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KWK „Kazimierz-Juliusz” zakończyła działalność

Smutny czas „pogrzebu”
Rozmowa z Grzegorzem Sułkowskim  s. 5

70 Lat firmy KOPEX-PBSZ SA

Wysiłek załogi nie poszedł na marne
Rozmowa z Wojciechem Trybuchowskim s. 10

POWSTRZYMAĆ 
PAKIETOWE SZALEŃSTWO

„Czy Polska ma szanse, aby ograniczyć negatywny wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polski przemysł i 
polską gospodarkę?”, „Czy Polska może zostać wyłączona z rygorów tej unijnej polityki?” i „Czy Polska jest w stanie 
opracować i wdrożyć politykę energetyczną i klimatyczną dostosowaną do własnych warunków i możliwości?” - na te trzy 
pytania próbowali odpowiedzieć politycy, naukowcy, pracodawcy i związkowcy, którzy 29 maja pojawili się w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

Nowa Kompania, stare problemy

 PRACA Raport OECD

Polacy dużo pracują 
i mało zarabiają

Polacy więcej pracują, mniej zarabiają, żyją w bardziej zanieczyszczonym 
powietrzu i wcześniej umierają niż przedstawiciele najbardziej uprzemysłowio-
nych państw świata – taki obraz daje najnowszy raport Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszającej najbardziej rozwinięte gospodar-
czo państwa świata, w tym także Polskę. Raport przedstawiający Polskę na tle 
innych państw należących do OECD nie jest zbyt optymistyczny.

 BRZESZCZE Spotkanie związkowców z Beatą Szydło

Niepokojąca opieszałość
Beata Szydło, oficjalna kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, 

w sobotę wieczorem (20 czerwca) spotkała się ze związkowcami z miejscowej 
kopalni. Rozmowy dotyczyły sytuacji w zakładzie, który od kilku miesięcy jest 
częścią Spółki Restrukturyzacji Kopalń. To efekt podpisanego w styczniu poro-
zumienia górników z rządem. Związkowcy przedstawili obecną sytuację kopalni 
i plany działań Beacie Szydło. – Trudno uprzedzać przeciwnika o działaniach. Na 
pewno będą to działania w trosce o przyszłość kopalni, o rozwiązania dla gór-
nictwa – mówił Stanisław Kłysz, szef zakładowej komisji Solidarności.
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Jarosław
Grzesik
Grzechy 
zaniechania
KOMUŚ kto na co dzień nie obser-
wuje problemów górnictwa węgla 
kamiennego zaskakująca wydawać 
się mogła niedawna dymisja wice-
ministra gospodarki Tomasza Tom-
czykiewicza. Jednak wszystko staje 
się jasne po przysłuchaniu się nie-
legalnie nagranej rozmowie Elżbiety 
Bieńkowskiej z Pawłem Wojtunikiem, 
szefem CBA.

„Prawda jest taka, że właści-
ciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, 
generalnie w dupie miał całe górni-
ctwo przez całe siedem lat” - mó-
wiła Bieńkowska. I kontynuowała: 
„Były pieniądze, a oni, wiesz, pili, 
lulki palili, swoich ludzi poobstawiali, 
sam wiesz, ile zarabiali, i nagle pier-
dyknęło. A ja to słyszałam napraw-
dę od roku, to na pewno. Tylko to 
nie jest moja kompetencja”. Jak nie 
Bieńkowskiej, to czyja? Ano właśnie 
Tomczykiewicza, który w minister-
stwie zajmował się od 2011 roku 
górnictwem.

Lepiej nie dało się wyłuszczyć 
podejścia rządu PO-PSL do spraw 
górnictwa. Tomczykiewcz do resortu 
gospodarki trafił, bowiem jako śląski 
baron PO od dłuższego czasu starał 
się odzyskać zawłaszczone w rządzie 
przez PSL sprawy górniczego Ślą-
ska dla partyjnego aparatu, a może 
jeszcze bardziej dla zaufanych sobie 
ludzi. Kiedy to się udało bardziej od 
meritum spraw zajmował się obsa-
dą stanowisk. Do dziś wiele osób w 
branży to zaufanie jego ludzie.

Te same jednak zarzuty co do 
Tomczykiewicza należałoby posta-
wić innym osobom z kierownictwa 
Ministerstwa Gospodarki, na czele z 
szefami tych resortów, poprzednim 
Waldemarem Pawlakiem i obecnym 
Januszem Piechocińskim, którzy 
podobnie jak wiceminister Tomczy-
kiewicz, wedle słów Bieńskowskiej  
„generalnie w dupie mieli całe górni-
ctwo przez całe siedem lat”.

Od kiedy pieczę nad górnictwem 
przejęła ekipa z Ministerstwa Skarbu 
sprawy górnictwa nieco przyspie-
szyły tempa, bo i sytuacja branży 
wymagała większego zaangażowa-
nia właścicielskiego. Grzechy za-
niechania są jednak tak poważne, że 
górnictwu węgla kamiennego grozi 
zapaść. Kompletna deregulacja ryn-
ku, ceny węgla spadające na łeb, na 
szyję świadczą, że rząd stracił kon-
trolę nad zarządzaną branżą. Jeśli do-
łożyć do tego bardzo niejasne pomy-
sły na finansowanie Nowej Kompanii 
Węglowej to odsłania nam się obraz 
prawdziwej nędzy i rozpaczy. Tymc-
zasem premier Ewa Kopacz w trakcie 
ostatniej wizyty w Katowicach miała 
do zaproponowania jedynie Program 
dla Śląska... przywieziony w teczce 
z Warszawy, który powstał wbrew 
zapowiedziom, że współtworzyć go 
będą m.in. śląscy samorządowcy 
oraz strona społeczna.

„S” pamięta 
o „umowie programowej”
Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ „Solidarność” Piotr Duda za-
powiedział, że Związek będzie pilnował realizacji „umowy programowej”, 
jaką zawarł z Andrzejem Dudą jeszcze jako kandydatem na prezydenta.

Niepokojąca opieszałość

- BęDZIEMY pilnować, czy faktycznie An-
drzej Duda będzie się wywiązywał z zawartej 
z nami umowy - stwierdził podczas wizyty w 
Poznaniu, gdzie spotkał się z regionalnymi 
działaczami „S” i powołanym przez KK Ze-
społem do spraw Rozwoju Przemysłu.

Podpisanie „umowy programowej” było 
wydarzeniem bezprecedensowym. Wcześ-
niej Związek ograniczał się do udzielania 
poparcia kandydatom lub ugrupowaniom. 
Tym razem poparcie ze strony „S” zostało 
obwarowane szeregiem postulatów - An-
drzej Duda zadeklarował, że w przypadku 
wyborczego zwycięstwa podejmie działania 
na rzecz m.in. obniżenia wieku emerytal-
nego i powiązania uprawnień emerytalnych 
ze stażem pracy, zwiększenia wysokości 
progów dochodowych uprawniających do 
świadczeń socjalnych, zapewnienia wzro-
stu minimalnego wynagrodzenia do pozio-
mu 50 procent przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, wyeliminowania 

stosowania śmieciowych umów o pracę i 
„patologicznego samozatrudnienia” oraz 
wycofania antypracowniczych zmian w ko-
deksie pracy, zwłaszcza tych dotyczących 
czasu pracy i okresu rozliczeniowego.

Piotr Duda skomentował przegraną urzę-
dującego prezydenta.

- Wystawiliśmy Bronisławowi Komorow-
skiemu rachunek za to, że nie chciał współ-
pracować ze społeczeństwem - powiedział, 
wyrażając jednocześnie opinię, że za kilka 
miesięcy „przyjdzie czas na wystawienie ra-
chunku PO i PSL”. Dodał, że nie oznacza to 
wejścia Związku w bieżącą politykę, a jedynie 
dbałość o interesy pracowników.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dojdzie do 
spotkania KK z prezydentem Dudą.

- Poczekajmy do zaprzysiężenia, które 
nastąpi 6 sierpnia. Liczymy na jego obecność 
na obchodach 35-lecia Związku w Gdańsku - 
oświadczył szef krajowych struktur „S”.

MJ

BRZESZCZE Spotkanie związkowców z Beatą Szydło

Poseł Beaty Szydło złoży interpelację do ministra skarbu w sprawie realizacji porozumień zawartych 
w styczniu między rządem a górniczymi związkami zawodowymi. Górnicy z Brzeszcz nie wykluczają 
protestu, jeśli tamtejszej kopalni nadal grozić będzie likwidacja.

Beata Szydło, oficjalna kandy-
datka Prawa i Sprawiedliwości na 
premiera, w sobotę wieczorem (20 
czerwca) spotkała się ze związkow-
cami z miejscowej kopalni. Rozmo-
wy dotyczyły sytuacji w zakładzie, 
który od kilku miesięcy jest częścią 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. To 
efekt podpisanego w styczniu poro-
zumienia górników z rządem.

Przypomnijmy, zgodnie z umo-
wą kopalnia Brzeszcze została prze-

kazana z Kompanii Węglowej do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Z 
niej miała trafić do koncernu ener-
getycznego Tauron. Ten jednak dziś 
miga się i wykręca od przejęcia za-
kładu. Koncernowi może chodzić o 
wynegocjowanie jak najniższej ceny 
za KWK Brzeszcze, jednak nie nale-
ży wykluczyć, że chce się wykręcić 
od zakupu kopalni.

Związkowcy przedstawili obec-
ną sytuację kopalni i plany działań 

Beacie Szydło. – Trudno uprze-
dzać przeciwnika o działaniach. Na 
pewno będą to działania w trosce o 
przyszłość kopalni, o rozwiązania 
dla górnictwa – mówił Stanisław 
Kłysz, szef zakładowej komisji Soli-
darności.

Zdaniem Stanisława Kłysza, 
opieszałość czynników mających 
wpływ na tempo procesu sprzedaży 
zakładu do koncernu Tauron musi 
niepokoić.

– Z jednej strony nie mam 
żadnych oficjalnych informacji, 
jakoby przedstawiciele strony rzą-
dowej czy pracodawcy – obecny i 
przyszły, chcieli wycofać się z re-
alizacji porozumienia. Z drugiej 
strony to wszystko idzie „jak po 
grudzie”. Każda ze stron w jakiś 
sposób opóźnia proces, który ma 
nas wyprowadzić z SRK do koncer-
nu Tauron i ustabilizować sytuację 
– jak nie sam Tauron, to minister-
stwo – mówi przewodniczący. – W 
mojej ocenie, im wcześniej przej-
dziemy do koncernu Tauron, tym 
mniejsze straty będziemy przyno-
sili, tym szybciej uda się w kopal-
ni przywrócić normalność, a pra-
cownicy szybciej zyskają poczucie 
stabilizacji. Nie wiem, komu tak 
zależy, żeby sprawę przeciągać. 
W każdym razie po raz pierwszy 

od stycznia wśród załogi pojawia 
się zauważalny niepokój. Mam na-
dzieję, że nie dojdzie do powtór-
ki sprzed kilku miesięcy i przed 
wrześniem wszystko zostanie „do-
grane” – podsumowuje.

Następnego dnia Beata Szydło 
wraz z burmistrz Brzeszcz Cecy-
lią Ślusarczyk wystąpiły z apelem 
do wojewody małopolskiego o ak-
tywne włączenie się w obronę li-
kwidowanej małopolskiej kopalni 
„Brzeszcze”.

– Chcemy, żeby Małopolska 
głośno upomniała się o Brzeszcze, 
bo kopalnia jest ważnym w Mało-
polsce zakładem pracy – podkreśli-
ła Beata Szydło. – Chodzi nam też 
o to, by rozmowy dotyczące kopalni 
Brzeszcze toczyły się w Małopolsce 
– dodała posłanka.

Efekty weekendowych spotkań 
Beaty Szydło podziałały mobiliza-
cyjnie na czynniki decyzyjne. Jak 
dowiedzieliśmy się, wiceminister 
Wojciech Kowalczyk, zadeklarował, 
że do końca lipca kopalnia „Brzesz-
cze” trafi do Tauronu. Zatem wkrót-
ce okaże się na ile gwarancje pełno-
mocnika rządu ds. restrukturyzacji 
górnictwa były poważne. W Brzesz-
czach zaczęło się odliczanie. 

Jm
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poLityka kLimatyCzna

Klimatyczna 
droga donikąd
Mówi dr Benny Peiser, dyrektor The Glo-
bal Warming Policy Foundation: - 25 lat po 
wyzwoleniu Europy Środkowo-Wschodniej spod 
radzieckiej dominacji i socjalizmu „Solidarność” rzuciła wyzwanie no-
wej doktrynie, która dziś zagraża milionom miejsc pracy w Europie - jest 
nią jednostronnie wprowadzana polityka klimatyczna Unii Europejskiej. 
We wrześniu ubiegłego roku trzy największe polskie związki zawodowe, 
w tym „Solidarność”, zwróciły się do premiera z prośbą o odrzucenie 
Pakietu Klimatycznego 2030, którego głównym celem jest jednostronne 
obniżenie emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o 40 procent. Li-
derzy związkowi ostrzegali, że wprowadzenie takiej polityki będzie ozna-
czać trzykrotny wzrost cen hurtowych energii i może doprowadzić do 
likwidacji miliona miejsc pracy w samej Polsce. (…) Zwracam uwagę, 
że już dziś ceny energii w Europie są niemal dwa razy wyższe niż w Sta-
nach Zjednoczonych, a to dopiero początek. Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna szacuje, że w roku 2035 ceny energii w Unii Europejskiej 
nadal będą mniej więcej dwukrotnie wyższe niż w USA, co - według 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego - spowoduje dalszy spadek 
udziału produkcji europejskiej w produkcji światowej. Tak więc jedno-
stronna polityka klimatyczna zagraża istnieniu energochłonnych działów 
przemysłu europejskiego. Dostrzegają to już nie tylko eurosceptyczni 
posłowie lub reprezentanci krajów członkowskich z Europy Środkowo-
Wschodniej, ale również politycy z tak zwanej starej Europy. (…) We 
wrześniu Günther Oettinger stwierdził, że Unia Europejska nie powinna 
przyjmować nowych limitów emisji dwutlenku węgla, jeśli inne państwa 
nie podążą w tym samym kierunku. Ponieważ największymi emitentami 
są kraje rozwijające się, spoza Unii, Oettinger zauważył, że każdy kto 
myśli, że ograniczenie emisji w samej Europie będzie miało wpływ na 
sytuację globalną jest - tutaj cytat - „po prostu arogancki i głupi”.

