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Dokąd zmierzasz, panie prezesie?

Co na to posłowie?

Po upływie niecałych sześciu miesięcy od
upublicznienia Spółki Zarząd wycofał się z dotychczasowych, korzystnych dla załogi, wstępnie
uzgodnionych zapisów nowego układu zbiorowego pracy. Jednocześnie zaproponował znacznie
mniej korzystne dla górników rozwiązania w postaci nowych, opracowanych przez Zarząd projektach zakładowego układu zbiorowego pracy

oraz regulaminu pracy. W środkach masowego
przekazu, takich jak telewizja, prasa czy Internet - zwłaszcza oficjalna strona JSW - roi się od
zapewnień, że nikt przy wprowadzeniu nowego
układu i regulaminu pracy nie straci, jednak w
wielu przypadkach proponowane rozwiązania
znacząco pogarszają sytuację płacową dużych
grup pracowniczych.
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„Solidarność” przeciw kontrowersyjnemu podatkowi

Kosztowne miedziaki Tuska

1,4 miliona podpisów pod wnioskiem „Solidarności” o przeprowadzenie
referendum na temat wieku emerytalnego trafiło 16 lutego do Sejmu.
Teraz wszystko w rękach posłów.
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Od 20 stycznia w KGHM Polska Miedź trwa
pogotowie strajkowe ogłoszone przez Sekcję
Krajową Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność,
która protestuje w ten sposób przeciwko zbójeckiemu podatkowi od miedzi i srebra. Podatek od
miedzi i srebra w proponowanej przez rząd formie
sprawi, że wydobycie miedzi w ZG „Lubin” i wielu
innych rejonach stanie się nieopłacalne, co w
konsekwencji doprowadzi do zamknięcia ZWR i

Huty w Legnicy oraz zniweczy plany inwestycyjne
eksploatacji nowych złóż w regionie. KGHM nie
będzie zatrudniać nowych pracowników, wręcz
będzie zmuszony masowo zwalniać. Podatek od
miedzi i srebra obniży wypracowany zysk, co w
konsekwencji oznacza realny spadek zarobków
poprzez znacznie mniejszą nagrodę z zysków.
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komentarz

Jarosław
Grzesik

Stanowisko
jasne
i niezmienne
Do Sejmu trafiło ponad 1,4 mln
podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum emerytalnego,
zebranych przez „Solidarność” przy
wsparciu innych związków zawodowych i organizacji społecznych.
Liczba robi wrażenie, pokazuje dobitnie, że inicjatywa naszego związku
spotkała się z szerokim poparciem
społecznym. To dowodzi, że Polacy
traktują poważnie problem emerytur
i nie zgodzą się łatwo, by premier Donald Tusk szafował ich przyszłością,
by tylko przypodobać się rynkom finansowym.
W gabinetach ministerialnych
podniesienie wieku emerytalnego
do 67 roku życia sprowadza się do
zwykłej arytmetyki - zmienią się
słupki, wreszcie ministrowi finansów
wszystko będzie się zgadzać i to poprzez tak prosty zabieg.
Stawka jest jednak zbyt wysoka,
by powierzyć ją rządowym biurokratom. O tak ważnych sprawach, jak
wiek emerytalny rząd musi rozmawiać ze społeczeństwem, nie tylko z
parlamentarzystami PO i przedstawicielami klubów biznesowych. Temu
służy inicjatywa referendum, którego
domaga się w imieniu milionów Polaków „Solidarność”. Chcemy, by przyszłość emerytur Polaków była poddana szerokiej konsultacji społecznej,
by proponowane rozwiązania zyskały
lub nie - w zależności od wyników referendum - mandat obywatelski.
Niestety, prace nad reformą emerytalną osnuwa coraz większa aura
tajemniczości. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z jednej z gazet, iż jakoby rząd w tajemnicy pracował nad
ustawą likwidującą emerytury górnicze. Podchodzę z ogromną rezerwą
do tychże doniesień, gdyż w projekcie ustawy emerytalnej, który otrzymaliśmy do konsultacji w zeszłym
tygodniu, nie ma zapisów odbierających górnikom te uprawnienia.
W expose premier mówił o utrzymaniu uprawnień emerytalnych dla
pracujących bezpośrednio przy wydobyciu. W naszej ocenie bezpośrednio przy wydobyciu pracują wszyscy
na dole kopalni. Pamiętam też wcześniejsze zapewnienia premiera, że
prawa nabyte to rzecz święta. Górnicy, którzy teraz pracują w kopalniach,
mają zagwarantowaną emeryturę po
25 latach pracy na dole. To jest ich
prawo nabyte, czyli rzecz święta.
Gdyby jednak okazało się, że
mimo tych zapewnień, że rząd będzie
próbował nam te prawa odebrać, to
pojedziemy do Warszawy przypomnieć mu słowa premiera. Nasze
stanowisko w sprawie emerytur górniczych jest jasne i niezmienne. Podobnie jak w przypadku wydłużenia
wielu emerytalnego dla wszystkich
Polaków.
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Sopata wygrywa w sądzie!
20 lutego Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił pozew Południowego Koncernu Węglowego skierowany przeciwko Waldemarowi Sopacie, szefowi Solidarności w spółce. Rozprawa trwała zaledwie
kilkanaście minut. Wyrok nie jest prawomocny.
- Ten wyrok to bardzo duża
ulga i satysfakcja. Chciałbym bardzo podziękować tym
wszystkim, którzy mnie wspierali w tych naprawdę trudnych
dla mnie chwilach - powiedział
po ogłoszeniu wyroku Waldemar Sopata.
Cała sprawa zaczęła się
w lipcu ubiegłego roku, kiedy pracodawca odwołał się od
pozytywnego wyniku badań
okresowych Sopaty i skierował go na ponowne badania
do Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Sosnowcu. - Pracodawca przesyłając
charakterystykę mojego stanowiska pracy pominął, że jestem oddelegowany do pracy
związkowej. W oparciu o dokumenty przedstawione przez

pracodawcę WOMP wydał zaświadczenie, w którym orzekł,
że nie mogę ze względu na zły
stan zdrowia wykonywać pracy pod ziemią. Na tej podstawie pracodawca skierował do
sądu pozew o ustalenie, czy w
świetle wyników badań jest
zobowiązany do zwolnienia
przewodniczącego „S” w PKW
z obowiązku świadczenia pracy
- mówi Waldemar Sopata.
- W naszej ocenie pracodawca nie ma prawa wymagać
od pracownika oddelegowanego do pracy związkowej zdolności do wykonywania pracy
pod ziemią, ponieważ ten tej
pracy po prostu nie wykonuje. Sąd podzielił naszą argumentację i oddalił powództwo
- relacjonuje Eugeniusz Kotas,

prawnik Śląsko-Dąbrowskiej
Solidarności.
- Mam nadzieję, że ten wyrok zakończy serię ataków pracodawcy na Solidarność w PKW.
Pieniądze wypracowane ciężką
pracą górników, które wydawane są na bezsensowne procesy,
o wiele lepiej przeznaczyć np.
na poprawę bezpieczeństwa w
naszych kopalniach - komentuje Waldemar Sopata.
jm
Szerzej o sytuacji w PKW SA
i szykanach wobec Waldemara
Sopata pisaliśmy w grudniowym numerze naszej gazety.
Zapraszamy do archiwalnego
wydania gazet na www.solidarnoscgornicza.org.pl

Górnicze myto…
„Przysięgam Polakom, że każdy kto w moim rządzie zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie przeze mnie osobiście wyrzucony” – premier Donald Tusk dziś już nie
pamięta własnych słów i dowala Polakom kolejne daniny. Wkrótce nowym podatkiem od kopalin mogą być obciążeni pracownicy KGHM Polska Miedź. Zapłacą nie
tyle oni sami, co ich firma, ale pewnie i tak to oni odczują skutki nowego podatku.

Tusk i ACTA:
za a nawet przeciw
I tym razem naszym bohaterem jest premier Donald Tusk. No,
ale uczciwie przyznajcie, że facet sobie nagrabił ostatnimi
czasy. Najpierw musiał się wygrzebywać z afery wokół refundacji leków, a za chwilę wpakował się w aferę z umową ACTA.
W tym ostatnim przypadku, sposób w jaki premier próbował
ratować swój wizerunek był delikatnie mówiąc żenujący.

