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Katowicki Holding Węglowy:
Podsumowania i perspektywy
Baczyński i Bieniek podsumowują 2011 r.  s. 9

„Silesia” i „Halemba”: 
światło w tunelu

Inicjatywa okołopolityczna

Zawiesić pakiet!

JSW: Konflikt wokół układu zbiorowego pracy

Z korzyścią dla pracodawcy 
czy pracowników?
Zarząd JSW mówiąc o dobru pracowników zamierza wprowadzić mniej dla 
nich korzystne rozwiązania w projekcie Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy i Regulaminie Pracy - twierdzą związkowcy z Jastrzębia.
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NSZZ Solidarność zadeklarował przystąpienie do inicjatywy partii Solidar-
na Polska, której celem jest doprowadzenie do zawieszenia lub anulowania 
unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. - To chyba jedna z ostatnich 
szans na to, aby skutki tego pakietu nie dotknęły polskiego społeczeństwa 
i polskiej gospodarki - powiedział Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 
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Akcyza, czyli palący problem

Jest już 700 tysięcy podpisów!
Zapobiec majstrowaniu
Dominik Kolorz o referendum emerytalnym  s. 3
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Jarosław
Grzesik

A jednak się kręci
Kopalnie „Silesia” i „Halemba” skazywane jeszcze wczoraj na śmierć udowadniają, że ktoś u góry 
w Kompanii Węglowej oraz w Ministerstwie Gospodarki (nie będziemy wskazywać palcami na niko-
go) chciał pochopnie doprowadzić do ich zamknięcia. 

ZATRUDNIENIE

Dobry prognostyk
W dobie kryzysu, informacji o zwolnieniach jest branża, która na prze-
kór temu zamierza zatrudniać. Jest nią górnictwo. W 2012 roku do pracy 
w kopalniach węgla kamiennego ma zostać przyjętych około 7 tysięcy 
osób, choć chętnych jest wiele więcej.

DO samej tylko Kompanii trafiło 29 tys. 
podań, podczas gdy spółka planuje za-
trudnić ok. 5 tys. nowych pracowników 
(w tym czasie odejdzie ok. 4 tys. osób, 
a zatem mamy przyrost). Na  niektóre 
stanowiska, w niektórych firmach na 
jedno miejsce przypada 20 podań. 

Wielu młodych ludzi zrozumiało, że 
kopalnia to jedna z niewielu enklaw sta-
bilnej pracy. Węgla nie da się bowiem 
przenieść do Chin czy innego kraju 
azjatyckiego. Zdobycie fachu wymaga 
czasu, więc jeśli ktoś go posiądzie może 
być pewny swego miejsca pracy, kopal-

Pamiętam, jak swego czasu 
rozmawiałem z wysoko postawio-
ną osobą w resorcie gospodarki, 
która bardzo uczciwie przyznała 
mi, że nie wie o co chodzi z zainte-
resowaniem wokół „Silesii”, po co 
niby ktoś by takiego „trupa” chciał 
kupić? W trakcie rozmowy padła 
nawet sugestia, że może ktoś chce 
przerobić kopalnię na składowi-
sko niebezpiecznych odpadów?! 
Nie mam wątpliwości, że myślenie 
„Warszawki” nakręcały co niektó-
re osoby z ówczesnego kierowni-
ctwa Kompanii Węglowej, którzy 
w zarządzaniu tak wielkim organi-
zmem szli po najniższej linii oporu. 
Według tego samego schematu co 
w przypadku „Silesii” traktowano 
„Halembę”. Jedni i drudzy byli dla 
nich trwale nierentowni, przyspa-
rzający samych kłopotów. Gdyby 
tego rodzaju myślenie na trwale 
zaszczepić w Kompanii, pewnie 
wcześniej czy później każdą kopal-
nię można by zlikwidować, bo każ-
dą kopalnię dopadnie kryzys, jeśli 
nie ma dobrego gospodarza. 

Niepojęte jest to, że na śmierć 
skazano kopalnie, które mają jed-
ne z największych zasobów węgla 
w Polsce, bo zarówno „Silesia”, jak 
i „Halemba” stoją na morzu węgla 
i wystarczy tylko nieco pomyślun-
ku, trochę pieniędzy, by węgiel ten 
nabrał blasku złota, czarnego zło-
ta. Zrozumiał to czeski inwestor w 

przypadku „Silesii”, zrozumiał to 
nowy zarząd Kompanii Węglowej w 
odniesieniu do „Halemby”. Dziś już 
nikt nie powie o „Silesii” czy „Ha-
lembie”, że to kopalnie bez przyszło-
ści, nikt też nie powie o górnikach z 
tych kopalń, że to… Eh, szkoda słów. 
Nikt też nie może powiedzieć, że 
prywatny inwestor czyni cuda, bo 
jedna z tych kopalń wciąż jest pań-
stwowa, ale też nikt nie może po-
wiedzieć, że prywatny inwestor to 
zło wcielone. Nowy, prywatny właś-
ciciel „Silesii” zrozumiał, że konflikt 
ze związkami zawodowymi to nie-
właściwa droga do sukcesu. Kto wie, 
może dziś napędza ich wzajemnie 
entuzjazm nowych inwestycji, ale 
być może udało im się już na wstępie 
wypracować dobry model współpra-
cy? Faktem jest, że tworzenie nowe-
go systemu wynagrodzeń w „Silesii” 
nie wywołuje tylu złych emocji co 
w Jastrzębiu, ale może dlatego, że 
czeski inwestor nie próbuje wpro-
wadzać zmian na siłę („stara” załoga 
ma do wyboru: pracę na nowych lub 
starych zasadach).

W „Halembie” także zrozumia-
no, że ekonomia ma swoje prawa. 
Związki zawodowe (przynajmniej 
większa ich część) z bólem, ale przy-
stały na zwolnienia, by rachunek 
ekonomiczny się zgadzał. Ludzie 
też to zrozumieli, bo niby dlaczego 
„Solidarności”, na „Halembie” któ-
ra opowiadała się za programem 

naprawczym kopalni zaczęło przy-
bywać członków związku?

Duża to zasługa charyzmatycz-
nych przywódców „Solidarności” 
– Darka Dudka na „Silesii” i Józka 
Kowalczyka na „Halembie”, którym 
udało się przekonać swoje załogi 
do koniecznych zmian. I nie robili 
tego, bo mieli w tym jakiś interes, 
jak by się komuś wydawało. Dudek, 
który zainicjował powstanie spółki 
pracowniczej (ma ona ok. 9 proc. 
akcji PG Silesia) jest posiadaczem 
zaledwie 6 akcji spółki (pewnie by 
nie chciał, żebym o tym pisał, za 
co go z góry przepraszam), podczas 
gdy wielu jego kolegów ma ich po 
kilkadziesiąt, a nawet setkę. 

Na nich, Dudka i Kowalczyka, 
dziś spływa cały splendor powodze-
nia przekształceń, ale prawdziwym 
bohaterem sukcesów, bo tak już 
można pisać o tym co wydarzyło się 
w tych kopalniach, anonimowym 
bohaterem jest cała załoga jednej 
i drugiej kopalni, bo udowodnili, 
że chcieć to móc. Ale założę się, że 
załogę każdej polskiej kopalni stać 
byłoby na podobne wyrzeczenia, 
gdyby ktoś tylko pokazał im , że 
warto, że to co robią ma sens.

Więcej na temat aktualnej sytu-
acji „Silesii” i „Halemby” piszemy 
na s. 6-7

Jacek Srokowski

nia za dużo czasu i pieniędzy poświęci 
jego przygotowaniu, by lekko się go po-
zbyć, co nie znaczy, że trzymać będzie 
wałkonia. I co ważne, technologia, choć 
coraz bardziej efektywna nie jest w sta-
nie wyeliminować człowieka s pod zie-
mi, zbyt bowiem nieprzewidywalna jest 
natura, a w takiej sytuacji człowiek jest 
niezastąpiony. To wszystko w jakiś spo-
sób składa się na obraz pracy górniczej 
– pracy trudnej, niebezpiecznej, odpo-
wiedzialnej, ale stabilnej. O ile stabilne 
będą ceny węgla, ale w to już dziś chyba 
nikt nie wątpi. 

Kiedyś mówiono, że kopalnie pie-
lęgnują zatrudnienie socjalne. Dziś już 
nikt tego nie powie, bowiem górnik stał 
się deficytowym pracownikiem. Kopal-
nia jeśli chce zarabiać, musi mieć kim 
wydobywać węgiel. Koła się zamyka. 

Po polskich specjalistów zgła-
szają się firmy z Australii, a ostatnio 
także ze Szwecji. Dochodzi nawet do 
sytuacji, że polskie firmy „podbierają” 
sobie ludzi. Cieszą zatem informacje o 
nowych przyjęciach, gdyż to pozwoli 
załagodzić napiętą sytuację. Oby tyl-
ko, ci którzy trafią do pracy pod ziemią 
stali się dobrą inwestycją, umieli się 
odnaleźć w pracy pod ziemią, bowiem 
górnictwo nie może już dłużej funkcjo-
nować tak jak dziś funkcjonuje, kiedy 
ludzie muszą pracować sześć-siedem 
dni w tygodniu, po kilkanaście godzin 
na dobę, bo inaczej będzie klapa. W 
końcu w każdej normalnej firmie naj-
większym kapitałem firmy jest jej 
pracownik. Brzmi jak banał, ale w tym 
przypadku słowa te banałem nie są. 

jm

Gdyby chcieli 
posłuchać…
LEKARZE, którzy ostro zaprotestowali 
przeciw nowej ustawie refundacyjnej mó-
wią: sama idea ustawy nie jest nawet taka 
zła, zastrzeżenia budzi jednak tryb wpro-
wadzania oraz jakość nowych przepisów. 
Tak ważnej ustawy nie powinno się wpro-
wadzać na łapu-capu, w trybie „na wczo-
raj”? To już lepiej zostawić obecne, złe, 
ale nie beznadziejnie złe przepisy.

Podobną sytuację mamy w przy-
padku wprowadzenia akcyzy na węgiel i 
koks. Niby sama idea nie jest zła, gdyż 
z założenia powinna wprowadzić więcej 
przejrzystości do handlu węglem. No, ale 
tempo i bylejakość z jaką zostały wpro-
wadzone pod koniec grudnia 2011 r. roz-
porządzenia do ustawy o podatku akcy-
zowym nie pozostawiają wątpliwości – to 
jeden wielki skandal. 

Dziś w radiu słyszałem wypowiedź 
ministra Michała Boniego, który przepra-
szał - po tym jak hakerzy zawiesili strony 
internetowe instytucji rządowych – za 
rząd, iż nie zadbał należycie o konsultacje 
społeczne (chodziło o przystąpienie do 
umowy międzynarodowej ACTA, mającej 
chronić własność intelektualną w Inter-
necie). Nie bez przyczyny przywołuję 
ten przykład, tak daleki od spraw węgla. 
Nie pamiętam bowiem, by kiedykolwiek 
przedstawiciel rządu Donalda Tuska 
przepraszał za brak konsultacji społecz-
nych, bo też nie przypominam sobie, by 
ten rząd cokolwiek z kimś konsultował, a 
już tym bardziej ze środowiskiem górni-
czym.

Wprowadzenie przepisów wykonaw-
czych na towar, z którego zimą korzystają 
miliony Polaków wymagałoby przemy-
ślenia. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami tj. producentami węgla, firmami 
handlującymi surowcem zapewne pozwo-
liłyby uniknąć szeregu problemów i przy-
krych niespodzianek. Mija kilka tygodni 
stycznia, a przedstawiciele resortów go-
spodarki i finansów dają do zrozumienia, 
że zapoznają się z krytycznymi uwagami 
środowisk, których problemy wynikające 
z bylejakości ich prawa dotknęły. Czyż ta 
władza nie kpi sobie ze społeczeństwa, 
uznając, że ma monopol na mądrość?

Myślę jednak, że swego rodzaju om-
nipotencja, bezkrytyczne przekonanie 
o swojej mądrości jest dość charakte-
rystyczne dla każdej władzy. Niestety, 
z tego nigdy nie wynika nic dobrego. 
Pamiętam jak pięć lat temu, jako strona 
społeczna, przekonywaliśmy ówczes-
ne kierownictwo resortu gospodarki, 
że zmiany organizacyjne w Kompanii 
Węglowej prowadzące do powstania 
centrów wydobywczych to zły pomysł. 
Kolejne uchwały podejmowane przez 
władze Sekcji i kompanijnej „Solidarno-
ści”, w których domagaliśmy się powrotu 
do starego systemu zarządzania kopal-
niami, pozostawały jednak bez echa. Mu-
siało minąć kilka lat, by właściciel spółki 
uznał, że faktycznie ich wprowadzenie 
było złym pomysłem. 

Lekarstwa, regulacja Internetu, ak-
cyza na węgiel, centra wydobywcze w 
Kompanii Węglowej – jedno z drugim 
niewiele ma wspólnego, poza jednym: nie 
byłoby zamieszania, gdyby ten kto stano-
wi prawo i regulacje, chciał choć raz po-
słuchać tych, którym przyjdzie się z jego 
pomysłami zmierzyć w rzeczywistości. 
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Dożyć do emerytury... Zbiórka podpisów trwa
WIElkI sukces akcji Solidarności! Już ponad 700 tysięcy osób poparło inicjatywę zwołania referendum w spra-
wie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych. Podpisy zbierane są przez wszystkie struktury Związku. 
Wystartował też serwis internetowy poświęcony całej akcji: www.referendumemerytalne.pl.