Renegocjujmy ten Pakiet!
Konferencja dotycząca polskich szans na uniknięcie zagrożeń wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym 
tak zwanego Pakietu Klimatycznego, odbyła się Katowicach. Zorganizowała ją Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

„Polityka klimatyczna” 
szkodzi całej UE
Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik 
Kolorz po raz kolejny skrytykował tak zwaną 
politykę klimatyczną Unii Europejskiej (UE) w kontekście słów o 
nieuchronnej dekarbonizacji gospodarki UE, które padły z ust wi-
ceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza do spraw 
unii energetycznej Maroša Šefčoviča oraz komisarza ds. działań w 
dziedzinie klimatu i energii Miguela Ariasa Cañete’a. W tej sprawie 
skierował list do obydwu urzędników. - Ponad 90 proc. energii w 
Polsce pochodzi z węgla. Węgiel pozostaje najtańszym nośnikiem 
energii, najbardziej obfitym i bezpiecznym. Nie wiemy, dlaczego w 
walce z węglem łamane są najbardziej podstawowe zasady wolnego 
rynku - napisał szef śląsko-dąbrowskiej „S”, zwracając się do euro-
komisarzy.

Podkreślił, że ceny energii dla europejskiego przemysłu i odbior-
ców indywidualnych już są najwyższe na świecie, przez co przemysł 
energochłonny - a w efekcie cała gospodarka unijna - traci swą kon-
kurencyjność wobec gospodarek Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii 
czy Brazylii.

Zdaniem Dominika Kolorza, szkody dla gospodarki UE wywoła-
ne przez złą politykę klimatyczną mogą być nieodwracalne: Europa 
może utracić ponad 5 milionów miejsc pracy, a założenie, że uda się 
te miejsca odzyskać w „zielonych sektorach” jest wyrazem myślenia 
życzeniowego, bo w większości krajów członkowskich Unii, zwłasz-
cza tych uboższych, miejsca pracy znikną bezpowrotnie.

Przewodniczący największej regionalnej struktury związkowej 
w kraju negatywnie ocenił plany wcześniejszego wprowadzenia tzw. 
mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MSR), 

„Czy Polska ma szanse, aby ogra-
niczyć negatywny wpływ polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej na 
polski przemysł i polską gospo-
darkę?”, „Czy Polska może zostać 
wyłączona z rygorów tej unijnej 
polityki?” i „Czy Polska jest w sta-
nie opracować i wdrożyć politykę 
energetyczną i klimatyczną dosto-
sowaną do własnych warunków i 
możliwości?” - na te trzy pytania 
próbowali odpowiedzieć politycy, 
naukowcy, pracodawcy i związkow-
cy, którzy 29 maja pojawili się w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej „S”.

Peiser: Błędne prognozy, 
fałszywe wnioski

Gościem specjalnym konferen-
cji „Polityka klimatyczna - próba 
oceny. Co dalej?” był doktor Benny 
Peiser, dyrektor The Global War-
ming Policy Foundation - brytyj-
skiej organizacji zajmującej się 
problematyką globalnego ocie-
plenia i wpływu człowieka na ten 
proces, który wygłosił wykład pod 
tytułem „Przerwa w ocieplaniu 
klimatu a Konferencja Narodów 
Zjednoczonych w Paryżu: Konse-
kwencje dla Europejskiej Polityki 
Klimatycznej”. Udowadniał, że pro-
gnozy Międzyrządowego Zespołu 
do spraw Zmian Klimatu dotyczą-
ce wzrostu temperatury na Ziemi, 
które legły u podstaw unijnej poli-
tyki klimatycznej, nie sprawdziły 
się, od 20 lat obserwujemy bowiem 
brak wzrostu średnich temperatur 
na powierzchni naszej planety.

Swoje prezentacje przedstawili 
również trzej prelegenci z Polski: 
profesor Leszek Marks z Uniwer-
sytetu Warszawskiego („Konse-

kwencje przyjęcia okresu epoki 
przedindustrialnej jako poziomu 
odniesienia dla realizacji celów 
polityki klimatycznej”), były wi-
ceminister przemysłu i handlu 
Henryk Gabryś („Ocena sytuacji 
ekonomiczno-gospodarczej Polski 
ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora paliwowo-energetycznego 
od 2005 r.”) oraz dr Bolesław Jan-
kowski z firmy EnergSys („Społecz-
no-gospodarcze skutki wdrażania 
polityki klimatycznej”).

Szyszko: Polska już obniżyła 
emisję, a inni?

W dyskusji na temat polityki, 
jaką powinna przyjąć Polska wobec 
nasilających się tendencji do za-
ostrzania unijnego prawodawstwa 
klimatycznego, udział wzięli m.in. 
były premier prof. Jerzy Buzek 
(Platforma Obywatelska) i były mi-
nister środowiska prof. Jan Szyszko 
(Prawo i Sprawiedliwość).

- W Unii Europejskiej trzeba 
być niezwykle ostrożnym, jeśli się 
podejmuje zobowiązania, bo naj-
trudniej się wycofać ze zobowiązań 
- stwierdził były szef rządu.

Jego wypowiedź spotkała się z 
ripostą prof. Szyszki, który zwrócił 
uwagę, że Polska całkowicie dobro-
wolnie i niepotrzebnie podejmowa-
ła zobowiązania, które szkodzą jej 
gospodarce. W tym miejscu skry-
tykował przyjęcie dyrektywy o CCS 
- kosztownej metodzie wychwyty-
wania i magazynowania dwutlenku 
węgla oraz utylizacji zmagazyno-
wanego gazu.

- Dyrektywa w tej sprawie nie 
była ona obligatoryjna. Trzeba było 

tylko wyrazić opinię, czy się chce 
jej przyjęcia, czy nie. Austriacy na 
przykład się nie zgodzili, Polacy po-
wiedzieli, że chcą - przypomniał.

Były minister wyraził opinię, 
że szkodliwy dla wszystkich branż 
energochłonnych, zwłaszcza dla 
energetyki opartej na węglu i gór-
nictwa, unijny Pakiet Klimatyczny 
należy za wszelką cenę renegocjo-
wać, co jest możliwe, bo sama Ko-
misja Europejska zmienia reguły 
obowiązujące na rynku uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla.

Przytaczał też dane, z których 
wynikało, że Polska już dawno 
obniżyła emisję dwutlenku węgla, 

realizując poniekąd ideę przyświe-
cającą Pakietowi.

- Do roku 2005 Polska dokona-
ła redukcji na poziomie 32 procent 
emisji w stosunku do roku 1988, 
a w tym czasie Hiszpania, Grecja, 
Portugalia czy Irlandia podniosły 
ją. Na przykład Hiszpania - o 43 
procent. Więc kto tak naprawdę 
„niszczy klimat”? - retorycznie py-
tał.

Kolorz: Powstrzymać pakieto-
we szaleństwo

Całość podsumował szef śląsko-
dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz. 

Nawiązał do zaplanowanej na prze-
łom listopada i grudnia konferencji 
klimatycznej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Paryżu.

- Jeśli nie zostaną wypracowa-
ne ramy prawne, które będą mogły 
zaskutkować wobec wszystkich 
krajów jako zobowiązanie, Polska 
powinna tam występować jako 
podmiot, a nie jako członek Unii 
Europejskiej. (…) I to jest chyba jed-
na, jedyna droga do tego, żebyśmy 
szaleństwo pakietowe zatrzymali - 
stwierdził, zamykając konferencję.

Marek Jurkowski

Mamy do czynienia 
z „zieloną dyktaturą”
Mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”: - Konferencja była kolejnym 
etapem walki o przyszłość polskiego sektora paliwowo-energetyc-
znego opartego na węglu. Wiemy jednak doskonale, i podczas kon-
ferencji też o tym mówiliśmy, że my tak naprawdę walczymy nie tylko 
o przemysł polski, a o przyszłość branż energochłonnych w całej Unii 
Europejskiej. Na razie Unia mówi, że chce dekarbonizacji, ale sama 
sobie przeczy, bo pozwoliła na to, by w 2011 roku sprowadzono do UE 
spoza jej granic 176 milionów ton węgla energetycznego, zaś w 2014 
- 215 milionów ton węgla energetycznego. To o jakiej dekarbonizacji 
w ogóle mówimy? Nie ma żadnej dekarbonizacji, jest tylko rosnący 
import węgla przy jednoczesnym dołowaniu rodzimego przemysłu 
wydobywczego, co w praktyce oznacza wsparcie dla tworzenia miejsc 
pracy poza Unią Europejską za cenę ich likwidacji w Polsce i reszcie 
państw unijnych. Wszystkie problemy wynikające z unijnej polityki 
klimatycznej wiążą się z tym, że do polityki gospodarczej zaczęto 
włączać pewne idee, z których uczyniono niemalże religię. Myśmy 
już jedną ideologię w Polsce przeżyli. Dzisiaj mamy drugą - „zieloną”, 
opartą na trochę innych zasadach niż ta „czerwona”, ale też mającą za 
nic prawa człowieka czy prawa ekonomii i będącą w zasadzie swego 
rodzaju dyktaturą. Bo dlaczego duży kraj europejski nie może iść 
własną drogą, z jednej strony - szanując środowisko, z drugiej - rac-
jonalnie wykorzystując surowce, które ma u siebie? Mimo wszystko, 
nasza batalia o rozsądną politykę klimatyczną Unii Europejskiej ma 
sens. Proszę spojrzeć - rozpoczynaliśmy ją jako „Solidarność” i wt-
edy byliśmy sami, później przystąpiły do nas inne związki zawodowe, 
a dzisiaj są z nami naukowcy, którzy potwierdzają to, o czym my 
mówiliśmy wiele lat temu.cd. na stronie 4
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Nieetyczne narzucanie Kodeksu Etyki
Organizacje związkowe z Kompanii Węglowej SA (KW) zaprotestowały przeciwko podjętej przez Zarząd próbie narzucenia za-
łodze Kodeksu Etyki KW. Pracodawca częściowo ugiął się pod presją i zadeklarował, że oświadczenia o znajomości Kodeksu 
nie będą wymagane od pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Rada na czas 
przekształceń

ZwiąZki zawodowe nie sprzeciwia-
ją się samemu pomysłowi wprowa-
dzenia Kodeksu. Protestują natomiast 
przeciwko zaproponowanej treści 
dokumentu oraz temu, że treść ta nie 
została skonsultowana z reprezentacją 
załogi.

Związki naciskają, prezes łagodzi 
stanowisko…

Jak wcześniej informowali kom-
panijni związkowcy, pracownicy ko-
palń byli zmuszani do podpisywania 
oświadczeń o zapoznaniu się z treścią 
Kodeksu. We wstępie do Kodeksu za-
pisano, że „wszyscy pracownicy Spół-
ki, niezależnie od zajmowanego przez 
nich stanowiska czy zakresu odpowie-
dzialności, są zobowiązani do postę-
powania zgodnie z postanowieniami 
(…) Kodeksu Etyki”.

Podczas spotkania ze stroną spo-
łeczną prezes Zarządu KW Krzysztof Sę-
dzikowski zapewniał, że pracownicy nie 
mają obowiązku podpisywania oświad-
czeń o zapoznaniu się z Kodeksem.

- Na pytanie, czy Zarząd wycofa się 
z Kodeksu Etyki, prezes Sędzikowski 
odpowiedział, że się nie wycofa. Jeśli 
jednak któryś z pracowników go nie 
podpisze, nie poniesie z tego tytułu 
żadnych konsekwencji - relacjonował 
wiceprzewodniczący kompanijnej 
„Solidarności” Bogusław Hutek, jeden 
z uczestników spotkania.

Kilka dni później prezes oficjalnie 
zadeklarował, że akceptacji Kodeksu 
nie będzie się wymagać od pracowni-
ków zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych.

- Wsłuchując się w głosy i opinie 
m.in. strony społecznej uznajemy, iż 
nie ma potrzeby, aby pracownicy za-
trudnieni na stanowiskach robotni-
czych podpisywali oświadczenie o za-
poznaniu się z treścią Kodeksu Etyki 
- napisał na łamach firmowej broszury 
informacyjnej. - Obowiązek podpi-
sania oświadczeń o zapoznaniu się z 
treścią Kodeksu Etyki mają członko-
wie zarządu, kadra kierownicza KW, 
administracja oraz osoby zaangażo-
wane w relacje z firmami i otoczeniem 
zewnętrznym - zaznaczył.

…ale z pomysłu się nie wycofuje
Niezależnie od tych deklaracji, pre-

zes Sędzikowski utrzymuje, że wpro-
wadzenie Kodeksu w obecnej wersji 
jest uzasadnione.

- Jego regulacje wskazują pracowni-
kom mającym wpływ na relacje z kon-
trahentami i otoczeniem zewnętrznym 
właściwe sposoby postępowania, słu-
żąc jednocześnie pomocą w przypad-
kach dylematów etycznych i prawnych 
- stwierdził we wspomnianej deklaracji.

Tymczasem według związkowców, 
„niejednoznaczne zapisy Kodeksu 
Etyki stawiają pracownika w nieko-
rzystnej sytuacji wobec pracodawcy 
co może prowadzić do tego, iż przy złej 
woli pracodawcy każde zachowanie 
pracownika może zostać zinterpreto-
wane jako naruszenie Kodeksu Etyki”.

W Kodeksie można znaleźć frag-
ment mówiący o powstrzymywaniu 
się od przyjmowania i przekazywania 
prezentów lub innych dodatkowych 
korzyści, których wartość „jest więk-

sza niż symboliczna i nie powoduje 
zobowiązania do wzajemności”. Nikt 
jednak nie wyjaśnił, jaka to wartość, a 
prawo do decydowania o tym, czy była 
ona symboliczna, czy nie, zachowałby 
zapewne sam pracodawca.

Związkowa krytyka Kodeksu Etyki 
wynika też z faktu, że został on stwo-
rzony przez pracodawcę w sposób jed-
nostronny, bez konsultacji ze stroną 
społeczną, a następnie przedstawiony 
pracownikom do akceptacji.

- Tryb wypracowania dokumentu 
zastosowany przez Zarząd Kompanii 
Węglowej S.A. zaprzecza, w sposób 
rażący, podstawowym przesłankom 
wprowadzającym Kodeks, tj. szacun-
kowi dla wszystkich interesariuszy fir-
my, w tym do pracowników, normom 
Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka oraz standardom Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy - czytamy w 
piśmie skierowanym do Zarządu.

Kompanijni związkowcy ostrze-
gli, że próba wprowadzenia obecnie 
proponowanej wersji Kodeksu Etyki 
wbrew woli załogi „nie poprawi obec-
nej sytuacji Kompanii Węglowej S.A. 
może jedynie doprowadzić do konflik-
tów wśród pracowników, co negatyw-
nie wpłynie na stosunki międzyludzkie 
w kopalniach i zakładach Kompanii 
Węglowej S.A.”. Przypomnieli, że sto-
sunki pomiędzy pracownikami KW a 
pracodawcą regulują zapisy regulami-
nu pracy i Kodeksu pracy oraz zakresy 
obowiązków nałożone przez praco-
dawcę.