Donald Tusk doskonale zdaje sobie sprawę, że
jego skok na kasę KGHM nie ma wiele wspólnego ze standardami w cywilizowanym świecie, wiec gra nieco na bolszewicką nutę.
„Wszyscy obywatele Polski powinni się od
wielu lat czuć zaniepokojeni, że nie korzystają
nawet w ułamku z tego dobra narodowego, jakim jest miedź, jak pracownicy KGHM i mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Uważam, że to
nie jest fair” – stwierdził premier poirytowany
sprzeciwem pracowników i mieszkańców zagłębia miedziowego.
Premier zapomniał przy tym dodać, że
KGHM w latach 2006-2011 odprowadził ok.
16 mld zł podatków nie wliczając dywidendy
za ubiegły rok.
„Premier próbuje nastawić przeciw naszemu regionowi pozostałych Polaków. Pokazuje
się nas, jako 300-400 tysięczną grupę, która ma
tu swoje Eldorado, krainę mlekiem i miodem płynącą i nie chce się tymi dobrami dzielić z resztą
kraju. Przecież tak nie jest! My możemy płacić
podatek, ale trzeba go tak skonstruować, aby nie
niszczyć KGHM. W takiej formie nie jest on do
przyjęcia - wypowiedź Donalda Tuska komentuje przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarność Józef Czyczerski.
Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

Mają więc za swoje pracownicy KGHM,
że zachciało im się pracować w dochodowej
firmie (choć i ta firma ma za sobą ciężką restrukturyzację). Wiele wskazuje, że kontrowersyjny podatek wejdzie w życie, całkiem
na poważnie… 1 kwietnia. Na razie obejmie
on rudy miedzi i srebro, ale niewykluczone, że
obejmie swym zasięgiem także inne kopaliny,
w tym węgiel kamienny.
Nie brak jednak komentarzy ekspertów
rynkowych, że wprowadzenie podatku do
branży węglowej nie nastąpi tak szybko, gdyż
sprawiłoby, że zainteresowanie ofertami publicznymi kolejnych spółek węglowych byłoby
znacznie słabsze, a przez co Skarb Państwa
prawdopodobnie uzyskałby znacznie mniej
satysfakcjonujące ceny za oferowane walory.
I nie chodzi tylko o zapowiadaną prywatyzację
Węglokoksu, ale także Katowickiego Holdingu
Węglowego, Kompanii Węglowej, nie wspominając o większościowym pakiecie akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który jest wciąż
w posiadaniu Skarbu Państwa.
Jac

Szerzej na temat podatku od kopalin czytaj str. 9

Przypomnijmy, ACTA to układ między Australią, Kanadą, Japonią,
Koreą Południową, Meksykiem, Maroko, Nową Zelandią, Singapurem, Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Oficjalnie ma być porozumieniem wymierzonym
w producentów i sprzedawców tzw. podróbek. W opinii internautów
i ekspertów zawiera też jednak zapisy, które w przyszłości pozwolą
na drastyczne ograniczenie wolności użytkowników Internetu. Przeciw zaproponowanej wersji ACTA zaprotestowało wiele organizacji
obywatelskich, w tym także „Solidarność”, ale nade wszystko tysiące
młodych Polaków, użytkowników Internetu, którzy wyszli na ulice wielu polskich miast, by zaprotestować przeciw ACTA.
Jeszcze pod koniec stycznia premier zastrzegł, że rząd nie będzie
zmieniać swoich decyzji, tylko dlatego, że ktoś przeciwko nim protestuje. „Nie gniewajcie się, ale nie ustąpimy w tej kwestii” - powiedział
Tusk w trakcie zorganizowanej na szybko debaty na temat ACTA (miała
to pewnie być proteza konsultacji społecznych, których nie było wcześniej). Poinformował, że do maju rząd zorientuje się, czy umowa ACTA
niesie za sobą poważne zagrożenie dla wolności Internetu, czy też nie.
Nie minęły dwa tygodnie, gdy premier oświadczył: „nasze stanowisko ws. ACTA było nieprzemyślane”. Nagle, zdaniem Donalda Tuska,
który wcześniej nie dostrzegał żadnych zagrożeń, ACTA doprowadziłaby do zaniku Internetu drogami administracyjnymi. Donald Tusk przyznał, że nie zdawał sobie sprawy, że urzędnicy dotykali istoty cywilizacji. Wszystko to po protestach przeciwko kontrowersyjnej umowie,
które zaczęły się w Polsce niespełna miesiąc temu, i które rozlały się
po Europie, doprowadzając do zawieszania procesu ratyfikacji w kolejnych państwach.
Polacy znów dali przykład postawy „za wolność naszą i waszą” i
przy okazji przekonali się, po raz kolejny, jak bardzo żałosnego mają
premiera. Ciekawe, czy także inne propozycje rządowe są równie
przemyślane…
Jakub Michalski
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Dokąd zmierzasz, panie prezesie?

Upublicznienie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) miało zapewnić znaczne polepszenie sytuacji przedsiębiorstwa
poprzez zwiększenie możliwości inwestycyjnych Spółki, poprawę jego transparentności oraz polepszenie sytuacji załogi.
Jak na razie, znaczną poprawę swojej sytuacji materialnej odczuli przede wszystkim członkowie Zarządu JSW i niektóre
kierownictwa kopalń, których wynagrodzenia wzrosły ponad dwukrotnie, trzykrotnie i więcej. Żadne pieniądze na inwestycje
pochodzące z upublicznienia nie pozostały w Spółce, bo wszystkie środki uzyskane z prywatyzacji zasiliły budżet państwa.
Utrzymanie
dotychczasowych warunków pracy i płacy pracowników, stabilność zatrudnienia
i wzrost płacy realnej gwarantować
miało porozumienie zbiorowe zawarte w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na podstawie art. 9 paragraf 1 kodeksu
pracy. W porozumieniu tym strony
zobowiązały się m.in. do kontynuowania prac nad nowym jednolitym
układem zbiorowym pracy dla pracowników JSW SA.
Po upływie niecałych sześciu
miesięcy od upublicznienia Spółki Zarząd wycofał się z dotychczasowych, korzystnych dla załogi,
wstępnie uzgodnionych zapisów
nowego układu zbiorowego pracy.
Jednocześnie zaproponował znacznie mniej korzystne dla górników
rozwiązania w postaci nowych,
opracowanych przez Zarząd projektach zakładowego układu zbiorowego pracy oraz regulaminu pracy.
W środkach masowego przekazu,
takich jak telewizja, prasa czy Internet - zwłaszcza oficjalna strona JSW
- roi się od zapewnień, że nikt przy
wprowadzeniu nowego układu i regulaminu pracy nie straci, jednak
w wielu przypadkach proponowane
rozwiązania znacząco pogarszają sytuację płacową dużych grup
pracowniczych. Zasady wypłaty
„barbórki”, „czternastki” czy Karty
Górnika stają się uznaniowe, bo w
myśl zapisów proponowanych przez
Zarząd uprawnienia te będzie można stracić z byle powodu. Do tej pory
były to praktycznie stałe elementy
płacy, które nie są wypłacane tylko
w przypadku ciężkiego naruszenia
dyscypliny pracy. Z treści zaproponowanych regulaminów wypłaty
nagród rocznych niezbicie wynika,
że będą one kwotowo mniejsze na-

wet o 30 procent i dotyczy to wszystkich zatrudnionych. Ograniczenie
wynagrodzeń znacznej części pracowników JSW widać też wyraźnie
przy zarobkach rocznych wyliczanych według nowych zasad. Wynika
to m.in. z pozbawienia pracowników
wolnych sobót (miałyby być opłacane jak zwykła dniówka „czarna”)
czy znaczne ograniczenie dodatków
za przepracowane dni świąteczne. Zarząd najwyraźniej dąży do
uzyskania znacznych oszczędności
kosztem załóg górniczych, naruszając przy tym prawo pracy i łamiąc
zapisy porozumień zawartych przed
upublicznieniem Spółki. Przypominamy, że porozumienia te nie tylko
miały gwarantować uprawnienia
pracownicze i stabilność zatrudnienia, ale przede wszystkim były warunkiem zgody załóg kopalń JSW na
upublicznienie Spółki.
Dobitnym przykładem złamania porozumienia zbiorowego jest
próba wprowadzenia nowego regulaminu pracy, zawierającego wiele
rozwiązań, na które nigdy nie było
zgody strony społecznej i wprowadzenie nowych wzorów umów o
pracę dla przyjmowanych pracowników. Z dokumentów tych jasno
wynika, w jakim kierunku zmierzają działania Zarządu Spółki. O
fakcie łamania prawa przez pracodawcę poinformowaliśmy już najwyższe władze państwowe, których
przedstawiciele byli gwarantami
porozumień katowickich. W tej
sprawie wystosowaliśmy również
pisma do Rady Nadzorczej JSW SA,
Państwowej Inspekcji Pracy.
W tym roku Zarząd nie chce słyszeć o żadnym wzroście wynagrodzeń pracowników naszego zakładu. Wynika to z dotychczasowych
rozmów oraz zapisów Planu Tech-

W Holdingu, jak to w Holdingu
Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego po raz kolejny zagrał w „kotka
i myszkę” z przedstawicielami organizacji związkowych. Poszło o to, że pracownicy części kopalń wchodzących w
skład KHW za styczeń otrzymali niższe
wynagrodzenia. Zarząd spółki ograniczył wysokość premii dla tych pracowników bez jakichkolwiek konsultacji ze
stroną związkową, łamiąc zapisy holdingowej umowy zbiorowej w zakresie
funduszu płac. Kierownictwo spółki
zrobiło to nie bacząc na to, że zawarte
w ubiegłym roku porozumienie uzależniające premie od wykonania planu wygasło 31 grudnia.
Zarząd spółki „przejechał się” po
premiach załóg kopalń „Wujek” oraz
„Staszic-Murcki”. Organizacje związkowe z Holdingu zażądały, by kierownictwo spółki zaprzestało kontynuowania
polityki obniżania premii pracownikom
KHW. Związkowcy ostrzegli, że jeśli do
6 lutego ich żądanie nie zostanie spełnione, rozpoczną spór zbiorowy z pracodawcą. Zarząd spółki nie przejął się
tym zbyt bardzo i przesunął uzgodnione

spotkanie z 6 na 14 lutego, licząc pewnie
na to, że aura walentynkowego święta
ostudzi emocje związkowców.
Spotkanie się odbyło, ale jak przyznaje Ryszard Baczyński, przewodniczący Solidarności w KHW trudno mówić
o pełnym sukcesie. Ustalono bowiem
jedynie, że wysokość premii dla pracowników zatrudnionych w kopalniach KHW
będzie ustalana przez zarząd spółki i
związki zawodowe
- Najlepiej byłoby gdyby premia była
wypłacana pracownikom, a jej wysokość
nie wymagała dodatkowych negocjacji komentuje Ryszard Baczyński.
Osobną kwestią pozostaje sprawa
nagrody z zysku (Holding odnotował w
ubiegłym roku ponad 150 mln zysku),
o którą coraz głośniej upominają się
związkowcy. Problem jednak w tym, że
konta KHW świecą pustkami z uwagi na
ubytki w wydobyciu węgla. Na wypłatę
czternastki zarząd spółki ponoć zaciągnął pożyczkę bankową. Już dziś spekuluje się, że może być problem z wypłatą
marcową.

