”. 
Palono kukły przedstawiające pre-
miera Donalda Tuska i ministra 
finansów Jana-Vincenta Rostow-
skiego. Nie zabrakło trumny, na 
której - tym razem - można było 
przeczytać „fraszkę”: „Na koali-
cyjnym bazarze/handlują naszymi 
prawami/antynarodowi lichwia-
rze/z niewypłacalnymi długami” 
(odniesienie do zadłużonego PSL i 
ostatecznej zgody tej partii na pro-
pozycję PO, mimo wcześniejszego 
sprzeciwu).

Demonstranci na bieżąco mogli 
oglądać przebieg debaty sejmowej, 
którą transmitowano za pośredni-
ctwem kanału TVP Parlament na 
ogromnym telebimie. Gdy prze-
mawiał szef rządu lub minister Ro-
stowski, protestujący odwracali się 
plecami do telebimu.

Odrzucenie przez Sejm wnio-
sku o przeprowadzenie referen-
dum oznacza, że kolejne głoso-
wanie będzie dotyczyć już samej 
ustawy emerytalnej. Związkow-
cy już zapowiadają swój powrót 
do Warszawy i ostateczną próbę 
przekonania polityków, że wpro-
wadzanie tak ważnych zmian bez 
konsultacji ze społeczeństwem jest 
błędem. - Dzisiaj nic się nie kończy, 
a dopiero się zaczyna - powiedział 
Piotr Duda do manifestantów.

Podczas posiedzenia sztabu 
protestacyjnego, który odbył się 12 
kwietnia w Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog” w Warsza-
wie przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda powiedział, że żaden 
poseł działający na szkodę pra-
cowników nie będzie anonimowy. 
Będziemy piętnować ich działania 
w sprawach społecznych, aby ich 
wyborcy wiedzieli jak się zachować 
przy kolejnych wyborach.

- Pokażemy społeczeństwu jak 
głosujecie – zadeklarował prze-
wodniczący „Solidarności” poka-
zując przykładowy plakat z wize-
runkami posłów PO. 

Związkowcy zażądali, aby 
nowy rządowy projekt (resort 
pracy przygotował nowy projekt 
ustawy podwyższającej wiek eme-
rytalny do 67 lat, uzupełniając go 
m.in. o rozwiązania pozwalające 
na uzyskanie wcześniejszej, częś-
ciowej emerytury, co jest efektem 
uzgodnień koalicyjnych), który na 
początku maja ma trafić do Sejmu 
został przekazany do ponownej 
konsultacji. Jeśli premier odmówi, 
dojdzie do protestów.

Podczas konferencji prasowej 
w przerwie spotkania sztabu pro-

testacyjnego, Piotr Duda zaprezen-
tował związkowe plany inicjatyw 
ustawodawczych. Trzy pierwsze zo-
staną niezwłocznie złożone na ręce 
Premiera: o systemie ubezpieczeń 
społecznych, prewencji wypadko-
wej i pracy tymczasowej. Jest to 
odpowiedź na wezwanie złożone 
przez szefa rządu, aby „S” nie tylko 
zbierała podpisy, ale składała swoje 
propozycje. mj, jac

Na naszej stronie www.solidar-
noscgornicza.org.pl publikujemy 
pełną treść sejmowego wystąpienia 
Piotra Dudy.

Zdjęcia: Marek Jurkowski
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RYNEK WĘGLA

Klient indywidualny 
daje spory zysk

Pomimo, że ceny węgla opałowego rosną każdego roku, węgiel pozosta-
je wciąż najtańszym źródłem energii dla gospodarstw domowych. 

„WUJeK”

Zawał ratunkiem?
katowicki Holding Węglowy szuka dla kopalni „Wujek” sposobu wyjścia z tara-
patów. przypomnijmy, iż styczniowy pożar dwóch ścian oraz kilkukrotny wzrost 
kosztów podsadzki (piasek i drewno), spowodował, że straty „Wujka” wynoszą 
już około 170 mln zł, a do każdej wydobytej tony kopalnia dopłaca 100 zł.

WpRaWDZie są kopalnie w KHW, 
które znajdują się w jeszcze gorszej 
sytuacji ekonomicznej niż „Wujek”, 
ale ta z uwagi na wspomniane koszty 
eksploatacji podsadzkowej, według 
zarządu KHW, ma niewielkie szanse 
na stabilizację i rentowność. Niemniej 
likwidacja kopalni, zwłaszcza takiej 
jak „Wujek”, która jest czymś więcej 
niż zakładem wydobywczym nie jest 
decyzją łatwą. Mają tego świadomość 
na Damrota.

„Jakiekolwiek spekulowanie o 
wyznaczaniu daty likwidacji kopalni 
są przedwczesne” – asekuruje się 
prezes Roman Łój na łamach „Trybu-
ny Górniczej”. 

23 kwietnia odbyło się spotka-
nie zarządu spółki, dyrekcji kopalni 
i związków zawodowych. Na dobrą 
sprawę nie wniosło ono nic nowego. 
Padły jedynie deklaracje, iż wspólnie 
należy szukać oszczędności, co pew-
nie każda strona rozumie inaczej. Za-
rząd daje wyraźnie do zrozumienia, iż 
należy się liczyć z redukcją zatrudnie-
nia, związki nie chcą o tym słyszeć, 

zwłaszcza, że niedobory kadrowe 
przekładają się w całym Holdingu na 
spadek produkcji.

Szansą na stosunkowo niebolesną 
kurację dla „Wujka” jest zmiana tech-
nologii wydobycia. Według informacji 
prasowych Holding chce, aby przeję-
ty przez kopalnię „Wujek” od kopalni 
„Staszic” pokład nr 405 w tzw. polu L 
zamiast na podsadzkę był eksploato-
wany na zawał. Spółka już rozpoczęła 
pierwsze starania o uzyskanie zgody. 

- To wymaga uzgodnień z 16 róż-
nymi instytucjami, ale kluczowe będzie 
stanowisko władz Katowic oraz Okrę-
gowego Urzędu Górniczego - mówi 
„Gazecie” prezes Łój. Sprawa w obliczu 
zdarzenia w bytomskim Karbiu, gdzie 
kilkuset mieszkańców musiało wypro-
wadzać się ze swoich domów, budzi już 
w Katowicach spore emocje, mimo, że 
planowana eksploatacja prowadzona 
byłaby pod terenami leśnymi, z mini-
malnym wpływem na tereny zabudo-
wane. W zderzeniu z emocjami zdrowy 
rozsądek niewielkie ma szanse. 