Marek Jurkowski

który pozwoli Komisji Europejskiej (KE) na „ręczne” stero-
wanie cenami uprawnień emisyjnych w Unii Europejskiej. Za-
stosowanie MSR w praktyce oznaczać będzie jeszcze większe 
wzrosty cen energii i jeszcze głębsze obniżenie konkurencyj-
ności przemysłu UE. Związkowiec wezwał Komisję Europejską 
do przedstawienia państwom członkowskim dogłębnej analizy 
wpływu wcześniejszego wprowadzenia MSR na ceny węgla w 
okresie do 2030 roku.

Kolorz przypomniał o jednej z podstawowych zasad dzia-
łania organów publicznych, jaką jest zasada legalizmu. Mówi 
ona, że działania tych organów muszą opierać się na literal-
nych zapisach prawa, a nie na ich interpretacji. - Obserwując 
działania KE, z niepokojem stwierdzamy, że nagminną staje się 
praktyka łamania zapisu Traktatu UE, który przyznaje każdemu 
z państw członkowskich prawo do suwerennego decydowania 
o krajowym mixie energetycznym. Niejednokrotnie komisarze 
KE deklarowali, że decyzje skutkujące zmianą mixu energetycz-
nego mogą nastąpić albo poprzez uzyskanie zgody RE, albo 
- w przypadku, gdy uzyskanie takiej zgody jest niemożliwe - 
poprzez wydanie nowej dyrektywy. Jest to jaskrawy przykład 
działania łamiącego zasadę legalizmu skutkujący - według 
części prawników - nieważnością tak stanowionego prawa - 
zaznaczył.

Na koniec wezwał KE, by ta porzuciła praktyki, które no-
szą znamiona dyskryminacji polskich pracowników i przedsię-
biorców. Zapowiedział też, że Związek jest gotowy do podjęcia 
bardziej stanowczych działań o charakterze protestacyjnym, 
politycznym i prawnym, mających na celu doprowadzenie do 
przestrzegania przez KE zapisów Traktatu UE oraz respektowa-
nia praw i interesów wszystkich członków Unii.

MJ

„Polityka klimatyczna” 
szkodzi całej UE

NAJWIęKSZą liczbę głosów w drugiej tu-
rze wyborów do tego gremium otrzymali 
kandydaci z listy wystawionej przez repre-
zentatywne organizacje związkowe: Jerzy 
Demski, Bogusław Hutek, Dariusz Poty-
rała, Jerzy Sawczuk, Przemysław Skupin, 
Krzysztof Stanisławski i Waldemar Stel-
mach. Frekwencja wyniosła 22,69 procent.

Rady pracowników posiadają ustawową 
kompetencję do uzyskiwania od pracodaw-
cy informacji na temat przedsiębiorstwa, 
m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej 
pracodawcy, przewidywanych zmian stanu 
i struktury zatrudnienia oraz działań, które 
mogą powodować istotne zmiany w organi-
zacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

- Nawet jeśli Rada Pracowników KW III 
kadencji miałaby się zebrać tylko raz, to i 
tak warto ją powołać, i - przede wszyst-
kim - warto w niej być. Bez obecności w 
Radzie największe organizacje związkowe 
będą miały ograniczony dostęp do infor-

macji o planach pracodawcy, a te - wobec 
zamieszania towarzyszącego przekształ-
caniu się „starej” Kompanii w „nową” 
- mogą być bardzo różne - przekonywał 
jeszcze przed głosowaniem wiceprze-
wodniczący kompanijnej „Solidarności” 
Bogusław Hutek.

Drugą turę wyborów do Rady przepro-
wadzono 27 maja (pierwsza, przeprowa-
dzona 22 kwietnia, została unieważniona ze 
względu na zbyt niską frekwencję). Głoso-
wać mogli niemal wszyscy pracownicy jed-
nostek organizacyjnych Kompanii Węglowej 
SA - pozbawieni czynnego prawa wyborcze-
go w tych wyborach są tylko pracownicy 
młodociani.

O 7 miejsc mandatowych ubiegało się 
14 osób. Poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów: Marek Adam-
czyk - 1276, Andrzej Babrała - 488, Jerzy 
Demski - 2891, Bogusław Hutek - 3024, Ry-
szard Kielar - 587, Arkadiusz Kluger - 615, 

Adam Kozubek - 2258, Paweł Pillar - 477, 
Dariusz Potyrała - 3102, Jerzy Sawczuk - 
2711, Tomasz Seniow - 457, Przemysław 
Skupin - 2706, Krzysztof Stanisławski - 
2395, Waldemar Stelmach - 2940.

***
17 czerwca odbyło się pierwsze po-

siedzenie Rady Pracowników III kadencji w 
obecności przedstawicieli Zarządu Kompa-
nii Węglowej S.A.

Zgodnie z statutem powołano prezy-
dium Rady w skład którego weszli: prze-
wodniczący Rady Pracowników: Dariusz 
Potyrała, wiceprzewodniczący: Bogusław 
Hutek oraz Jerzy Demski, sekretarz Rady 
Pracowników: Krzysztof Stanisławski.

Ponadto Rada Pracowników Kompani 
Węglowej S.A  na posiedzeniu ustaliła zasa-
dy współpracy z zarządem spółki. 

MJ

Pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybrali 7-osobową 
Radę Pracowników III kadencji.

cd. ze strony 3
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Wiele rodzin 
z pokolenia na pokolenie 
było związanych z tym 
zakładem, ten zakład 

utrzymywał mieszkańców 
Zagłębia Dąbrowskiego, 
„wybudował” im domy, 

„dał” pracę im, jak  i ich 
dzieciom czy wnukom. 

O tym nie można 
zapomnieć.

Smutny czas „pogrzebu”
O pracownikach, mieszkaniach zakładowych, przyszłości terenów po zakładowych  KWK „Kazimierz Juliusz 
w Sosnowcu redakcja rozmawia z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” KWK 
„Kazimierz-Juliusz” Grzegorzem Sułkowskim

29 maja 2015 doszło do epokowego 
zdarzenia, a mianowicie wyjechała 
ostatnia tona urobku z ostatniej ko-
palni węgla kamiennego w Zagłębiu 
Dąbrowskim – KWK „Kazimi-
erz Juliusz”. Chciałbym z Panem 
porozmawiać o przyszłości zakładu, 
jak i o pracownikach, którzy tworzy-
li ten zakład.

Tak ma Pan rację,  data 29 
maja 2015 będzie miała wymiar 
symboliczny w historii Zagłębia 
Dąbrowskiego, jak i w polskiej  
historii przemysłu węgla kami-
ennego.  Dla mnie osobiście jest 
to w pewnym sensie „pogrzeb”. 
Pogrzeb wielowiekowej tradycji 
węgla kamiennego w Zagłębiu 
Dąbrowskim, którego początki 
wydobycia datuje się na początek 

osiemnastego wieku.  Wiele rodzin 
z pokolenia na pokolenie było 
związanych z tym zakładem, ten 
zakład utrzymywał mieszkańców 
Zagłębia Dąbrowskiego, 
„wybudował” im domy, „dał” pracę 
im, jak  i ich dzieciom czy wnukom. 
O tym nie można zapomnieć. Jest 
to część historii miasta jak i całego 
Zagłębia Dąbrowskiego, które ni-
estety zmienia się nieubłaganie.

Poruszył Pan wątek 
mieszkań, chciałbym zapytać 
jak wygląda kwestia mieszkań 
zakładowych. Przypom-
nijmy że we wrześniu 2014 
roku zakończył się protest 
górników i podpisano po-
rozumienie, gdzie oprócz 

przedłużenia działania ko-
palni oraz zagwarantowania 
pracy pracownikom w innych 
kopalniach w przyszłości; po-
rozumienie gwarantowało, też 
to górnicy otrzymają mieszka-
nia zakładowe.

Dzięki walce podjętej rok temu 
udało nam się zagwarantować, 
aby mieszkania trafiły w 
ostateczności do górników. Od 
początku roku jest prowadzona 
wycena mieszkań zakładowych, 
następnie zgodnie z ustawą z 
dnia 15 grudnia 2000 roku, 
najemcy mogą wykupić za 5% 
własne mieszkania i stać się ich 
właścicielami. Do tej pory już kil-
ka mieszkań ma swoich właścicieli 
a nie najemców, a następne są 
właśnie wyceniane.  Widmo stra-
chu, że jakiś prywaciarz przejmie 
te mieszkania, które dzięki KWK 
„Kazimierz-Juliusz” powstały, i 
się na nich dorobi  – odeszło.

Jak wygląda teraz sytu-
acja załogi kopalni, bowiem 
zgodnie z porozumieniami 
z września 2014 roku pra-
cownicy mieli mieć zapewn-
ione miejsca pracy w innych 
zakładach, po zakończeniu 
wydobycia w kwk „kazimi-
erz- Juliusz”?

Jako strona społeczna naszym 
zadaniem jest dopilnować aby po-
rozumienia zostały zrealizowane, i 
to jak i w przypadku mieszkań tak 
i tutaj się udało. Większość załogi 
około 800 osób znalazło pracę w 
innych zakładach Katowickiego 
Holdingu Węglowego, pracują oni 
na umowach na czas nieokreślony, 
czyli mają takie same prawa jak inni 
pracownicy Katowickiego Holdin-
gu. Również niecałe 100 osób ma 
zapewnioną pracę w Spółce Re-
strukturyzacji Kopalń zgodnie z 
art. 23 a1  Kodeksu Pracy.

Również ważne jest to, że pra-
cownicy KWK „Kazimierz-Ju-
liusz” mają prawo do skorzystania 
z urlopów przedemerytalnych oraz 
odpraw, które zostały wywalczone 
na początku roku.

kwk „kazimierz-Juliusz” 
to potężny majątek, co się z 
nim stanie w przyszłości. Jak 
zagospodarować tereny poko-
palniane?

Poruszył Pan ważną kwestię. 
Likwidacja kopalni nie trwa jeden 
dzień, ta ostatnia tona wywieziona 
29 maja to dopiero początek likwi-
dacji zakładu. Zgodnie z planami 
do 2016 roku ma być zakończona 
likwidacja tak zwanego „dołu” 
kopalni. Trzeba zrobić wszystko 
aby własność kopalni nie uległa 
dewastacji . Nie godzimy się na 
rabunkową likwidację, jest dużo 
sprzętu, różnego rodzaju majątku 
zakładu, który został pod ziemią 
i należy go odzyskać na ile jest to 

możliwe, musi to być transparentne, 
nie może być tak, żeby z czasem się 
nie okazało, ze ktoś na likwidacji 
jeszcze się dorobił.

A co się stanie z powierzchnią 
zakładu?

Plan przewiduje, że cała likwi-
dacja zakończy się do 2018 roku. 
Oprócz majątku, który znajduje się 
na „dole”, zakład posiada potężną 
infrastrukturę na powierzch-
ni. Jest pomysł , aby wspólnie z 
władzami miasta stworzyć  na wzór 
zabrzańskiej Guido muzeum gór-
nicze. Śląsk swoje muzeum w Za-
brzu posiada,  idealnym pomysłem 
jest, aby Zagłębie Dąbrowskie swoje 
muzeum górnictwa węgla kamien-
nego też posiadało, a idealnym mie-
jscem może być właśnie KWK „Kaz-
imierz-Juliusz”. Sam Pan zaznaczył, 
że to właśnie 29 maja 2015 w tym 
zakładzie  symbolicznie wydobyto 
ostatni urobek  węgla w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Zakład jest ostatnim 
tego typu w Zagłębiu, posiada swoją 
historię, zaznaczam wielowiekową, 
blisko 200 letnią. Muzeum na te-
renie kopalni byłoby najlepszym 
upamiętnieniem pracy wielu 
pokoleń ludzi zamieszkujących 
naszą lokalną ojczyznę.

Chciałbym aby ten smutny 
czas „pogrzebu” zakładu w posta-
ci Muzeum Węgla Kamiennego 
Zagłębia Dąbrowskiego był jakimś 
promykiem nadziei dla przyszłych 
pokoleń, aby nie zapomniano, że 
nie bez powodu kopalnie porówny-
wano do matki, która dawała dach 
nad głową i chleb. Nie bez powodu 
naszą patronką jest św. Barbara, 
której wiele  pokoleń górników 
zawierzało w tej kopalni swój, jak i 
swoich rodzin los.

Rozmawiał: Daniel Sawicki

 KWK WUJEK RUCH ŚLĄSK

Odnaleziono ciała górników
Podchodząc od strony chodnika 

badawczego „5a” około godz. 20.20 
ratownicy znaleźli ciała obu poszukiwa-
nych. Ciała znajdowały się w miejscu 
trudno dostępnym. 

– Wybrali złą drogę. Tylko że tego 
nie mogli wiedzieć. Szli do wyjścia, a 
w kierunku przeciwnym, dalej na połu-
dnie, zniszczenia były mniejsze. Poniżej 
chodnika „7” wszystko stoi, tylko spąg 
jest lekko popękany. Tam by nie mie-
li prawie wcale metanu. Tam był tlen, 
woda. Postąpili logicznie, bo kto będzie 
szedł w kierunku, z którego był wstrząs. 
Uciekali przez ścianę do wyjścia. Nikt 
by nawet nie pomyślał, że to może mieć 

aż taki zasięg. I doszli do miejsca, gdzie 
nie dało się przejść. Może już nie mieli 
siły, doszedł metan, ubyło tlenu, stra-
cili przytomność… Tragicznie się to 
wszystko skończyło. Tyle dobrze że ich 
znaleźliśmy, że  wreszcie to się zamy-
ka… – komentuje Piotr Obłój, ratownik 
zastępowy zastępu ratowniczego z ko-
palni Wujek Ruch Śląsk uczestniczący 
w akcji.

Ratownicy przeciskali się przez 
zawalone, osypujące się wyrobisko 
w temperaturze rzędu ponad 30 st. C, 
przy wilgotności 70-80 proc. i ryzyku 
metanowym.

– Warunki były tam tragiczne. Nie 

da się tego jakoś normalnie opowie-
dzieć. Po prostu się nie da. Ciepło, bar-
dzo ciepło, mało tlenu, dużo metanu. 
Przez cały czas w aparatach oddecho-
wych. Kamizelki chłodzące, systemy 
schładzania powietrza na aparatach 
oddechowych… ale to nie załatwia 
sprawy całkowicie. Można wytrzymać, 
lecz nadal jest bardzo gorąco. Ponadto 
ciasno. Z ociosów, ze stropu już się nie 
obsypywało, bo to wszystko się uspo-
koiło. Tyle, że  po wstrząsie zacisnęło 
chodniki. Wszystkie elementy, które w 
nich było – rury, belki, konstrukcje z 
przenośników, stojaki… to wszystko 
zostało rozrzucone i ściśnięte. Taka sy-

tuacja była we wszystkich chodnikach 
– mówi Piotr Obłój.