niczno-Ekonomicznego JSW SA na
rok 2012. Reprezentacja związków
zawodowych działających w JSW
SA wystosowała do Zarządu Spółki
żądanie wzrostu płac w 2012 roku
w trybie ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych. Sytuacja finansowa naszego przedsiębiorstwa
jest bardzo dobra. Należy też zwrócić uwagę, że gdyby średnia pensja
pracownika JSW wynosiła tylko
10 procent wynagrodzenia prezesa
Spółki, zarobek ten nie byłby niższy
niż 8000 zł miesięcznie! Nasuwa się
prosty wniosek, że upublicznienie
JSW SA miało służyć - poza uzyskaniem kolosalnych pieniędzy przez
budżet państwa - wąskiej grupie
menadżerów, którzy przez ostatnie
lata nieudolnie zarządzają przedsiębiorstwem. Przykłady tej nieudolności można mnożyć. Świadczą
o niej osiągane wyniki produkcyjne
i postępy prac inwestycyjnych, takich jak przerwana budowa szybu
„Bzie-Dębina”.
W tej sytuacji działania Zarządu, które dążą wprost do konfrontacji z załogą, mają przerzucić
odpowiedzialność za błędy kadry
kierowniczej na pracowników JSW
SA. Propagandowe wystąpienia
prezesa, jego współpracowników i
rzecznika prasowego Zarządu JSW
w mediach nie są w stanie zmienić
oczywistych faktów, o których piszemy powyżej. Takie zaklinanie
rzeczywistości jest działaniem co
najmniej nieodpowiedzialnym.
Apelujemy do Ministra Gospodarki, przedstawiciela większościowego udziałowca JSW SA, oraz do
członków Rady Nadzorczej, szczególnie tych pochodzących z wyboru
załogi, o rzeczywiste zainteresowanie się żywotnymi problemami JSW
SA i jej załogi. Jednocześnie przypominamy niektórym naszym kolegom, że rozdawaniem garnków i parowników z okazji urodzin członków
nie obronimy ciężko wywalczonych
przez lata praw pracowniczych.

Podkreślamy, że próby ewidentnego łamania prawa przez Zarząd
JSW SA nie mogą być tłumaczone
przeciągającymi się pracami nad
nowym zakładowym układem zbiorowym pracy. Nieprawdą jest, że to
strona społeczna opóźniała rokowania. Należy podkreślić, że czterokrotnie występowaliśmy o dalsze
podjęcie rokowań w tym temacie,
a jak w końcu Zarząd przystąpił
do dalszych negocjacji, to wycofał się ze wszystkich dotychczasowych ustaleń, marnując ponad
rok wspólnej pracy nad układem.
W każdej chwili jesteśmy w stanie
udostępnić zainteresowanym pracownikom stosowne dokumenty
potwierdzające te fakty.

Apelujemy do załogi JSW SA nie dajmy się omamić kwiecistym,
lecz nieprawdziwym
i wręcz niegodziwym deklaracjom pana prezesa. Żaden z odpowiedzialnych pracowników Spółki
nie może biernie przyglądać się
kolejnym próbom pogarszania naszych warunków pracy i płacy. Nie
możemy się podzielić. Razem musimy jednoznacznie i zdecydowanie przeciwstawić się działaniom
Zarządu, które w większym lub
mniejszym stopniu dotyczą każdego z nas.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
JSW SA

BOGDANKA” Spór zbiorowy

Dwa procent różnicy

Organizacje związkowe działające w Lubelskim Węglu „Bogdanka”
SA przystąpiły do sporu zbiorowego z
Zarządem Spółki. Powodem są kwestie płacowe, a konkretnie wysokość
wskaźnika wynagrodzeń w 2012 roku:
związkowcy chcą wzrostu 6-procentowego w odniesieniu do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia określonego zapisami zeszłorocznego porozumienia płacowego, kierownictwo Spółki
proponuje cztery procent. Przedmiotem
sporu jest też brak pełnej realizacji
wskaźnika za rok 2011.
Strona społeczna domaga się od Zarządu LW „Bogdanka” SA:
- ustalenia wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
na rok 2012 w odniesieniu do przeciętjac nego miesięcznego wynagrodzenia gwa-

rantowanego przez porozumienie płacowe z roku 2011,
- ustalenia kwoty i terminu realizacji
dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który miałby być przeznaczony na wypłaty z tytułu
wczasów „pod gruszą”,
- określenia przyczyny niezrealizowania wskaźnika wzrostu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w roku
2011 oraz ustalenia sposobu i terminu
jego realizacji.
Termin realizacji postulatów przez
pracodawcę, który określono na koniec
stycznia, nie został dotrzymany, stąd
wszczęcie procedury sporu zbiorowego
z dniem 1 lutego.
- Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: domagamy się 6-procentowego wzrostu wskaźnika, ale w odniesieniu

do bazy, która wynikałaby z pełnej realizacji wskaźnika za rok ubiegły. Ten zeszłoroczny wzrost, wynikający z podpisanego porozumienia płacowego, wciąż
nie został zrealizowany. Biorąc pod
uwagę średnią płacę, jest ona o około 60
zł mniejsza niż być powinna - wskazuje
Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
LW „Bogdanka” SA.
Zarząd skłonny jest zgodzić się na
wzrost 4-procentowy i realizację tego
wskaźnika poprzez 1-procentowy wzrost
stawek płacy zasadniczej oraz premie.
- Po pierwszych rozmowach, które
odbyły się 3 lutego, nie doszliśmy do porozumienia. Stanowisko Zarządu Spółki
odnośnie płac zostało, co prawda, trochę
zweryfikowane „w górę”, a więc na korzyść pracowników, ale ten poziom wciąż
nie zadowala strony związkowej - informuje wiceprzewodniczący zakładowej „S”.
mj
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„WUJEK” Przyszłość pod znakiem zapytania

Nie macie już
Krzyża…

Kopalnia „Wujek”, jeszcze do niedawna wiodący zakład w branży węglowej przeżywa ogromne
trudności ekonomiczne, podobnie jak cały Katowicki Holding Węglowy. Niewykluczone, że kopalnia,
symbol grudnia 1981 r., stanie się ofiarą fatalnego zarządzania spółką.
– Sytuacja zakładu jest bezpieczna. Oba ruchy mają przygotowane fronty eksploatacyjne,
harmonijnie zbroi się kolejne
ściany. Nie ma niczego takiego,
co kazałoby się obawiać o przyszłość „Wujka” – jeszcze przed
pięciu laty tymi słowami sytuacją kopalni opisywał ówczesny
jej dyrektor Krzysztof Kurak.
Wówczas, „Wujek” był liderem w
Holdingu, to dzięki niemu ocalał
rudzki „Śląsk” (od 2005 r. „Wujek” jest kopalnią dwuruchową).
Ale nawet wtedy, mimo ogromnych kosztów związanych z przyłączeniem zadłużonego po uszy
„Śląska”, „Wujek” był mocno rentowną kopalnią. A był to czas, w
którym powoli zaczęły uwidaczniać się problemy Holdingu. Brak
jasnej strategii, skoordynowania
działań pomiędzy kopalniami,
coraz większe zapuszczenia inwestycyjne skutkowały pogarszającą się sytuacją spółki. Holding miał jednak wtedy „Wujek”,
kopalnię, która ciągnęła za uszy
całą spółkę, dzięki której zarząd
KHW mógł się chwalić zyskiem.

„Wujek” bez ścian

Kuraka jednak już nie ma na
stanowisku dyrektora, odszedł pod
koniec ubiegłego roku, dość nieoczekiwanie, faktyczne powody jego
odejścia (oficjalnie zrezygnował
przechodząc na emeryturę) nie są
do końca jasne. Padają insynuacje,
iż to jego osobiście kierownictwo
spółki oskarża za fatalną sytuację
kopalni, która ubiegły rok zamknęła kilkudziesięciomilionową stratą.
Nie brakuje jednak głosów - są one
bardzo liczne - iż sam jeden facet,
notabene całkiem niezły fachowiec,
nie był w stanie uniknąć katastro-

fy. Bo i jak mógł, skoro kopalnia w
ubiegłym roku wykonała jedynie
nieco ponad 800 m przodków! Kopalnia nie miała kim zrobić więcej,
bo firmy zewnętrzne nie garną się
do współpracy z zadłużonym na
potęgę Holdingiem.
Przysłowiowym
gwoździem
do trumny dla „Wujka” był podziemny pożar, który w styczniu
wyłączył z eksploatacji dwie ważne
ściany wydobywcze. Ruch „Wujek”
pozostał na dziś z dwoma niewielkim ścianami, które lada chwila
zakończą bieg i praktycznie do
września „Wujek” pozostanie bez
węgla, bo dopiero wtedy ma ruszyć
nowa ściana, dodajmy - jedna ściana. Nie lepiej sytuacja wygląda na
„Śląsku”, gdzie obecnie prowadzona jest eksploatacja również tylko
z jednej ściany. Ruch „Śląsk” wciąż
leczy rany po katastrofie z 2009
r., w której zginęło jak pamiętamy
20 górników. Wypadek ten sparaliżował na długi czas „Śląsk”,
który obecnie według zamierzeń
kierownictwa spółki ma przejąć
dużą część zadań wydobywczych z
„Wujka”.
- Obecnie sytuacja kopalni jest
taka, że o ile w 2005 roku przyłączenie „Śląska” do „Wujka” było
jedyną drogą uratowania miejsc
pracy w rudzkiej części kopalni, o
tyle dzisiaj dalsze istnienie kopalni zależy od zgodnej pracy obu ruchów. Inaczej mówiąc, nie można
mówić o dalszym funkcjonowaniu
kopalni bez jednego lub drugiego
ruchu. Najważniejsze, że mamy
światełko w tunelu do odzyskania
dawnej znakomitej pozycji kopalni. Jestem przekonany, że wspólnie
wykorzystamy tę szansę – pociesza załogę nowy dyrektor kopalni
Adam Zelek.