Zapobiec majstrowaniu 
- Jeżeli chcesz dożyć swojej emery-
tury, zagłosuj w referendum. Od ciebie 
zależy, czy sam zdecydujesz o przyszło-
ści swojej i swoich dzieci, czy pozwo-
lisz rządowi bez pytania zabrać Twoje 
pieniądze, aby łatać mógł nimi dziurę 
budżetową - pisze przewodniczący Za-
rządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz 
w specjalnym liście skierowanym do 
członków Związku.

Propozycja sformułowanego przez 
„S” pytania referendalnego, na które 
mieliby odpowiedzieć wszyscy Polacy, 
brzmi: „Czy jest Pani/Pan za utrzyma-
niem dotychczasowego wieku upraw-
niającego do przejścia na emeryturę 
wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn?”. Aby poprzeć ideę refe-
rendum w sprawie emerytur, wystar-
czy wypełnić cztery pozycje formula-
rza, podając swoje imię i nazwisko oraz 
adres i numer PESEL.

NSZZ „Solidarność” przewiduje, 
że forsowane przez rząd wydłużenie 
wieku emerytalnego do 67. roku życia, 
zarówno w przypadku mężczyzn, jak i 
kobiet, doprowadzi do tego, że ludzie 
zamiast przechodzić na zasłużone 
emerytury, będą wyrzucani na renty 
zdrowotne lub na zasiłek dla bezro-
botnych. Liczba tych, którzy dożywają 
emerytury, znacząco spadnie.

Pogorszy się też sytuacja ludzi 
młodych. Dzisiaj co czwarty młody 
człowiek w Polsce jest bezrobotny, a 
wolnych etatów ubywa. Jeżeli zmusi 
się ludzi do pracy do 67 roku życia, 
liczba etatów dla młodych jeszcze bar-
dziej się skurczy.

Przeprowadzenie referendum leży za-
tem w interesie wielu grup zawodowych, 
pracowników starszych i młodszych, ko-

biet i mężczyzn, bo ewentualne wpro-
wadzenie rozwiązań planowanych 
przez rząd zaszkodzi im wszystkim.

Do akcji zbierania podpisów pod 
wnioskiem w sprawie zachowania  
obecnych rozwiązań emerytalnych 
prowadzonej przez „Solidarność” 
przyłączyły się także OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych. - Platforma 
oszukała swoich wyborców, bo przed 
wyborami nic nie mówiła o podnie-
sieniu wieku emerytalnego. Związki 
zawodowe uważają, że jest to tak waż-
na sprawa dla wszystkich Polaków, że 
nie może być ustalona wyłącznie w ga-
binetach polityków. Mamy prawo jako 
Polacy wypowiedzieć się w tej sprawie 
- stwierdził przewodniczący Solidarno-
ści Piotr Duda.

Szef Solidarności poinformował, 
że akcja zbierania podpisów pod 
wnioskiem o referendum będzie kon-
tynuowana w kolejnych tygodniach. 
W zbieranie podpisów zaangażo-
wane są wciąż wszystkie struktury 
Solidarności oraz dziesiątki innych 
związków i organizacji, które po-
parły naszą akcję. Spodziewamy się 
więc, że ostateczna liczba podpisów 
będzie znacznie wyższa.

Formularz do zbiórki podpisów 
można pobrać i wydrukować bez-
pośrednio ze strony internetowej 
śląsko-dąbrowskiej „S”:http://soli-
darnosckatowice.pl/pl-PL/referen-
dum_emerytalne.html 
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DOMINIK Kolorz, a także szef Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność Kazimierz Grajcarek oraz 
Jarosław Grzesik, szef górniczej Soli-
darności spotkali się w poniedziałek w 
Katowicach z przedstawicielami Soli-
darnej Polski: Ludwikiem Dornem, prof. 
Mariuszem Orionem Jędryskiem, Arka-
diuszem Mularczykiem oraz Michałem 

Wójcikiem, aby omówić merytoryczne i 
techniczne szczegóły przystąpienia Soli-
darności do  tej inicjatywy.

Jak poinformował podczas brie-
fingu prasowego po spotkaniu Ludwik 
Dorn, wcześniejsze informacje o tym, 
że inicjatywa Solidarnej Polski zmie-
rza do zorganizowania ogólnounijnego 
referendum w sprawie pakietu, nie są 

prawdą. - Chodzi o inny instrument. To 
jest europejska inicjatywa obywatel-
ska. Polega na tym, że musimy zebrać 
minimum 1 mln podpisów w minimum 
7 krajach członkowskich UE pod wnio-
skiem do Komisji Europejskiej o za-
wieszenie pakietu klimatyczno-ener-
getycznego do 2020 roku - wyjaśnił 
Dorn.

Ludwik Dorn i Dominik Kolorz pod-
kreślili, że chcą, aby ta inicjatywa miała 
jak najszerszy charakter, aby włączyły 
się w nią wszystkie ugrupowania poli-
tyczne, organizacje społeczne, związki 
pracodawców i branżowe izby przemy-
słowo-handlowe, które mają świado-
mość zagrożeń, jakie dla polskiej gospo-
darki, polskiego rynku pracy i budżetów 
gospodarstw domowych Polaków niesie 
wdrożenie pakietu klimatyczno-energe-
tycznego. Solidarność włączy się do tej 
inicjatywy nie tylko na poziomie krajo-
wym, ale też na poziomie międzynaro-
dowym zachęcając europejskie centrale 
związkowe do udziału w akcji zbierania 
podpisów. - Liczymy na kraje tzw. „no-
wej Unii”, bo to właśnie w te kraje najbar-
dziej uderzy unijna polityka klimatyczna 
- powiedział Kolorz.

- Musimy się spieszyć, bo pakiet 
wchodzi w życie 1 stycznia 2013, czyli 
zostało niespełna 12 miesięcy. Jeśli nie 
uda się doprowadzić do zawieszenia pa-
kietu, to w przyszłym roku ceny prądu 
i ciepła w naszym kraju wzrosną o 30 
procent. Będzie to miało katastrofalny 
wpływ na stan budżetów domowych 
Polaków, na rynek pracy i na koszty 
działalności przedsiębiorstw. Polska go-
spodarka stanie się niekonkurencyjna i 
inwestorzy z przemysłu energochłonne-
go będą przenosić produkcję do krajów, 
gdzie pakiet nie obowiązuje. Szacujemy, 
że wejście pakietu będzie oznaczało utra-
tę ćwierć miliona miejsc pracy, głównie 

w przemyśle energochłonnym i przede 
wszystkim w województwie śląskim - 
podkreślił szef Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek, były 
Główny Geolog Kraju, krytykując unijny 
pakiet klimatyczno-energetyczny przy-
pomniał, że kraje tzw. „starej piętnast-
ki” w większości nie wywiązały się z 
dotychczasowych zobowiązań dotyczą-
cych redukcji emisji CO2 .  - Tymczasem 
Polska zredukowała swoje emisje o 30 
proc., stając się liderem w tej dziedzinie 
i w najbliższym czasie nie jest w stanie 
wykonać kolejnych, narzuconych przez 
pakiet.  My żądamy, aby „stara piętnast-
ka” wywiązała się ze swoich poprzed-
nich zobowiązań, a dopiero potem moż-
na dyskutować o kolejnych - powiedział 
profesor Jędrysek

- Nasz przemysł bazuje na energe-
tyce opartej na paliwach kopalnych. Pol-
ska ma 60-krotnie większą koncentrację 
węgla kamiennego niż pozostała część 
UE. To jest grubo ponad 80 proc. zaso-
bów węgla kamiennego w Unii. Mamy 
największe złoża gazu w łupkach. Mamy 
ogromne możliwości. Jednak pakiet kli-
matyczny powoduje, że staniemy się im-
porterami energii zamiast eksporterami 
albo energii, albo jej nośników. Dlatego 
dla naszego kraju kluczowym zadaniem 
jest  zawieszenie, albo w najlepszym wy-
padku anulowanie tego pakietu - podkre-
ślał prof. Jędrysek. 

red

referendUm

iniCJatywy

NSZZ Solidarność zadeklarował przystąpienie do inicjatywy partii Solidarna Polska, której celem jest 
doprowadzenie do zawieszenia lub anulowania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. - To chy-
ba jedna z ostatnich szans na to, aby skutki tego pakietu nie dotknęły polskiego społeczeństwa i polskiej 
gospodarki - powiedział Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

ROZMOWA z Dominikiem Kolo-
rzem, przewodniczącym śląsko-
dąbrowskiej Solidarności 

Jak wygląda akcja zbierania 
podpisów w sprawie ogólnokrajo-
wego referendum w sprawie za-
chowania obowiązującego wieku 
emerytalnego w naszym regionie?

W regionie śląsko-dąbrowskim 
zebrano ich dotychczas ponad 90 
tysięcy (na dzień 23 stycznia –red.).

Związek zaplanował do końca 
stycznia zebrać w skali kraju wy-
magane 500 tysięcy podpisów? 
Udało się?

Udało się i to z nawiązką, 
gdyż zebraliśmy już ponad 700 
tys. podpisów. Widać, że Polacy 
nie uwierzyli w bajdurzenia rządu, 
że jak będą pracować dłużej, to 
będzie im lepiej. To są wierutne 
kłamstwa. Co do samej zbiórki, 
wiele wskazuje na to, że będziemy 
dalej zbierać podpisy, gdyż rząd nie 
przygotuje do końca stycznia pro-
jektu nowej ustawy emerytalnej, a 
zatem przedłużyliśmy akcję zbie-
rania podpisów do połowy lutego, 
więc pewnie zbierzemy drugie tyle 
podpisów niż planowaliśmy.

Jak mocno do akcji tej włą-
czyła się górnicza Solidarność?

Bardzo mocno, co mnie 
ogromnie cieszy. Duża część 
podpisów w regionie pochodzi z 

kopalń, choć oczywiście są i takie ko-
palnie, w których akcja nie przebiega 
nadto sprawnie. Mam jednak nadzieję, 
że uda się nadrobić niektórym organi-
zacjom zaległości.

Jak odczytywać treść pytania: 
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem 
dotychczasowego wieku uprawniają-
cego do przejścia na emeryturę wy-
noszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn  – red.)? Górnicy mogą 
mieć pewne obawy.

Zapewniam, że nie oznacza to 
chęci wydłużenia wieku emerytalnego 
tym grupom zawodowym, które obec-
nie są uprawnione do wcześniejszego 
przechodzenia na emeryturę, w tym 
także górnikom. Treść pytania wynika 
jedynie z charakteru ogólnopolskiego 
referendum.

A dlaczego właściwie górnicy 
mieliby włączyć się do tej akcji?

Powodów jest wiele, choćby ten, 
że kiedy w 2005 r. zbieraliśmy podpisy 
w obronie górniczych emerytur wśród 
170 tysięcy zebranych podpisów kil-
kadziesiąt tysięcy pochodziło od pra-
cowników innych branż. A zatem jako 
górnicy mamy dziś pewien dług do 
spłacenia wobec reszty społeczeń-
stwa. Przede wszystkim jednak po 
tym, co mówił premier w expose, mam 
poważne obawy, że podczas majstro-
wania przy emeryturach będzie chciał 
pozbawić dotychczasowych upraw-
nień także górników, I jest to kolejny z 
powodów, dla których chcemy dopro-
wadzić do referendum. Chcemy temu 
majstrowaniu zapobiec.

Rozmawiał: Jacek Srokowski
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Czas na przełom

Naszą załogę zwyczajnie skrzywdzono
Sposób, w jaki podzielono premię motywacyjną dla pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA za rok 2011, wciąż budzi emocje. Zwłaszcza 
tam, gdzie premii nie wypłacono. Stało się tak w przypadku KWK „Bielszowice”, KWK „Sośnica-Makoszowy” i ZG „Piekary”, bo zakłady 
nie zrealizowały założonego wydobycia. O funkcjonowaniu kompanijnego systemu motywacyjnego rozmawiamy z Ryszardem Nadolskim, 
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” przy KWK „Sośnica-Makoszowy”.

- Pod koniec grudnia przedstawiciele Zarzą-
du KW i związków zawodowych działających na 
szczeblu Spółki podpisali porozumienie, które po-
zwoliło wypłacić tzw. premię motywacyjną pra-
cownikom tych zakładów należących do KW, które 
zrealizowały plan techniczno-ekonomiczny za rok 
2011. Czy brak KWK „Sośnica-Makoszowy” na 
liście kopalń, których premia dotyczy, zaskoczył 
zakładową „Solidarność”, czy też spodziewaliście 
się takiego potraktowania załogi na podstawie ja-
kichś wcześniejszych przesłanek?

- Zaskoczenia nie było. Kryterium decydują-
cym o przyznaniu premii motywacyjnej górnikom 
z danej kopalni nie jest stopień ich zaangażowania 
w wykonywaną pracę, tylko realizacja PTE. NSZZ 
„Solidarność” KWK „Sośnica-Makoszowy” już w 
lipcu zwróciła się do Zarządu Kompanii z propo-
zycją korekty planu na rok 2011, bo wiedzieliśmy, 
że jego założenia, przyjęte jeszcze w styczniu, są 
całkowicie nierealne. Wnioskowaliśmy, by zmiana 
planowanej wysokości wydobycia na bardziej real-
ną nastąpiła przy okazji wejścia w życie kompanij-
nego „Programu naprawczego” dla kopalni. Zarząd 

zasłonił się stwierdzeniem, że decyzje o tego typu 
sprawach podejmuje Rada Nadzorcza KW. Praco-
dawca nie odniósł się do merytorycznej strony na-
szego wniosku.