  Jacek Srokowski

�

„KRUPIŃSKI”

Zginął górnik
W kOpalNi „Krupiński” należącej do 
JSW zginął 26-letni górnik, pracownik 
firmy zewnętrznej. Do wypadku doszło 
18 kwietnia, późnym wieczorem, przy 
drążeniu chodnika M2 (pokład 330/2) 
na poziomie 420 m. 26-latek, pracow-
nik firmy Techgór dostał się w zasięg 
działania urabiającego chodnik kom-
bajnu. Od 1 stycznia do 19 kwietnia 
w górnictwie zginęło podczas pracy 
8 ludzi, z czego w górnictwie węgla 
kamiennego - 6 (trzech pracujących w 
firmach zewnętrznych). Okoliczności 
i przyczyny wypadku ustalają służby 
kopalniane i Okręgowy Urząd Górniczy 
w Rybniku.

WUG

Wzrasta zagro-
żenie metanowe
W pOlSkiCH kopalniach ok. 80 proc. 
wydobywanego węgla, czyli ok. 60 
mln ton, pochodzi z pokładów metano-
wych. Z danych WUG wynika, że ilość 
metanu w kopalniach w ostatnich dzie-
sięciu latach wzrosła z 7,3 m sześc. 
na każdą tonę węgla do ponad 11 m 
sześc. na tonę, a więc prawie o po-
łowę. W tym czasie efektywność od-
metanowania zwiększyła się zaledwie 
o 4,5 proc. i wyniosła w zeszłym roku 
średnio 31 proc. - to znaczy, że zale-
dwie trzecia część metanu jest ujmo-
wana w specjalne instalacje. Jeszcze 
mniejsza część jest wykorzystywana 
gospodarczo. O poprawie skuteczno-
ści odmetanowania kopalń mówiono 
podczas niedawnej konferencji WUG 
„Problemy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w polskim górnictwie”. 

PG SILeSIA

Przygotowani 
do wydobycia
ŚCiaNa 160 w pokładzie 315 i 314/2 w 
partii Wschód w kopalni „Silesia” nale-
żącej do Przedsiębiorstwa Górniczego 
Silesia może być eksploatowana. Sto-
sowną decyzję wydał  19 kwietnia dy-
rektor Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Katowicach. Ściana ma ruszyć z wy-
dobyciem na początku maja. Według 
informacji spółki zdolności wydobyw-
cze nowej ściany wyniosą ok. 4,5 tys. 
ton węgla na dobę. W 2013 r. w kopalni 
mają pracować dwie ściany, a zakład 
ma docelowo wydobywać roczne ok. 
3 mln ton węgla. Przypomnijmy, że ko-
palnia „Silesia” wcześniej należała do 
Kompanii Węglowej. Jej sprzedaż na-
stąpiła w grudniu 2010 r. Zakład nabył 
koncern EPH (Energetický a průmys-
lový holding) z Czech, który wszedł 
w spółkę z Przedsiębiorstwem Gór-
niczym Silesia, założoną przez część 
załogi kopalni.

KW SA

Do spółki 
z chińczykami?
CHiŃSki koncern Shanghai Electric, 
jak podał „Dziennik Gazeta Prawna” 
jest jednym z potencjalnych partnerów 
do budowy elektrowni z KW. Najwięk-
sza firma górnicza w Unii na razie nie 
potwierdza. Wiadomo jedynie, że do 
tej pory rozmowy były prowadzone z 
firmami z Chin i Korei Płd., a elektro-
wnia miałaby ruszyć w 2018 r.

„Mysłowice-Wesoła”

Śmierć w drodze z pracy

OSieM osób zginęło, a dziesięć zostało rannych w zderzeniu pracownicze-
go busa z ciężarówką koło przybędzy na Żywiecczyźnie. Śmiertelne ofiary 
wypadku, do którego doszło wieczorem 28 marca to wracający do domów 
górnicy z kWk „Mysłowice-Wesoła” oraz kierowca busa.

W kOpalNi „Mysłowice-Wesoła” oko-
ło 600 osób (na ponad pięciotysięczną 
załogę) dojeżdża spoza najbliższego re-
gionu, głównie z kierunku południowe-
go. Pracownicy ci dogadują się zwykle 
z przewoźnikami obsługującymi kursy 
specjalnie dla nich.  Dla jednej z grup 
podróż z pracy okazała się tragiczna w 
skutkach.

Wiemy już, że przyczyną wypadku 
był zły stan techniczny naczepy i nad-
mierna prędkość ciężarówki, jadącej z 
naprzeciwka. Wskutek niesprawności 
naczepa utraciła stabilność i przemieś-
ciła się na prawy pas, którym jechał 
bus. Kierowca ciężarówki usłyszał za-
rzut nieumyślnego spowodowania kata-
strofy w ruchu lądowym. 

Tuż po wypadku z pomocą pospie-
szyli koledzy poszkodowanych górni-
ków. Do chwili obecnej zorganizowano 
2 akcje zbiórki krwi, dzięki którym uda-
ło się uzyskać łącznie 135 litrów krwi. 
Kolejna akcja w tej kopalni zaplanowana 
jest na 18 maja.

A co z rodzinami tragicznie zmarłych 
górników? Na jaką pomoc mogą liczyć? 

Katowicki Holding Węglowy zapewnia, 
że, mimo iż od 2002 roku oddzielono 
kwestie związane z wypadkiem w drodze 
do/z pracy od wypadku przy pracy, rodzin 
zmarłych górników otrzymają materialne 
wsparcie. Wśród nich są m.in. odszkodo-
wanie na okoliczność wypadku NW Gór-
ników pod ziemią PZU SA  (jest to forma 
poszerzona w stosunku do standardo-
wej), odprawa pośmiertna wynikająca z 
Kodeksu Pracy, zapomoga z Zakładowe-
go Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto górnicy byli ubezpieczeni w 
PZU Życie. Z tego tytułu rodzinom należą 
się: odszkodowanie z polisy PZU Życie 
(dotyczące tylko pracownika), odszko-
dowanie z polisy PZU Życie dla osie-
roconych dzieci. Rodzinom zmarłych 
przysługują także świadczenia z Kasy 
Pośmiertnej. Ponadto  rodziny mogą 
starać się o: opłaty szkolne na dzieci 
(wg regulaminu obowiązującego w ko-
palni), dofinansowanie do zorganizo-
wanego wypoczynku dzieci, zapomogi 
losowe (renta rodzinna), 3 tony deputatu 
węglowego (renta rodzinna). 