Nie było możliwe, by wywieźć cia-
ła tą drogą. Dlatego ratownicy zostali 
wycofani z tego kierunku dojścia. Kom-
bajn, który drążył chodnik ratowniczy 
został wycofywany ok. 300 metrów. 
10 Metrów na północ od przecinki „4” 
zaczął drążyć przecinkę ratowniczą, 
łączącą dowierzchnię centralną z do-
wierzchnią badawczą „1”. Mając świeże 
powietrze za sobą (lepsze warunki do 
oddychania i klimatu) ratownicy przeszli 
przez dziesięć metrów dba „1” i dotarli 
do poszukiwanych. 

– Wiemy już, że nasi koledzy nie 

żyją, co jest dla nas ogromnie smutną 
wiadomością. łączymy się w bólu z 
najbliższymi zmarłych górników – ko-
mentuje Piotr Bienek, przewodniczący 
„Solidarności” w KWK „Wujek” Ruch 
„Śląsk”.

Przypomnijmy, że akcja ratownicza 
w ruchu Śląsk była prowadzona od 18 
kwietnia. To wtedy po potężnym tąp-
nięciu na powierzchnię nie wyjechało 
dwóch górników: sztygar i ślusarz. Była 
to jedna z najdłuższych akcji ratowni-
czych, po raz pierwszy, jako pomoc w 
poszukiwaniach zastosowano ponad 
kilometrowy odwiert z powierzchni, z 
opuszczeniem kamery w rejon miejsca, 
gdzie po raz ostatni byli namierzeni za-
ginieni pracownicy. Jak podaje KHW, 
szacunkowy koszt tej akcji wyniósł ok. 
21 mln zł. Liczba ratowników wynio-
sła 742 osoby, w tym również lekarze 
i mechanicy. Natomiast łączna liczba 
osób zaangażowanych w różny sposób 
w obsługę akcji - wraz z ratownikami 
- wyniosła ponad tysiąc. 

jm

W poniedziałek, 15 czerwca ratownicy prowadzący akcję w ruchu Śląsk kopalni Wujek odnaleźli ciała dwóch poszukiwanych 
górników. Tydzień później ich ciała zostały wywiezione na powierzchnię, co zakończyło najdłuższą akcję ratunkową w powo-
jennym polskim górnictwie.
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Nowa Kompania, 
stare problemy 

reStrukturyzaCJa

W czerwcu br. miała rozpocząć działalność Nowa Kompania Węglowa. Wiadomo, że termin ten zostanie przesunięty i dziś 
mówi się, że możliwy początek działalności NKW nastąpi pod koniec lipca lub na początku sierpnia, choć nie można wyklu-
czyć i dalszych opóźnień. Nowa Kompania rodzi się w jednak w silnych bólach.  
– WypraCoWany w styczniu 
br. plan naprawczy dla górnictwa 
węgla kamiennego jest w praktyce 
realizowany zgodnie z założonym 
harmonogramem. Za sobą mamy już 
wypełnienie postanowień krótkoter-
minowych. Dzięki regularnym spot-
kaniom ze stroną społeczną możemy 
na bieżąco likwidować napotkane 
utrudnienia w realizacji planu dłu-
goterminowego. Idziemy w kierunku 
uzdrowienia sytuacji w branży gór-
niczej przy zachowaniu wszystkich 
uzgodnień planu naprawczego, w 
tym osłon socjalnych przysługują-
cych pracownikom kopalni – zapew-
niał niedawno Wojciech Kowalczyk, 
pełnomocnik rządu ds. restruktury-
zacji górnictwa węgla kamiennego.

Dotychczas do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń (SRK) KW przeka-
zała ruch Makoszowy (wydzielony z 
kopalni Sośnica-Makoszowy), ruch 
Centrum (wydzielony z kopalni Bo-
brek-Centrum) i kopalnię Brzesz-
cze (w połowie maja grupa Tauron 
podpisała z SRK list intencyjny w 
sprawie przejęcia kopalni Brzeszcze, 
sprawa ewentualnego przejęcia tej 
kopalni przez Tauron powinna wy-
jaśnić się do końca tego roku). Z kolei 
spółce Węglokoks Kraj KW sprzeda-
ła kopalnie Bobrek i Piekary.

Kiedy będzie Nowa Kompania?
Trwają prace nad powołaniem 

Nowej Kompanii Węglowej. W prak-
tyce polega to na przekonywaniu 
państwowych firm, które chciałby 
tego uniknąć, aby zaangażowały się 
w ten projekt. 

- Jak dotąd publicznie jedynie 
prezes Polskich Inwestycji Rozwojo-
wych (PIR) poinformował, że rozważa 
uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. 
Nie mogę publicznie ujawnić nazw 
innych zainteresowanych. Modele 
biznesowe dla spółki, przygotowane 
przez jej zarząd, są bardzo dokładnie 
opracowane. Optymizmem napawają 
rozmowy z bankami, także zagra-
nicznymi i komercyjnymi. To daje 
komfort, że model biznesowy jest 
weryfikowalny i spowoduje, że nowa 
firma w 2017 r. będzie zyskowna – za-
powiadał Wojciech Kowalczyk.

Nieoficjalnie mówi się, że poza 
PIR w Nową Kompanię zaangażu-
ją się także Węglokoks oraz Polska 
Grupa Energetyczna (PGE), czyli 
największa firma energetyczna w 
Polsce. 

Warto w tym kontekście zauwa-
żyć, że 20 czerwca br. Bank Gospo-
darstwa Krajowego (BGK)  podpisał 
ze spółką Polskie Inwestycje Rozwo-
jowe oraz należącym do BGK Towa-

rzystwem Funduszy Inwestycyjnych 
BGK umowę w sprawie utworzenia 
funduszy inwestycyjnych, przez któ-
re będzie prowadzić działalność w 
ramach programu „Inwestycje pol-
skie”. 

Umowa obejmuje utworzenie 
czterech funduszy, które będą zarzą-
dzane przez PIR. Są nimi Fundusz 
Inwestycji Samorządowych, dwa 
Fundusze Inwestycji Infrastruktu-
ralnych  (kapitałowy i dłużny) oraz 
Fundusz Inwestycji Polskich Przed-
siębiorstw.

– Powstaną cztery fundusze in-
westycyjne o docelowej kapitaliza-
cji 6,5 miliarda zł, którymi będzie 
zarządzał PIR. Celem utworzenia 
tych funduszy jest wzrost dostęp-
ności finansowania kapitałowego i 
dłużnego inwestycji realizowanych 
przez przedsiębiorstwa oraz samo-
rządy. Dzięki tym środkom rozwijać 
się będzie infrastruktura, poprawi 
się efektywność przedsiębiorstw, na-
stąpi wzrost innowacyjności, a tak-
że wzrośnie zdolność do wdrażania 
nowych technologii i nowoczesnych 
produktów. PIR to wiarygodny i 
stabilny partnerem dla podmiotów 
planujących inwestycje – powiedział 
Wojciech Kowalczyk. 

Nie wykluczone, że jeden z tych 

Apel o pilne spotkanie 
przedstawicieli Rządu oraz MKPS
W ZWIąZKU z niepokojącymi informacjami płynący-
mi odnośnie tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej 
Sekcja Krajowa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czer-
wińskiego oraz Pełnomocnika Rządu ds. Restruktury-
zacji Górnictwa Węgla Kamiennego ministra Wojciecha 
Kowalczyka  o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania 
z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Pro-
testacyjno-Strajkowego oraz przedstawicielami rządu 

będących sygnatariuszami porozumienia zawartego 17 
stycznia 2015.

Przypomnijmy, 17.01.2015 Przedstawiciele Między-
związkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) 
i delegacji rządowej - w obecności pani premier Ewy Ko-
pacz - podpisali porozumienie dotyczące zasad restruktu-
ryzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji 
kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, 
bo wszyscy zachowają pracę; takie gwarancje padły. 

funduszy zaangażuje się w NKW. 
Bogaci partnerzy są Nowej KW 

bardzo potrzebni. Szacuje się, że aby 
skutecznie rozpocząć działalność, 
NKW będzie potrzebowała dodatko-
wo aż 3,2 mld zł kapitału. Na tę kwo-
tę mają się zrzucić właśnie PIR, PGE, 
Węglokoks i może jeszcze ktoś inny.  

Sukces rządu
Na powołaniu Nowej Kompanii 

Węglowej z pewnością bardzo zależy 
rządowi. Powstanie nowej spółki po-
zwoli powiedzieć rządowi, że znalazł 
skuteczny sposób na uzdrowienie 
sytuacji w górnictwie, co na kilka ty-
godni przed wyborami parlamentar-
nymi będzie poważnym argumen-
tem działającym na korzyść koalicji 
rządzącej. 

Obecnie władzę nad spółkami 
górniczymi sprawuje Ministerstwo 
Skarbu Państwa. Od 16 czerwca br. 
ministrem skarbu jest Andrzej Czer-
wiński, dotychczasowy poseł PO, ale 
sprawami górnictwa nadal zajmuje 
się Wojciech Kowalczyk, wicemini-
ster skarbu. Pomimo tego, że zmienił 
się minister skarbu, to ciągłość prac 
nad zmianami w górnictwie będzie 
więc zachowana. Nowy szef resor-
tu skarbu zapowiedział, że poprawa 
sytuacji w górnictwie jest jednym z 
jego najważniejszych zadań, można 
więc oczekiwać, że sprawy branży 
nie będą przez rząd pomijane. 

Niemal na pewno problemy gór-
nictwa po wyborach nabiorą nowej 
dynamik, z którą będzie musiał upo-
rać się nowy rząd. 

Psucie rynku węgla
Ostatnio wiele kontrowersji 

wzbudziły praktyki Kompanii Wę-
glowej, która postanowiła wyprze-
dać węgiel ze zwałów po cenach 
znacznie niższych niż rynkowe. To 
wzbudziło protesty innych spółek 
węglowych. Najgłośniej protestuje 

kopalnia Bogdanka, która na po-
czątku czerwca br. zwróciła się do 
Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (UOKiK) o 
wszczęcie postępowania dotyczą-
cego stosowania przez Kompanię 
Węglową niedozwolonych praktyk 
rynkowych ograniczających konku-
rencję. Zdaniem Bogdanki działa-
nia Kompanii Węglowej, polegające 
na sprzedaży węgla poniżej kosztów 
wydobycia, naruszają przepisy do-
tyczące ochrony konkurencji, jak 
również kwalifikują się jako czyny 
nieuczciwej konkurencji. 

- Działania prowadzone przez 
Kompanię Węglową kierowane są 
bezpośrednio do odbiorów  Bogdanki, 
którym – jak wynika m.in. z danych 
prezentowanych przez Agencję Roz-
woju Przemysłu – oferowane są ceny 
znacząco niższe niż ceny dla innych 
klientów KW. Zróżnicowanie to nie 
jest związane ani z jakością węgla ani 
też z innymi warunkami umownymi 
dostaw. Działania te w naszej opinii 
mają na celu wykluczenie lub ograni-
czenie działania Bogdanki na rynku. 
Sytuacja ta zmusiła nas do ograni-
czenia produkcji, czego skutkiem jest 
m.in. konieczność redukcji zatrud-
nienia – pomimo faktu, że jesteśmy 
najbardziej efektywną kosztowo ko-
palnią w Polsce. Obecna sytuacja na 
rynku węgla, wyniszczająca dla gra-
czy działających na zasadach rynko-
wych, może okazać się katastrofalna 
w skutkach dla całej branży. Dlatego 
zwróciliśmy się do Prezesa UOKiK o 
wszczęcie postępowania w sprawie 
niedozwolonych praktyk ogranicza-
jących konkurencję stosowanych w 
naszej opinii przez KW – tłumaczył 
Zbigniew Stopa, prezes zarządu ko-
palni Bogdanka. 

Zbigniew Stopa przekonywał, że 
kopalnie śląskie (czyli w praktyce 
KW) przy kosztach produkcji ponad 
300 złotych na tonę oferują klientom 
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węgiel nawet po 150 złotych za tonę, 
czyli po cenie niższej od kosztów pro-
dukcji Bogdanki, które są najniższe w 
Polsce. 

Kompania Węglowa poniżej cen 
rynkowych sprzedaje nie tylko miały 
węglowe, kupowane przez energety-
kę, ale także droższe produkty, jak 
np. ekogroszek. W północnej Polsce 
ekogroszek można już kupić za ok. 
300 zł netto za tonę.

Kompania Węglowa oficjalnie zo-
stała zaskoczona wnioskiem Bogdan-
ki do UOKiK. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, że choć sprzedaż węgla poni-
żej cen rynkowych przez KW uderza 
także w Katowicki Holding Węglowy 
oraz Jastrzębską Spółkę Węglową, to 
tylko Bogdanka może pozwolić sobie 
na ostry protest, ponieważ jest firmą 
giełdową, gdzie największymi akcjo-
nariuszami są trzy fundusze inwesty-
cyjne, mające łącznie 34,5 proc. 

Jednak na działania KW zareago-
wał także Katowicki Holding Węglo-
wy, który w tej sprawie interweniował 
u wykonującego prawa właścicielskie 
ministra Skarbu Państwa.

Dramatyczny kryzys
Odpowiadając Bogdance Kompa-

nia Węglowa przypomina, że na rynku 
węgla jest „dramatyczny kryzys”, któ-
rego skutki do tej pory – ze względu 
na dużą skalę działalności oraz trud-
ne warunki geologiczne występujące 
w śląskich kopalniach - w najwięk-
szym stopniu odczuwała Kompania 
Węglowa. W tej sytuacji KW została 
zmuszona do magazynowania węgla 
na zwałach, ograniczenia inwestycji 
oraz zmniejszania zatrudnienia. Inni 
producenci, w tym Bogdanka nie ma-
jąc takich ograniczeń, znacznie wpły-
wających na koszty, jak Kompania 
Węglowa mogli sprzedawać węgiel 
i rozwijać produkcję. Pogłębiający się 
kryzys i stały spadek cen węgla spra-
wił jednak, że dramatyczna sytuacja 
dotknęła wszystkich producentów 
w branży. Dlatego, jak zapewnia KW, 
w sytuacji kryzysu musiała podjąć ak-
tywną walkę o zwiększenie przycho-
dów. Kompania przyznaje wprost, że 
przez cały czas walczy o zachowanie 
płynności finansowej i przetrwanie 
na rynku.

- Sprzedaż węgla po cenach ryn-
kowych jest obowiązkiem zarządu 
KW i konsekwentnie go realizuje. 
Jedyną alternatywą, przy pogłębia-
jącym się kryzysie jest konieczność 
restrukturyzacji Kompanii Węglowej 
przy zachowaniu płynności finanso-
wej. W innym wypadku koniecznym 
byłoby ogłoszenie upadłości KW. Ten 
scenariusz jest dla KW nie do zaak-
ceptowania, bowiem jego efektem 
byłyby dramatyczne skutki społecz-
ne, w tym utrata ponad 40 tys. miejsc 
pracy na co zarząd KW nigdy nie wy-
razi zgody – przekonywał Krzysztof 
Sędzikowski, prezes Kompanii Wę-
glowej.