- Premia za ubiegły rok została już jednak wy-
płacona. Co zrobić, by do podobnych sytuacji nie 
dochodziło w przyszłości?

- Osobiście przeciwny jestem takim „wynalaz-
kom” jak premie motywacyjne, zwłaszcza w formie 
obowiązującej u nas. Dlaczego? Po pierwsze: dla-
tego, że górnicy nie mają najmniejszego wpływu 
na określanie wysokości wydobycia zakładanej w 
PTE, ale są karani brakiem premii motywacyjnej 
w sytuacji, gdy wysokość ta nie zostanie osiąg-
nięta. Stosując tę zasadę, załogę KWK „Sośnica-
Makoszowy” zwyczajnie skrzywdzono. Po drugie: 
górnika nie rozlicza się indywidualnie, tylko stosuje 
odpowiedzialność zbiorową. Jak już wspomniałem 
na początku, nie liczy się jego zaangażowanie w 
pracę, tylko wynik całego zakładu. Za dużo tutaj 
czynników, które nie zależą od samego pracowni-
ka. Najprostszym rozwiązaniem byłoby, w mojej 
opinii, wliczenie pieniędzy z funduszu do pensji. 

Problem odpowiedzialności finansowej górników 
za niekompetencję przygotowujących plany tech-
niczno-ekonomiczne sam by się rozwiązał. Ciekaw 
jestem, swoją drogą, czy wiceprezes KW do spraw 
produkcji, pan Marek Uszko, będzie miał zmniej-
szoną premię w związku z tym, że „Bielszowice”, 
„Piekary” i „Sośnica-Makoszowy” nie wykonały 
PTE? Przecież odpowiada w kierownictwie Spółki 
za produkcję, to niech też poniesie konsekwencje 
finansowe, tak jak górnicy.

- Wasza sytuacja do złudzenia przypomina 
sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, 
której Zarząd próbuje narzucić pracownikom 
tzw. motywacyjny system wynagradzania. Stro-
na społeczna broni załogi przed tym rozwiąza-
niem i argumentuje, że gdyby w ostatnich latach 
system ten obowiązywał, górników czekałyby 
obniżki płac. Skąd taka moda na wprowadzanie 
elementów „motywacyjnych” przez spółki wę-
glowe?

- Problemu nie stanowią elementy „motywa-
cyjne” jako takie. Kluczem do rozwiązania zagadki 
jest uzależnianie ich wypłaty od stopnia realizacji 
PTE. Może będę niepopularny, ale wydaje mi się, 
że plany techniczno-ekonomiczne są tworzone 
dokładnie odwrotnie niż być powinny - najpierw 
wylicza się pożądany zysk, a do niego dostoso-
wuje zakładaną wysokość wydobycia. Nie tędy 
droga. Jeśli zysk osiągnęła Kompania jako całość, 
wypłaćmy premię pracownikom wszystkich ko-
palń, albo rozliczajmy każdego indywidualnie, na 
podstawie zaangażowania w pracę. Skończmy z tą 
niedoróbką, służącą do finansowego karania gór-
ników za błędy, których nie popełnili.

 rozmawiał: Marek Jurkowski

„sośnica-makoszowy

Jsw konflikt wokół układu zbiorowego pracy

Już dwukrotnie w tym roku zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i przed-
stawiciele działającej w spółce Wspólnej Reprezentacji Związków Zawo-
dowych spotykali się, by dyskutować o projekcie nowego zakładowego 
układu zbiorowego pracy. Żadne ze spotkań nie przyniosło przełomu w 
negocjacjach.

 Sytuacja w Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej wydaje się klinczowa. 
Związkowcy z JSW uznali zatem, że 
niezbędne w ich sprawie jest sta-
nowisko właściciela, którym wciąż 
jest Skarb Państwa. Na początku 
stycznia Wspólna Reprezentacja 

Związków Zawodowych Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej wystosowała 
list do wicepremiera i ministra go-
spodarki Waldemara Pawlaka oraz 
wiceministra Tomasza Tomczykie-
wicza.

Związkowcy piszą w nim m.in.:

„(…) zwracamy się do Pana o 
ustosunkowanie się do przedsta-
wionych poniżej zagadnień.

1. Podejmowane w ostatnim 
czasie działania Zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. są próbą 
naruszenia prawa pracy przy cał-

kowitym pominięciu porozumie-
nia zawartego pomiędzy Zarządem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej a 
Związkami Zawodowymi funkcjo-
nującymi w naszej Spółce, w dniu 
05.05.2011 r. w ramach Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Społecznego.

Pragniemy zaznaczyć, że gwa-
rantem tego porozumienia był Mi-
nister Gospodarki.

2. Zawarte porozumienie zobo-
wiązywało strony dialogu, którego 
celem miało być rozwiązanie stra-
tegicznych celów oraz bieżących 
problemów naszej firmy. Brak tego 
dialogu ze strony Zarządu JSW 
S.A., oraz ukrywanie strategicz-
nych zamiarów wobec przeszło 
23-tysięcznej załogi, jak również 
bieżących informacji uważamy za 
działanie nieodpowiedzialne.

3. Przedstawione przez Zarząd 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
projekty regulaminu Pracy i Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy 
w JSW S.A. są naruszeniem norm 
współpracy obowiązujących w pań-
stwach prawa. Nie uwzględnienie 
w tych projektach dotychczas wy-
pracowanych i uzgodnionych roz-
wiązań dotyczących zarówno Re-
gulaminu Pracy, jak i Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy stawiają 
pod znakiem zapytania szczerość 
intencji Zarządu co do zawarcia 
konstruktywnych rozwiązań w 
celu właściwego funkcjonowania 
JSW S.A..

Uważamy, że dalsze takie po-
stępowanie będzie działaniem 
szkodzącym Spółce notowanej na 
GPW, której wartość akcji uzależ-
niona jest od jej stabilizacji i przej-
rzystych perspektyw.”.

Związkowcy oczekują, że przed-
stawiciele głównego akcjonariusza 
spółki zajmą stanowisko w przed-
stawionych sprawach, a jednocześ-
nie dają do zrozumienia, że przecią-
ganie decyzji może doprowadzić do 
niepokojów społecznych w spółce. 

- Strona związkowa chce ujed-
nolicenia rozwiązań, które obecnie 
funkcjonują w kopalniach i zakła-
dach JSW. Natomiast twardo stoi-

my na stanowisku, że - w związku 
z rosnącym kosztem utrzymania 
- nie wolno wprowadzać rozwiązań 
pogarszających sytuację finansową 
i socjalną pracowników. A zarząd 
chce to zrobić – przekonuje Sławo-
mir Kozłowski, szef „Solidarności” 
w JSW. - Zarząd spółki wielokrot-
nie, w komunikatach do załogi, pod 
którymi się podpisał, wskazywał, że 
nie ma zamiaru pogarszać sytuacji 
załogi JSW poprzez wprowadzenie 
nowych rozwiązań. A jednocześnie 
deklarował, że nowe rozwiązania 
będą zdecydowanie korzystniejsze 
dla pracowników. Zarówno pod 
względem finansowym, jak i regu-
lacji czasu pracy. 

Następne spotkanie zarządu 
JSW ze strona społeczną zaplano-
wano na 27 stycznia. 

- Oczekujemy, że zarząd po-
ważnie potraktuje nasze wnioski 
i szukając kompromisu, będzie 
rzeczywiście chciał wprowadzić 
rozwiązania polepszające sytuację 
załogi. Nie chcemy dać zarządo-
wi JSW argumentów, że szukamy 
konfrontacji. Ale oczekujemy ze 
strony zarządu tego samego. Ocze-
kujemy, że nie będzie dążył do 
konfrontacji i nie będzie forsował 
rozwiązań nieprzygotowanych i 
niekorzystnych dla pracowników 
JSW.  Dotąd zarząd JSW mówił o 
dobrej woli. Ale to były tylko sło-
wa, bo działania zarządu były za-
przeczeniem tych słów – informu-
je Kozłowski. 

Pikanterii całej sprawie dodaje 
fakt, iż pod koniec ubiegłego roku 
rada nadzorcza spółki zdecydo-
wała o wzroście wynagrodzeń dla 
zarządu spółki. Według informacji 
prasowych pensja prezesa wzrosła 
do 80 tys. zł miesięcznie, a jego za-
stępców do 70 tys. zł. Są to wzrosty 
skali kilkuset procent, gdy tym-
czasem w założeniach do Planu 
Techniczno-Ekonomicznego JSW 
na rok 2012 Zarząd Spółki zakłada 
wzrost płac dla załogi o 2,8%. 

JM

Fot.: archiwum JSW SA
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Akcyza z gehenną
Chaos na składach węglowych, kłopoty z deputatami węglowymi, a zasad-
niczo nikt nic nie wie – to tylko niewielki katalog problemów jaki wywołało 
wprowadzenie akcyzy na węgiel.

i jeśli tylko się da doprowadzą do 
uproszczenia formalności. Pytanie 
tylko, dlaczego nie pomyśleli o tym  
przed wprowadzeniem nieszczęs-
nych regulacji?

Problem w istotny sposób do-
tyka także górników korzystają-
cych z deputatów węglowych. W 
Katowickim Holdingu Węglowym 
wstrzymano do 24 stycznia wy-
dawanie deputatów węglowych 
dla górników. Kompania Węglowa 
wydaje deputaty, ale żąda specjal-
nych oświadczeń od ich odbiorców 
- bywa, że muszą być potwierdzone 
notarialnie.

- Naszym zdaniem deputat jest 
elementem wynagrodzenia, tak 
jak premia, a nie towarem, dlatego 
w żadnym wypadku nie powinien 
być objęty podatkiem akcyzowym 

– twierdzi Stanisław Kłysz.
„Solidarność” zażądała czytel-

nej interpretacji tej ustawy tak, aby 
jak najszybciej wyjaśnić wszelkie 
niejasności, które ten dokument 
niesie za sobą. 

- Domagamy się także, by na 
każdej kopalni górnicy mieli ła-
twy dostęp do informacji na temat 
podatku akcyzowego. Z naszych 
informacji wynika, że gdy ustawa 
weszła w życie, to ani zarządy spó-
łek węglowych, ani dyrekcje kopalń 
nie orientowały się, jak ma wyglą-
dać procedura ściągalności podat-
ku akcyzowego. Podejrzewamy, że 
tego dokumentu nie potrafią wy-
jaśnić nawet ci, którzygo wprowa-
dzili – mówi Kłysz. 

jac

2 stycznia br. zaczęła obowią-
zywać ustawa z 6 grudnia 2008 
roku o podatku akcyzowym. Mimo, 
że okres przejściowy pomiędzy 
uchwaleniem przepisów a wejściem 
ich w życie trwał ponad 3 lata, do-
piero na kilka dni przed jego upły-
wem na stronach internetowych 
Ministerstwa Finansów opubliko-
wano pierwsze rozporządzenia re-
gulujące akcyzę na węgiel i koks. 
Tak jak można było się spodziewać 
wywołało to niemalże gehennę na 
rynku węgla.

- Stanisław Bareja, twórca słyn-
nych komedii absurdu czasów PRL-
u nie powstydziłby się takiego sce-
nariusza – mówi z przekąsem jeden 
ze specjalistów sprzedaży węgla.

Powiedzieć, że regulacje doty-
czące akcyzy  wprowadziły sporo 
dodatkowej papierkowej roboty 
w obrocie węglem to mało powie-
dziane. Właściwym słowem jest: 
„papierologia”. I zbiegło się to nie-
mal z chwilą powołania do życia 
ministerstwa ds. cyfryzacji, które-
go celem jest odbiurokratyzowanie 
Polski. 

Kupno nawet jednego worka 
węgla w markecie budowlanym po-
woduje konieczność wypełnienia 4 
formularzy papierowych, jeśli na-
bywca chce skorzystać ze zwolnie-
nia z akcyzy. Z akcyzy zwolniony 
jest bowiem węgiel m.in. dla gospo-
darstw domowych, dla działalności 
rolniczej, dla niektórych instytucji 
itp. By nie płacić akcyzy, nabywca 

musi złożyć oświadczenie o prawie 
do zwolnienia spełniające ustawo-
we wymogi oraz potwierdzić odbiór 
węgla.

Gorzej, gdy kupujący prowadzi 
w miejscu zamieszkania działal-
ność gospodarczą. Wtedy określo-
na część węgla spalana jest na rzecz 
działalności gospodarczej. Pytanie 
tylko jaka część? Podatnik sam bo-
wiem musi określić, jaką część wę-
gla zamierza wykorzystać na cele 
opałowe działalności gospodarczej. 
Jeżeli zadeklaruje część „zerową” 
pewnie nie skłamie, bo tak czy ina-
czej dom musi ogrzewać. Pytanie 
czy taką samą logiką interpreto-
wać to będą organy podatkowe, a 
konkretnie urząd celny, na którym 
spoczywają obowiązki związane z 
podatkiem akcyzowym.

Pytań związanych z interpreta-
cją przepisów akcyzowych jest wie-
le więcej, ale niestety przedstawi-
ciele resortu finansów nie kwapią 
się z odpowiedziami, gdyż mają na 
to 3 miesiące czasu. 

- Kopalnie nie zawierają umów 
na sprzedaż, dopóki nie zostaną 
wyjaśnione problemy związane z 
akcyzą. Tam, gdzie na dobę sprze-
dawano 5 tys. ton węgla, teraz 
sprzedaje się 50 ton – podkreśla 
Stanisław Kłysz, wiceprzewodni-
czący górniczej „Solidarności”.