jac

odbiorcy indywidualni są waż-
nym konsumentem dla górnictwa 
węgla kamiennego, gdyż ponad 
25 proc. przychodów ze sprzedaży 
węgla energetycznego dostarcza 
sprzedaż na potrzeby ogrzewnictwa 
indywidualnego. I to w sytuacji, gdy 
na rynek ten trafia zaledwie ok. 14 
proc. węgla wydobywanego w pol-
skich kopalniach. Powód? Ich cena 
jest prawie dwukrotnie wyższa od 
ceny węgla energetycznego ogółem. 
Tzw. średnioroczna cena detaliczna 
1 tony węgla kamiennego w 2011 r. 
wyniosła 777,61 zł netto. Zdarza się 
jednak, że ceny u dystrybutorów 
przekraczają nawet 1000 zł za tonę, 
zwłaszcza odnosi się to do tzw. eko-
groszków pakowanych w worki. 

W 2004 r. polskie gospodar-

stwa domowe spalały rocznie ok. 
9,4 mln ton węgla kamiennego. Od 
tego czasu w tym segmencie ryn-
ku sprzedaż systematycznie rośnie 
– mimo konkurencji oraz kampanii 
promujących wykorzystywanie in-
nych nośników energii. W ubiegłym 
roku polskie gospodarstwa domo-
we zużyły na cele opałowe niemal 
12 mln ton węgla kamiennego. Przy 
czym polskie górnictwo nie jest w 
stanie sprostać zapotrzebowaniu 
na gatunki węgla kupowane przez 
indywidualnych odbiorców. W ze-
szłym roku polska produkcja węgla 
opałowego – tzw. grubego i śred-
niego – wyniosła ok. 8,5 mln ton. 
Dalsze ponad 3 mln ton zostało 
uzupełnione importem, głównie z 
Rosji. 

Największym producentem 
takich gatunków węgla jest Kom-
pania Węglowa, która w ubiegłym 
roku sprzedała ok. 4,4 mln ton ta-
kich gatunków – to ponad 10 proc. 
całej produkcji tej największej gór-
niczej firmy. Wiceprezes Kompanii 
ds. handlowych Zbigniew Paprotny 
przyznaje, że węgiel gruby i średni 
obłożone są – tak u producenta, 
jak i u dystrybutorów – największą 
marżą, stąd ich sprzedaż jest bar-
dzo rentowna.

- Robimy wszystko, by zwięk-
szyć uzysk węgla grubego i średnie-
go, ale nie jest to takie proste, gdyż 
ogranicza nas technologia wydoby-
cia – mówi Zbigniew Paprotny. 

jac

Powołana 20 kwietnia Izba Gospo-
darcza Sprzedawców Polskiego Wę-
gla zamierza reprezentować interesy 
sprzedawców. W pierwszej kolejności 
Izba chce zabiegać o zmianę w zakre-
sie przepisów dotyczących akcyzy na 
węgiel. Sprzedawcy wskazują, że jego 
wprowadzenie na początku tego roku 
spowodowało olbrzymi chaos. Chcą 
m.in., by wymogi administracyjne 
związane z dokumentowaniem zwolnie-
nia z akcyzy (gospodarstwa domowe 
nie muszą jej płacić) zostały znacząco 
złagodzone. Izba chce też m.in. poma-
gać swoim członkom w rozwiązywaniu 
problemów, przygotowywać analizy 
rynkowe, zajmować się doradztwem 
oraz promować polski węgiel wśród 
odbiorców.

Do Izby przystąpiło kilkaset pod-
miotów. Jednak aż ok. dziesięć tysię-
cy podmiotów w Polsce zajmuje się 
handlem węglem. Sprzedawcy zgodnie 
podkreślają, że trzeba dbać o rodzimy 
rynek węgla grubego, który jest naj-
większy w Europie. Oby jednak ozna-
czało to dbałość o klienta, a nie o włas-
ne, partykularne interesy. 

         Sprzedawcy mają 
wspólną reprezentację

wydarzenia
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Zagórowski mija się z prawdą
JSW Strona społeczna w odpowiedzi na zarzuty

Umowy o pracę – korzystne 
dla pracowników?

Zagórowski twierdzi, że nowe 
umowy o pracę nie są mniej korzyst-
ne dla pracowników nowoprzyję-
tych, zostały wprowadzone zgodnie 
z prawem za ich zgodą i aprobatą. 
Nic bardziej mylnego, ponieważ 
umowy o pracę dla pracowników 
zatrudnianych po 15 lutego zostały 
wprowadzone niezgodnie z prawem 
pracy i porozumieniem zbiorowym 
z dnia 5 maja 2011 r., mimo stwier-
dzenia Zarządu w piśmie z dnia 12 
marca tego roku, że pracodawca 
przestrzegał i nadal będzie prze-
strzegał prawo pracy w tym zapisy 
tegoż Porozumienia. Niestety,  po 
raz kolejny rzeczywiste działania 
Prezesa i jego ludzi znacznie różnią 
się od deklaracji. Nowe wzory umów 
o pracę dla nowozatrudnionych pra-
cowników, nie tylko nie ujednolica-
ją i nie upraszczają zasad wynagro-
dzeń,  jak twierdzi prezes Spółki, ale 
przede wszystkim te zasady ograni-
czają wynagrodzenia. Pozbawiają 
nowoprzyjętych pracowników w 
pierwszych latach pracy Karty Gór-
nika, nagrody barbórkowej, 14-tej 
pensji, a w dalszych latach znacznie 
ograniczają ich wysokość. 