Kompanii udało się zmniejszyć 
zapasy węgla. Pod koniec czerwca br. 
spółka informowała, że księgowo było 
ok. 4,3 mln ton węgla na zwałach, ale 
w rzeczywistości było to tylko nieco 
ponad 3 mln, ponieważ reszta była w 
trakcie zaliczkowania sprzedaży.

Igor D. Stanisławski

Uporządkować konkurencję 
na rynku węgla!

PrZewodnicZący „S” z re-
gionów, w których znajdują się ko-
palnie węgla kamiennego - Marek 
Bogusz (Region Podbeskidzie), 
Wojciech Grzeszek (Region Ma-
łopolska), Dominik Kolorz (Re-
gion Śląsko-Dąbrowski) i Marek 
Król (Region Środkowowschodni) 
- zwrócili uwagę, że to rząd, jako 
właściciel spółek węglowych, po-
nosi bezpośrednią odpowiedzial-
ność za polskie górnictwo oraz 
perspektywy jego dalszego funk-
cjonowania.

Związkowcy wskazali, że od 
powodzenia trwającego procesu 
głębokiej restrukturyzacji bran-
ży zależy nie tylko przyszłość 
górnictwa, energetyki i wielu 
innych gałęzi gospodarki, ale 

również bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski, dlatego wezwali 
ministra do podjęcia natychmia-
stowych działań, które pozwoli-
łyby ustabilizować rozchwianą 
sytuację na rynku węgla.

Ich zdaniem, uzdrowienie 
sytuacji mogłyby przynieść dwa 
posunięcia rządu: po pierwsze - 
zahamowanie nadmiernego „i nie 
zawsze przebiegającego według 
zdrowych zasad rynkowych” im-
portu węgla do Polski, zwłaszcza 
zza wschodniej granicy, a w dal-
szej kolejności - obniżenie stawki 
podatku akcyzowego za energię 
elektryczną dla przedsiębiorstw 
energochłonnych, co przyniosłoby 
znaczącą poprawę kondycji sekto-
ra wydobywczego oraz zwiększe-

nie konkurencyjności polskiego 
węgla na rynkach europejskich i 
światowych.

Autorzy pisma skierowanego 
do pełnomocnika odpowiedzial-
nego za restrukturyzację sektora 
przypomnieli o stanowisku „So-
lidarności”, która od lat krytykuje 
wysokie opodatkowanie energii, 
co w połączeniu ze skrajnie nie-
korzystnymi dla Polski zapisami 
unijnej polityki klimatyczno-
energetycznej jest - według Związ-
ku - jedną z największych barier 
rozwojowych polskiej gospodarki 
i jedną z głównych przyczyn głę-
bokiego kryzysu wielu gałęzi pol-
skiego przemysłu, w tym również 
polskiego górnictwa.

- Mamy świadomość, że wdro-

żone działania naprawcze sektora 
górniczego są procesem niezwy-
kle trudnym i złożonym, wyma-
gającym z jednej strony zdecy-
dowania, a z drugiej szczególnej 
ostrożności i elastyczności, uza-
leżnionej od aktualnej sytuacji 
ekonomicznej poszczególnych 
podmiotów w branży. Niemniej 
zasadniczym celem jest uzdro-
wienie sytuacji w całym sektorze, 
dlatego apelujemy, aby w ramach 
poszczególnych działań napraw-
czych tego celu nie tracić z oczu, 
dbać o to, aby był on prowadzo-
ny w sposób zrównoważony, wy-
korzystując m.in. proponowane 
wyżej instrumenty - napisali w 
zakończeniu przewodniczący za-
rządów regionów.

MJ

O uporządkowanie zasad wewnętrznej konkurencji między podmiotami działającymi w górnictwie zaapelowali 
przewodniczący czterech regionów związkowych NSZZ „Solidarność”, kierując specjalne pismo na ręce pełno-
mocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

Zaległa część „czternastki” 
przyznana górnikom
Styczniowo-lutową akcję strajkową w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) zakończyło podpisanie 
porozumienia, w którym pracownicy należącej do JSW od 1 sierpnia 2014 roku kopalni „Knurów-Szczy-
głowice” zyskali zapewnienie, że nie będą objęci programem oszczędnościowym przewidzianym dla pra-
cowników pozostałych kopalń JSW. Spółka postanowiła jednak pozbawić knurowskich górników części 
„czternastki” za rok 2014, co zaowocowało złożeniem pozwów do sądu przez 21 poszkodowanych.

„KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”

pozWy, złożone za pośredni-
ctwem zakładowych struktur 
związkowych NSZZ „Solidarność” 
i Związku Zawodowego Pracowni-
ków Dołowych (ZZPD), okazały się 
skuteczne.

Jak informują związkowcy, 
21 maja Sąd Rejonowy w Gliwi-
cach wydał wyrok nakazujący 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
natychmiastową wypłatę pracow-
nikom pozostałej części „czter-
nastki”.

- Sąd uznał, że wypłata „czter-
nastki” w dwóch ratach jest dzia-
łaniem o charakterze oszczędnoś-
ciowym i stoi w sprzeczności z 17. 
punktem lutowego porozumienia, 
wyłączającym pracowników KWK 
„Knurów-Szczygłowice” z jakich-
kolwiek programów oszczędnoś-
ciowych - mówi Krzysztof Leś-
niowski, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów”. - Przypomnę, że 
Kompania Węglowa SA przeka-
zała Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej SA 7/12 środków przewidzia-

nych na wypłatę „czternastki” za 
ubiegły rok, bo przez pierwszych 
siedem miesięcy 2014 roku nale-
żeliśmy jeszcze do Kompanii. 7/12 
to niecałe 60 procent, tymczasem 
pracownicy kopalni „Knurów-
Szczygłowice” otrzymali jedynie 
40 procent świadczenia. 20 pro-
cent już na starcie JSW zachowała 
dla siebie. Nie dość, że pracowni-
cy KWK „Knurów-Szczygłowice” 
zarabiają mniej niż pracownicy 
pozostałych kopalń JSW, to jesz-
cze zabiera się im pieniądze, któ-
rych nie trzeba nigdzie szukać, bo 
wcześniej wyasygnowała je Kom-
pania. Rozumiem, oszczędności 
oszczędnościami, tylko dlaczego 
po raz kolejny pracodawca posta-
nowił ich szukać w kieszeniach 
górników, łamiąc przy tym jeden 
z zapisów zawartego porozumie-
nia? - retorycznie pyta szef zakła-
dowej „S”.

Co dalej?
- Na tę chwilę możemy po-

twierdzić, że 8 czerwca pieniądze 
znalazły się na kontach 21 pra-
cowników - informuje Bogdan 

Skrzypek, przewodniczący ZZPD 
w knurowskiej kopalni. - Kolejne 
sprawy będą się odbywały co ty-
dzień. Wszystko wynika z faktu, 
że liczba pozwów, która jednora-
zowo może trafić na wokandę, jest 
ograniczona i wynosi 25 - dodaje.

Pracownik, który chce otrzy-
mać należne pieniądze razem 
z odsetkami, powinien złożyć 
pozew przeciwko JSW. Może to 
uczynić za pośrednictwem oby-
dwu organizacji związkowych. 
Następnie, już bezpośrednio na 
swój adres domowy, otrzymuje 
wezwanie z terminem i miejscem 
rozprawy.

- 21 pracowników miało od-
wagę, by z pomocą NSZZ „Soli-
darność” i Związku Zawodowego 
Pracowników Dołowych złożyć 
pozwy przeciwko swojemu pra-
codawcy w obronie swoich racji. 
Teraz wariantem idealnym była-
by wypłata należności wszystkim 
pozostałym pracownikom, skoro 
mamy wyrok, a ich sytuacja jest 
identyczna, jednak w polskim 
prawie nie obowiązuje zasada 

precedensu. Niestety, każdy musi 
sam zawalczyć o niewypłaconą 
część „czternastki” z odsetkami. 
Przykład 21 osób, które uczyniły 
to jako pierwsze, pokazał jednak, 
że prawo jest po stronie pracow-
ników. Grzechem byłoby tego nie 
wykorzystać - komentuje Krzysz-
tof Leśniowski.

Przyznaje też, że nie był zasko-
czony wyrokiem sądu. - Myśmy 
już wcześniej ostrzegali Spółkę, 
że pozwów może być kilka tysię-
cy, i że będą one skuteczne, przez 
co JSW poniesie koszty wynikają-
ce z konieczności wypłaty odsetek 
oraz tak zwane koszty sądowe. 
Zarząd nic sobie z tego jednak nie 
robił, przez dwa miesiące odma-
wiał wypłaty, dlatego teraz bę-
dzie musiał oddać pracownikom 
kopalni „Knurów-Szczygłowice” 
należne im kwoty wraz z odset-
kami. Zamiast oszczędności na 
nieuczciwych zasadach, JSW cze-
kają dodatkowe wydatki - podsu-
mowuje.

MJ

Z ostatniej chwili: Polityka 
cenowa Kompanii Węglowej nie 
stanowi praktyki ograniczającej 
konkurencję, spółka nie posiada 
pozycji dominującej na rynku, a 
stosowane przez nią stawki są wy-
nikiem strategii rynkowej w czasie 
kryzysu - uznał UOKiK po analizie 
skargi Bogdanki w tej sprawie.
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Polacy dużo pracują i mało zarabiają 
PRACA Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

POLACY więcej pracują, mniej zarabiają, żyją w bardziej zanieczyszczonym powietrzu i wcześniej umierają niż przedstawi-
ciele najbardziej uprzemysłowionych państw świata – taki obraz daje najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), zrzeszającej najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa świata, w tym także Polskę. 

raport przedstawiający Polskę 
na tle innych państw należących do 
OECD nie jest zbyt optymistyczny. 
Wynika z niego, że w Polsce średni 
skorygowany dochód do dyspozy-
cji gospodarstwa domowego netto 
na osobę wynosi 16 234 dolarów 
na rok, co jest kwotą poniżej śred-
niej OECD równej 23 938 dolarów 
na rok. Te wartości w przypadku 
Polski wydają się być jednak zawy-
żone, ponieważ 16 234 dolarów po 
aktualnym kursie wynoszącym ok. 
3,6 złotego daje kwotę 58 442,4 zł. 
Mnożąc to z kolei przez 4 (średnia 
wielkość rodziny w Polsce) daje to 
kwotę 233 769,6 zł rocznie. Wydaje 
się, że polskich rodzin o rocznym 
dochodzie netto w wys. 233 tys. zł 
nie jest zbyt wiele… 

OECD zwraca jednak uwagę, 
że istnieją duże różnice pomiędzy 
najbogatszymi i najbiedniejszymi 
– 20  proc. najzamożniejszych osób 
zarabia prawie pięć razy więcej niż 
20  proc. najbiedniejszych.

Z badań OECD wynika, że ok. 
60  proc. osób w wieku od 15 do 64 
roku życia w Polsce ma płatną pra-
cę i jest to wartość poniżej średniej 
zatrudnienia OECD, która wynosi 
65 proc. W naszym kraju ok. 66 
proc. mężczyzn ma płatną pracę w 
porównaniu z 53  proc. kobiet. 

Więcej pracujemy
Warto zwrócić uwagę, że lu-

dzie w Polsce pracują przez 1 929 
godzin rocznie i jest to więcej niż 
średnia OECD, która wynosi 1 765 
godzin. Inną ważną miarą jest 
również liczba osób, których czas 
pracy jest bardzo długi. Średnio w 
Polsce 8 proc. pracowników, w tym 
12  proc. mężczyzn i 3 proc. kobiet, 
przepracowuje bardzo dużo godzin 

nadliczbowych, jest to nieco mniej 
niż średnia OECD, która wynosi 9 
proc.

Raport OECD przekonuje, że 
dobre wykształcenie to istotny wa-
runek znalezienia pracy. W Polsce 
89 proc. osób dorosłych w wieku 
25-64 lat posiada wykształce-
nie średnie – to powyżej średniej 
OECD, która wynosi 75 proc. Od-
nosi się to zarówno do mężczyzn, 
jak i do kobiet. O jakości systemu 
edukacji świadczy wynik 521 punk-
tów, jaki przeciętny polski uczeń 
uzyskał w teście PISA (Program 
międzynarodowej oceny umiejęt-
ności uczniów OECD) badającym 
umiejętności czytania, umiejętno-
ści matematyczne i wiedzę z przed-
miotów ścisłych, co przewyższa 
średnią OECD wynoszącą 497. W 
Polsce dziewczęta uzyskały wynik 
o 14 punktów lepszy niż chłopcy; 
różnica w OECD jest mniejsza i wy-
nosi 8 punktów.

Krócej żyjemy
Pod względem zdrowia średnia 

długość życia w Polsce wynosi 77 
lat i jest to trzy lata mniej niż śred-
nia OECD wynosząca 80 lat. Śred-
nia długość życia kobiet w naszym 
kraju to 81 lat wobec 73 lat w przy-
padku mężczyzn. 

Poziom pyłu PM10 w atmosfe-
rze (pył PM10 jest frakcją pyłu o 
bardzo małych rozmiarach śred-
nicy ziaren - do 10 mikrometrów. 
Ziarna te są wystarczająco małe, 
aby mogły przeniknąć głęboko do 
płuc) wynosi 32,9 mikrograma na 
metr sześcienny, znacznie powyżej 
średniej OECD, która wynosi 20,1 
mikrograma na metr sześcienny. 
Polska uzyskuje również wyniki 
poniżej średniej OECD pod wzglę-

dem jakości wody, gdyż 77 proc. 
osób twierdzi, że jest zadowolonych 
z jakości wody, co stanowi wartość 
poniżej średniej OECD wynoszącej 
84 proc.

Optymistyczną informacją jest 
jednak to, że emisja dwutlenku 
węgla (CO2) na głowę mieszkań-
ca w Polsce jest mniejsza niż w 
innych krajach OECD – w Polsce 
jest to nieco ponad 7,5 tony rocz-
nie a średnia OECD to ok. 9,5 tony. 
Mniejsza jest w Polsce także ilość 
odpadów komunalnych – u nas to 
310 kg na osobę rocznie wobec 530 
dla OECD. 

Pogłębienie kryzysów 
społecznych 

Poza dość szczegółowymi dany-
mi dotyczącymi Polski w raporcie 
znalazły się także bardziej ogólne 
oceny dotyczące wszystkich państw 
OECD. One również nie są opty-
mistyczne. Raport OECD zwraca 
uwagę, że w większości krajów roz-
winiętych skutkiem kryzysu finan-
sowego i utrzymującego się niskie-
go tempa ożywienia gospodarczego 
jest słabszy potencjał wzrostu, a na 
wielu rynkach wschodzących wi-
doczne jest spowolnienie. Wśród 
wyzwań dla polityki w krótkim 
horyzoncie czasowym wskazywane 
jest utrzymujące się wysokie bez-
robocie, malejąca wydajność pracy, 
wysoki deficyt budżetowy i dług 
publiczny, a także nadal niestabilna 
sytuacja w sektorze finansowym. 

