
 

PRACOWNICY KOMPANII WĘGLOWEJ! 
 
Zarząd przedstawił nam kolejny plan „naprawczy”, który tak naprawdę jest nowym planem 
likwidacji naszej firmy. Jeśli pozwolimy na jego pełne wprowadzenie, wkrótce część kopalń 
zostanie sprzedana wraz z pracownikami – bez jakichkolwiek osłon dla tysięcy zatrudnionych. 
 
Zarząd Kompanii Węglowej, mimo trwających w ubiegłym tygodniu rozmów, podpisał list 
intencyjny w sprawie sprzedaż czterech kopalń do Węglokoksu. Postępowanie zarządu 
uznajemy za jednostronne zerwanie rozmów.  
 

GÓRNICY! 
 
Nieudolny Zarząd Kompanii chce wszystkim wmówić, że sprzedaż kilku kopalń uratuje firmę, 
ale chyba nikt nie słyszał, by jakiekolwiek przedsiębiorstwo udało się uratować poprzez 
wyprzedaż jego najcenniejszych zakładów. To prosta droga do likwidacji tych kopalń, których 
nie uda się sprzedać. 
 
Pracownicy kopalń, które zgodnie z planami Zarządu zostałyby sprzedane, prawdopodobnie 
również stracą, bo mogą zostać pozbawieni wszystkich uprawnień wynikających z dotychczas 
podpisanych porozumień. Nie wiadomo też, co z wysokością wynagrodzeń, co z takimi 
elementami płacowymi jak chociażby czternasta pensja. To może być podstępna próba 
pozbawienia nas tego, co nam wcześniej na piśmie zagwarantowano. 
 
Tak samo zostaną potraktowani pracownicy zakładów specjalistycznych. Planowane 
„wydzielenie” zakładów to nic innego jak stworzenie z nich całkowicie nowych firm, czyli droga 
do prywatyzacji. 
 
Nie dajmy się oszukać! 
 
WSPÓLNIE ODRZUĆMY TAKI PLAN „NAPRAWCZY”!
 
Dzięki determinacji wspieranych przez załogi związków zawodowych, podczas rozmów 
z rządem udało się uzgodnić posunięcia finansowe, które sprawiły, że Kompania Węglowa nie 
upadła już w maju. 
 
Rozmowy te nie zostały jednak zakończone. 
 
Tymczasem premier Tusk wyjeżdża do Brukseli, pozostawiając za sobą bałagan. Nie wiemy, 
co dalej z kwestią ograniczenia importu węgla, o czym tak często mówił. Nie wiemy, co 
z wprowadzeniem certyfikatów jakościowych czy przyszłością produkcji energii z węgla. 



 

LIKWIDACJA I CIĘCIA? SĄ INNE SPOSOBY! 
 
Likwidować i ciąć każdy potrafi. Efekty takich działań jednak są zwykle przeciwne do 
zamierzonych, a do tego uderzają w najsłabszych. Na szczęście istnieją inne sposoby 
na wyciągnięcie branży z zapaści. Związki zawodowe zaproponowały konsolidację polskiego 
górnictwa, bo polskie górnictwo to jeden organizm, a nie luźny zbiór kopalń. 
 
W pierwszej kolejności konsolidacja objęłaby spółki węglowe produkujące węgiel energetyczny 
– Kompanię Węglową i Katowicki Holding Węglowy – oraz Węglokoks, który ma niezbędne 
aktywa i kapitał. 
 
Korzyści, jakie niesie konsolidacja sektora górniczego, to: 
- poprawa sprawności nadzoru właścicielskiego nad sektorem górnictwa, 
- umożliwienie efektywnego planowania strategicznego, w tym programowania dalszych działań 
restrukturyzacyjnych i nadzoru nad ich realizacją, 
- opracowanie i prowadzenie jednolitej polityki handlowej na rynku krajowym i zagranicznym, 
- ograniczenie wydatków poprzez racjonalizację i koordynację planów inwestycyjnych 
i zakupowych, 
- lepsze wykorzystanie środków produkcji, 
- poprawa jakości węgla, 
- możliwości zwiększania produkcji w segmentach najbardziej opłacalnych (węgiel ekologiczny),
- rynkowe wykorzystywanie zdolności produkcyjnych kopalń, 
- uproszczenie struktury zarządzającej poprzez zmniejszenie ilości członków zarządów spółek, 
zmniejszenie ilości członków rad nadzorczych, uproszczenie schematów organizacyjnych 
poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy, 
- poprawa struktury zatrudnienia poprzez możliwość zastosowania programu dobrowolnych 
odejść. 
 

W JEDNOŚCI SIŁA! 