Zarząd po raz kolejny ewiden-
tnie łamie prawo. I nie są to sugestie 
Związków Zawodowych jak twierdzi 
Zagórowski, ale stanowisko poparte 
opiniami prawnymi renomowanych 
kancelarii prawnych oraz opinie au-
torytetu prawnego w zakresie pra-
wa pracy prof. Jakuba Steliny. Ze 
strony Zarządu padały tylko słowa i 
pisemne oświadczenia, które nie zo-
stały poparte żadną opinią prawną. 
Poprzez nasze centrale związkowe 
zwróciliśmy się w tej sprawie do Mi-
nistra Gospodarki, Ministra Skarbu 
Państwa i Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. W odpowiedzi podpisa-
nej przez Dyrektora Biura Ministra 
stwierdzono,  że: 

Nadzór i kontrola przestrze-
gania przez pracodawców prawa 

pracy mieści się w kompetencji 
Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku z powyższym wystą-
piliśmy do PIP w Katowicach o prze-
prowadzenie kontroli w zakresie 
wprowadzenia i stosowania nowych 
umów o pracę. W wyniku przepro-
wadzonej kontroli PIP skierowała 
wystąpienie do pracodawcy w któ-
rym jednoznacznie stwierdziła, że 
działania Zarządu są niezgodne z 
prawem pracy, o czym pisaliśmy w 
poprzednim wydaniu.

Stanowisko PIP w pełni po-
twierdza nasze zarzuty wobec Pre-
zesa JSW S.A. i w związku z po-
wyższymi faktami prowadzony jest 
z Zarządem spór zbiorowy w tym 
temacie (znajduje się już na etapie 
mediacji).

Motywacja demotywująca
Bezprawne działania Prezesa 

Zagórowskiego dotyczą również 
wprowadzenia motywacyjnego sy-
stemu premiowania i innych roz-
wiązań regulaminowych, których 
Zarząd nie może wprowadzać jed-
nostronnie, bo jest to niezgodne z 
podstawowymi zasadami kodeksu 
pracy oraz zawartym porozumie-
niem zbiorowym, art. 6 ust. 2 w/w 
porozumienia – które mówi:

Wypłaty premii będą realizo-
wane na podstawie uzgodnionych 
ze stroną związkową regulami-
nów.

 Nasze negatywne stanowisko, 
które zostało przedstawione jedno-
myślnie przez wszystkie organizacje 
związkowe nie wynika z faktu, że 
jesteśmy całkowicie przeciwni mo-
tywacyjnym rozwiązaniom w syste-
mach wynagrodzeń, ale rozwiąza-
nia te muszą być jasne i przejrzyste 
oraz tworzone przy udziale przed-
stawicielstwa strony pracowniczej. 
Motywacyjne systemy premii nie 
mogą mieć złego wpływu na atmo-
sferę na naszych kopalniach, a prze-
de wszystkim negatywnego wpływu 
na bezpieczeństwo. Rozwiązania 

te muszą także obejmować wszyst-
kich pracowników a przyznawanie 
takich premii oraz ustalanie zadań 
produkcyjnych, których wykona-
nie będzie stanowiło kryterium ich 
przyznawania powinno znajdować 
się pod kontrolą strony społecznej.

W innym przypadku jest to 
próba odejścia przez Zarząd od 
uregulowania kwestii płacowych 
w sposób kompleksowy, w ramach 
jednolitego ZUZP JSW S.A.. W tej 
sprawie również przedstawiliśmy 
pracodawcy opinie prawne, na które 
Zarząd nie przedstawił merytorycz-
nej odpowiedzi.

W swoich wypowiedziach prezes 
Spółki usprawiedliwia i tłumaczy 
swoje działania przedłużającymi 
się rokowaniami nad ZUZP. Chce-
my podkreślić, że wina za przedłu-
żające się rokowania nie leży po 
stronie związków zawodowych lecz 
Zarządu Spółki. Tuż przed upublicz-
nieniem JSW S.A. znakomita więk-
szość podstawowej części ZUZP w 
najważniejszych sprawach została 
wstępnie uzgodniona. To Zarząd wy-
cofał się z dotychczasowych ustaleń, 
próbując narzucić nam niekorzyst-
ne rozwiązania dla pracowników 
w ramach nowego projektu ZUZP 
czy też Regulaminu pracy. Odrzu-
cił nawet uzgodnioną preambułę, 
w której zostało zapisane, że ZUZP 
reguluje korzystniej i szerzej prawa 
pracownicze od tych, które wynika-
ją z Kodeksu Pracy.

Zgadzamy się, że należy uprościć 
i ujednolicić rozwiązania w ramach 
ZUZP oraz uszczegółowić te roz-
wiązania w jednolitym Regulami-
nie Pracy, ale nie może to odbywać 
się kosztem pracowników Spółki, 
którzy bezpośrednio wypracowują 
dochody naszej firmy. Trzeba z całą 
mocą podkreślić, że rozwiązania 
zawarte w nowym projekcie ZUZP 
czy też w Regulaminie pracy są o 
wiele mniej korzystne niż te, które 
na dziś obowiązują. Zapewnienia 
Prezesa, że propozycje pracodawcy 

nie mają na celu ograniczenia praw 
pracowniczych to tylko nieuczciwa 
propaganda i próba oszukania pra-
cowników JSW S.A..

To są metody niegodne Zarządu 
tak dużej giełdowej firmy.

Godziwy wzrost płac tylko 
dla wybranych

W JSW S.A. prowadzony jest 
także spór zbiorowy dotyczący wzro-
stu płac w 2012 r. o 7%. Zażądany 
w prowadzonym sporze zbiorowym 
wzrost płac w wysokości 7 % nie jest 
przypadkowy. Założona wysokość  
w inflacji w budżecie w wysokości 
2,8% nie jest i nie będzie zrealizowa-
na, a prognozy inflacyjne zakładają 
jej wzrost o ponad 4% (na dzień dzi-
siejszy inflacja wynosi 4,3%). Wzrost 
kosztów utrzymania rodzin górni-
czych ze względu na galopujące ceny 
paliwa, energii i żywności będzie 
jeszcze większy.