Droga podsadzka

„Śląsk” ma bowiem to czego nie
ma „Wujek” – możliwość prowadzenia eksploatacji na zawał. Ruch
„Wujek” jest praktycznie jednym z
ostatnich miejsc w polskim górnictwie węglowym, gdzie wydobycie
prowadzone jest przy pomocy tzw.
podsadzki, czyli wypełnianiem
pustych miejsc po eksploatacji. To
bardzo kosztowna technika wymagająca dużej ilości piasku i drewna.
- Nastąpił skokowy wzrost cen
materiałów - dostawcy piasku w
złożonych nam ofertach zaproponowali kilkukrotny wzrost ceny;
rozmowy w tej sprawie trwają.
Drewno, potrzebne przy pracach
podsadzkowych, w ciągu ostatnich
dwóch lat podrożało dwukrotnie
– przyznał w jednym z wywiadów
prasowych Roman Łój, prezes
KHW.
Holding zaopatruje się w piasek
u dwóch dostawców: DB Schenker,
do której należy kopalnia piasku
Szczakowa i CTL Maczki-Bór, która
jest właścicielem sosnowieckiej kopalnia piasku Maczki-Bór.
Ta ostatnia, CTL Maczki-Bór
współpracowała z KHW w oparciu
o długoterminową umowę obejmującą lata 2003-2012. Jednak
z upływem każdego roku i spadkiem zapotrzebowania na piasek
podsadzkowy ze strony górnictwa
sprzedaż surowca stawała się coraz
mniej opłacalna.
- Nowe warunki, jakie zaproponowaliśmy są odzwierciedleniem
realnych kosztów, jakie ponosi
dzisiaj nasze przedsiębiorstwo,
zważywszy na to, że obecnie infrastrukturę górniczą, kolejową oraz
niezbędne inwestycje w udostępnienie nowych złóż i wydobycie
piasku podsadzkowego dedykuje-

my w części praktycznie tylko dla
Kopalni Wujek – tłumaczy Marian
Majcher, prezes CTL Maczki-Bór
SA.
Podobnie sprawę tłumaczą
przedstawiciele spółki DB Schenker wskazując jednocześnie na
dość niezrozumiałe działania ze
strony KHW.
- Naszym zdaniem bardzo
dziwnym podejściem jest ogłaszanie kolejnych przetargów , sprawdzanie cen ofertowych i następnie
w zależności od spełnienia oczekiwań - unieważniania postępowania – tłumaczy Marta Koch z działu komunikacji DB Schenker Rail
Polska SA.
Przedstawiciele zarządu KHW
zapewniają, że rozmowy z dostawcami piasku trwają, jak i poszukiwania kolejnych dostawców, ale
należy zwrócić uwagę na fakt, iż
wymienione firmy oprócz dostawy
piasku są także właścicielami torów idących do kopalni, co stawia
ich w uprzywilejowanej sytuacji
wobec potencjalnej konkurencji.
Trudno bowiem wyobrazić sobie
sytuację, iż ponad 4 tys. metrów
sześciennych piasku, jakie każdego
miesiąca zużywał „Wujek” będzie
teraz trafiało do kopalni na samochodach ciężarowych.

Jaka będzie naprawa?

Oczywiście, można by się zastanowić czy zarząd Holdingu nie powinien już dawno przygotować się
na taką sytuację, bo pewnie gdyby
tak było, można by te sprawy inaczej poukładać. Zabrakło wyobraźni, nie pierwszy zresztą raz. Abstrahując całkiem, gdyby sytuacja
spółki była dziś zupełnie inna, gdyby Holding miał środki na inwestycje, także sytuacja „Wujka” byłaby

inna, można by wówczas pomyśleć
nad tym, by zejść z czasem na niższe pokłady, gdzie możliwa byłaby
eksploatacja węgla na zawał. Dziś
to jednak zwykłe gdybanie, wobec
trudności z jakimi zmaga się Holding. Trzeba zmierzyć się z rzeczywistością.
Wprawdzie los „Wujka” nie
został jeszcze przesądzony, bo do
końca marca mają trwać prace zespołu przygotowującego program
naprawczy dla „Wujka”, ale wiele
już dziś wskazuje, że ruch „Wujek”
będzie powoli wygaszany. Coraz
częściej słychać o tym, iż część ludzi trafi na „Śląsk”, niektóre partie
„wujkowego” węgla może zaś eksploatować kopalnia „Murcki-Staszic”, a pozostała część załogi „Wujka” liczącej dziś ponad 2,5 tys. osób
trafi (albo i nie) do pozostałych
dwóch kopalń KHW.
- Dopuszczam możliwość zamknięcia ruchu Wujek, jeżeli
wszechstronne analizy potwierdzą
jego trwałą nierentowność – sam
zresztą przyznał prezes KHW, w
cytowanym już wywiadzie.
I nie było to pierwsza sugestia
dotycząca przyszłości katowickiej
kopalni, gdyż już kilka tygodni
temu podczas spotkania ze związkowcami z „Wujka” prezes KHW
stwierdził wprost: „Nie macie już
Krzyża, a chcecie mieć kopalnię?”
Dał w ten sposób jasno do zrozumienia, że względy polityczne nie
będą odgrywać roli przy decyzjach
dotyczących „Wujka”. Nie wszyscy
może wiedzą o tym, iż w październiku ub. roku KHW przekazał katowickiemu samorządowi plac na
którym znajduje się Pomnik górników zamordowanych w 1981 r.
Jacek Srokowski
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„BIELSZOWICE” Zwalczanie skutków pożaru

Trzeba wszystko dograć

Pożar, który strawił pomost transportowy w kopalni „Bielszowice” spowodował wiele trudności organizacyjnych. Jednak dzięki wspólnym działaniom dyrekcji i związków zawodowych, zwłaszcza „Solidarności” udało się wiele problemów opanować.
- Niestety potwierdzają się
wszystkie nasze przypuszczenia,
że powodem tego pożaru były niezgodne z regulacjami prawnymi
prace spawalnicze wykonywane na
zmianie B” - powiedział dziennikarzom wiceprezes Marek Uszko.
Obecnie trwa śledztwo policji i
prokuratury oraz wewnętrzne postępowanie, w których badane są
okoliczności i przyczyny powstania
pożaru. Pełna odpowiedź na temat
tego, co się stało, powinna być znana za kilka tygodni.
Przypomnijmy, do pożaru doszło wieczorem w sobotę 18 lutego.
W jego gaszeniu brały udział 23
jednostki straży pożarnej z Rudy
Śląskiej, a także okolicznych miast.

Strażacy zdołali obronić sąsiedni
budynek nadszybia. Podczas akcji
na ok. dwie godziny ewakuowano
ok. 330 osób mieszkających w budynkach stojących przy kopalni.
Straty w majątku kopalni po
pożarze oszacowano na 800 tys. zł.
Gorzej, że kopalnia musiała ograniczyć produkcję o ok. 30 proc. Obecnie wydobywa ok. 6 tys. ton węgla
dziennie, zanim doszło do pożaru 8,5 tys. ton. Dlatego część górników
została przeniesiona tymczasowo
do trzech innych kopalń KW.
- Dyrekcja kopalni „Bielszowice”, po przeprowadzeniu rozmów
z dyrekcjami KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Pokój” i KWK „Knurów-Szczygłowice” i w porozumie-

W Kompanii się dogadali!
Związkowcom z Kompanii Węglowej SA i Zarządowi Spółki udało się ustalić
wysokość wskaźnika wzrostu płac na rok bieżący. Porozumienie podpisane w
czwartek, 16 lutego, gwarantuje przyrost przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 7,2 procent. Deputat węglowy dla pracowników wydawany będzie tak
jak dotychczas: w ekwiwalencie pieniężnym lub w naturze.
Porozumienie płacowe zaakceptowały wszystkie organizacje związkowe
działające na szczeblu Spółki, aneks
określający szczegóły związane z realizacją deputatu - dziesięć z dwunastu
kompanijnych związków zawodowych.
7,2-procentowy wskaźnik, pozwalający podwyższyć średnią płacę w
skali Kompanii do wysokości 6674,76
zł, został podzielony na trzy elementy.
Niemal 3 procent wzrostu zostanie
przeznaczone bezpośrednio na wynagrodzenia.
Kolejne 3,5 procent pozwoli ujednolicić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy we wszystkich kopalniach i zakładach należących
do Kompanii. Tak jak informowaliśmy
przed kilkoma dniami, wartość deputatu ustalono na 618 zł za tonę węgla.
Uzgodniono też, że od tego roku
wszyscy pracownicy KW będą uprawnieni do węgla typu „orzech”. 0,9 procent wskaźnika pozwoli zrekompensować zmianę zasad realizacji deputatu w
naturze tym pracownikom, którzy dotychczas otrzymywali węgiel innego