Podobnie skołowani sprzedawcy 
w pierwszych dniach stycznia nie-
mal wstrzymali sprzedaż węgla i to 
w momencie, kiedy nadeszła długo 

Niepokój pozostał

- Po prostu boimy się o swoje miejsca pracy, a spokój mamy tylko do końca tego 
roku. Co będzie potem? - pytał uczestnik pikiety przed bytomskim magistratem, 
górnik z KWK „Bobrek-Centrum” Piotr Bogusz. (fot. MJ, SG)

W poniedziałkowe przedpołudnie (16 stycznia br.) bytomski Urząd Miejski gościł uczestników konfe-
rencji poświęconej skutkom eksploatacji węgla dla gmin górniczych. I choć na wstępie wiceminister 
gospodarki Tomasz Tomczykiewicz podkreślił, że wydarzenie powinno być wstępem do dialogu sa-
morządowców z sektorem wydobywczym, prezydent Bytomia Piotr Koj nadzieje te szybko pogrzebał. 
A przed magistratem odbyła się pikieta mieszkańców przeciwko polityce prezydenta wobec ostatniej 
kopalni w mieście.

oczekiwana zima. Wiadomo, w tej 
sytuacji interes musi się kręcić.  

18 stycznia odbyło się spotkanie 
z udziałem wiceministra gospo-
darki Tomasza Tomczykiewicza i 
wiceministra finansów Mirosława 
Sekuły oraz przedstawicieli sprze-
dawców i producentów węgla. 
Przedstawiciele strony rządowej 
zapewnili, że sprawie się przyjrzą 

W zorganizowanej przez poseł na 
Sejm panią Danutę Pietraszewską (Plat-
forma Obywatelska) i prezydenta Koja 
(PO) konferencji udział wzięli m.in. wice-
marszałek Senatu pani Maria Pańczyk-
Poździej (PO), wspomniany już wice-
minister gospodarki odpowiedzialny za 
górnictwo Tomasz Tomczykiewicz (PO) 
i prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
Piotr Litwa.

Obrady poprowadziła pani Agata Tu-
cka-Marek, wiceprzewodnicząca Krajo-
wego Stowarzyszenia Poszkodowanych 
Działalnością Geologiczno-Górniczą, co 
mogło wskazywać na „antywęglowy” 
charakter wydarzenia. Tak do końca 
nie było, choć stawianie tzw. zwykłych 
mieszkańców miasta w opozycji do gór-
ników, którzy stanowią przecież znaczną 
część bytomian, przywoływało na myśl 
zeszłoroczną krucjatę włodarza miasta 
przeciwko KWK „Bobrek-Centrum”. Fa-
talne i mało merytoryczne wystąpienie 
wstępne prezydenta Koja, który przed-
stawiał przykłady kolejnych dzielnic zde-

gradowanych przez górnictwo, a słowem 
nie wspomniał o braku inwestycji w ko-
munalną infrastrukturę mieszkaniową, 
stanowiło raczej niechlubny wyjątek. 
Prezydent posunął się nawet do sugestii, 
że ubiegłoroczne akcje związkowców w 
obronie KWK „Bobrek-Centrum” były 
wcześniej uzgadniane z... pracodawcą. 
Kolejnym uchybieniem był brak zapro-
szeń dla przedstawicieli strony spo-
łecznej. Same prelekcje miały na ogół 
charakter merytoryczny, jak prosty w 
formie i konkretny w treści wykład prof. 
Jana Palarskiego z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach o stosowanych na świecie 
technikach górniczych pozwalających 
zminimalizować skutki eksploatacji wę-
gla na terenach silnie zurbanizowanych.

Nim rozpoczęła się konferencja, 
przed budynkiem magistratu protesto-
wali mieszkańcy Bytomia. Byli wśród 
nich górnicy, ale nie tylko. Zainteresowa-
ni pikietą przypadkowi przechodnie przy-
znawali rację demonstrantom, którzy ar-
gumentowali, że postępująca ruina wielu 
bytomskich budynków to nie tyle efekt 
błędnej polityki wydobywczej kopalni, co 
skutek wieloletnich zaniechań samorzą-
du w dziedzinie remontów posiadanych 
przez miasto nieruchomości.

Zatrudnieni w kopalni „Bobrek-Cen-
trum” uczestnicy pikiety wyrażali obawy 
o jej przyszłość, bo wydana w grudniu 
- po ciężkiej batalii prowadzonej przez 
związkowców i Kompanię Węglową SA 
- pozytywna opinia prezydenta Bytomia 
odnośnie planu ruchu zakładu obejmuje 
tylko 2012 rok. - Pytamy się: co dalej? 
Czy w grudniu tego roku pan prezydent 
znów będzie stawiał warunki takie jak po-

przednio? Po prostu boimy się o swoje 
miejsca pracy - tłumaczył Piotr Bogusz, 
biorący udział w proteście członek Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Bobrek-Centrum”. - Kopalnia 
jest jedynym tak wielkim zakładem pra-
cy w Bytomiu, do tego wypłacającym 
wynagrodzenia w terminie. Gwarantuje 
utrzymanie 30 procent ludności miasta. 
Jeśli kopalnię zlikwidują, gdzie pójdzie-
my pracować i gdzie będą pracować 
nasze dzieci? - retorycznie pytał.

Warunkowa zgoda
30 grudnia 2011 Dyrektor 

Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Gliwicach Piotr Karkula wydał 
decyzję w sprawie przedłużenia 
dotychczasowego planu ruchu 
KWK „Bobrek-Centrum” w opar-
ciu o zaopiniowany przez bytomski 
samorząd roczny dodatek do planu. 
Będzie ona podstawą do prowadze-
nia wydobycia pod Bytomiem w 
ciągu najbliższych 12 miesięcy.

– Wyraziłem zgodę pod warunk-
iem, że uwzględnione zostaną także 
nasze oczekiwania co do zapewnienia 
bezpieczeństwa miastu i jego 
mieszkańcom – zapewnił prezydent 
Koj.

Dotyczyły one między innymi 
zapewnienia środków finansowych 
na usuwanie wszelkich szkód gór-
niczych spowodowanych ruchem 
zakładu górniczego oraz zapewnienia 
lokali zastępczych dla mieszkańców 
domów, które w wyniku szkód 
zostałyby wyłączone z użytkowania.

                                             jm

Bytom dialog czy kolejna odsłona antygórniczej krucjaty?
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Wreszcie jest gospodarz
Kopalnia „Halemba-Wirek” udowadnia dziś, że ktoś wczoraj pochopnie skazał ją na likwidację.

Nowe życie „Silesii”
CZEChoWICkA kopalnia „Silesia”, która w tym roku świętuje 110. rocznicę istnienia, zaczyna swój żywot od nowa pod 
szyldem Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”.
Na zaproszenie NSZZ „Solidar-
ność” z Przedsiębiorstwa Górnicze-
go „Silesia” redakcja naszej gazety 
i strony internetowej (w pełnym 
składzie, tj. Krzysztof Leśniowski, 
Marek Jurkowski, Jacek Srokowski) 
odwiedziła Czechowice-Dziedzice, 
by zobaczyć na własne oczy, jak po 
roku od przejścia w prywatne, cze-
skie ręce funkcjonuje przeznaczony 
niegdyś do likwidacji zakład. Z góry 
musimy zmartwić ortodoksyjnych 
przeciwników prywatyzacji - to nie 
będzie dla Was miła lektura.

- Ktoś, kto znał starą „Silesię”, 
mocno by się zdziwił tym co zo-
baczycie - przekonywał nas jesz-
cze przed bramą kopalni Dariusz 
Dudek, szef kopalnianej „Solidar-
ności”, główny sprawca zmian, z 
inicjatywy którego powstała spół-
ka pracownicza Przedsiębiorstwo 
Górnicze Silesia, do której następ-
nie dołączył inwestor z Czech, kon-
cern EPH (Energetický a průmyslo-
vý holding a.s.).

Cóż, łaźnie wyglądają jeszcze po 
staremu, ale ponoć wkrótce ma się 
to zmienić, tak jak cała powierzch-
nia, gdzie na razie nowością pach-
nie jedynie biurowiec dyrekcji, 
który przeszedł kompleksową re-
nowację.

Rewolucja przemysłowa
Prawdziwa niespodzianka mia-

ła czekać na dole. I faktycznie, już 

na podszybiu widać było, że kopal-
nia wre, na każdym kroku widać 
nowe maszyny, czy to wagony do 
przewozu ludzi, czy kolejki podwie-
szane renomowanych firm. Nawet 
zwykłe materiały eksploatacyjne, 
jak rury (wykonane z lekkich two-
rzyw), robiły wrażenie, zwłaszcza 
na Krzyśku, który porównywał to 
wszystko do swojego „Knurowa”. W 
komorze materiałowej już czeka na 
zbrojenie nowiutki kompleks Fa-
muru, wyposażony w nowoczesny 
system e-kopalni, czyli informa-
tyczny system zarządzania eks-
ploatacją węgla od przodka ścia-
nowego na powierzchnię kopalni. 
W przodkach zaś wyrobiska drążą 
MR-y, najnowocześniejsze kombaj-
ny chodnikowe z Sandvika. To dzię-
ki nowoczesnej technologii udaje 
się osiągać niewiarygodne postępy: 
370 metrów miesięcznie, a rekord 
dobowy wynosi 39 metrów!

Darek Dudek wspomina, że z 
chwilą sprzedaży co niektórzy w 
Kompanii Węglowej, z ówczesnym 
prezesem Mirosławem Kugielem, 
śmiali mu się w żywe oczy, że nawet 
inwestor im nie pomoże, bo „Sile-
sia” to trup. Najbardziej życzliwi 
przepowiadali, że nie przekroczą 
miesięcznie większego postępu w 
przodkach niż 130 m.

- Swoje trzeba oddać załodze tej 
kopalni. Jeszcze kilkanaście mie-
sięcy temu wydawało się, że nie da 
się tej załogi poskładać do kupy, bo 

29 GRUDNIA odbyło się ostatnie po-
siedzenie Zespołu ds. oceny stanu ak-
tualnego i przyszłego Oddziału KWK 
„Halemba-Wirek”. Przypomnijmy, że 
zespół został powołany 15 lipca 2010 
r., by nadzorować program naprawczy 
kopalni.

Przyjęto, że wydobycie węgla w tej 
kopalni w 2011 roku powinno wynosić 
ponad 2 miliony ton przy zatrudnieniu 
2951 pracowników. Koszt produkcji 
węgla miał zostać obniżony do poziomu 

11,83 zł/GJ. Zarząd Kompanii zaakcep-
tował konieczność szczegółowego mo-
nitoringu realizacji założeń tego warian-
tu w okresach kwartalnych. Obejmować 
on miał takie wskaźniki techniczno-eko-
nomiczne jak: wielkość wydobycia, stan 
zatrudnienia, wydajność ogólna-dołowa 
czy koszt produkcji liczony w zł/GJ. W 
pracach  zespołu oprócz osób reprezen-
tujących spółkę uczestniczyli też przed-
stawiciele związków zawodowych. Wy-
korzystano opracowania własne oraz 

ekspertów zewnętrznych z Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie, Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach oraz Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dziś można już z całą pewnością po-
wiedzieć, że „Halemba-Wirek” przeszła 
egzamin pozytywnie, na co wskazuje 
przede wszystkim wynik ekonomiczny. 
Strata kopalni za 2010 r. wyniosła ponad 
400 mln zł, natomiast za ubiegły rok wynik 
ujemny zmniejszył się do ok. 90 mln zł. 

– Gdybyśmy nie ponosili kosztów 

związanych z likwidacją Ruchu Wirek 
nasza kopalnia nie poniosłaby żadnej 
straty. Dopóki Ruch Wirek będzie funk-
cjonował (ten stan ma się utrzymać 
do 2014 r. – red.) dopóty będzie się to 
odbijało na naszym wyniku – podkreśla 
Józef Kowalczyk, przewodniczący „So-
lidarności” w KWK „Halemba-Wirek”. 

Strona społeczna podczas wspo-
mnianego spotkania wnioskował o to, 
by „wyksięgować” działalność związa-
ną z Ruchem Wirek. Zarząd obiecał, że 
rozważy taką możliwość.

Kowalczyk nie ukrywa, że zmiany na 
plus jakie zaszły w „Halembie” wynikają 
z nowej jakości zarządzania spółką.

- Nie mieliśmy dotąd dobrego go-
spodarza. Nikt nie myślał o przyczy-
nach słabej kondycji kopalni, zwłaszcza 
po tragedii z 2006 r., w której przypo-
mnę, że zginęło 23 górników – podkre-
śla Kowalczyk.

Szef „S” sytuację sprzed dwóch lat 
nazywa wprost: bezkrólewie.

– W sytuacji, kiedy nikomu w kie-
rownictwie nic się nie chciało, stan ten 
udzielał się także pracownikom. Dziś, 
zaledwie po kilkunastu miesiącach, ta 
kopalnia wygląda zupełnie inaczej, pod 
szybem nikt się nie błąka, każdy jest 
zaangażowany w swoją pracę, a przy 
tym wszystkim zmniejszyła się wypad-
kowość. To jest rezultat dobrego zarzą-
dzania w Kompanii Węglowej. Powiem 
uczciwie, „Halemba” zawdzięcza swoją 
przyszłość Pani Prezes Strzelec-łobo-
dzińskiej, która spogląda w przyszłość 
i dzięki temu idziemy do przodu. War-
to także pochwalić wiceprezesa Marka 
Uszko, z którym współpraca w ramach 

zespołu układała się bardzo pozytywnie 
– podkreśla Kowalczyk.