 Należy przyjrzeć się argumen-
tom, jakie stawia Zarząd Spółki 
blokując podwyżki w tym roku, bo 
mówić należy o płacy realnej, czyli 
takiej, która zapewnia utrzymanie 
poziomu życia albo wzrost tego po-
ziomu ponad realną inflację. Od 
2008 roku płaca realna za dni czarne 
bez dodatkowych nagród, deputatów 
i nadgodzin wzrosła w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej średnio o 0,88% i 
była głównie wynikiem dwóch pod-
wyżek stawek osobistego zaszerego-
wania oraz przeprowadzonej standa-
ryzacji płac. Dalszy wzrost wynikał 
z konieczności ujednolicenia zasad 
wypłaty deputatu węglowego, gdzie 
uzyskano 8 ton węgla dla wszystkich 
pracowników. Standaryzacja płac na 
poszczególnych stanowiskach pra-
cy oraz ujednolicenie wartości wę-
gla deputatowego wynika wprost z 
przepisów prawa pracy oraz porozu-
mienia zawartego przed przejęciem 
kopalni „Budryk” przez naszą Spół-
kę – przypominamy, że płace tam 
znacznie odbiegały od uzyskiwanych 
w pozostałych kopalniach JSW, przez 

NIe ustaje medialna nagonka na przedstawicieli pracowników JSW S.A., inicjowana poprzez wypowiedzi prezesa Jarosława Zagórow-
skiego. Delikatnie rzecz ujmując - Zagórowski ciągle mija się z prawdą, dlatego postanowiliśmy odnieść się do kilku jego wypowiedzi.

to wykazywane przez JSW wskaźniki 
nie odzwierciedlają rzeczywistych 
wzrostów wynagrodzeń w poszcze-
gólnych zakładach pracy. Nie należy 
zapominać o kryzysie w 2009 roku, 
gdzie nastąpił znaczny spadek płac 
w JSW. Duże różnice wykazywane 
w danych Spółki wynikają także ze 
znacznego zwiększenia robót sobot-
nio-niedzielnych oraz szeroko poję-
tych nadgodzin w 2010 i 2011 roku, 
często z pominięciem podstawowych 
przepisów o czasie pracy. Nie można 
porównywać wynagrodzenia za 21 
dni do wynagrodzenia za 26 dni pra-
cy, a to robi pracodawca w JSW S.A. 
Błędy w zarządzaniu Spółką wymu-
siły na Zarządzie prowadzenie prac 
wydobywczych, przygotowawczych 
oraz zbrojeniowym w czasie wol-
nym od pracy, za który trzeba było 
dodatkowo zapłacić pracownikom. 
Wynikało to między innymi z wcześ-
niejszego zaniechania prowadzenia 
niektórych prac przygotowawczych 
(głównie poprzez wprowadzenie tzw. 
wolnych piątków w 2009 r.). Należy 
pamiętać, że płacowe skutki przenie-
sione z roku poprzedniego w ramach 
proponowanego przez Zarząd wskaź-
nika wzrostu wynagrodzeń także 
spowodują u znacznej części pracow-
ników zamrożenie płac rzeczywi-
stych, a nawet spadek płacy realnej. 
W tej sytuacji niezbędne jest pod-
wyższenie części stałej wynagrodze-
nia, gdyż oparcie wzrostu płac tylko 
na tzw. premiach motywacyjnych czy 
zadaniowych, które są ruchomymi 
składnikami wynagrodzenia nie daje  
pracownikom żadnej stabilizacji. Ar-
gument, że tylko w ten sposób można 
uzyskać wzrost wydobycia jest całko-
wicie chybiony. W okresie ostatnich  
5-miesiecy przy poprawie warunków 
górniczo-geologicznych i poprawie 
niezbędnej organizacji pracy pro-
dukcja w JSW przekroczyła założone 
zadania. Pracownicy wydobyli więcej 
węgla niż zakładano w PTE na 2012 
rok i to bez żadnych nowych motywa-
cyjnych premii. Podkreślić należy, że 
motywacyjne rozwiązania w naszych 
układach zbiorowych są już zawarte. 
Mają tylko ludzką twarz i nie powo-
dują naruszeń  zasad bezpieczeństwa 
pracy i sprawiedliwości społecznej.

Wygląda na to, że Zarząd więk-
szości pracownikom nic nie propo-
nuje, a twierdzenie, że płace w JSW 
S.A.  w 2012 r. wrosną o wskaźnik 
inflacji jest kolejną próbą fałszo-
wania rzeczywistości. Chcemy 
przypomnieć, że w ostatnim czasie 
wzrost wynagrodzenia Zarządu i 
na wybranych stanowiskach ści-
słego kierownictwa jednostek or-
ganizacyjnych JSW wyniósł kilka-
set procent, a są to również koszty 
stałe przedsiębiorstwa, te same, 
które próbuje się ograniczyć przez 
blokowanie podwyżek płac naszej 
załogi.

ZOK NSZZ „Solidarność”                
JSW S.A.

Powyższy tekst zawiera skróty redak-
cyjne. Całość jest dostępna na stronie 
www.solidarnoscgornicza.org.pl

Jarosław Zagórowski swoimi działaniami próbuje zaimponować największym liberałom w kraju.
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Z obrony do ataku
KOMPANIA WĘGLOWA: Węgiel, energetyka, ochrona środowiska, czyli nowa strategia spółki

1 LUteGO br. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kompanii Węglowej reprezentowane przez ministra gospodarki przyjęło 
dokument „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010 - 2015 z perspektywą do roku 2020”. 
W tym i kolejnych numerach „Solidarności Górniczej” będziemy prezentować cele nowej strategii największego producenta 
węgla kamiennego w europie. Postaramy się także przybliżyć znaczenie tego dokumentu, ważnego nie tylko dla samej firmy, 
branży węglowej, ale i dla całej gospodarki krajowej.

cZym jest strategia przedsiębior-
stwa i dlaczego jest taka ważna dla 
jego funkcjonowania? Postaramy 
się na wstępie uzyskać odpowiedź 
na to podstawowe pytanie.

Strategos, czyli sztuka 
prowadzenia wojny

W istocie sam wyraz „strategia” 
wywodzi się z terminologii wojsko-
wej (z greckiego.: strategos - sztuka 
prowadzenia wojny). W odniesieniu 
do działań gospodarczych termin 
ten jest rozumiany rozmaicie.

Najogólniej można jednak 
stwierdzić, że strategia firmy to plan 
działania organizacji, związany z jej 
obecną i przyszłą pozycją w otocze-
niu oraz pewien względnie trwały i 
spójny sposób działania. Służy ona 
realizacji zasadniczych, długookre-
sowych celów organizacji. Strategia 
powinna być przemyślaną, ogólną 
koncepcją działania, której realiza-
cja zapewni przedsiębiorstwu prze-
wagę na rynku, mimo inteligentne-
go przeciwdziałania konkurencji. 

W przypadku Kompanii Węglo-
wej możemy mówić nie tylko o kon-
kurencji krajowej, ale także, a może 
przede wszystkim o konkurencji 
zagranicznej, która ma nieograni-
czoną możliwość działania na ryn-
ku węgla w Polsce. Problemem jest 
nie tylko konkurencja branżowa. 
Nie mniejszy wpływ na jej pozycję 
rynkową mają producenci innych, 
alternatywnych surowców energe-
tycznych takich jak np. gaz ziemny. 