sortymentu (o wyższej wartości), co
wynikało z zapisów układowych pochodzących sprzed połączenia kilku spółek
węglowych w Kompanię Węglową SA.
Kolejne rozmowy płacowe odbędą
się najprawdopodobniej w lipcu, po
przeanalizowaniu wyników Spółki za
pierwsze półrocze i prognoz na drugie
półrocze 2012 roku. Zostanie wtedy
poruszona kwestia wskaźnika przyrostu płac, ale również nagrody z zysku
dla pracowników za rok 2011, o wypłatę której związkowcy wystąpili pod
koniec grudnia.
Jarosław Grzesik szef górniczej
Solidarności podkreśla, że porozumienie nie oznacza zamknięcia drogi do
dalszych podwyżek płac w tym roku.
- Wzorem roku ubiegłego w lipcu wrócimy do rozmów płacowych. Ponownie przeanalizujemy kondycję finansową spółki po pierwszym półroczu
oraz prognozy na następne miesiące
i w zależności od wyników tej analizy
przedstawimy swoje postulaty - dodaje Jarosław Grzesik.
mj

niu ze związkami zawodowymi,
zdecydowała o alokacji pracowników do tych zakładów. Dyrektorzy
trzech kopalń zgodzili się na czasowe przyjęcie około 350 górników
– opowiada Grzegorz Kuźnicki, szef
„Solidarności” w KWK „Bielszowice”, który od początku aktywnie
uczestniczył w rozmowach.
Największa grupa pracowników,
złożona z oddziału wydobywczego i
przygotowawczego trafiła do KWK
„Knurów-Szczygłowice”, gdzie pracownicy dowożeni są autobusami
w ubraniach roboczych. Z kolei pracownikom przeniesionym do kopalń
ościennych, zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej, zostały przydzielone
miejsce w łaźni i dojeżdżają do nich
we własnym zakresie.
- Nie dopuszczamy sytuacji, w
której nasi górnicy pójdą do ścian,
a pracownicy tamtych kopalń do
prac porządkowych lub na odwrót.
Trzeba to wszystko dograć na poziomie dyrekcji kopalń oraz związków zawodowych i porozumieć się,
tak żeby nikt nie był poszkodowany

- zarówno pracownicy przeniesieni, jak i górnicy z zakładów, gdzie
tymczasowo trafią nasze oddziały
– uważa Kuźnicki.
Podobny pogląd wyraża Krzysztof Leśniowski, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”.
- Przeniesienie całego oddziału
wydobywczego z „Bielszowic” do
„Knurowa” nie jest dla nas wymarzoną sytuacją. Za dwa tygodnie
ścianę, gdzie trafią rudzcy górnicy,
miał przejąć jeden z naszych oddziałów. Strona związkowa trzyma
jednak rękę na pulsie. Jesteśmy już
po uzgodnieniach z dyrektorem
kopalni Aleksandrem Wardasem
odnośnie najbliższej przyszłości
naszych oddziałów wydobywczych.
Są przygotowywane fronty robót,
inne ściany też muszą dojechać do
końca, pracy nie powinno zabraknąć - mówi Leśniowski.
- Tak czy inaczej, nawet z powodu nadzwyczajnej sytuacji, jaka się
przydarzyła i jakiej nikomu nie życzę,

żaden górnik nie może finansowo
stracić. Rozumiemy trudną sytuację
kolegów i podchodzimy do niej ze zrozumieniem. Możemy im tylko współczuć, bo nie wiadomo, czy w przyszłości podobna tragedia nie spotka nas.
Mieliśmy, zresztą, katastrofę szybu
w „Szczygłowicach” przed kilkoma
laty. Przyjęcie górników z kopalni
„Bielszowice” to inicjatywa dyrektora
do spraw produkcji KWK „KnurówSzczygłowice” Rolanda Bobka. Teraz
musimy uzgodnić taki podział robót,
by nie powodować animozji między
ludźmi. Cieszy natomiast, że przychodzą do nas chłopcy z „przygotówek”. Ich obecność pozwoli nadrobić
dotychczasowe zaległości w zakresie
robót przygotowawczych - przyznaje
przewodniczący NSZZ „Solidarność”
z knurowskiej kopalni.
Jak szacują przedstawiciele
Kompanii Węglowej odbudowa odstawy w „Bielszowicach”, przynajmniej w stopniu użytecznym może
potrwać kilka tygodni.
jac, mj

KW SA Zmiany w deputatach węglowych

Emeryci i renciści po nowemu
Mimo sprzeciwu kompanijnej „Solidarności” i trzech innych organizacji związkowych, Zarząd Kompanii Węglowej SA
przyjął uchwałę zmieniającą zasady wydawania deputatu węglowego emerytom i rencistom.
Zmiany w sposobie wydawania deputatu węglowego wspomnianej grupie
polegają zasadniczo na dwóch sprawach. Pierwsza polega na możliwości
zamiany węgla w naturze w ilości przysługującej dotychczas: 2,5 lub 3 tony
na inny rodzaj sortymentu węglowego,
a dodajmy, że obowiązującym dla całej spółki sortymentem był orzech II,
wyjątek stanowili byli pracownicy Nadwiślańskiej Spółki Węglowej, którzy
pobierali deputat w kostce (z uwagi na
słabsze parametry jakościowe).
Zamiana orzecha na np. groszek będzie wyglądała w ten sposób, iż nastąpi
przeliczenie wartości orzecha, według
ceny na wadze, na groszek, według jego
ceny w tym samym dniu. Jeśli groszek
będzie tańszy od orzecha, emeryt dostanie fizycznie więcej węgla.

Druga zmiana polega na możliwości zamiany talonów na gotówkę.
Do 31 marca osoby zainteresowane
pobieraniem ekwiwalentu pieniężnego
dostaną przelewy na konta bankowe,
co miejmy nadzieję, że pozwoli wyeliminować „gangsterski” skup talonów
spod kopalń.
Mimo korzystnych na ogół zmian,
tylko część organizacji związkowych
zaakceptowała propozycję pracodawcy. Cztery związki, w tym NSZZ „Solidarność”, dokument odrzuciły.
Spór dotyczył uprawnień byłych
pracowników kopalń, które wchodziły
w skład Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA, a dziś należą do Kompanii. Porozumienie z 2004 roku gwarantuje, że
będą oni otrzymywać deputat w sortymencie „kostka”. Takie rozwiązanie ma

obejmować nadal dotychczasowych
emerytów z kopalń „nadwiślańskich”.
Ci, którzy na emeryturę dopiero przejdą, będą mieli prawo do deputatu w
sortymencie „orzech” (lub ekwiwalentu pieniężnego wyliczanego na bazie
tego sortymentu) o mniejszej wartości,
co stawia tę grupę w niekorzystnej sytuacji.
- Uważamy, że jest to nierówne
traktowanie pracowników, w tym przypadku - emerytów. Domagaliśmy się
utrzymania dotychczasowych zasad,
jednak Zarząd Kompanii nie wziął naszego zdania pod uwagę, dlatego porozumienia nie podpisaliśmy - tłumaczy
wiceprzewodniczący kompanijnej „S” i
uczestnik rozmów Stanisław Kłysz. jac
mj
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KOMPANIA WĘGLOWA oficjalna prezentacja strategii spółki

Lokomotywa nabiera tempa

Kompania Węglowa zaprezentowała długo zapowiadaną strategię firmy do roku 2015 (z perspektywą do 2020). Strategia
zorientowana będzie wokół trzech linii biznesowych: węgiel, energetyka, ochrona środowiska. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie w osiągnięciu zaplanowanych celów, można już dziś zaryzykować twierdzeniem, iż Kompania Węglowa już wkrótce
stanie się lokomotywą polskiej gospodarki.
O założeniach nowej strategii największego producenta węgla
kamiennego w Europie opinia publiczna dowiadywała się już od dłuższego czasu, więc nikogo nie zaskoczyła informacja o zamiarze budowy
elektrowni. Dziś już jednak wiemy,
że spośród pięciu firm, Kompania
Węglowa na tzw. krótkiej liście pozostawiła dwa koncerny azjatyckie (oby
jednym z nich nie był chiński Covec,
który popłynął przy autostradzie A2).
Kompania z jednym z nich zamierza
wybudować elektrownię węglową o
sprawności energetycznej wynoszącej 45 proc. Prąd z nowej elektrowni
powinien popłynąć w 2018 roku. Będzie to elektrownia z jednym blokiem
o mocy ok. 900 megawatów. Roczne
zużycie węgla przez tę elektrownię
ma wynieść 2,5-3,5 mln ton. Kompania miałaby 47-49 proc. udziałów w
tym przedsięwzięciu.
Jednak biznes energetyczny, jak
i ten związany z ochroną środowiska (na odpadach produkcyjnych też
dziś można nieźle zarabiać, a jeśli
nie to przynajmniej zagospodarowując je w odpowiedni sposób można budować pozytywny wizerunek
czego przykładem może być woda
pitna z Ziemowita, żartobliwie nazywana już Ziemowiczanką) będzie
stanowił uzupełnienie podstawowej
działalności węglowej.
A w tym obszarze mamy wiele bardzo pozytywnych zmian. Po
pierwsze, Kompania Węglowa zamierza zwiększać wydobycie węgla.
W latach 2013-14 wydobycie ma nieznacznie wzrosnąć - nastąpi stabilizacja wydobycia z lekką tendencją