Efekty zaangażowania załogi zo-
stały zauważone przez kierownictwo 
Kompanii Węglowej, która nagrodziła 
jej wysiłek premią za efektywność. 
Dziś, jak podkreśla Kowalczyk, nikt już 
nie myśli o zamykaniu kopalni. Wręcz 
przeciwnie, wszyscy podkreślają, że to 
jedna z najbardziej perspektywicznych 
kopalń w spółce. Z zasobami blisko 
200 mln ton jej żywotność określa się 
na 104 lata (najwięcej w całej Kompanii 
Węglowej!). 

Ostatecznym dowodem, że kopalnia 
ma przyszłość jest fakt, że pod koniec 
ubiegłego roku na „Halembę” trafiło 
271 nowych pracowników, mimo, że 
jeszcze w styczniu były prowadzone 
alokacje pracowników „Halemby” po 
innych kopalniach Kompanii Węglowej 
(ostatecznie w okresie naprawczym 
przeniesiono 823 osoby).

Obecnie kopalnia wydobywa wę-
giel z 4 ścian oraz zbroi kolejną, gdyż 
spółka wyposażyła ją w nowy kom-
pleks ścianowy, o co wnioskowała ko-
palniana „Solidarność”. Jednocześnie 
prowadzone są roboty przygotowawcze 
udostępniające nowe partie (w 2011 r. 
wykonano ponad 10 km chodników). 
Wszystko też wskazuje, że już wkrótce 
kopalnia uzyska koncesję na zagospo-
darowanie pól: Halemba II i Śmiłowice.

– Jestem pewien, że w 2012 r. uzy-
skamy wyniki ponad założony plan. Zo-
baczy Pan, za niedługo będziemy jedną 
z lepszych kopalń w Kompanii Węglo-
wej – przekonuje Kowalczyk.

Jacek Srokowski 

huśtawka na jakiej znajdowała się 
„Silesia” sprawiła, że część załogi 
była wręcz zdemoralizowana. Kie-
dy jednak ci sami ludzie zobaczyli, 
że coś się dzieje i to dobrego, że ma-
szyny idą na dół, rury i kable są wy-
mieniane, wtedy sami się pozbie-
rali. Dziś nie trzeba im mówić co 
mają robić, sami to wiedzą. Wszy-

scy mamy wspólny cel - chcemy, by 
„Silesia” była najlepszą kopalnią w 
Polsce i to już wkrótce - nie ukrywa 
Darek Dudek.

Nadsztygar Jacek Wieczorek, 
który towarzyszył nam na dole, rów-
nież jest pełen entuzjazmu, zwłasz-
cza kiedy opisuje funkcjonalność 
każdego nowego urządzenia.

Twój wybór, twoja 
odpowiedzialność

- A wiecie Panowie, co w tym 
wszystkim jest najfajniejsze? Ku-
pujemy te urządzenia, które są nam 
potrzebne, co do których mamy 
przekonanie, że się sprawdzą w 
naszych warunkach. Nie obowią-

HALEMBA-WIREK

spoJrzenia
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zują nas żadne przetargi. To zespo-
ły osobowe decydują o zakupach. 
Właściciel daje nam pełną swobo-
dę przy wyborze urządzenia, ale 
jednocześnie wyraźnie artykułuje: 
decydujecie o zakupie i bierzecie 
odpowiedzialność za efekty - mówi 
nasz przewodnik.

Zanim kadra techniczna ko-
palni wzięła się na poważnie za 
zakupy, odwiedziła szereg kopalń 
w Polsce, Czechach i Niemczech. 
Podpatrywała najlepsze rozwiąza-
nia, by implementować je na grunt 
„Silesii”. Dla przykładu, kopalnia 
zakupiła już kilka odpylaczy do 
przodków. Takich urządzeń nie 
ma żadna kopalnia poza „Bogdan-
ką”. Kosztuje ono, co prawda, ok. 
1 mln zł, ale sprawia, że powietrze 
w przodku jest pozbawione naj-
mniejszego nawet pyłku, również 
wtedy, gdy kombajn jedzie na ca-
łego.

Kiedy rozniosła się wieść, że 
PG „Silesia” kupuje nowe maszyny 
i urządzenia, do Czechowic-Dzie-
dzic producenci zaczęli przyjeżdżać 
sami, kusząc swymi produktami.

- Ale nie wszystkim udaje się ta 
sztuka, czeski inwestor wie dokład-
nie czego chce. Mało tego, tu każdy 
dzień aż po 2013 rok jest zaplano-
wany precyzyjnie, nie ma miejsca 
na improwizacje - mówi Dudek.

Wieczorek prowadzi nas do sta-
rej części kopalni.

- Toż to szok - chciałoby się po-
wtórzyć za klasykiem. Dudek śmie-
je się, że swego czasu „Silesię” okre-
ślano mianem kopalni, która stoi na 
drewnie - dosłownie i w przenośni. 
I to widać. W sporej części wyrobisk 
obudowy podpierane są drewnem, 
by zapobiec ich zawaleniu. Gdzie-
niegdzie stoją jeszcze stare maszy-
ny, które prędzej można spotkać 
wśród eksponatów muzealnych, niż 
w kopalniach, a na „Silesii” jeszcze 
niedawno pracowały.

- Kombajn, który wypadał z 
trasy, organ, który non-stop się 
psuł. Materiałów tu nie kupowano, 
zdobywano je, a w skrajnych przy-
padkach pracownicy sami musieli 
je sobie zorganizować, choćby zwy-
kły kilof. Ta kopalnia była w stanie 
agonalnym, nie ukrywaliśmy tego 
przed inwestorem, wiedział z czym 
przyjdzie mu się zmierzyć - opo-
wiada Darek Dudek.

To se da
9 grudnia 2010 r. zaczęło się 

nowe życie „Silesii”. Pół roku po 
warunkowym podpisaniu umowy 
PG „Silesia” przejmuje majątek 
kopalni. Chwilę później podpisu-
je pierwsze kontrakty z firmami 
obcymi na roboty przygotowaw-
cze. Niektóre z nich zawiodły 
oczekiwania nowego właściciela 
kopalni.

- Teraz już wiemy, że najlepiej 
korzystać wyłącznie z własnych 
pracowników, a nie z firm obcych. 
To daje lepsze rezultaty - podkreśla 
Arkadiusz Kawecki, dyrektor per-
sonalny PG „Silesia”. - Mało tego, 
chcemy tak zorganizować pracę lu-
dzi, by górnik nie musiał pracować 
6-7 dni w tygodniu, żeby przyzwo-
icie zarobić. 

Dwie wydajne ściany, cztery 
przodki - taki będzie docelowy 
model kopalni w założeniach jej 
międzynarodowego kierownictwa, 
gdzie obok Polaków i Czechów są 
jeszcze Niemcy.

- To fakt, towarzystwo jest mie-
szane, ale „Silesia” to polska kopal-
nia, kapitał nie ma znaczenia - pod-
kreśla Kawecki.

Jedną z pierwszych spraw, 
które załatwiono pod rządami 
nowego właściciela, było prze-
kwalifikowanie blisko 84 mln ton 
zasobów geologicznych, co zwięk-
szyło zasoby przemysłowe kopalni 
do 131,5 mln ton. Kompania Wę-
glowa, pod ówczesnym kierowni-
ctwem, mimo usilnych prób stro-
ny społecznej, nie zdecydowała 
się na taki krok, dając jasno do 
zrozumienia, że „Silesia” nie ma 
przyszłości.

Czescy kapitaliści z EPH, którzy 
nader dobrze potrafią liczyć pienią-
dze, policzyli, że wydatek setek mi-
lionów złotych (kopalnia kosztowa-
ła ok. 110 mln zł, a inwestycje mogą 
pochłonąć nawet ok. 800 mln zł) 
przy obecnych cenach węgla szybko 
im się zwróci, zaledwie w przeciągu 
kilku lat. 

W 2013 roku kopalnia ma 
osiągnąć optimum produkcyjne: 
3 mln ton węgla rocznie. Do tego 
czasu poważne inwestycje czeka 
zakład przeróbki węgla, w przy-
szłym roku zaś planowana jest 
przebudowa szybu z zabudową 
nowego urządzenia skipowego.

transporcie. Dodatkowo, chętnie 
wzięlibyśmy od ręki dwie brygady 
ścianowe - nie ukrywa dyrektor 
personalny.

Łaknienia fachowców ze strony 
PG „Silesia” boją się firmy na ze-
wnątrz i to choćby z tego powodu 
współpracy odmówiły niektóre re-
nomowane firmy usług górniczych, 
tym bardziej, że rozniosła się wieść, 
iż w „Silesii” można nieźle zarobić, 
bo każda robota ponad plan nagra-
dzana jest ekstra pieniędzmi.

Dział personalny PG „Silesia” 
zmaga się, podobnie jak całe pol-
skie górnictwo, z problemem luki 
pokoleniowej. Wprawdzie w ubie-
głym roku pracę w „Silesii” znala-
zło 8 absolwentów gliwickiej Poli-
techniki Śląskiej, a w niedalekiej 
przyszłości otwarta ma zostać kla-
sa górnicza w jednej z miejscowych 
szkół zawodowych, jednak póki 
młodzi nie zdobędą odpowiednich 
ostróg, dopóty w cenie będą do-
świadczeni pracownicy.

Piłeś, nie pracujesz
Wraz z nową technologią, nowy 

właściciel wprowadza do kopal-
ni zupełnie nową filozofię pracy, 
a tym samym uczula na pewne 
zachowania. Podstawowym prob-
lemem na starcie był alkohol. Był 
czas, że służby porządkowe zbierały 
miesięcznie na łaźni ponad 100 kg 
puszek po piwie! Kiedy początkowo 
dział personalny zwracał uwagę na 
ten problem, niewielu było takich, 
którzy brali reprymendy i ostrze-
żenia na serio. Po kilku miesiącach 
pracodawca zaczął egzekwować 
przepisy. Pracę straciło kilkanaście 
osób. Niektóre z nich dostały szan-
sę na powrót, jeśli zdecydowały się 
przejść kurację odwykową.

Kiedy jednak pracownicy zo-
baczyli, że każdy na bramie musi 
przejść kontrolę antyalkoholową, 
łącznie z prezesem, który musiał 
dmuchać w balonik, jasne było, że 
żarty się skończyły.

- Nie chcemy pozbywać się fa-
chowców, bo wiąże się to ze spory-
mi kosztami. Nie ma bowiem wielu 
fachowców na rynku, ale musimy 
wyeliminować alkohol z kopalni. To 
sprawa bezpieczeństwa, a ono jest 
dla nas priorytetem - przekonuje 
Kawecki.

W tej sprawie dyrekcja miała od 
początku silnego sojusznika, jakim 
są związki zawodowe z „Solidar-
nością” na czele.

- Początkowo myślałem, że to 
walka z wiatrakami. Przekonałem 
się jednak, że problem udało się 
spacyfikować, kiedy podczas kon-
troli drogowej policjant odpuścił 
sobie kontrolę na obecność alkoho-
lu, gdy usłyszał, że jestem z „Silesii” 
- śmieje się szef „S”.

Darek Dudek przyznaje, że czas 
pozwala przełamywać wiele barier 
pomiędzy stroną społeczną a kie-
rownictwem firmy, choć trudne 
rozmowy w sprawie systemu wyna-
grodzeń wciąż przed nimi.

Jedno istotne, co już udało się 
załatwić, to wieloletni okres przej-
ściowy dla starej załogi w zakresie 
układu zbiorowego.

- Każdy, kto zechce, może kon-
tynuować zatrudnienie na starych 
zasadach, pracodawca nie próbuje 
na siłę nikogo uszczęśliwiać. Jako 
„Solidarność” przy PG Silesia szu-
kamy rozwiązań i próbujemy zna-
leźć kompromis, aby zabezpieczyć 
interesy płacowe „starych” jak i 
„nowych” pracowników. Kierujemy 
wszystkie swoje środki i wysiłki, 
aby wynegocjować jak największe i 
jak najlepsze rozwiązania płacowe, 
które nie koniecznie mają opierać 
się na rozdawaniu paczek czy od-
znak zasłużony dla..., bo uważamy, 
że tego do garnka się nie włoży. Je-
żeli pracownik dobrze zarobi to sam 
zabezpieczy sobie godziwe święta, 
zorganizuje dojazd do pracy i mile 
spędzi czas. To jest najważniejszy 
cel, który wyznaczyła sobie jako 
„Solidarność” – nie owija w baweł-
ną Dudek.

Czas pokaże czy kierunek w 
którym podąża „Silesia” jest tym 
właściwym, szkoda tylko że tak nie-
wielu w to wierzyło. Pozostawiono 
załogę i kopalnianą „Solidarność” 
samą sobie, ale wkrótce okazało się 
że i na tym polu świetnie dali sobie 
radę!

Jacek Srokowski

Więcej na temat kopalni „Sile-
sia” i kopalnianej „Solidarności” 
na stronie: www.solidarnosc-pg 
silesia.pl

Górnik poszukiwany
Obecnie formuje się trzon załogi 

kopalni. Pod koniec grudnia w „Si-
lesii” pracowały 1 373 osoby, z czego 
w ciągu minionego roku przyjęto 
798.