Spowolnienie wzrostu płac
W dokumencie podkreślono, że 

w związku z kryzysem płace realne 
wielu osób, które zachowały pracę, 
rosną wolniej lub nawet spadają. 
Stały wzrost bezrobocia w wielu 

krajach OECD ma istotny wpływ 
na ograniczenie wzrostu płac real-
nych. W wielu krajach, w szczegól-
ności w strefie euro, przyczyniło 
się to do ograniczenia jednostko-
wych kosztów pracy, a tym samym 
do promowania konkurencyjności 
zewnętrznej. Dalsze korekty płac, 
szczególnie wobec niskiej inflacji, 
wymagałyby bolesnych cięć wyna-
grodzeń i mogłyby doprowadzić do 
wzrostu liczby osób zatrudnionych 
będących w trudnej sytuacji finan-
sowej. 

Szkodliwe uzależnienie 
od pracy tymczasowej

Raport wskazuje, że zatrudnia-
nie na podstawie umów cywilno-
prawnych (wszystkie formy zatrud-
nienia niezwiązane z umowami o 
pracę na czas określony lub nie-
określony) może zapewnić firmom 
elastyczność pozwalającą im do-
stosowywać poziom zatrudnienia 
do zmiennych warunków ekono-
micznych. Może być również świa-
domie wybierane przez pracow-
ników preferujących elastyczność 
związaną z tego rodzaju umowa-
mi. Powszechne stosowanie umów 
cywilnoprawnych może jednak 
wpływać niekorzystnie zarówno na 
stosunek pracy, jak i na wydajność. 
Pracownicy zatrudnieni na podsta-
wie takich umów często odczuwają 
większą niepewność zatrudnienia 
niż osoby mające umowy o pracę. 
Firmy często ograniczają nakłady 
na pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów cywilnopraw-
nych, co z kolei może mieć negatyw-
ny wpływ na wydajność ich pracy 
oraz na rozwój kapitału ludzkiego. 
Przez dwie dekady poprzedzające 
globalny kryzys finansowy w wie-
lu krajach obserwowano przyrost 
zatrudnienia na podstawie umów 
cywilnoprawnych.

Rządy próbowały promować 
elastyczność na rynku pracy głów-
nie przez łagodzenie przepisów do-
tyczących umów cywilnoprawnych 
i jednocześnie zachowanie stosun-
kowo surowszych warunków doty-
czących umów o pracę. Możliwości 
ograniczenia podziału rynku pracy 
na pracowników zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych przez zastosowa-
nie odpowiednich polityk obejmu-
ją ściślejszą regulację stosowania 
umów tymczasowych przy jedno-
czesnym złagodzeniu przepisów 
dotyczących zwolnień pracowni-
ków zatrudnionych na stałe. 

Trudna sytuacja rodzin
Trudna sytuacja gospodarstw 

domowych i ograniczanie wydat-
ków budżetowych na cele społecz-
ne sprawiają, że coraz więcej ludzi 
odczuwa niezadowolenie z sytuacji 
życiowej, spada też zaufanie do rzą-
dzących. Istnieją również oznaki 
wskazujące, że kryzys będzie miał 

długofalowy wpływ na przyszły 
poziom dobrobytu. Niektóre spo-
łeczne konsekwencje kryzysu do-
tyczące kwestii zakładania rodziny, 
płodności i zdrowia będą odczuwal-
ne właśnie dopiero w długim okre-
sie. Poziom dzietności od początku 
kryzysu wciąż spada, pogłębiając 
problemy demograficzne i fiskalne 
związane ze starzeniem się społe-
czeństw. Rodziny ograniczają także 
niezbędne wydatki, m.in. na żyw-
ność, obniżając w ten sposób aktu-
alną i przyszłą jakość życia. Wciąż 
jest zbyt wcześnie na ilościową 
ocenę długofalowych konsekwencji 
dla zdrowia społeczeństwa, jednak 
bezrobocie i problemy gospodarcze 
uznaje się za czynniki sprzyjające 
różnego rodzaju problemom zdro-
wotnym, m.in. zaburzeniom psy-
chicznym.

Dwie złe informacje 
Wniosek płynący z raportu 

OECD jest dla Polski podwójnie 
zły. Po pierwsze widać, że Polska 
nie jest żadną zieloną wyspą lecz 
jest raczej czarną wyspą, gdzie wa-
runki życia, pracy i płacy są gorsze 
niż w innych najbardziej rozwi-
niętych krajach. Autorów raportu 
OECD trudno oceniać o stron-
niczość, jest to instytucje ściśle 
współpracująca z polskim rządem. 
Raport OECD odbił się dość szero-
kim echem nawet w największych 
polskich mediach, ale zaintereso-
wanie nim trwało tylko dzień czy 
dwa. Raport ten wart jest jednak 
znacznie większej uwagi, nie-
zbędne jest przy tym wyciągnię-
cie z niego wniosków i wskazanie 
działań, które należy podjąć, aby 
zmniejszyć lub wręcz zlikwidować 
wszystkie negatywne informacje 
dotyczące Polski. Takich działań 
niestety nie było i raczej w najbliż-
szym czasie nie będzie.

Druga zła wiadomość wynika-
jąca z raportu jest taka, że nawet w 
krajach najbardziej rozwiniętych, 
na wyższym poziomie rozwoju 
gospodarczego i społecznego niż 
Polska, pogarsza się sytuacja pra-
cowników i biedniejszej części spo-
łeczeństw. Niski wzrost, lub wręcz 
spadek, płac realnych, zwiększanie 
ilości pracowników zatrudnionych 
na umowach śmieciowych i cięcie 
przywilejów społecznych jest ob-
serwowane we wszystkich krajach 
OECD. Mamy więc do czynienia z 
silnym, międzynarodowym tren-
dem podejmowania przez władze 
wielu krajów antyspołecznych, an-
typracowniczych decyzji, które nie 
tylko przekładają się na pogorsze-
nie sytuacji pracowników, ale tak 
naprawdę są szkodliwe również 
dla gospodarek i społeczeństw tych 
państw. Są one natomiast korzyst-
ne dla największych, międzynaro-
dowych koncernów. 

Igor D. Stanisławski
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Węglokoks aktywnie wspiera 
restrukturyzację polskiego górnictwa 
Grupa Kapitałowa Węglokoks jest jednym z najważniejszych uczestników procesu restrukturyzacji polskiego górnictwa wę-
gla kamiennego. Funkcjonowanie Grupy Weglokoks opiera się na kilku uzupełniających się działalnościach związanych z tą 
branżą  – wydobyciu węgla, jego sprzedaży oraz produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. 

Węglokoks powstał w 1951 roku 
jako centrala handlu zagranicznego, 
zajmująca się głównie eksportem wę-
gla kamiennego. Eksport węgla do dziś 
pozostaje jedną z głównych działalno-
ści Grupy. Węgiel jest eksportowany 
drogą lądową, głównie do południowo-
wschodnich Niemiec, Czech, Austrii, 
Słowacji i Węgier. Pomimo trudnej sytu-
acji na międzynarodowym rynku węgla, 
co roku Węglokoks eksportuje kilka mi-
lionów ton węgla – tylko w 2014 r. było 
to ok. 5,6 mln ton. 

Hutnictwo dla górnictwa
W ostatnich latach Grupa Kapitałowa 

Węglokoks znacząco poszerzyła obszary 
swojej działalności. W 2011 r. do Grupy 
trafiła Huta łabędy z Gliwic a w 2015 r. 
– Huta Pokój.  Obie firmy należą do naj-
starszych zakładów hutniczych w Polsce. 
Huta Pokój w czerwcu br obchodziła 175 
lecie swojego istnienia a Huta łabędy w 
2013 r. – 165 lat swojej działalności. Pro-
dukcja Huty łabędy jest ściśle związana z 
górnictwem węgla. Huta produkuje m.in. 
elementy obudów chodnikowych oraz 
skrzyżowania i odgałęzienia wyrobisk. W 
gliwickim zakładzie trwa realizacja nowej 
ważnej inwestycji, czyli budowy wydziału 
produkcji rur stalowych, które będą mo-
gły być wykorzystywane w gazownictwie 
i ciepłownictwie. Inwestycja ta, wartości 
blisko 200 mln zł, ma być gotowa w grud-
niu 2015 r. 

Natomiast grupa kapitałowa HUTA 
POKÓJ to nowoczesny zakład przetwór-
stwa stali oraz druga co do wielkości 
wytwórnia konstrukcji stalowych w Pol-
sce. W ofercie firmy znajduje się szero-
ka gama profili formowanych na zimno, 
kształtowników walcowanych na gorąco, 
blach grubych, profili spawanych i oczy-
wiście konstrukcji stalowych głównie dla 
budownictwa, ale również dla przemysłu 
energetycznego i paliwowego.

Energetyka i ciepłownictwo
Bardzo ważnym, i stale powiększa-

jącym się, obszarem działalności Grupy 
Kapitałowej Węglokoks jest energetyka 
i ciepłownictwo. Obecnie w skład gru-

py wchodzi Wspólne Przedsiębiorstwo 
Energetyczne (WPE), mające w swojej 
strukturze trzy spółki ciepłownicze: Nad-
wiślańską Spółkę Energetyczną (NSE) w 
Brzeszczach, Zespół Ciepłowni Prze-
mysłowych Carbo Energia i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w Rudzie 
Śląskiej. WPE powstało w 2014 r., a od 
2015 Węglokoks S.A. ma w nim 100% 
udziałów.  Wspólne Przedsiębiorstwo 
Energetyczne jest jedną z większych firm 
energetycznych w regionie, o rocznych 
przychodach netto ze sprzedaży  w wys. 
142 mln zł, sprzedaży ciepła 2,2 mln 
GJ, posiadającej 400 MW zamówionej 
przez odbiorców mocy cieplnej. Działal-
ność energetyczna i ciepłownicza będzie 
przez WPE systematycznie rozwijana, w 
planach jest m.in. wykorzystanie metanu 
ujmowanego w kopalniach do produkcji 
energii elektrycznej i ciepła. Innowacyj-
nym rozwiązaniem, jakie planuje WPE, 
jest tzw. trigeneracja, czyli jednoczesna 
produkcja energii, ciepła  oraz chłodu.     
W swoich planach WPE nie wyklucza 
przejęć innych spółek ciepłowniczych.

Przejęcie kopalń Bobrek 
i Piekary

Nowy i bardzo ważny etap w działal-
ności Węglokoksu rozpoczął się 8 maja 
2015 r., kiedy to zarządy Węglokoksu 
Kraj, spółki z Grupy Kapitałowej Węglo-
koks, oraz Kompanii Węglowej podpisały 
umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych 
części przedsiębiorstwa, wśród których 
znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielo-
na część kopalni Bobrek-Centrum) oraz 
kopalnia Piekary.

Zakup tych dwu kopalń nie był im-
pulsem chwili, lecz przemyślaną decyzją 
strategiczną. Już na początku 2013 r. 
Węglokoks zwrócił się do Kompanii Wę-
glowej z propozycją powołania wspól-
nej spółki na bazie majątku Zakładu 
Górniczego Piekary. Wówczas jednak 
do realizacji tego projektu nie doszło. 
Węglokoks nie dawał za wygraną i za-
proponował także przejęcie sąsiadującej 
kopalni Bobrek-Centrum, szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się ruch Bo-
brek. Gdy sytuacja Kompanii Węglowej 

znacząco się pogorszyła i zaczęto nawet 
mówić o zamykaniu niektórych kopalń, 
to pojawiła się szansa przejęcia przez 
Węglokoks obu zakładów.

Wiadomo, że przejęcie przez Wę-
glokoks Kraj kopalń Bobrek i Piekary 
nastąpiło w trudnym momencie dla gór-
nictwa, kiedy zapotrzebowanie na węgiel 
jest niewielkie a ceny węgla na rynkach 
międzynarodowym są bardzo niskie. 
Gdyby jednak Węglokoks nie wierzył w 
możliwość skutecznej restrukturyza-
cji tych kopalń i doprowadzenie ich do 
stanu trwałej rentowności, to by ich nie 
przejmował. Istnieje duży potencjał tych 
kopalń i Węglokoks będzie pracował na 
tym, aby go jak najlepiej wykorzystać. 

Nowy ekogroszek już 
w sprzedaży

Działania poprawiające sytuację 
kopalń Bobrek i Piekary są już widocz-
ne. Jeszcze w maju pojawił się na rynku 
nowy produkt – ekogroszek SKARBEK, 
którego producentem są właśnie kopal-
nie Bobrek i Piekary. 

Popularny wśród odbiorców indy-
widualnych ekogroszek z Bobrka i Pie-

kar występował dotychczas pod nazwą 
Pieklorz. Jednak Kompania Węglowa, 
dotychczasowy właściciel obu kopalń 
zachowała sobie prawa do używania 
marki Pieklorz, dlatego też Węglokoks 
Kraj stanął przed koniecznością wykre-
owania nowej marki dla swojego sztan-
darowego produktu. Sięgnięto po postać 
legendarnego Skarbka, skrzata o wielkiej 
magicznej mocy, pilnującego podziem-
nych skarbów kopalni.

SKARBEK powstaje na bazie węgla 
kamiennego o niskiej zawartości siarki, z 
wyselekcjonowanych partii urobku, który 
charakteryzuje się dużą kalorycznością 
przy stosunkowo małej wilgotności i nie-
wielkiej ilości substancji niepalnych. Węgiel 
ten został przebadany przez Instytut Che-
micznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki 
badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo 
na znak bezpieczeństwa ekologicznego. 
SKARBEK przeznaczony jest głównie do 
spalania w kotłach z automatycznymi pa-
leniskami retortowymi i rusztowymi oraz 
we wszystkich kotłach rusztowych komo-
rowych górnego i dolnego spalania.

SKARBEK sprzedawany jest luzem 
oraz w workach o pojemności 25 kg (z 

kopalni Piekary) oraz 20 kg (z kopalni 
Bobrek). Dla obu zakładów planowany 
jest zakup nowoczesnych, zautomatyzo-
wanych linii do konfekcjonowania węgla. 
Inwestycje te pozwolą zintensyfikować 
produkcję ekogroszku SKARBEK. Dziś 
coraz bardziej widoczne jest, że nie wy-
starczy tylko wydobywać węgiel, lecz 
trzeba go jeszcze umieć sprzedać, czyli 
dostosować się do oczekiwań odbior-
ców. SKARBEK jest właśnie odpowie-
dzią Węglokoksu Kraj na zapotrzebo-
wanie odbiorców na wysokokaloryczny 
ekogroszek. 