zwyżkową. Wydobycie ma rosnąć: od
39 mln 300 tys. ton w 2012 roku do
poziomu 43 mln ton w roku 2020.
Podczas konferencji prezentowany był wykres pokazujący zależności pomiędzy wzrostem wydobycia a kosztem jednostkowym. Kiedy
linia wzrostu produkcyjnego biegła
do góry, ta druga spadała wyrżnie
w dół. Opierając się na obecnych
cenach koszt jednostkowy spadał
sukcesywnie z obecnych 285,71 zł/t
do 268,91 zł/t, kiedy spółka osiągnie
maksimum wydobywcze.
To wyraźna zmiana w sposobie
myślenia, jaką prezentowały ostatnie zarządy Kompanii, które uważały, że dla dobra firma trzeba dusić
wydobycie (sic!). Tymczasem najlepsi w tej branży, jak np. lubelska
„Bogdanka” swoją rentowność osiągają właśnie dzięki zwiększaniu wydobycia i tym samym zmniejszania
kosztu jednostkowego. I pomyśleć,
że trzeba było kobiety na stanowisku prezesa, by ta oczywistość stała
się w Kompanii oczywista. A może
po prostu prezes Joanna StrzelecŁobodzińska „ma większe jaja” niż
jej poprzednicy razem wzięci.
Wzrostowi wydobycia rzecz jasna towarzyszyć będzie wzrost nakładów inwestycyjnych, które obecnie
wynoszą przeszło 800 mln zł rocznie, w roku 2020 będzie to 1,3-1,4
mld zł. I co jeszcze warto podkreślić, wzrostowi wydobycia towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia pod
ziemią. Docelowo ok. 3 tys. osób ma
zostać przyjętych do kopalń KW do
końca tego roku. W 2020 roku w
Kompanii Węglowej ma być zatrud-

nionych ok. 62 tys. osób.
Zmiana jakościowa dotyczy także
organizacji przedsiębiorstwa. Podstawowe założenie jest takie, by przenieść
większe uprawnienia i kompetencje do
kopalń węgla kamiennego z wyodrębnioną sferą zarządczą centrali KW SA.
Jak już wiadomo, od 2 stycznia 2012
roku działa ona w nowej strukturze
organizacyjnej po tym, jak zlikwidowano szczebel pośredni, czyli centra
wydobywcze. Obecnie Kompania podejmuje działania centralizacyjne w
zakresie logistyki zaopatrzenia. Tworzone też jest centrum usług księgowych, które ma zacząć funkcjonować
jeszcze w tym roku.
W efekcie tych działań w roku
2020 Kompania Węglowa będzie
wydobywać 10 procent węgla więcej niż obecnie, zatrudniać 6,8 procent więcej ludzi pod ziemią, średnia rentowność kapitału wyniesie
co najmniej 15 procent, natomiast
wskaźnik EBITDA określający zysk
przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz
amortyzacji, wyniesie w każdym
roku średnio co najmniej 5,0 proc.
Zważywszy, że w 2015 r. spółka
pozbędzie się ostatnich długów po
pięciu spółkach węglowych to zapowiadany na 2014 r. debiut giełdowy
Kompanii (miejmy nadzieję, że mądrzej przeprowadzony niż np. JSW)
może okazać się wydarzeniem nie tyle
ważnym na skalę lokalną, co na skalę światową, jeśli tylko po drodze nie
wydarzy się coś niespodziewanego.
Jacek Srokowski

RUDA ŚLĄSKA Powstanie zawodowa szkoła górnicza

Górnictwo z perspektywami
Ruda Śląska to dziś jedna z niewielu gmin na Śląsku, gdzie samorząd lokalny nie tylko nie utrudnia,
ale wręcz wspiera działalność górniczą. Potwierdza to ostatnia inicjatywa dotycząca powstania zawodowej szkoły górniczej.
- Wychodząc naprzeciw zarówno
potrzebom uczniów, jak i górnictwa,
chcemy rozwijać szkolnictwo górnicze

– powiedziała podczas konferencji prasowej 30 stycznia prezydent Grażyna
Dziedzic.

Nowa placówka powstanie w tworzonym Zespole Szkół. Uczniów w nowej placówce kształcić będzie dobrze
wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
– Będziemy kształtować w młodych ludziach nie tylko kulturę zawodową, ale
również dobrą, nieco zapomnianą już,
praktykę górniczą – zapewniała prezydent Dziedzic.
Z kolei Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes zarządu Kompanii Węglowej
podczas konferencji zapewniła, iż spółka
zagwarantuje absolwentom pracę, staże
zawodowe, a nawet stypendia.
Górnicza spółka gotowa jest zatrudniać rocznie około 500 absolwentów
rudzkich szkół ponadgimnazjalnych.
- Kompania Węglowa przyjęła nową
strategię, która zakłada zwiększenie
wydobycia i zatrudnienia - powiedziała

prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska.
– Rocznie przyjmujemy do pracy około
900 absolwentów szkół zawodowych
i techników o profilu górniczym. Potrzeby są jednak znacznie większe,
gdyż rocznie będziemy przyjmować do
pracy ponad 5 tysięcy osób. Dlatego
godne naśladowania jest zwiększenie
nabory do klas górniczych w Rudzie
Śląskiej. Absolwenci tych profilowanych klas są dla Kompanii niezwykle
potrzebni. Dziękuję pani prezydent za
podjęcie tej decyzji.
Ruda Śląska, to miasto, które nierozerwalnie związane jest z przemysłem górniczym , obecnie działają tu
4 kopalnie węgla kamiennego: „Pokój”,
„Halemba-Wirek”, „Bielszowice” oraz
„Wujek” Ruch „Śląsk” (ta ostatnia
należy do Katowickiego Holdingu Węglowego). Zasoby niektórych sięgają
70-100 lat.
W trakcie konferencji prasowej wielokrotnie zwracano uwagę na partnerskie kontakty miasta i Kompanii. Partnerskie nie oznaczają, że bez żadnych
warunków stawianych górnictwu.
Jako przykład podano pozytywna opinię dla planu ruchu obejmującą
zgodę na eksploatację 11 ścian w kopalni „Pokój”. Miasto zgodę uzależniło
jednak od spełnienia w sumie 46 wa-

runków, które chronią interesy nie tylko właścicieli budynków, ale również
kładą nacisk na ochronę środowiska.
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydając decyzję
zatwierdzającą plan ruchu dla kopalni
„Pokój” na lata 2012 – 2014 uwzględnił
wszystkie warunki Prezydent Miasta
Ruda Śląska.
- Myślę, że w rozmowach z miastem
udaje nam się znaleźć porozumienia
zarówno w sprawach ekonomicznych,
jak i społecznych – powiedziała prezes
Kompanii Węglowej. – Przecież w kopalniach pracuje ok. 6300 mieszkańców Rudy Śląskiej. Nasza współpraca
to nie tylko potrzeba, ale konieczność,
co może tylko owocować kolejnymi
wspólnymi przedsięwzięciami.
Pomimo sprzeczności interesów
górnictwa z interesami części użytkowników powierzchni, władze Rudy
Śląskiej dostrzegają wręcz konieczność wzajemnego współistnienia.
– Widzimy, że możliwe jest wypracowanie swoistego kompromisu dla
prowadzenia dalszej eksploatacji górniczej przy jednoczesnym uwzględnieniu
ochrony obiektów usytuowanych na
powierzchni oraz infrastruktury – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.
jac
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SEP: Konkursy na najlepszą i najbezpieczniejszą kopalnię

„Budryk” najlepszy,
„Pokój” najbezpieczniejszy
Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia „Budryk” zwyciężyła w dorocznym konkursie
na Kopalnię Roku, zaś najbezpieczniejszą kopalnią ubiegłego roku okazała się rudzka kopalnia „Pokój”. Laureatów konkursów poznaliśmy 23 lutego podczas XXI edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.
Dotychczas najwięcej laurów
w konkursie kopalni roku zbierała
lubelska „Bogdanka”, jednak Z powodu braku danych w konkursie
nie uwzględniono kopalni z Lubelszczyzny, podobnie jak Południowego Koncernu Węglowego.
Szkoła jest też głównym organizatorem konkursu, obok Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
i Fundacji „Bezpieczne Górnictwo”
im. prof. Wacława Cybulskiego.
Głównym kryterium w konkursie są wskaźniki obrazujące wydajność, rentowność, wielkość przychodów. W roku 2011 wydobycie
KWK „Budryk” sięgnęło 3,3 miliona
ton węgla, a chodników wydrążono
ponad 15,5 kilometra. Tuż za nią
uplasowała się kopalnia „Ziemowit”,
a dalej KWK „Bolesław Śmiały”.
Oprócz nagrody głównej Budryk zajął również trzecie miejsce
w kategorii „największy postęp w
roku 2011”. W tej kategorii nagrody
otrzymały: „Brzeszcze”, „Wieczorek” oraz - ex aequo – „HalembaWirek” i wspomniany „Budryk”.
- Jestem bardzo dumny z obu

wyróżnień, które odbieram w imieniu wszystkich pracowników kopalni Budryk, bo to głównie dzięki
ich ciężkiej pracy możemy powiedzieć, że pracujemy w najlepszej
kopalni w Polsce - zaznaczył Piotr
Chmiel, dyrektor „Budryka” podczas uroczystej gali, która odbyła
się w Krakowie.