Strategia nadaje zatem firmie 
kierunek. Jest jak kompas wska-
zujący kurs. Istotą tej strategii jest 
tworzenie unikalności przedsię-
biorstwa, dzięki której osiągnie się 
przewagę na rynku i będzie łatwo 
odróżnić daną firmę od konku-
rencji. Skuteczna strategia nadaję 
firmie odmienność co pozwala od-
nieść sukces rynkowy.

Śmielej do przodu
Fakt, iż Kompania Węglowa ma 

nową strategię nie oznacza, że fir-
ma działała dotychczas bez wyzna-

czonych kierunków strategicznych. 
Trwałość zbudowanej kiedyś strate-
gii ma jednak ograniczony charak-
ter, a jej modyfikacja sięga różnego 
zakresu i głębokości. Dlatego firmy 
pracują nad swoimi strategiami cy-
klicznie, w układzie wieloletnim. 
Oczywiście, nie ma potrzeby, aby 
zmieniać je codziennie, bo istotą 
strategii jest jej długoterminowa 
perspektywa. 

Kompania Węglowa jeszcze kilka 
lat temu funkcjonowała w zupełnie 
odmiennych warunkach gospodar-
czych. Cierpiała na nadwyżkę pro-
dukcji, a tym samym doskwierała 
jej nadwyżka zatrudnienia. Proble-
mom firmy można było przez długi 
czas dopisywać negatywny wpływ 
otoczenia (wzrost zużycia surowców 
alternatywnych, spadek produkcji 
energii elektrycznej, wzrost kosztów 
działalności wydobywczej). Jednak 
kiedy obserwowało się poczynania 
konkurencji branżowej jak np. lu-
belskiej „Bogdanki”, nietrudno było 
odnieść wrażenie, iż zasadniczym 
problemem funkcjonowania Kom-

panii Węglowej był brak zdecydo-
wanej śmiałości działań. Powiedzie-
liśmy na wstępie, że pierwotnym 
znaczeniem pojęcia strategii było 
pojęcie militarne, czyli sztuka pro-
wadzenia wojny. 

Na polu boju przyjmuje się pozy-
cję bądź defensywną, bądź ofensyw-
ną. Używając pewnych metafor moż-
na stwierdzić, iż armia posiadająca 
największy potencjał militarny z góry 
powinna zakładać taktykę działań 
ofensywnych. Oczywiście, ta wielka 
armia przez lata miała spore ubytki w 
„uzbrojeniu”. Czas jednak działał na 
jej korzyść. Dziś Kompania Węglowa 
po blisko 10 latach funkcjonowania 
jest firmą o stabilnej pozycji. Stać ją 
na wiele, jednak jeszcze do niedaw-
na nie zdawała sobie z tego sprawy. 
Wyrazem tego, była poprzednia 
strategia, a raczej jej założenia, które 
spotykały się z ostrą krytykę m.in. 
środowisk związkowych.

Trudno było bowiem zaakcep-
tować plany obniżenia wielkości 
produkcji o kolejne 7 mln ton, plany 
obniżenia sprzedaży oraz zmniej-
szenia zatrudnienia o ponad 17 ty-
sięcy pracowników.

Na szczęście, nowe kierowni-
ctwo spółki postanowiło przejść z 
defensywnych pozycji do ataku. 

- Po utworzeniu Kompanii jej 
zdolności wydobywcze wynosiły 55 
milionów ton. Niedawno spółka pro-
dukowała ok. 45 mln ton, niedługo 
później 42 mln ton, teraz ok. 40 mln 
ton i gdyby przyjąć, że tak dalej bę-
dzie, pewnie za ok 5-6 lat wydoby-
wałaby 30 mln ton. Obniżmy jesz-
cze wydobycie o 10 mln ton i wtedy 
będzie można zlikwidować spółkę! 
– mówiła na naszych łamach Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, tuż po objęciu 
stanowiska prezesa Kompanii Wę-
glowej.  - Nie można programować 
schyłku spółki, którą się zarządza, 
to jest niedopuszczalne. No, chyba, 
że się identyfikujemy z pakietem 
klimatycznym, bo wtedy można by 
zamknąć całe górnictwo. Ja akurat 
nie identyfikuję się z nim. W nowej 
strategii  - mogę zapewnić - będzie 
zwiększenie wydobycia, zwłaszcza 
węgla koksowego, który może zapew-
nić spółce stabilizację, niezależnie od 
cykli koniunkturalnych.

I właśnie ten sposób myślenia 
znalazł swoje odzwierciedlenie w 
przyjętej niedawno „Strategii roz-
woju i funkcjonowania Kompanii 
Węglowej SA w latach 2010 - 2015 z 
perspektywą do roku 2020”.

Wskaźniki w górę!
Według założeń tego dokumentu 

do roku 2020 Kompania Węglowa 
będzie wydobywać 10 procent wę-
gla więcej niż obecnie, zatrudniać 
6,8 procent więcej ludzi pod ziemią, 
średnia rentowność kapitału wynie-
sie co najmniej 15 procent, natomiast 

Budując wartość dla 
interesariuszy 

i pracowników Spółki, 
kreujemy wartość 
firmy stabilizującej 

bezpieczeństwo 
energetyczne kraju.

wskaźnik EBITDA określający zysk 
przedsiębiorstwa przed potrąceniem 
odsetek od zaciągniętych kredytów, 
podatków, deprecjacji oraz amorty-
zacji, wyniesie w każdym roku śred-
nio co najmniej 5,0 proc.

Prezes spółki, Joanna Strze-
lec-Łobodzińska, przekonuje, iż 
dokument charakteryzuje się tym, 
że zakłada zwiększenie aktywności 
Kompanii Węglowej na wielu po-
lach, stawia na silną ekspansję i zdy-
wersyfikowany rozwój, przy mak-
symalnym wykorzystaniu mocnych 
stron i szans, tj. efektu ich synergii. 
Kompania podejmuje także działa-
nia porządkujące strukturę organi-
zacyjną firmy. Z dniem 1 stycznia 
br. przestały funkcjonować centra 
wydobywcze, większe uprawnienia 
otrzymali dyrektorzy kopalń. Po-
wołano do życia Centrum Logisty-
ki Materiałowej, powstaje również 
Centrum Usług Księgowych.