Stabilna działalność 
Dzięki oparciu się na kilku działal-

nościach związanych z wydobyciem, 
sprzedażą i wykorzystaniem węgla ka-
miennego, Grupa Kapitałowa Węglokoks 
zwiększa stabilność swojego funkcjo-
nowania. Zwiększa się przy tym stabil-
ność miejsc pracy w spółkach Grupy 
Kapitałowej, w tym w kopalniach Bobrek 
i Centrum. Pracownicy tych kopalń, oraz 
innych spółek z Grupy Kapitałowej, nie 
muszą obawiać się o los swoich miejsc 
pracy.

Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoks S.A. – Jesteśmy firmą, 
która od ponad 60 lat funkcjonuje na rynku węgla kamiennego. 
Mało jest firm z takim doświadczeniem i znajomością rynku 
węglowego nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Naszym atutem 
jest rynkowe podejście do węgla. Dokładnie wiemy, co trzeba 
zrobić z przejętymi kopalniami i jak je zrestrukturyzować, żeby 

efektywnie funkcjonowały. Są trzy zasadnicze warunki powodzenia, 
na które mamy ograniczony wpływ. Po pierwsze – to czas. Ta oper-

acja wymaga niezwłocznych działań, jeśli ma się powieść. Po drugie 
– współpraca ze związkami zawodowymi. Jeżeli jej nie będzie i nie uda nam 

się usiąść i wynegocjować nowoczesnego układu zbiorowego pracy, adekwatnego 
do warunków rynkowych, to żadna restrukturyzacja nie ma szans. Po trzecie – ceny węgla na 
rynkach światowych. Jeżeli rynek międzynarodowy się załamie i ceny węgla polecą jeszcze 
drastycznie w dół, to szanse na powodzenie są marne. Liczę, że trend spadku cen węgla się 
odwróci, co pozwoli z powodzeniem zakończyć rozpoczętą restrukturyzację tej kluczowej dla 
polskiej polityki energetycznej branży, jaką jest górnictwo węgla kamiennego. 

Krystian Kozakowski, prezes Węglokoks 
Kraj –Węgiel w Polsce ma przyszłość, 
o ile będzie produkowany efektywnie i 
nowocześnie. Węglokoks Kraj ma jasno 
zarysowany plan rozwoju, który obejmuje 
modernizację kopalń w zakresie produkcji 
i sprzedaży nowoczesnych produktów, 
odpowiadających oczekiwaniom klientów na 
rynku. Zapewniam pracowników kopalń Bobrek 
i Piekary, że jesteśmy solidnym inwestorem. Mimo 
wielu trudności rynkowych intensywnie inwestowaliśmy w 
swoją przyszłość dopracowując z naszymi amerykańskimi partnerami 
technologię wzbogacania węgla i produkcję peletu węglowego. Zakup 
kopalń Bobrek i Piekary nie tylko wieńczy realizację elementu strate-
gii rozwoju Grupy Kapitałowej Węglokoks, ale jest otwarciem  nowego 
rozdziału w historii naszej firmy. 
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Wysiłek załogi 
nie poszedł na marne
O 70-LETNIEJ historii i obecnej kondycji Kopex-Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA (Kopex-PBSz), 
największych sukcesach i najtrudniejszych chwilach dla firmy i załogi, relacjach zakładowych or-
ganizacji związkowych z pracodawcą oraz perspektywach dalszego funkcjonowania Kopex-PBSz 
w kontekście trudnej sytuacji na rynku węgla rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Kopex-PBSz SA Wojciechem Trybuchowskim.

�0 Lat kopeX-pBSz Sa

Solidarność Górnicza: - w 
tym roku kopex-Przedsiębior-
stwo Budowy Szybów SA ob-
chodzi 70. urodziny. Jakie są 
wasze największe osiągnięcia 
na przestrzeni tych siedmiu 
dekad? w jakie przedsięwzię-
cia byliście zaangażowani?

wojciech Trybuchowski, 
przewodniczący komisji Za-
kładowej nSZZ „Solidarność” 
kopex-PBSz SA: - Od roku 1945 
do 1989 Przedsiębiorstwo zajmo-
wało się głównie budową wyrobisk 
szybowych. W omawianym okresie 
wykonywaliśmy inwestycje w więk-
szości polskich kopalń węgla ka-
miennego, jak i pozostałych kopa-
lin. Roboty górnicze prowadziliśmy 
również na rynkach zagranicznych. 
Pierwsze zlecenie wykonywane za 
granicą realizowaliśmy od 1956 
roku w Chińskiej Republice Ludo-
wej. Budowaliśmy również kopalnie 
w Jugosławii, Włoszech, Bułgarii, 
Republice Federalnej Niemiec, Nie-
mieckiej Republice Demokratycz-
nej, Francji, Turcji, Chile, Indiach i 
Bangladeszu. 

A jaka jest teraźniejszość?
Od roku 1989 następuje zna-

czące ograniczenie w realizacji ro-
bót szybowych w kraju i zagranicą. 
Recesja, która dotknęła sektor wy-
dobywczy spowodowała, że Przed-
siębiorstwo musiało zmierzyć się z 
nowymi wyzwaniami, dostosowu-
jąc swoje możliwości do nowej, bar-
dzo trudnej sytuacji w górnictwie. 
Zaczęliśmy wykonywać wyrobiska 
poziome, prowadziliśmy roboty 
związane z naprawą i pogłębianiem 
szybów, uczestniczyliśmy też - nie-
stety - w procesie likwidacji kopalń. 
Na początku XXI wieku sytuacja w 
górnictwie węgla kamiennego ule-
gła poprawie, co wiązało się z za-
warciem nowych kontraktów przez 
PBSz SA i - tym samym - osiągnię-
ciem pewnej stabilizacji. Od roku 
2004 pracowaliśmy między innymi 
przy rewitalizacji szybów w Polu 
„Stefanów” KWK „Bogdanka”. Na-
wiązaliśmy współpracę z kopalnią 
rud cynku i ołowiu „Pomorzany” 
w Olkuszu. Wykonujemy drążenia 
i przebudowy wyrobisk chodniko-
wych w wielu kopalniach węgla ka-
miennego. Od 2008 roku realizuje-
my również inwestycje na zlecenie 
KGHM Polska Miedź SA. W roku 
2009 rozpoczęliśmy głębienie szy-
bu „1-Bzie” dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA. W Zakładzie Górni-
czym „Janina” pogłębiamy szyb o 
297 metrów. Pogłębiamy również 

by być przerwanie realizacji zawar-
tych tam kontraktów, chociażby ze 
względu na możliwość ogłoszenia 
upadłości przez Kompanię Węglo-
wą i brak możliwości odzyskania 
należności finansowych. Zagrożone 
było także głębienie szybu „1-Bzie” 
dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Około 300 osób realizujących kon-
trakty na rzecz wymienionych spó-
łek węglowych mogło stracić pracę. 
W styczniu 2015 roku, gdy zakoń-
czyliśmy drążenie wyrobiska kom-
bajnowego dla należącej do Kato-
wickiego Holdingu Węglowego SA 
kopalni „Murcki-Staszic”, wystąpił 
poważny problem w pozyskaniu 
nowego kontraktu. Z kolei w roku 
ubiegłym decydowała się przyszłość 
360 pracowników zatrudnionych 
przy drążeniu wyrobisk chodni-
kowych dla KGHM Polska Miedź 
SA oraz kilkunastu pracowników 
zatrudnionych w Lubelskim Węglu 
„Bogdanka” SA. Całe szczęście, że 
w Kompanii i JSW osiągnięto kom-
promis, co pozwoliło nam kontynu-
ować realizację kontraktów. Udało 
się również wygrać inne przetargi, a 
z KGHM Polska Miedź SA podpisać 
aneks do umowy, co spowodowało, 
że miejsca pracy zostały uratowane. 
Czarny scenariusz spowodował-
by jednak utratę pracy przez 400 
osób na Górnym Śląsku i 360 osób 
na Dolnym Śląsku, a więc przez 60 
procent załogi Kopex-PBSz SA. To 
chyba najlepiej obrazuje, czym dla 
zatrudnionych pracowników może 
się skończyć kryzys u naszych kon-
trahentów. Trudno być przy tym 
optymistą, patrząc na stopień kom-
promitacji osób odpowiedzialnych 
za polskie górnictwo. W tym miej-
scu wystarczy przypomnieć roz-
mowę pani wicepremier Elżbiety 
Bieńkowskiej z szefem Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego Pawłem 
Wojtunikiem. „Mówię ci, żenada z 
tym całym górnictwem i z tą gospo-
darką po prostu, takie zaniedbania. 
Prawda jest taka, że właściciel, czyli 
Ministerstwo Gospodarki, general-
nie w dupie miało całe górnictwo 
przez całe siedem lat. Były pienią-
dze, a oni, wiesz, pili, lulki palili, 
swoich ludzi poobstawiali, sam 
wiesz, ile zarabiali, i nagle pierdyk-
nęło” - to są słowa samej pani wi-
cepremier i tak, niestety, wygląda 
zarządzanie polskim górnictwem 
przez polityków z Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Jeżeli dodamy do tego 
fakt zgody rządzących na dekarbo-
nizację węgla w Unii Europejskiej to 
widzimy, jak wygląda ich „troska” o 
polskie górnictwo. Mam nadzie-
ję, że w zbliżających się wyborach 
parlamentarnych społeczeństwo 
polskie wyśle ludzi z PO i PSL do 
„pośredniaka”.

szyby dla kopalń „Jankowice” i 
„Rydułtowy-Anna”. W Rydułtowach 
szyb „Leon IV” jest pogłębiony od 
poziomu 1076 m do 1210,7 m i doce-
lowo będzie jednym z najgłębszych 
szybów w Polsce. Od 2003 roku po-
nownie udaje nam się pozyskiwać 
zlecenia za granicą. Wykonaliśmy 
inwestycje dla znajdującej się w 
Turcji kopalni „Çayeli”. Od 10 lat 
jesteśmy obecni na rynku niemie-
ckim, gdzie świadczymy usługi dla 
jednego z największych producen-
tów soli kamiennej i potasowej na 
świecie, spółki K+S KALI GmbH. 
Od 2008 roku pracownicy Kopex-
PBSz SA utrzymują również dwa 
szyby i wyrobiska w nieczynnej 
kopalni soli potasowej należącej do 
francuskiej spółki MDPA.

70 lat to kawał historii. 
kiedy Przedsiębiorstwo funk-
cjonowało najlepiej, a o któ-
rym okresie najlepiej byłoby 
zapomnieć?

Nie mam wątpliwości, że naj-
lepszym okresem dla PBSz były 
lata 1945-1989. Przedsiębiorstwo 
było wówczas głównym wykonaw-
cą szybów w polskim przemyśle 
węglowym. W tym czasie górni-
ctwo miało status narodowej gałęzi 
przemysłu o szczególnym znacze-
niu. Duży popyt na węgiel powo-
dował konieczność rozbudowy i 
budowy nowych kopalń węgla ka-
miennego, co bezpośrednio i ściśle 
wiązało się z pogłębianiem i głębie-
niem szybów. I nawet jeśli w latach 
1967-1974 mieliśmy do czynienia z 
sytuacją dla górnictwa niekorzyst-
ną, bo w większości krajów świata 
ropa była tania, a rola takich źródeł 
energii jak gaz ziemny czy atom ro-
sła, to już po roku 1974 wzrost cen 
ropy przywrócił górnictwu wcześ-
niejsze znaczenie. Mówię tutaj o 
sprawach wykraczających poza 

nasz rynek, bo na dobrą kondycję 
Przedsiębiorstwa i pracującej w niej 
załogi istotny wpływ miało wyko-
nywanie zleceń dla kontrahentów 
zagranicznych. Najgorszy okres to 
bezwzględnie lata 2001-2004. Brak 
płynności spółek węglowych oraz 
powstanie Kompanii Węglowej SA 
doprowadziło do sytuacji, w której 
nasza załoga przestała otrzymy-
wać wynagrodzenia. Dzisiaj może 
brzmieć to niewiarygodnie, ale 
przez 3 lata nasi pracownicy otrzy-
mywali należne wynagrodzenia w 
ratach, a w pewnym momencie każ-
dy z nas miał pięć kolejnych pensji 
niewypłaconych. Rozpoczęliśmy 
wtedy akcję protestacyjną, która 
miała zwrócić uwagę na problem 
przedsiębiorstw pracujących w by-
łych spółkach węglowych, bo wraz 
z powstaniem Kompanii zostały 
one pozbawione wielomilionowych 
należności z tytułu wykonywanych 
robót. Wysiłek załogi oraz Zarządu 
PBSz nie poszedł na marne. W 2005 
roku świętowaliśmy 60. urodziny. 
Nie wszystkie przedsiębiorstwa 
miały to szczęście. Starsi miesz-
kańcy Górnego Śląska pamiętają, 
że kiedyś w górnictwie węglowym 
funkcjonowało wiele dobrych i za-
służonych firm górniczych, takich 
jak PRG Bytom, PRG Rybnik, PRG 
Sosnowiec, PRG Mysłowice czy 
PRG Katowice. Dzisiaj ich już nie 
ma. Kopex-Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Szybów SA pozostało jeśli nie 
jednym, to z pewnością jednym z 
nielicznych przedsiębiorstw, które 
znalazły swoje miejsce w warun-
kach gospodarki rynkowej, zacho-
wując przy tym swój wcześniejszy 
zakres działalności, jakim jest 
świadczenie usług na rzecz górni-
ctwa, a naszą specjalnością nadal 
jest projektowanie i wykonywa-
nie specjalistycznych usług górni-
czych: wyrobisk pionowych, czyli 

szybów i szybików, oraz wyrobisk 
poziomych.

na jakich zasadach zatrud-
nieni są pracownicy kopex-
PBSz SA i jak liczna jest załoga 
Przedsiębiorstwa?

Wszystkie osoby zatrudnione 
w Kopex-PBSz posiadają umowę 
o pracę. Dzisiaj załoga liczy 1260 
osób. Dla porównania - w roku 
2004 liczyła 490 osób. Widać za-
tem, że nasze Przedsiębiorstwo w 
ostatnich latach należało do zakła-
dów tworzących miejsca pracy w 
regionie. Chcąc poprawić potencjał 
firmy, postawiliśmy na ludzi mło-
dych, dla których często była to 
pierwsza praca pod ziemią. Dzisiaj 
większość pracowników stanowią 
ludzie w przedziale wiekowym od 
20 do 40 lat, którym stworzono nie 
tylko możliwość pracy, ale również 
podnoszenia kwalifikacji. Trzeba 
też wspomnieć o starszych pracow-
nikach, bo bez ich wiedzy nie było-
by możliwości odbudowania poten-
cjału firmy po wspomnianym już 
przeze mnie trudnym okresie.