Bezpieczną kopalnią 2011
roku obwołano kopalnię „Pokój”.
Drugie miejsce kapituła przyznała - ex aequo - Bolesławowi
Śmiałemu i ZG Piekary. Trzecie
- także ex aequo - kopalni Kazimierz-Juliusz i ZG Siltech. W
kategorii „kopalnie rud miedzi”
w roku 2011, Kapituła Konkursu

już po raz ósmy nie przyznała wyróżnienia, z uwagi na zaistniałe
wypadki śmiertelne.
Głównym kryterium wyłaniania laureatów konkursu „Bezpieczna kopalnia” jest brak wypadków
śmiertelnych i ciężkich w ostatnich
trzech latach. Kolejnymi czynnikami są: liczba wypadków lekkich w
poprzednim roku, liczba kolejnych
dni bez wypadku, liczba załogi ogółem, w tym pod ziemią oraz wielkość wydobycia w tysiącach ton na
dobę.
- Bezpieczeństwo w pracy nie
jest kwestią szczęśliwego zbiegu
okoliczności. Składa się na nie dobre zarządzanie i organizacja pracy oraz przestrzeganie przepisów
przez wszystkich pracowników.
Górnicy wiedzą, że wskaźniki bezpieczeństwa zależą w pewnej mierze także od warunków geologicznych, jakości maszyn i urządzeń
oraz zwykłego porządku - skomentował tegoroczne wyniki konkursu
prezes Urzędu Piotr Litwa.
jac

Za unijne pomysły zapłaci zwykły podatnik
Śląski europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej Bogdan Marcinkiewicz zapowiedział, że do udziału w przyszłorocznej edycji organizowanych
przez niego Europejskich Dni Węgla zostaną zaproszeni przedstawiciele Indii i Chin. Państwa te dynamicznie rozwijają energetykę opartą na zasobach własnych, tymczasem Unia Europejska chce karać Pakietem Klimatycznym kraje członkowskie wykorzystujące węgiel do produkcji energii. Z
parlamentarzystą rozmawiamy o Pakiecie, polityce klimatycznej Brukseli i działaniach polskiego rządu.
- Zapowiedział Pan, że do udziału
III Europejskich Dniach Węgla zostaną zaproszeni goście z Indii i Chin.
Jaka jest idea przyświecająca temu
zaproszeniu? Czy będzie to próba
przekonania Hindusów i Chińczyków,
by też zaczęli rezygnować z korzystania z własnych surowców, bo ociepla
nam się klimat, choć nikt dotąd nie
udowodnił, że to efekt działalności
człowieka?
- Nie chcemy nikogo przekonywać.
Wręcz przeciwnie. Zapraszamy ich do
Brukseli, bo chcemy się od nich czegoś
dowiedzieć, a być może nauczyć, że
to co oni robią jest po prostu mądre.
Chcemy podyskutować i usłyszeć ich
argumenty, którymi się kierują. Według
mnie, samoograniczanie się w korzystaniu z taniej energii opartej na węglu
i próba zastąpienia jej wiatrakami przy
wciąż rosnącym zaludnieniu, sięgającym już siedem miliardów ludzi, jest
po prostu nierealne. Trzeba oczywiście
budować nowoczesne elektrownie o
maksymalnej sprawności i rozwijać
czyste technologie, tak by weszły one
do powszechnego użycia za jakiś czas.
- Idea stawiania na nowoczesne
elektrownie węglowe, a nawet odna-

wialne źródła energii, może być perspektywiczna. Ale czy Unia koniecznie
powinna zmuszać kraje „na dorobku”,
takie jak Polska, do jak najszybszej
likwidacji starych elektrowni, a przy
tym setek tysięcy miejsc pracy w innych sektorach, zależnych od taniej
energii? I czy polski rząd powinien się
na takie propozycje Komisji Europejskiej godzić?
- Decyzja należała do polskiego
premiera i prezydenta w czasie, gdy
trwała procedura zatwierdzania rozwiązań zapisanych w Pakiecie Klimatycznym. Nie mogę podważać decyzji
osób sprawujących najwyższe funkcje
w państwie. Pakiet został przez nie
zaakceptowany i teraz trudno będzie
wywalczyć coś dobrego dla Polski, ale
nie opuszczamy rękawic. Obawiam się
jednak, że w ostateczności za unijne
pomysły zapłaci zwykły podatnik.
- Jeśli nie da się już renegocjować
Pakietu, to wróćmy jeszcze na chwilę
do ubiegłego półrocza i polskiej prezydencji w Radzie UE. Teraz unijne przewodnictwo przejęła Dania. Rząd duński
już na wstępie zadeklarował, że wśród
najważniejszych działań na najbliższe
miesiące znajdzie się promocja „zielo-



WUG

Liczba
wypadków maleje
W ostatnich dwóch latach liczba wypadków ogółem w górnictwie
zmalała o ponad 16 proc. – wynika z
danych Wyższego Urzędu Górniczego.
Zdaniem nadzoru górniczego jest to
efektem m.in. prewencji i poszukiwania nowych metod oddziaływania na
pracodawców i pracowników górnictwa. W 2010 i 2011 r. decyzjami prezesa WUG wprowadzono m. in. rejony
szczególnego nadzoru, zwiększona
została liczba kontroli na zmianach
nocnych oraz w okresach przedświątecznych, częściej niż w minionych
latach informowano opinię publiczną
o zatrzymywanych przez nadzór górniczy niebezpiecznie prowadzonych
robotach lub urządzeniach, uruchomiono telefon górniczego zaufania.
Rozpoczęto także prezentacje filmów
o wypadkach w górnictwie na kanale
WUG na YouTube (szerzej s. 10).

PROKURATURA

Kolejna afera
klejowa?
Po roku od wybuchu tzw. Afery
klejowej, mamy kolejną aferę klejową. Byli szefowie spółki Minova produkującej materiały dla górnictwa są
podejrzani o dawanie łapówek w kopalniach. A UOKiK szuka dowodów na
spisek - donosi „Gazeta Wyborcza”.
Rok temu ze stanowiskami prezesów pożegnali się m.in. ówcześnie
szefowie Kompanii Węglowej oraz
Katowickiego Holdingu Węglowego.
Wówczas chodziło o przyjmowanie
łapówek od firmy Emes Mining Service dostarczającej do kopalń specjalistyczne kleje. Dziś ABW i prokuratura
podejrzewają, że przedstawiciele konkurencyjnej firmy Minova Ekochem
mogli także zdobywać kontrakty na
dostawy produktów dla śląskich kopalń dzięki łapówkom. Według śledczych ma chodzić o kilkaset tysięcy
złotych łapówek, za które Minova
miała m.in. wygrywać przetargi. Równocześnie, według informacji dziennika, UOKiK podejrzewa, że producenci
klejów dla górnictwa zawiązali spisek
cenowy oraz dzielili się rynkiem. Pozostaje także otwarte pytanie, czy należy spodziewać się kolejnych zatrzymań w spółkach węglowych?

COIG

Górnicze IT
bliskie sprzedaży

nej” energii. Dlaczego tworzony przez
Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe rząd premiera Donalda
Tuska nie zapisał obrony lub przynajmniej „promocji” węgla kamiennego
wśród własnych priorytetów na czas
naszej prezydencji?
- Priorytety polskiej prezydencji
ustalali eksperci rządowi. Nie wiem,
dlaczego promocja energetyki węglowej nie znalazła się wśród tych priorytetów. Ale z drugiej strony poczekajmy

(fot. Marek Jurkowski, SG)
na to, co przyniesienie promowanie
„zielonej” energii przez Duńczyków, na
jakie przełoży się konkrety. Bo to, że
mówią o promocji, nie oznacza jeszcze
podjęcia jakichś szkodliwych dla Polski
decyzji. Na razie Polska zakończyła
swoją pierwszą prezydencję w Radzie
UE. Pamiętajmy, że podczas prezydencji nasz kraj reprezentował stanowisko
dwudziestu siedmiu państw członkowskich Unii. Teraz sytuacja się zmieni.
rozmawiał: Marek Jurkowski

Ministerstwo Skarbu Państwa
przyznało Wasco wyłączność negocjacyjną ws. zakupu akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa
(COIG). Oprócz Wasko oferty wiążące na zakup COIG złożyły wcześniej
Mennica Polska, spółka pracowników COIG i Węglokoks. Przedmiotem
podstawowej działalności COIG jest
świadczenie usług outsourcingowych
w zakresie rozwiązań informatycznych, tworzenie programów komputerowych, ich sprzedaż i serwisowanie. Głównym klientem COIG są firmy
górnicze, w dużym stopniu zależne od
usług tej firmy. W związku z planowaną sprzedażą COIG nie brakuje opinii,
iż należy spodziewać się znaczących
podwyżek cen usług informatycznych, niezbędnych dla prowadzenia
działalności górniczej, po wejściu do
COIG inwestora branżowego.



wydarzenia

Emerytury Podpisy za referendum w Sejmie

Co na to posłowie?

1,4 miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum na temat wieku emerytalnego trafiło 16 lutego do Sejmu. Delegacja NSZZ Solidarność wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą
przekazała je marszałek Sejmu Ewie Kopacz. Pytanie czy posłowie, zwłaszcza PO, wezmą to sobie
do serca i rozumu.