- W pierwszym etapie, kiedy 
będziemy eksploatować tylko jed-
ną ścianę, zatrudniać będziemy 
ok. 1800 ludzi. Kiedy ruszy druga 
ściana, liczba ta wzrośnie o ok. 160 
osób zatrudnionych przy wydo-
byciu, przybędzie też trochę osób 
do wentylacji i innych działów, ale 
nie będzie to więcej niż 2100 osób. 
Głównie będą to pracownicy fizycz-
ni. Administracja PG „Silesia” bę-
dzie liczyć zaledwie ok. 70-80 osób, 
łącznie z działem sprzedaży - infor-
muje Kawecki.

- Zatrudniamy dwa razy mniej 
pracowników dozoru w stosunku 
do reszty załogi niż inne kopalnie, 
co wcale nie obniża jakości zarzą-
dzania - przekonuje dyrektor per-
sonalny.

Co tydzień firma zatrudnia 20 
nowych pracowników.

- Sporo ludzi brakuje nam w 
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Uprawnienia emerytalne 
nie są dane na zawsze
Rozmowa z Wojciechem 
Trybuchowskim, przewodni-
czącym komisji zakładowej 
„Solidarności” w Kopex-
Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów SA

- Zacznijmy może od kilku 
słów na temat firmy: czym zaj-
muje się Kopex-Przedsiębior-
stwo Budowy Szybów Sa?

- Istniejemy od 1945 roku. Do 
1989 roku wykonywaliśmy głównie 
roboty szybowe. Byliśmy zaangażo-
wani w większości polskich kopalń, 
zarówno węgla kamiennego, jak 
i innych kopalin. Prowadziliśmy 
również roboty górnicze na ryn-
kach zagranicznych. Budowaliśmy 
kopalnie w Chinach, Niemczech, 
Francji, Indiach, Jugosławii, Ban-
gladeszu, Chile i Turcji. Od roku 
1989, w związku z ograniczeniem 
inwestycji szybowych, Przedsię-
biorstwo realizuje również zlecenia 
przy wykonywaniu wyrobisk pozio-
mych, naprawie i pogłębianiu szy-
bów, a czasami likwidacji kopalń. 
Działamy we wszystkich polskich 
spółkach zajmujących się eksplo-
atacją węgla kamiennego, KGHM 
Polska Miedź SA oraz w olkuskiej 
kopalni cynku i ołowiu „Pomorza-
ny”. Za granicą operujemy w Cze-
chach, Niemczech i Francji. Jednym 
z ostatnich naszych kontraktów jest 
realizacja umowy na pogłębienie 
szybu w Karwinie. Mamy na to 48 
miesięcy od momentu podpisania 
umowy.

- Jak przetrwaliście re-
strukturyzację polskiego 
górnictwa po 1989 roku? Czy 
likwidacja wielu zakładów 
górniczych odbiła się na kon-
dycji Przedsiębiorstwa?

- Po roku 1989 przeżyliśmy nie-
jeden kryzys. Prawdę powiedziaw-
szy, do 2004 roku w górnictwie 
cały czas działo się źle, co musiało 
się przełożyć na naszą sytuację. 
Bywało nawet tak, że przez trzy 
kolejne lata, 2001-2004, załoga nie 
otrzymywała terminowo wypła-
canych wynagrodzeń. Zaległości 
sięgały czterech kolejnych pensji. 
W 2003 roku przeprowadziliśmy 
akcję protestacyjną zwracając uwa-
gę, że w wyniku powstania Kom-
panii Węglowej SA przedsiębior-
stwa pracujące w byłych spółkach 
węglowych, które weszły w skład 
Kompanii, zostały pozbawione wie-
lomilionowych należności z tytułu 
wykonywanych zleceń. Wysiłek i 
poświecenie załogi w tamtym cza-
sie nie poszło na marne. Ratowanie 
przedsiębiorstwa zakończyło się 
sukcesem. Dzisiaj jesteśmy jednym 
z nielicznych przedsiębiorstw tego 
typu, któremu udało się przetrwać 
ten trudny okres. Kto dzisiaj pamię-
ta, że były tak duże i bardzo dobre 
firmy jak PRG Bytom, PRG Rybnik 

czy PRG Sosnowiec? Kopex-PBSz 
istnieje i zatrudnia nowych pra-
cowników. Wydaje się zresztą, że ta 
trudna przeszłość pozwala nam te-
raz patrzeć z nieco większym opty-
mizmem w przyszłość. Słowo „kry-
zys” to dla nas nic nowego i chyba 
nikt nie jest do niego przygotowany 
lepiej niż my.

- Przedsiębiorstwo nie we-
szło w skład żadnej ze spółek 
węglowych. Wyjaśnijmy za-
tem, kto jest obecnym właści-
cielem Kopex-PBSz?

- Jesteśmy firmą prywatną. 
Ostatnia zmiana właściciela na-
stąpiła w 2004 roku. Głównym ak-
cjonariuszem PBSz został wówczas 
Kopex SA, którego większościowym 
udziałowcem jest na dzień dzisiej-
szy pan Krzysztof Jędrzejewski.

- ilu pracowników zatrud-
nia firma i ilu z nich należy do 
NSZZ „Solidarność”?

- Średnie zatrudnienie w roku 
2011 to około 1100 osób. 45 procent 
osób z tej grupy to członkowie „So-
lidarności”. Do pozostałych dwóch 
związków funkcjonujących w Ko-
pex-PBSz, Związku Zawodowego 
Górników w Polsce i Związku Za-
wodowego „Kadra”, należy łącznie 
około 10 procent pracowników. 
Jesteśmy największą organizacją 
pracowniczą w Kopex-PBSz i w ca-
łej Grupie Kopex.

- Jak wyglądają kontakty 
NSZZ „Solidarność” z kierow-
nictwem firmy?

- Kopex-PBSz wykonuje usługi 
na bardzo trudnym i konkurencyj-
nym rynku. W interesie wszyst-
kich jest zgoda wewnątrz firmy, 
która stanowi jeden z warunków 
osiągnięcia sukcesu. Staramy się 
rozwiązywać problemy w obrębie 
zakładu. Oczywiście, nie zawsze 
jest pięknie i dochodzi do gorących 
sytuacji. Doświadczenie pokazu-
je jednak, że nasze podejście jest 
słuszne, bo w wielu trudnych spra-
wach udało nam się z pracodawcą 
porozumieć.

- Jakie są zatem te najtrud-
niejsze sprawy, które nurtują 
pracowników Kopex-PBSz? O 
co głównie musi walczyć Zwią-
zek w ich imieniu?

- Głównym problemem pra-
cowników Kopex-PBSz są zarobki, 
które odbiegają od wynagrodzeń 
otrzymywanych przez pracowni-
ków kopalń. Niestety, tzw. wolny 
rynek w górnictwie podzielił gór-
ników na pracowników pierwszej 
i drugiej kategorii. Pierwsza kate-
goria to, w mojej opinii, kopalnie i 
zakłady, gdzie obowiązują układy 
zbiorowe pracy. I tak jest u nas. 
Jednak sytuacja, w której musimy 
konkurować z firmami zatrudnia-
jącymi pracowników na dużo gor-
szych warunkach 

- a co już udało się wywal-
czyć zakładowej „S”?

- Do naszych sukcesów zaliczam 
fakt, że mimo wielu trudnych chwil 
udało się zachować zapisy układu 
zbiorowego, które gwarantują pra-
cownikom świadczenia takie jak 
„barbórka” czy „czternastka” oraz 
urlopy zdrowotne i deputaty wę-
glowe. Pracownicy otrzymują także 
nagrody jubileuszowe. Regulamin 
nagród jubileuszowych przyznaje 
prawo do nagrody już po pięciu la-
tach pracy. Do tego okresu zalicza 
się trzy lata pracy u innego praco-
dawcy. W praktyce wygląda to tak, 
że pracownik zatrudniający się w 
Kopex-PBSz na ogół otrzymuje na-
grodę jubileuszową już po dwóch la-
tach. Nie ma chyba firmy w Polsce, 
która tak szybko płaciłaby pracow-
nikom nagrody. Regulamin nagród 
jubileuszowych w tej formie zapro-
ponowany został właśnie przez na-
szą organizację związkową.

- Czy z samego członkostwa 
w NSZZ „Solidarność” Kopex-

Musimy być świadomi, że 
w dzisiejszych czasach 

liczą się najwięksi i tylko 
duże organizacje, gdzie 

przewodniczący związku 
ma silne poparcie załogi, 
skutecznie będą w stanie 

bronić pracowników przed 
ograniczaniem ich praw. 

Innej drogi nie ma.

PBSz płyną jeszcze konkretne 
korzyści?

- Oprócz obrony praw pracow-
niczych, od kilku lat, przy współ-
udziale Przedsiębiorstwa, zajmu-
jemy się organizacją wypoczynku 
dla pracowników. Nasze kolonie dla 
dzieci rozpoczęliśmy zimowiskiem 
w roku 2005. Do 2011 z naszej ofer-
ty skorzystało 411 dzieci. Dużym 
powodzeniem cieszą się wczasy. W 
minionym roku zorganizowaliśmy 
wypoczynek dla 450 osób. Był też 
wyjazd na narty oraz wycieczka do 
Kotliny Kłodzkiej. W grudniu zbu-
dowaliśmy zimowy plac zabaw, któ-
ry został ustawiony w chorzowskiej 
hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i 
Sportu. Odbyła się tam impreza dla 
dzieci, podczas której paczki wrę-
czał święty Mikołaj. W listopadzie 
organizowaliśmy tradycyjną Kar-
czmę Piwną. Jej uczestnicy otrzy-
mali oryginalny kufel w formie 
wieży szybowej. Łączna ilość osób 
biorących udział w naszych ubiegło-
rocznych imprezach wyniosła 934.

- Wybiegnijmy nieco w przy-
szłość. Jakie cele wyznaczyła 
sobie zakładowa „S” z Kopex-
PBSz na kolejne miesiące?

- Naszym głównym zadaniem 
w roku 2012 będzie wywalczenie 
wzrostu wynagrodzeń na poziomie 
nie mniejszym niż 11 procent. Jak 
już wcześniej mówiłem, zarobki w 
Kopex-PBSz odbiegają od wynagro-
dzeń pracowników kopalń. Mimo 
wzrostu wynagrodzeń na poziomie 
10 procent w ubiegłym roku, nadal 
musimy walczyć o podwyżki płac, 
jeżeli chcemy, by najlepsi pracowali 
u nas. Chcemy też popracować nad 
uzwiązkowieniem. Często spoty-
kam się z opiniami pracowników, 
którzy twierdzą, że przynależność 

związkowa nie jest im do niczego 
potrzebna. Szanuję ich decyzję, 
mam przy tym jednak do nich małą 
prośbę, żeby byli konsekwentni do 
końca i zrezygnowali z podwyżek, 
dodatkowych świadczeń i upraw-
nień emerytalnych wywalczonych 
przez związki zawodowe.

- i mimo takich postaw 
warto być związkowcem?

- Tak. Musimy być świadomi, 
że w dzisiejszych czasach liczą się 
najwięksi i tylko duże organizacje, 
gdzie przewodniczący związku ma 
silne poparcie załogi, skutecznie 
będą w stanie bronić pracowników 
przed ograniczaniem ich praw. In-
nej drogi nie ma. Obecnie jesteśmy 
świadkami sytuacji, w której pró-
buje się podważać rolę organizacji 
związkowych. Trzeba sobie jednak 
zdać sprawę, że jest to celowe dzia-
łanie mające na celu osłabienie pra-
cowników w relacjach z pracodaw-
cami. Choć minęło dopiero sześć 
lat, dziś już mało kto chce pamię-
tać, że to dzięki inicjatywie usta-
wodawczej największej branżowej 
organizacji związkowej, Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność”, udało 
się obronić górnicze uprawnienia 
emerytalne. Gdy zabraknie silnych 
organizacji związkowych, wzrośnie 
prawdopodobieństwo zmiany usta-
wy na niekorzyść pracowników, to 
oczywiste. Naiwne są osoby, które 
sądzą, że wywalczone uprawnienia 
emerytalne i świadczenia wynika-
jące z układów zbiorowych są dane 
raz na zawsze. Przestrzegałbym 
przed takim nieodpowiedzialnym i 
zgubnym myśleniem.

 rozmawiał: Marek Jurkowski

opinie
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Co DALEJ Z oBLIGACJAMI?
Nie wiadomo, czy KHW uda się wyemitować 

obligacje za 1,05 mld zł – poinformowała „Rzecz-
pospolita”. Z informacji gazety wynika, że ostatnie 
kłopoty wydobywcze Holdingu i słabsze wyniki fi-
nansowe za 2011 r. (oczekiwano wzrostu wydoby-
cia o ok. 1 mln ton węgla, a wykonano ok. połowy 
tego wzrostu; zakładano 200 mln zł zysku netto, 
a będzie ok. 160 mln zł), mogą spowodować, że 
emisji – przynajmniej na razie – nie będzie.

Roman łój, prezes zarządu KHW podczas 
spotkania ze stroną społeczną poinformował, że 
mimo pewnych trudności ze sprzedażą obligacji 

KHW: Podsumowania i perspektywy

Ryszard Baczyński i Piotr Bienek 
podsumowują 2011 r. i wybiegają w 
przyszłość Katowickiego Holdingu 
Węglowego

Jak Panowie oceniacie 2011 r. w 
kontekście Katowickiego Holdingu 
Węglowego?