Teraz górnictwo węgla ka-
miennego przeżywa kolejny 
poważny kryzys. czy może to 
oznaczać poważne trudności 
dla kopex-PBSz SA i zatrud-
nionych w nim pracowni-
ków?

Faktycznie, mamy do czynie-
nia z najpoważniejszym kryzysem 
w górnictwie węgla kamiennego w 
XXI wieku. W styczniu i lutym byli-
śmy świadkami wielkich protestów 
w Kompanii i Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. I pewnie niewielu zda-
wało sobie sprawę, że konsekwen-
cją braku szybkiego porozumienia z 
protestującymi górnikami musiało-

- Głęboko wierzę, że obecny kryzys też pokonamy i doczekamy zdecydowanie lep-
szych czasów - mówi Wojciech Trybuchowski. 

(fot. Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopex-PBSz SA)

- W roku 2009 rozpoczęliśmy głębienie szybu „1-Bzie” dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA…                                                                            (fot. Kopex-PBSz SA)
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w niepewnych czasach za-
wsze rośnie rola tych organi-
zacji związkowych, które są w 
stanie skutecznie obronić pra-
cowników. Jak w tym trudnym 
okresie radzi sobie nSZZ „So-
lidarność” kopex-PBSz SA?

Mówiąc o „Solidarności” trze-
ba wspomnieć, że obchodzi ona w 
tym roku swoje 35. urodziny. „S” 
była pierwszą niezależną organi-
zacją związkową w komunistycz-
nej części Europy. Głównym celem 

Związku, od szczebla krajowego 
po zakładowy, zawsze była obrona 
praw pracowniczych. Zachowanie 
w Kopex-Przedsiębiorstwie Budo-
wy Szybów SA takich świadczeń 
jak „barbórka”, „czternastka”, na-
grody jubileuszowe, deputaty wę-
glowe czy możliwość korzystania 
z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych pokazuje, że byli-
śmy w stanie bronić pracowników 
przed ograniczaniem ich praw. A 
jeśli przypomnimy, że 10 lat temu, 

Widmo zwolnień w branży okołogórniczej
Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dochodzą niepokojące informację. Po przeprowadzeniu ankiet wśród pracodawców firm z bran-
ży okołogórniczej ponad 500 miejsc pracy jest zagrożonych – podał dyrektor WUP Grzegorz Sikorski. 

 RYNEK PRACY

DODAł, że w razie zwolnień WUP ma zabezpie-
czone 30 mln złotych na różnego typu pomoc – od 
szkoleń i kursów po wsparcie przy rozpoczęciu 
działalności gospodarczej. 

Przypomnijmy, w lutym bieżącego roku pisa-
liśmy już że z jednostek Powiatowych Urzędów 
Pracy oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do-
chodzą informacje, że jednostki te przygotowują 
się do potencjalnych zwolnień pracowniczych  w 
firmach, które współpracują z górnictwem – Kom-
panią Węglową w szczególności. W rozmowie z 
przedstawicielem WUP dowiedzieliśmy się, że 
WUP wystosował zapytanie do Kompani Węglo-
wej na temat potencjalnych firm, których zwolnie-
nia grupowe mogły by dotyczyć. 

Urząd Wojewódzki przeprowadził ankiety w 
100 największych firmach z branży okołogórni-
czej, z których wynika że w ciągu najbliższych 12 
miesięcy 527 stanowisk pracy może ulec likwida-
cji. W wielu przypadkach likwidacja miejsc pracy 
dotyczy małych firm okołogórniczych, mających 
problemy z płynnością finansową.

Obecnie, z uwagi na kryzys branży węgla ka-
miennego, wiele firm z sektora okołogórniczego 
martwi się o przyszłość. Jednak sytuacja w Gliwi-
ckim Zakładzie Usług Górniczych czy Trakt Gliwi-
ce na obecną chwilę jest dobra.

Z rozmowy z przewodniczącym Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Zakładu 
Usług Górniczych Sp. z o. o. Mariuszem Sobotą 
wynika, że w tym zakładzie redukcja etatów jak 
dotąd dotyczyła jedynie osób posiadających 
uprawnienia emerytalne. 

– Firma w ostatnim okresie zatrudniła nawet 
ponad 20 osób – mówi Mariusz Sobota. – Jest to 
związane z tym, że w ostatnim okresie dużo osób 
odeszło na emerytury i firma musiała uzupełnić 
braki kadrowe, aby realizować bieżące zadania. 

Jednak wielką niewiadomą jest  przyszłość. Ak-
tualnie zakład dostaje pieniądze za zrealizowane 
zadania, płace pracownicze są zagwarantowane. 

Podobna sytuacja jest w dwóch innych fir-
mach: Kopex Group – Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów S.A. oraz firmie TRAKT. Bytomska firma 
ma na razie zagwarantowane kontrakty z koope-
rantami, na chwilę obecną żadnych zwolnień się 
nie przewiduje – informują przedstawiciele załogi.

Z kolei Mirosław Urzędnik z  przedsiębiorstwa 
zajmującego się transportem górniczym Trakt Sp. 
z o. o. informuje, że na początku roku firma prze-
jęła wiele kontraktów po małych firmach, które 
splajtowały. Tu też w ostatnim czasie poprzyjmo-
wano do pracy nowych pracowników z likwidowa-
nych małych firm, jednak zarząd spółki trzyma się 
zasady; osób mających uprawnienia emerytalne 
nie przyjmujemy – najważniejsze aby zapewnić 
pracę tym, którzy jej naprawdę potrzebują, przede 
wszystkim młodym.

Najgorsza sytuacja aktualnie jest w firmie 
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych 
i Budowy Szybów S.A. Aktualnie trwają rozmo-
wy między zarządem KKRG a Tauron Wydoby-
cie dotyczące świadczenia usług. Wcześniejsze 
umowy zakładały, że Tauron będzie bazował na 
trzech kombajnach wydobywczych, dzięki czemu 
KPRGiBSz nie będzie miał problemów dotyczą-
cych zatrudnienia. 

– Aktualnie wszystko zależy od rozmów na-
szego zarządu – mówi Wacław Cygonik, prze-
wodniczący Solidarności w Konsorcjum Przedsię-
biorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów.

Jeżeli rozmowy pójdą źle, to będą zagrożo-
ne miejsca pracy. Są zakładane dwa warianty. 
Pierwszy zakłada, że może dojść do zwolnienia 
90 osób, drugi naprawdę pesymistyczny, pracę 
starci nawet 170 osób. 

– Zrobimy wszystko, aby jak najwię-
cej osób rozlokować do innych prac. Wierzę 
jeszcze w to, że uda się naszemu zarządowi  
wywalczyć takie rozwiązania, k tóre pozwo-
lą zachować miejsca pracy – mówi Cygonik. 
– Tauron Wydobycie ak tualnie zmniejsza kosz-
ty utrzymania, wprowadza limity przerobowe, 
przez co nasze kombajny wraz załogami, jak 
wcześniej zakładano będą w mniejszym stop-
niu potrzebne.

Wszyscy sygnalizują, że problemy firm są zwią-
zane z ogólną sytuacją w przemyśle wydobywczym 

węgla kamiennego oraz zbyt niskimi cenami wę-
gla na świecie. 

Aktualnie walka światowych potęg na rynku 
surowców energetycznych tak zachwiała ryn-
kiem, że ceny  ropy i gazu są na niskich pozio-
mach; niespotykanych od dawna. Przez to węgiel 
energetyczny jako konkurencyjny nośnik energii 
nie jest w stanie zagwarantować profitów jakie 
mieliśmy w latach 2011-2013. Dodatkowo nie 
pomaga nam Wspólnotowa Polityka Energetycz-
na, gdzie węgiel jako nośnik energii jest wypiera-
ny przez „ekologiczny” gaz z Rosji oraz energię 
wiatrową czy słoneczną.

Jedyną nadzieją dla węgla jest światowy 
wzrost cen ropy oraz gazu, gdyż tylko wtedy 
węgiel jako zamiennik będzie miał szansę być 
konkurencyjny i dochodowy, a zatrudnienie w 
przemyśle nie będzie zagrożone. dsaw

uprawnienia emerytalne. Niestety, 
dopóki sytuacja w górnictwie bę-
dzie trudna, dopóty będzie istniało 
realne zagrożenie likwidacją miejsc 
pracy. Dzisiaj walka o istnienie 
Przedsiębiorstwa i każdego w nim 
zatrudnionego pracownika jest dla 
zakładowych struktur „S” w Kopex-
PBSz SA najważniejsza.

na skuteczność działań 
podejmowanych przez związ-
ki zawodowe znaczący wpływ 
mają relacje z pracodawcą. 
Jak to wygląda w kopex-PBSz 
SA?

Staramy się budować z Zarzą-
dem dobre relacje i doświadczenie 
lat ubiegłych pokazuje, że takie 
podejście jest słuszne. Bez dialogu 
i konstruktywnej współpracy suk-
cesów nigdy nie będzie. To, że dzi-
siaj udało się uratować tyle miejsc 
pracy w naszym zakładzie jest rów-
nież zasługą Zarządu, który z dużą 
determinacją o te miejsca pracy 
walczył. W czasach, w których po-
wszechnie stosowanym sposobem 
na trudną sytuację w zakładzie jest 
redukcja zatrudnienia, za taką po-
stawę pracodawcy należą się słowa 
uznania. Nie jest też jednak tajem-
nicą, że w relacjach NSZZ „Solidar-
ność”-Zarząd dochodzi do gorących 
sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, 
że jesteśmy przedsiębiorstwem po 
wielu przejściach. Obecnie jeste-
śmy firmą prywatną, a jej więk-
szościowym udziałowcem jest Ko-
pex SA z siedzibą w Katowicach. 
To zgoda i wzajemne zrozumienie 
spowodowało, że w tym roku ob-
chodzimy jubileusz 70 lat istnienia 
Kopex-Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów SA. W Przedsiębiorstwie 

ostatni raz protestowaliśmy 12 lat 
temu i życzę nam wszystkim oraz 
sobie, żeby powodów do powtórki 
tamtego scenariusza nie było.

dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję za umożli-

wienie prezentacji Przedsiębiorstwa 
i zakładowych struktur Związku 
na łamach Solidarności Górniczej. 
Pragnę podziękować wszystkim 
obecnym i byłym pracownikom 
Kopex-PBSz SA. W historii przeze 
mnie opisanej jest olbrzymia dawka 
dumy. Pozwolę sobie powiedzieć, że 
Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów SA jest firmą wyjątkową. 
Nie ma w kraju drugiej takiej fir-
my i załogi z tak bogatą historią. 
Nie byłoby dzisiaj 70-lecia Kopex-
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, 
gdyby nie wysiłek i poświęcenie 
ludzi w nim zatrudnionych. Prag-
nę również podziękować kierow-
nictwu za współpracę i okazaną 
pomoc. Bez sprawnego zarządzania 
niemożliwe byłoby sprawne funk-
cjonowanie Przedsiębiorstwa. Głę-
boko wierzę, że obecny kryzys też 
pokonamy i doczekamy zdecydo-
wanie lepszych czasów. Przy oka-
zji, pragnę zachęcić pracowników, 
by wstępowali do naszego związku 
zawodowego. „Solidarność” w Ko-
pex-PBSz SA jest największą orga-
nizacją związkową. Zrzeszamy 52 
procent załogi. Tylko duże organi-
zacje, gdzie przewodniczący Związ-
ku ma silne poparcie załogi, będą w 
stanie naprawdę skutecznie bronić 
pracowników przed ograniczaniem 
ich praw. Wszystkich serdecznie 
pozdrawiam. Szczęść Boże!

rozmawiał: Marek Jurkowski

dzięki inicjatywie ustawodawczej 
największej branżowej organizacji 
związkowej, jaką jest Sekcja Kra-
jowa Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność”, udało 
się obronić górnicze uprawnienia 
emerytalne, to widać wyraźnie, 
że potrafimy skutecznie walczyć o 
prawa pracownicze. Dzisiaj, w tej 
bardzo trudnej sytuacji polskiego 
górnictwa, mam świadomość, że 
to nie tylko na Zarządzie, lecz rów-
nież na NSZZ „Solidarność” Kopex-
PBSz SA ciąży odpowiedzialność za 
Przedsiębiorstwo i zatrudnionych w 
nim pracowników. Brutalna praw-
da jest taka, że wiele zakładów tego 
okresu nie przetrwa i nikomu nie 
trzeba mówić, co to oznacza dla za-
trudnionych tam pracowników i ich 
rodzin. Zamieszanie związane z sy-
tuacją w górnictwie spowodowało, 
że również w naszym zakładzie do-
szło do wypowiedzeń umów o pra-
cę, choć w zdecydowanej większo-
ści dotyczyło to osób posiadających 

…a w Zakładzie 
Górniczym 

„Janina” 
pogłębiamy 
szyb o 297 

metrów - wylicza 
przewodniczący 
zakładowej „S” 

w Kopex-PBSz SA. 

(fot. Kopex-PBSz SA)

Nie mam wątpliwości, 
że najlepszym okresem 
dla PBSz były lata 1945-
1989. Przedsiębiorstwo 
było wówczas głównym 

wykonawcą szybów w pol-
skim przemyśle węglowym. 

W tym czasie górnictwo 
miało status narodowej 

gałęzi przemysłu o szczegól-
nym znaczeniu.
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0 z miesi cznieWEŹ LINIĘ POŻYCZKOWĄ,
A WYDATKI CIĘ NIE ZASKOCZĄ
POŻYCZKA W KONCIE OSOBISTYM NA DOWOLNY CEL 
STAŁY DOSTĘP DO GOTÓWKI
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

KRZYżÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: Czasem jest o wiele więcej kamieni 
milowych, niż mil. Nagrody wylosowali: Paweł Miłota z Czernicy oraz Antoni Szulierz z Piekar Śląskich. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą. 

ZG SOBIESKI

Dzień Dziecka z Solidarnością
Michał Tyrpa został zwycięzcą w kategorii młodszych dzieci a Przemysław Legień w 
kategorii dzieci starszych w kolejnych zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowanych przez NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

31 MAJA na stawie Grajdołek w jaworz-
nickim Jeleniu Solidarność z ZG Sobie-
ski, jak co roku zorganizowała zawody 
wędkarskie dla dzieci i młodzieży człon-
ków NSZZ Solidarność w ZG Sobieski. 
Młodzi wędkarze zostali podzieleni na 
dwie kategorie wiekowe. Młodsza grupa 
do lat 10 i grupa powyżej 10 lat. Pamiąt-
kowe puchary oraz dyplomy wręczali 
wspólnie przewodniczący NSZZ Solidar-
ność w TAURON Wydobycie ZG Sobie-
ski Waldemar Sopata z zastępcą przewodni-
czącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
Bogdanem Bisiem. Wszyscy uczestnicy za-

wodów otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
paczki z czymś, z czego dzieci cieszą się 
najbardziej, czyli słodyczami.