- Budując wartość dla interesa-
riuszy i pracowników Spółki, kre-
ujemy wartość firmy stabilizującej 
bezpieczeństwo energetyczne kraju 
– podkreślała prezes Strzelec-Ło-
bodzińska podczas publicznej pre-
zentacji nowej strategii. – Chcemy 
osiągnąć konkurencyjność i go-
spodarczą elastyczność dzięki eks-
pansji na rynki węgla kamiennego 
i energetyki oraz ograniczaniu ne-
gatywnego oddziaływania na śro-
dowisko. Działania koncentrować 
będziemy na najbardziej rentow-
nych inicjatywach w sektorach wy-
dobywczym, energetycznym oraz 
ciepłowniczym.

Działalność Kompanii Węglo-
wej zorientowana będzie wokół 
trzech linii biznesowych: węgiel, 
energetyka, ochrona środowiska. 
W kolejnych wydaniach zaprezen-
tujemy szerzej znaczenie wymie-
nionych linii.

Jacek Srokowski
materiał sponsorowany
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KOŁOWO:
 1)  nałożnice szejka
    5)  1/100 marki niemieckiej
          przed euro
          9)  włókno syntetyczne
           10) polskie włókno
                  poliestrowe
                 11) podstawa pomnika
                   12) opera Rachmaninowa
                    13) szwedzki port nad  
                          Bałtykiem
                     14) samosąd
                    15) skojarz z iperytem
                    16) muza z kitarą
                     17) kolekcja np.                    
                         znaczków
                    18) mały samochód
                         terenowy

                        DOŚRODKOWO:
                         1) na końcu wędki
                       2) łapie bezpańskie psy
                      3)  Adam, skoczek
                          narciarski
                   4) na tacce w smażalni
                 5) rysunek słojów na
                    drewnie
               6) bezład, chaos
           7) specjalista od budowy
               Ziemi
       8) składnik lekkich stopów

KOŁOWA LUBELSKA

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

PIONOWO:
 1) ruch religijny w XVI w.
     zapoczątkowany przez
     Marcina Lutra  
 2) deklaracja, oświad- 
     czenie rządowe
 3) wcielenie, ucieleś-
     nienie (np. bóstwa)
 4) bierze udział w grze
     podwójnej
 5) repeta
 6) napełnienie szklanki
     wodą
 7) fant lub kaucja
 8) metr sześcienny
 9) wielka pustynia
     w Mongolii
 10) „dusiciel” na
       ramionach
       damy

     WZDŁUŻ LINII:
      1) wędrówka dusz
      4) doniesienie
      5) zniekształcenie
      6) Skłodowska lub
          Szymborska
      7) wkładana między kartki
      8) zniesławienie, brudzenie
    9) imię Holoubka
 10) bób  koński
 11)  pas przy
     kimonie
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Stanisława Jerzego Leca.

POCIĄG
Pociąg jadący z prędkością 100 km na godzinę
wjeżdża do tunelu o długości 5 km. Długość
pociągu wynosi 250 metrów.
Ile czasu pociąg będzie przejeżdżać przez tunel
od chwili, gdy przód pociągu wjeżdża do tunelu
do chwili, gdy tył pociągu opuszcza tunel?

W rozwiązaniu należy podać te wyrazy, w których występuje litera Ó.
Cztery ostatnie litery ciągu liter położonych 6 poziomo tworzą
imię znanej postaci historycznej. Znajdź i podaj to imię.

UZUPEŁNIJ SZEREG
Uzupełnij trzeci wiersz brakującą liczbą:

        15       10       11        8
          4         2         6        4
          ?       64       25      16

PRZYSŁOWIE
Z podanego poniżej znanego polskiego przysłowia
usunięto wszystkie samogłoski. Czy potrafisz je pra-
widłowo odczytać?

         PCHLBSTW GRSZ NŻ TRCZN

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie haseł w marcowej krzyżówce: „Patrzeniem w oczy ukrywa się często brak stosownych słów”. Nagrody książkowe wylosowali: Krzysztof Pewiński z Jastrzębia-Zdrój, Mirosław Droś z Pawłowic, Adrian 
Domagalski z Zabrza. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Ostatnia tona 
z „Anny”

wóZ to pamiątka po 180-letniej 
pracy kopalni (obecnie części KWK 
„Rydułtowy-Anna”). Według sza-
cunku dyrektora kopalni „Ryduł-
towy-Anna”, Janusza Matuszka w 
tym ostatnim wozie znalazła się 
ostatnia z około 150 mln ton węgla 
wydobytego od momentu powsta-
nia Anny. Węgiel pochodzi ze ścia-
ny G1. 

Sam wagonik z napisem „Kopal-
nia Anna 1832 – 11.04.2012 będzie 
pełnił funkcję swoistego pomnika, 

przypominając o istnieniu kopalni 
na terenie Pszowa.

Kopalnia w swoim najlepszym 
czasie - latach 70. - zatrudniała 
6 tys. ludzi. W rekordowym 1978 
roku wydobycie kopalni wyniosło 
niemal 2,9 mln t. Pozbawiona już 
złoża kopalnia ma zostać zlikwido-
wana do końca 2017 roku. Wciąż na 
jej terenie pracuje 700 osób. Pozo-
stała załoga została rozlokowana w 
okolicznych kopalniach. 

jac

11 kwietnia, przy dźwiękach hymnu górniczego nastąpił sym-
boliczny wyjazd ostatniego wagonika z pszowskiej kopalni 
„anna”. W kameralnej uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele kierownictwa zakładu oraz emerytowani pracownicy.
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Solidarność Górnicza: - Skąd w 
związkowych głowach wzięła się idea 
powołania własnego zespołu muzycz-
nego? Jakie były kulisy narodzin tego 
pomysłu?

Barbara Wójcik: - Przede wszyst-
kim z miłości do muzyki. Wyszłam z 
propozycją stworzenia zespołu do Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”. Przedstawiłam pomysł 
oraz nagrania z moich dotychczasowych 
występów, co spotkało się z aprobatą i 
zainteresowaniem. W końcu powierzono 
mi zadanie stworzenia zespołu, który 
będzie świadczył usługi w zakresie arty-
stycznym.