Ryszard Baczyński: Pierwsze czym mogę 
się pochwalić to fakt, że na koniec roku „So-
lidarności” w całym Holdingu przybyło 150 
dodatkowych członków. Nie ukrywam jed-
nak, że był to trudny rok z uwagi na sytu-
ację ekonomiczną spółki. Już na początku 
ubiegłego roku wskazywaliśmy, że będą 
trudności z wykonaniem planu technicz-
no-ekonomicznego i jak się później okazało 
mieliśmy, jako związkowcy rację. Zamiast 
14,5 mln ton wydobycie kopalń KHW wy-
niosło niespełna 13 mln ton.

Piotr Bienek: Rysiu, dodajmy, że plan 
ten nie został wykonany zarówno w kontek-
ście wydobycia, postępu w przodkach, jak 
i w płacach. Z tego co mi wiadomo, to już 
nie tylko Plan Techniczno-Ekonomiczny za 
rok ubiegły jest nieaktualny, ale i strategia 
spółki do 2020 r. Nie ukrywam zatem, że 
moja ocena działalności spółki jest bardzo 
negatywna. Przygotowując się do rozmowy 
szukałem tematów, którymi Holding móg-
łby się pochwalić. Niestety, nie udało mi 
się znaleźć żadnego, może poza tym, że nie 
było jeszcze u nas zwolnień. Podkreślam 
– jeszcze, bo obawiam się, że jeśli dalej tak 
pójdzie, może okazać się, że i to nas czeka.

a jest coś co napawa was optymi-
zmem, choćby niewielkim, spogląda-
jąc w 2012 r.?

Ryszard Baczyński: Szczerze, nie wy-
biegam jeszcze daleko myślami w 2012 r., 
bo chcemy jako „Solidarność” podsumować 

miałoby do tego dojść w obliczu zapowiada-
nej prywatyzacji Węglokoksu.  Co więcej, 
nikt w tej sytuacji nie udzielił nam jedno-
znacznej odpowiedzi w sprawie gwarancji 
socjalnych dla załogi KHW. Nie mogliśmy 
się zgodzić na tego rodzaju miraże. 

to rozwiązanie nie wypaliło. Po-
mysłem na ratunek dla tej firmy są 
obligacje. Czy nie obawiacie się, tak 
znaczącego zadłużenia spółki, bo 
mowa jest o kwocie miliarda zło-
tych?

Ryszard Baczyński: Początkowo „So-
lidarność” w KHW była przeciwna emisji 
obligacji, mając na uwadze ryzyko z jakim 
się to wiąże. Jednak z czasem okazało się, 
że zarząd Holdingu ma tak naprawdę nie-
wielki manewr, by wyciągnąć spółkę z 
marazmu. Żeby Holding stanął na nogi 
potrzebuje setek milionów na inwestycje. 
Trudno mi na tą chwilę ocenić jakie będzie 
ostateczne stanowisko „Solidarności” w 
KHW wobec programu obligacji, musimy 
bowiem poznać więcej szczegółów, uzbro-
ić się mocniej w wiedzę na temat obligacji 
i podobnych instrumentów finansowych. 
Decyzja należy jednak w tej kwestii do za-
rządu KHW. My możemy jedynie przedsta-
wić własną opinię.

Piotr Bienek: W przeciwieństwie do 
Ryśka, uważam, że nie możemy pozostać 
obojętni wobec tego problemu, gdyż pro-
gram obligacji może zaważyć na przyszło-
ści Holdingu i jej załogi. Musimy uzyskać 
odpowiedź ze strony zarządu jaki jest cel 
zaciągania tak potężnego długu, na co mają 
być przeznaczone pieniądze, aż w końcu ja-
kie zabezpieczenie obligacji przewiduje za-
rząd KHW. Zdaję sobie doskonale sprawę, 
że ta spółka potrzebuje inwestycji jak tle-
nu, ale obawiam się, że obligacje mogą być 
przepustką do niekontrolowanej prywaty-
zacji KHW. Nie wolno nam więc tego spie... 

Rozmawiał: Jacek Srokowski

ubiegły rok. W tym celu musimy spotkać się 
z zarządem spółki i porozmawiać szczerze, 
bez owijania w bawełnę, by dowiedzieć się 
w jakiej rzeczywistej sytuacji jest spółka. 
Może wówczas dowiemy się, czy Holding 
ma szansę na wyjście z impasu.

Piotr Bienek: Należy mieć przy tym na-
dzieję, że ktoś w zarządzie KHW będzie 
chciał nas w końcu posłuchać, bo już od 
kilku dobrych lat sygnalizujemy problemy, 
ale zarząd nie bardzo chce nas słuchać. Pa-
nowie prezesi uparcie planują powiązanie 
wydobycia z płacami. Zakładają więc wyso-
kie, nierealne plany produkcyjne z wyna-
grodzeniami załogi, po czym okazuje się, 
że wydobycie na zakładanym poziomie nie 
jest realizowane i tym samym płace spada-
ją, co wcześniej było z góry przesądzone.

Jeśli spojrzymy w wyniki za 2011 
r. to okazuje się, że mimo trudności z 
realizacją planu, KHW udało się za-
kończyć rok z zyskiem na poziomie 
ok. 160 mln zł zysku.

Ryszard Baczyński: Skoro jest zysk to 
zarząd spółki powinien podzielić się nim z 
załogą, która go wypracowała. Tak się dzie-
je w każdej normalnej firmie. 

Ryszard, masz wątpliwości co do 
tego, że jest to realny zysk?

Ryszard Baczyński: Ufam, że nie jest to 
żaden wirtualny zysk, mamy przecież usta-
wę o rachunkowości i zapewne nikomu do 
głowy by nie przyszło, żeby uprawiać wir-
tualną księgowość. Przypomnę jednak, że 
zgodnie z zapisami Holdingowej Umowy 
Zbiorowej załodze spółki przysługuje pra-
wo do nagrody z zysku. 

Przypomnę, że w 2010 roku Hol-
ding także wypracował zysk. Załoga 
otrzymała nagrodę z zysku?

Ryszard Baczyński:  Fakt, nie było ta-
kiej nagrody, ale potrafię to zrozumieć, bo 
skala zysku była bardzo niewielka, było to 
zaledwie kilka milionów złotych. Co inne-
go w 2011 r. 160 mln zł to pieniądz, którym 
można się podzielić.

 a jak zarząd nie zechce się dzie-
lić? Zaprotestujecie? Jaką formę bę-
dzie miał protest?

Ryszard Baczyński:  Jakieś działania 
na pewno podejmiemy, ale jest jeszcze za 
wcześnie, by o tym mówić. 

mówimy o nagrodzie z zysku, ale 
o ile pamiętam, w ubiegłym roku, 
mniej więcej o tej samej porze, po-
jawiły się problemy z wypłatą czter-
nastki w KHW. Nie boicie się, że w 
tym roku może być podobnie?

Piotr Bienek: Mam nadzieję, że tym ra-
zem nie będziemy musieli protestować pod 
siedzibą spółki, tak jak miało to miejsce 
rok temu. Gdyby tak się miało stać ponow-
nie wówczas niezadowolenie ludzi będzie 
przeogromne, zważywszy, że w ostatnich 
miesiącach ubiegłego roku praktycznie na 
wszystkich kopalniach zostały dość mocno 
obcięte premie. Ufam, że zarząd zdaje sobie 

sprawę z tego, że istnieje pewien próg ludz-
kiej wytrzymałości. 

trzeba przyznać uczciwie, że zało-
ga KHW na tle innych spółek wykazuje 
się i tak dość sporą wstrzemięźliwoś-
cią w wykazywaniu niezadowolenia.

Piotr Bienek: Całe szczęście, że mamy 
odpowiedzialną załogę. Ludzie wiedzą, że 
w firmie nie dzieje się dobrze i że każdy ra-
dykalny protest może poważnie podkopać 
kruche fundamenty tej spółki. Byłoby do-
brze, gdyby podobną odpowiedzialnością 
za los spółki i jej załogi potrafił się wykazać 
zarząd KHW. 

inna sprawa, że związkowcy w 
KHW wykazują się równie wielką 
wstrzemięźliwością wobec zarządu 
KHW. 

Ryszard Baczyński:  Jeśli dobrze rozu-
miem pytanie, zarzucasz nam brak zdecy-
dowanych i radykalnych działań skierowa-
nych przeciw zarządowi spółki? Powiem 
tak, gdyby wyjść do ludzi i zapytać czy wy-
starczająco zarabiają każdy z nich powie, 
że nie. Taki sam zarzut mógłbyś kierować 
pod naszym adresem. Oczywiście, że mo-
gliśmy być bardziej radykalni, tyle, że co z 
tej radykalności mogłoby wyniknąć dobre-
go? Mogliśmy zatrzymać kopalnie KHW na 
kilka dni na znak protestu, ale co by nam 
to dało? Uważam, że to co mogliśmy zrobić 
dobrego dla załogi tej spółki zrobiliśmy, nic 
więcej nie dało się wskórać. Mimo trudnej 
sytuacji KHW doprowadziliśmy do kilku-
procentowego wzrostu stawek zaszerego-
wania. 

Piotr Bienek: Niemniej musimy w koń-
cu zastanowić się nad zaostrzeniem dzia-
łań wobec władz Holdingu, gdyż sytuacja 
dojrzała już do tego. Spójrzmy prawdzie w 
oczy, ten zarząd nie potrafił przewidzieć 
koniunktury na rynku, cen zbytu węgla, 
poziomu wydobycia, ilości robót przygo-
towawczych, nie orientuje się także w tym, 
jak wygląda rynek usług górniczych.

Uważasz, że Katowicki Holding 
Węglowy jest źle zarządzany?

Piotr Bienek: Jeśli nie źle, to na pewno 
bardzo słabo. Nie można zarządzać firmą 
na zasadzie straży pożarnej, czyli gasić 
pożar w miejscach w których pojawił się 
ogień. Przez lata nikt nie zadawał sobie 
podstawowego pytania: gdzie i w co warto 
inwestować? Inwestowano w kopalnie, któ-
rych dyrektorzy więcej wywalczyli dla sie-
bie i dziś ta polityka mści się na spółce.

Wracając do poprzedniego pyta-
nia, przypominam sobie dość stanow-
czą postawę związków zawodowych 
w KHW, kiedy wiosną ubiegłego roku 
rozważana była kwestia połączenia 
Holdingu z Węglokoksem.

Ryszard Baczyński: Koncepcja przejęcia 
Holdingu przez Węglokoks, firmę handlu-
jącą węglem była totalnym nieporozumie-
niem dlatego stanowczo zaprotestowaliśmy 
przeciw takiemu rozwiązaniu. Na dodatek 

(niektóre banki wycofały swoje zainteresowanie 
ofertą KHW) spółka nie zrezygnowała z progra-
mu obligacji. Prezes ponowił także zapewnienie, 
że przedmiotem zastawu obligacji nie będą akcje 
spółki, a jedynie nieruchomości oraz kontrakty 
węglowe. 

Obligacje mają pomóc spółce w spłacie długu i 
pozwolić na zwiększenie inwestycji.

KoNTRoWERSyJNE NoMINACJE
Adam Zelek, dotychczasowy inżynier wenty-

lacji, został dyrektorem należącej do KHW kopal-
ni Wujek. Zastąpił on na stanowisku Krzysztofa 
Kuraka (kandydat PSL w ostatnich wyborach do 
Sejmu), który według oficjalnych informacji nabył 
uprawnienie emerytalne. Jakie były prawdziwe po-

wody tej decyzji nie próbujemy nawet dociec. 
Nas zainteresowało zupełnie co innego. Otóż, 

Adam Zelek znajdował się w gronie osób z kierow-
nictwa kopalni, których nadzór górniczy odsunął 
od pełnionych funkcji w związku z katastrofą z 18 
września 2009 r. w kopalni „Wujek-Śląsk”, w której 
zginęło 20 górników. Zelek w tym czasie sprawo-
wał funkcję naczelnego inżyniera kopalni. Według 
decyzji OUG osobom tym zarzucono naruszenie 
przepisów i rozmaite uchybienia - żadne z nich 
samo w sobie nie miało związku z katastrofą, ale 
połączone mogły się do niej przyczynić.

- Pan Adam Zelek posiada wszelkie kwalifikacje 
i uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika 
ruchu zakładu górniczego. O ile nam wiadomo nie 
istnieją żadne przeciwwskazania ze strony praw-

nej uniemożliwiające mu bycie dyrektorem kopalni 
– informuje Wojciech Jaros, rzecznik KHW.

- Sankcja wobec Pana Zelka uległa przedawnie-
niu, a zatem musimy uszanować decyzję kierowni-
ctwa KHW. Niemniej jest ona dla nas zaskakująca 
– mówi przedstawiciel nadzoru górniczego.

Nas zaskoczył jeszcze  co najmniej jeden 
awans. Otóż, chodzi o powierzenie funkcji naczel-
nego inżyniera KHW Stanisławowi Laskowi, wobec 
którego prokuratura oskarżyła od przyjmowanie ła-
pówek (postępowanie jest w toku). Zdaniem przed-
stawicieli KHW o awansie zdecydowały: doświad-
czenie, uprawnienia i kwalifikacje. Czy górnicy na 
Śląsku, Staszicu, Murckach myślą podobnie?

 jac
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Kopalnie wydobywają i płacą

komPania wĘGLowa: odPowiedziaLny sąsiad

teReNy górnicze piętnastu ko-
palń należących do Kompanii Wę-
glowej S.A. obejmują łącznie 745 
km2 powierzchni i są rozlokowane 
na obszarach 43 gmin województwa 
śląskiego oraz 3 gmin województwa 
małopolskiego. 