Na co dzień staram się być profesjo-
nalistką, a do wyznaczonych zadań pod-
chodzę z pełnym zaangażowaniem. W 
przypadku zadania stworzenia zespołu z 
pewnością procentować będzie moje do-
świadczenie i artystyczna dusza. Jestem 
osobą otwartą na wszelkie innowacje 

By dusza się uśmiechnęła 
Sekretariat Górnictwa i energetyki NSZZ „Solidarność” tworzy własny, „solidarnościowy” zespół mu-
zyczny, który wkrótce posłuży uczestnikom związkowych imprez, takich jak chociażby karczmy piw-
ne. Za kilka tygodni, 12 maja, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S” odbędzie się 
rekrutacja do zespołu. Oceny zespołu dokonają osoby z wieloletnim doświadczeniem muzycznym pod 
przewodnictwem Barbary Wójcik, członkini „S” od lat związanej z estradą. i właśnie z nią rozmawiamy 
o szczegółach związanych z tworzeniem zespołu, kryteriach, jakie będą musieli spełnić muzycy zainte-
resowani występami pod jego szyldem oraz planach rozwoju działalności muzycznej.

artystyczne, przy czym lubię je łączyć z 
tradycją i szacunkiem dla dokonań mu-
zycznych. Myślę, że na rynku regional-
nym jest miejsce dla zespołu łączącego 
tradycję z nowoczesnością.

Jakie kryteria trzeba będzie speł-
nić, by móc na poważnie myśleć o po-
myślnym przejściu procedury rekruta-
cyjnej?

- Ostatnio można zaobserwować 
dwie tendecje: do wykonywania utworów 
przekraczających możliwości muzyków 
i do szokowania odbiorcy. Nasz zespół 
ma natomiast pełnić funkcje rozrywko-
we. Rozrywka na poziomie to - według 
mnie - zapewniająca relaks muzyka przy-
jemna dla ucha, na poziomie „wyższym 
od pasa”. Należy pamiętać, że muzyka 
rozrywkowa istniała na przestrzeni wielu 
lat i nie jest to wymysł wyłącznie cza-
sów współczesnych. W dorobku rynku 
muzycznego istnieje wiele utworów, do 
których chętnie się powraca, ale z ko-
mercyjnych powodów. Powstaje przy 
tym cała gama utworów muzycznych, 
których technika powstawania i wyko-
nywania jest bardzo zautomatyzowana. 
Rzecz jasna, mogą one funkcjonować, 
ale przy tej okazji często zapomina się o 
tym, co tradycyjne i - mimo upływu lat 
- wciąż aktualne. My postaramy się przy-
wrócić te klasyczne utwory do życia, taki 
jest nasz priorytet.

- Jakiego typu imprezy miałby ob-
sługiwać zespół?

- Zakładamy bardzo szeroki zakres 
działalności, a więc oprawę muzyczną 

wydarzeń takich jak Karczmy Piwne i 
inne imprezy związkowe, a w miarę roz-
woju działalności również wesela, festy-
ny, studniówki, zabawy sylwestrowe czy 
karnawałowe. Będziemy przy tym otwarci 
na bieżące potrzeby organizatorów.

- kiedy i na jakich zasadach prze-
biegać będzie rekrutacja do zespołu?

- Rekrutacja odbędzie się 12 maja w 
Katowicach przy ulicy Floriana 7, gdzie 
mieści się siedziba śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”. Czekamy na istniejące 
już zespoły, jak i na muzyków indywidu-
alnych. Oceny dokonywać będą osoby z 
wieloletnim doświadczeniem muzycznym 
i praktyką w zakresie organizacji wystę-
pów przed publicznością („na żywo”). Są 
to ludzie, którzy „zjedli zęby” na impre-
zach, gdzie wielkie znaczenie ma zarów-
no umiejętna i autentyczna prezentacja 
swojej osoby, jak i pobudzenie uczestni-
ków imprezy do zabawy. W tym fachu nie 
wystarczy być świetnym wirtuozem. Gra 
się dla ludzi, a nie dla samego siebie, o 
czym czasami zapominają nawet artyści 
wielkiego formatu. Nie ma nic gorszego 
niż moment, w którym artysta nie potrafi 
się zidentyfikować z publicznością. Jeżeli 
uda nam się wywołać uśmiech na twarzy 
zmęczonego codziennością człowieka to 
uznam, że odnieśliśmy sukces. W obec-
nych, bardzo dynamicznych czasach, 
artysta ma szczególne zadanie: spowo-
dować, by nie tylko usta, ale i dusza się 
uśmiechnęła.

                 rozmawiał: Marek Jurkowski
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ZAbRZE Kolejne zwycięstwo Damiana Jonaka

Pojedynek 
w rytm samby
Damian Jonak pokonał swojego rywala Brazylijczyka 
Andersona claytona, podczas sobotniej (21 kwietnia) 
gali Wojak Boxing Night, w Zabrzu. Polak walkę wie-
czoru wygrał decyzją sędziów, jednogłośnie na punk-
ty. Po ostatnim gongu sędziowie punktowali 100-89, 
97-92 i 99-90. 

stawką w pojedynku były dwa 
pasy: WBA International i WBC 
Baltic w wadze junior średniej. Da-
mian Jonak występował w roli ich 
obrońcy.

- Przeciwnik przez niemal cały 
pojedynek tańczył swoją sambę, la-
tał po ringu, a mnie zabrakło nieco 
zimnej głowy, zwłaszcza po roz-
cięciu łuku brwiowego (zawodnicy 
zderzyli się głowami – red.). Moż-
na było tą walkę inaczej taktycznie 
rozegrać - stwierdził na gorąco, tuż 
po walce Damian. - Niemniej cie-
szy mnie, że wygrałem przed swoją 

publiczność, która była znakomita, 
dla niej mógłbym boksować choćby 
co miesiąc. 

Jednak kolejna walka Damiana 
szykuje się dopiero na jesień, odbę-
dzie się prawdopodobnie na Śląsku, 
przy okazji obchodów barbórko-
wych. Damian wyraża nadzieję, że 
będzie to walka „z górnej półki”. 

Oprócz, wspieranego przez 
m.in. członków „Solidarności” i 
pracowników Kompanii Węglo-
wej, Jonaka, na deskach zabrzań-
skiego ringu wystąpił też m.in., 
wracający po długiej nieobecno-

ści spowodowanej kontuzją, Dawid 
„Cygan” Kostecki. Pokonał on jed-
nogłośnie na punkty Sandro Sipro-
szwiliego. Była to pierwsza walka 
„Cygana” po operacji barku, jaką 
przeszedł w ostatnim czasie. 
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