W 2011 roku roboty górnicze 
prowadzone były pod terenami na-
leżącymi do 29 gmin. Łączna zdol-
ność produkcyjna kopalń Kompanii 
wynosi dziś ok. 40 mln t/rok. W 
okresie od 2003 (czyli od momen-
tu utworzenia Kompanii Węglowej 
S.A.) do końca 2011 r. kopalnie KW 
SA wydobyły w sumie ok. 425 mln t 
węgla handlowego.

Wydobyciu węgla kamienne-
go nieodłącznie towarzyszą zja-
wiska widoczne i odczuwalne na 
powierzchni (deformacje gruntu, 
wstrząsy) prowadzące do powsta-
wania tzw. szkód górniczych. Śred-
niorocznie do oddziałów Kompanii 
Węglowej wpływa ok. 7 tys. wnio-
sków o naprawę szkód górniczych. 
Od 2003 r. do końca 2011 r. naprawy 
szkód górniczych pochłonęły w su-
mie 1,5 mld zł, z czego w ostatnich 3 
latach 650 mln zł. 63% nakładów fi-
nansowych przeznaczanych jest na 
naprawę szkód w sektorze prywat-
nym, 20% w sektorze państwowym 
i 17% w sektorze komunalnym.

Wbrew pozorom to nie Bytom 
- o którym było głośno z uwagi na 
katastrofę budowlaną w dzielnicy 
Karb - otwiera listę największych 
inkasentów wśród gmin. Gminą, 
która uzyskała największe wpływy 
z tytułu podatków i opłat jest Ruda 
Śląska, do kasy której wpłynęło ze 
strony Kompanii Węglowej 32,8 
mln zł. Wynika to z prostego faktu 
– na terenie Rudy Śląskiej funkcjo-
nuje najwięcej kopalń spod szyldu 
Kompanii Węglowej („Halemba-
Wirek”, „Bielszowice” i „Pokój”). 
Jednak zdecydowanie największym 
wydatkiem dla spółki były koszty 
związane z naprawą szkód górni-
czych. Na terenie Rudy Śląskiej był 
to koszt 52,5 mln zł.

W wielu rejonach kopalnie 
Kompanii Węglowej S.A. eksplo-
atują złoża węgla od stu i więcej 

lat, co sprawia, że problemy szkód 
górniczych w tych miejscach nieko-
rzystnie kumulują się– powiększają 
się obszary o zaburzonych stosun-
kach wodnych, a obiekty budowlane  
i infrastruktura techniczna są 
uszkadzane wielokrotnie. Część 
z tych skutków ma już charakter 
nieodwracalny. Dla sporej grupy 
mieszkańców i użytkowników po-
wierzchni szkody górnicze są często 
jedynym zauważalnym aspektem 
działalności przedsiębiorcy, prze-
sądzającym o jej negatywnym od-
biorze społecznym. Tak się dzieje 
m.in. w Bytomiu, gdzie Kompania 
Węglowa w ubiegłym roku poniosła 
koszt szkód górniczych ok. 37 mln 
zł, czterokrotnie więcej niż w roku 
poprzednim. O wysokich kosztach 
zdecydowała wspomniana kata-
strofa budowlana w dzielnicy Karb.

Kompania Węglowa ma świado-
mość rosnących społecznych i środo-
wiskowych wymagań ukierunkowa-
nych na ochronę przed negatywnymi 
skutkami eksploatacji górniczej  
i dlatego przykłada dużą wagę do 
budowania wizerunku firmy przy-
jaznej otoczeniu, m.in. poprzez 
dążenie do sprawnego i rzetelne-
go wywiązywania się z obowiązku 
usuwania szkód górniczych i po-
dejmowania we właściwym czasie 
i miejscu odpowiednich działań 
profilaktycznych. Kompania pro-
wadzi politykę stałej współpracy z 
gminami najbardziej odczuwają-
cymi skutki eksploatacji złóż wę-
gla. Bardzo dobrą formułą takiej 
współpracy okazują się być zespoły 
porozumiewawcze (lub koordyna-

cyjne, jak np. w przypadku gminy 
Marklowice) działające obecnie 
dla 15 gmin, pod terenami których 
Kompania prowadzi działalność 
wydobywczą. Historia niektórych 
zespołów liczy sobie już kilkanaście 
lat. Od momentu utworzenia Kom-
panii Węglowej S.A. powołane zo-
stały zespoły dla miast i gmin: Mi-
kołów, Ruda Śl., Piekary Śl., Pszów, 
Radlin, Rybnik, Wodzisław Śl., 

opłata eksploatacyjna*       47,5      45,8     42,9    43,5   179,7

podatek od nieruch.+wiecz. użytk.     77,9      83,4     85,5    85,9   332,7

podatek od nieruch. (sporny)       6,4      17,6     39,6    52,3   115,9

zobowiązania restrukturyzowane    59,4      15,9       0,0      0,0     75,3

               razem opłaty+podatki  191,2  162,7  168,0  181,7  703,6

koszty szkód górniczych**   179,3  204,9  194,6  228,6  807,4

Gmina   Tytuł             2008         2009         2010         2011          2008-2011
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  *  za 2011 r. dane wstępne
**  w 2011 r. dane za 11 miesięcy

Bezzasadne pytanie

Joanna Strzelec – Łobodzińska, pre-
zes zarządu Kompanii Węglowej:

- Kompania Węglowa zatrudnia po-
nad 60 tysięcy osób. Jeżeli  do tej liczby 
dodamy rodziny naszych pracowników i 
firm pracujących na rzecz górnictwa, to 
otrzymamy kilkusettysięczną grupę, któ-
rej byt  ekonomiczny uzależniony jest od 

tej branży. Dodam, że w naszej spółce w 
najbliższych latach pracę znajdzie rocznie 
ponad 5 tysięcy osób. To obrazuje, jakie 
znaczenie gospodarcze, ale  i społeczne 
posiada  nie tylko w regionie, ale i w kraju 
Kompania Węglowa. Dlatego pytanie „o 
sens istnienia kopalń, skoro takie wyrzą-
dzają szkody”, wydaje się bezzasadne. 
Tym bardziej, że nie uchylamy się od ich 
usuwania. W ostatnich czterech latach na 
ten cel spółka przeznaczyła  prawie 850 
milionów złotych. Nawet częściowe za-
niechanie wydobycia nie oznaczałoby, że 
skala szkód górniczych byłaby mniejsza. 
Przykładem niech będzie Bytom, gdzie 
wydobywanie węgla w przeszłości ma  
negatywny wpływ na powierzchnię.

Węgiel jest naszym skarbem. Wszy-
scy musimy dbać o to by był jak najle-
piej wykorzystywany, w interesie branży 
górniczej, bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju, samorządu, a co może nawet 
najważniejsze – społeczeństwa, każde-
go z mieszkańców woj. śląskiego. Przez 
najbliższe dziesięciolecia górnictwo 
pozostanie największym pracodawcą 

w regionie, warunkując rozwój wielu 
gmin i miast. Dlatego samorządy i gór-
nictwo są po prostu na siebie skazane, 
bo są sobie wzajemnie potrzebne. Tak 
rozumiem potrzebę współpracy i to nie 
tylko w płaszczyźnie ekonomicznej, ale 
społecznej.

 Włodarze zdecydowanej większo-
ści gmin doskonale zdają sobie z tego 
sprawę. Nie oznacza to, że są łatwymi 
partnerami w rozmowach chociażby o 
planach ruchu poszczególnych kopalń. 
Wypracowywane uzgodnienia to wynik 
wielogodzinnych rozmów, w których 
strony przedstawiają swoje racje. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, 
że wyrywanie matce naturze węgla nie 
będzie się odbywało bez konsekwencji 
na powierzchni. Rzecz w tym, by  wy-
dobycie przynosiło tam , jak najmniej-
sze negatywne skutki. W rozmowach 
z gminami musi być brany pod uwagę 
interes ekonomiczny i środowiskowy. 
W zdecydowanej większości to nam 
się udaje. Chęć osiągnięcia porozumie-
nia musi jednak wypływać  zarówno 
ze strony górnictwa, jak i samorządu. 
Z naszej strony taką chęć współpracy 
zawsze deklarowaliśmy.

Gaszowice, Zabrze, Bieruń, Bytom. 
Ten ostatni w październiku 2011 r. 
(w miejsce działającego od 1999 r. 
Zespołu Konsultacyjnego dla By-
tomia). Spod miast i gmin, dla któ-
rych powołano zespoły porozumie-
wawcze pochodzi obecnie blisko ¾ 
wydobycia Kompanii.

- Realnie patrzę na życie i wiem, 
że pomimo trudności, związanych 
np. ze szkodami  górniczymi, bądź 

sytuacją finansową wynikająca z 
należności podatkowych, trzeba ze 
sobą rozmawiać - deklaruje Graży-
na Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej.

Kto wie, być może właśnie dzię-
ki rozmowom 2012 r. nie będzie 
przebiegał pod znakiem problemów 
na linii górnictwo-samorząd? 

jm

W 2011 R. Kompania Węglowa wpłaciła do kas gmin w obszarze których prowadzi działalność ok. 181,7 mln zł tylko w postaci 
bezpośrednich podatków i opłat. Jeszcze większa pozycję stanowią odszkodowania z tytułu szkód górniczych, na które spół-
ka przeznaczyła 228,6 mln zł.

prezentaCJe



4STYCZEŃ 2012  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 11

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 1 -   P L A K A T   A - 3

 2 2   g r u d n i a   2 0 1 1   1 6 : 0 3 : 3 5

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 1 -   P L A K A T   A - 3

 2 2   g r u d n i a   2 0 1 1   1 6 : 0 3 : 3 5

krzyżówka

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidar-
ność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: „Cisza przed burzą niekiedy usypia piorunochrony”. Nagrody wy-
losowali: Tadeusz Wróbel z Lędzin, Roman Drewniok z Przyszowic, Marek Borowy z Jaworzna. Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą. 

rozmaitości



1�

Święto hodowców
W DNIACh 13-15 stycznia 2012 r. w sosnowieckim Centrum Targowo-Konfe-
rencyjnym odbyła się piąta jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów 
Gołębi Pocztowych EXPoGołębie 2012. Najważniejszemu w Polsce świętu 
hodowców gołębi towarzyszyła 62. ogólnopolska Wystawa Gołębi Poczto-
wych organizowana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. 
eXPOGołębie uznaje się obec-
nie za najważniejszą polską im-
prezę skierowaną do hodowców 
i miłośników gołębi pocztowych. 
Podczas tegorocznej edycji tar-
gów w Expo Silesia można było 
zapoznać się z ofertą niemal 200 
firm i hodowców z Polski oraz z 
Belgi, Danii, Holandii, Niemiec, 
Norwegii i Słowacji. Oferta firm 
zagranicznych stanowiła ponad 
30% ekspozycji. Podczas trzech 
dni targi i wystawę odwiedziło 
ponad 15 tysięcy zwiedzających z 
całej Polski i Europy. 

Najbardziej imponującą część 
targów tradycyjnie stworzyła ofer-
ta hodowców i sprzedawców gołębi. 
Na targach prezentowali się rów-
nież producenci i dystrybutorzy 
karmy, odżywek, gołębników, trofe-
ów oraz systemów elektronicznych 
i transportowych opracowanych 
z myślą o gołębiach pocztowych. 

Nie zabrakło także przedstawicieli 
przychodni weterynaryjnych oraz 
fachowych wydawnictw i portali.  

Nowością tegorocznej edycji 
targów była aukcja gołębi pocz-
towych Heinrich Meier-BRD,  
prowadzona przez Pana Janusza 
Szałkowskiego. Wśród okazów wy-
stawionych do licytacji, najlepsze 
osiągały cenę kilku tysięcy złotych. 
Wielu zwiedzających przyciągnęło 
stoisko Wojewódzkiego Związku 
Hodowców Gołębi Rasowych w Ka-
towicach, który zaprezentował kil-
kanaście gatunków gołębi i drobiu 
ozdobnego. Największe zaintere-
sowanie zwiedzających wzbudziły 
perukarze, pawiki, turkoty buchar-
skie, zakonniczki i garłacze siodłate 
łapciate. 

Integralną częścią Targów EX-
POGołębie była 62. Ogólnopolska 
Wystawa Gołębi Pocztowych, or-
ganizowana przez Polski Związek 

Hodowców Gołębi Pocztowych. 
Tuż przed targami sędziowie z 
PZHGP dokonali oceny i spośród 
niemal 1500 gołębi pocztowych z 
37 okręgów wybrali polskich repre-
zentantów. Ptaki były oceniane w 9 
kategoriach: 8 sportowych, gdzie 
pod uwagę brane są osiągnięcia lo-
towe gołębi i w kategorii standard, 
w której ocenia się również ich wy-
gląd.  

Organizowana przez Polski 
Związek Hodowców Gołębi Poczto-
wych wystawa ogólnopolska to naj-
ważniejsza impreza kończąca sezon 
lotowy i jednocześnie podsumowa-
nie wystaw okręgowych. Zwieńcze-
niem tego wydarzenia był Dekora-
cja Mistrzów Polski Generalnego 
Mistrzostwa Polski, Mistrzów we 
Współzawodnictwie Olimpijskim 
oraz Mistrzów Lotów Narodowych.

 red

sosnowiec: wystawa gołębi pocztowych
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