- Rozumiemy, że trzeba rozmawiać o systemie emerytalnym, ale
podnoszenie wieku emerytalnego
nie powinno być kwestią kluczową mówił podczas spotkania z marszałek przewodniczący związku. - Do
tematu systemu emerytalnego chcemy podejść kompleksowo. Chcemy
mówić o demografii, ale również o
dysproporcjach w płaceniu składek
na ubezpieczenie emerytalne czy
odmrożeniu środków z Funduszu
Pracy na aktywne formy zwalczania
bezrobocia - dodał Piotr Duda.
Ewa Kopacz przekonywała o
konieczności
przeprowadzenia
reformy i apelowała o rzeczową
dyskusję. Przewodniczący „S” odpowiedział, że związek chce rozmawiać i ma argumenty, a referendum
jest elementem debaty. - Takie ma-

sowe poparcie pokazuje, jak duży
opór społeczny budzą rządowe plany. W naszą akcję zaangażowały się
również inne związki i stowarzyszenia. Listy otrzymywaliśmy również od osób prywatnych. Ludzie
chcą uczestniczyć w dyskusji na ten
temat. Referendum da im tę możliwość - uważa szef „S”.
Przeliczone i spakowane podpisy przyjechały do Sejmu specjalnie
wynajętym autobusem. Kartony z
podpisami trafiły do biura podawczego Sejmu. Symboliczną jedną
paczkę przewodniczący przekazał
marszałek Sejmu. Podczas przekazywania podpisów szefowi „S” towarzyszyła delegacja pracowników
w strojach zawodowych, m. in. strażak, kolejarz, leśnik i ciepłownik.
Odwiedzą posłów

Pomimo tak wielkiego poparcia wniosku, zgodnie z ustawą o
referendum to posłowie (uchwałą
podjętą bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów)
ostatecznie zdecydują, czy referendum się odbędzie i jak będzie
brzmiało pytanie referendalne. Szef
„Solidarności” wysłał w tej sprawie
list do każdego z 460 posłów z apelem o przegłosowanie uchwały w
sprawie referendum.
- Najlepszym sposobem przekonania obywateli jest poważny
dialog, a najlepszym sposobem
sprawdzenia ich akceptacji jest referendum. Dlatego apeluję do Pana
o poważne potraktowanie naszego
wniosku i pilne jego procedowanie
na forum Sejmu. Proszę o rzetelny

SEJM Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Duda do posłów: Wynagrodzenie to nie zasiłek
Nie ma nic gorszego, bardziej poniżającego pracownika, niż niemożność utrzymania siebie i rodziny pomimo ciężkiej, uczciwej, trwającej cały miesiąc pracy! - mówił przewodniczący Solidarności Piotr Duda w Sejmie. W środę
15 lutego odbyło się pierwsze w tej kadencji Sejmu czytanie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przygotowany przez ekspertów „Solidarności” poparło ok. 350 tysięcy obywateli. W imieniu Komitetu
Inicjatywy Obywatelskiej projekt przedstawiał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr Duda.
- Płaca minimalna to nie jest wymysł
„Solidarności”. Już 230 lat temu Adam
Smith, guru współczesnych liberałów
mówił, że przeciętny robotnik powinien
zarobić za swoją ciężką pracę 2 razy
tyle, ile potrzebuje jego rodzina, aby
każdy był w stanie wychować 2 dzieci przypomniał Piotr Duda - I my tu dzisiaj
mówimy o wynagrodzeniu minimalnym.
Nie o zasiłku, ale wynagrodzeniu!
Jak wynika z wystąpienia przewodniczącego sytuacji nie poprawi aktualny

stan prawny. Uwzględnienie realnego
przyrostu PKB wprowadzone nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 1 lipca 2005 roku miało
zapewnić coroczną poprawę relacji pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem
a przeciętnym wynagrodzeniem, aż do
osiągnięcia 50 proc. a więc poziomu wynikającego ze standardów europejskich.
- Niestety podstawowy cel nowelizacji
z 2005 w praktyce jest niemożliwy do
osiągnięcia - stwierdził szef „S”. Tym-

czasem o podwyższeniu płacy minimalnej mówią nie tylko związki zawodowe.
O konieczności podwyższenia płacy minimalnej zwróciły się do rządu sejmowe
komisje ds. polityki społecznej i pracy.
W 2007 roku Międzyresortowy Zespół
do Spraw Opracowania Koncepcji Wysokości Minimalnego Wynagrodzenia
za Pracę (powołany Zarządzeniem nr
39 Prezesa Rady Ministrów) uznał, że
miernikiem standardu europejskiego
jest osiągnięcie przez minimalne wyna-

dialog i poparcie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie zachowania dotychczasowych
rozwiązań emerytalnych – napisał
Piotr Duda w liście do każdego z
posłów.
To jednak nie koniec akcji wywierania nacisku. W poniedziałek
27 lutego w całym kraju związkowcy
z „Solidarności” odwiedzą posłów w
ich biurach poselskich. – Zapytamy
o ich zdanie na temat podwyższenia
wieku emerytalnego. Zapytamy też,
jak zachowają się podczas głosowania wniosku w sprawie referendum.
Sprawozdanie z każdej wizyty znajdzie na specjalnej zakładce na stronie www.referendumemerytalne.pl.
Będziemy patrzeć uważnie posłom
na ręce – zapowiada Piotr Duda.
Szef związku ma też nadzieję, że
również sami wyborcy będą wywierali presję na posłów. – Zachęcam
wszystkich, którzy chcą referendum,
do odwiedzania biur poselskich, do
pisania w tej sprawie listów i e-maili.
Chodzi o masowy społeczny nacisk
na posłów i skrupulatne rozliczenie
ich z podjętych decyzji. To skuteczny sposób nacisku na parlamentarzystów. Trzeba z niego skorzystać
– mówi Piotr Duda.
„Solidarność” planuje ponadto
organizację manifestacji przed Sejmem w momencie, gdy na Wiejskiej
decydować się będą losy referendum. Oprócz tego na stronie www.
referendumemerytalne.pl pojawi
się specjalna zakładka, na której
będą na bieżąco monitorowane
zachowania posłów w sprawie referendum, a później także innych
ważnych sprawach społecznych.
Projekt ustawy nie przekonuje
Jednocześnie będą się odbywały
konsultacje przesłanego do związku projektu ustawy, która zakłada
wydłużenie wieku emerytalnego.
NSZZ „Solidarność” otrzymał już
projekt ustawy dotyczącej podwyżgrodzenie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Ustawa nie obciąży budżetu państwa.
Nie ma również, wbrew wielu rozpowszechnianym opiniom, wpływu wysokości minimalnego wynagrodzenia na wzrost
bezrobocia. Takie badania w 2007 roku na
zlecenie Sejmu przeprowadziła prof. Zofia
Jacukowicz. - Nie istnieje alternatywa:
niskie płace, albo bezrobocie. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wysokością
minimalnego wynagrodzenia, ani wysokością płacy przeciętnej a sytuacją na
rynku pracy. Brak jest korelacji pomiędzy
odsetkiem zatrudnionych a odsetkiem pobierających za minimalne wynagrodzenie
- mówił Piotr Duda.
Celem przygotowanego przez związek
obywatelskiego projektu jest stopniowe
podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w tempie zgodnym z tempem

szenia wieku emerytalnego. Zostało
30 dni na jego zaopiniowanie.
Projekt ustawy dotarł już do
Związku i został rozesłany do struktur regionalnych i branżowych.
Przedstawionej przez rząd ustawie,
przyjrzą się również eksperci Komisji Krajowej. – Po otrzymaniu
opinii z naszych struktur i omówieniu projektu w gronie ekspertów
wydamy ostateczną decyzję – mówi
Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK odpowiedzialny za dialog społeczny.
– Niestety już teraz mogę powiedzieć, że ustawodawca skupił
się jedynie na wydłużaniu wieku
emerytalnego. Brakuje natomiast
propozycji, które poprawiłby sytuację systemu ubezpieczeń społecznych znacznie szybciej. Na przykład
uzależnienie składek od faktycznie
osiąganych dochodów w przypadku
osób samozatrudnionych – dodaje
Nakonieczny.
Przesłany do konsultacji społecznych projekt zakłada podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn aż do 67
lat. Obecnie wiek ten wynosi 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Podnosząc wiek emerytalny od 1
stycznia 2013 r. o 1 miesiąc co cztery miesiące, poziom 67 lat zostałby
osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r.,
a dla kobiet w 2040 r. Nowe regulacje objęłyby kobiety urodzone po 31
grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.
Zdaniem projektodawców wydłużanie aktywności zawodowej
to konieczność, jeśli wysokość
świadczeń wypłacanych przyszłym
emerytom miałaby być zbliżona do
świadczeń wypłacanych obecnie.
Zagrożeniem dla przyszłości systemu emerytalnego są natomiast:
niekorzystna relacja między liczbą
osób aktywnych zawodowo a osobami pobierającymi świadczenia
emerytalne oraz coraz niższa liczba
urodzeń.
- Przedstawione uzasadnienie
nas nie przekonuje. Mamy obawy,
że wydłużenie wieku emerytalnego
nie będzie obojętne dla sytuacji demograficznej może ją nawet pogorszyć. Nie kwestionujemy faktu, że
sytuacja demograficzna jest trudna, dlatego chcemy rozmawiać o systemie emerytalnym kompleksowo.
Tymczasem ustawa nie przewiduje
żadnych działań na rynku pracy na
przykład poprawiających sytuację
osób starszych – stwierdza Henryk
Nakonieczny.
Jakub Michalski

wzrostu gospodarczego. Według NSZZ
„Solidarność” najniższe wynagrodzenie
nie powinno być zależne od bieżących
decyzji politycznych. Projekt wiąże je z
poziomem wzrostu PKB.
jm
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KGHM „Solidarność” przeciw kontrowersyjnemu podatkowi

Kosztowne miedziaki Tuska
Od 20 stycznia w KGHM Polska Miedź trwa pogotowie strajkowe ogłoszone przez Sekcję Krajową
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność, która protestuje w ten sposób przeciwko zbójeckiemu
podatkowi od miedzi i srebra.
Rząd Donalda Tuska jest zdeterminowany, by wprowadzić w
ekspresowym tempie podatek od
niektórych kopalin, który w rzeczywistości nie będzie przedmiotowym podatkiem od kopalin, tylko
podmiotowym. Dotyczyć będzie
naprawdę jednej spółki – KGHM.
Ekspresowa ustawa
Projekt ustawy wprowadzającej
nowy podatek został przyjęty przez
rząd 17 stycznia. 27 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie
rządowego projektu ustawy wprowadzającej podatek od niektórych
kopalin. Przepadł wniosek PiS o
jego odrzucenie. Projektem zajmuje się obecnie sejmowa komisja
finansów.
Sławomir Neumann, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji
Finansów Publicznych, cytowany
przez agencję Bloomberg, potwierdził, że podatek od kopalin może
wejść w życie 1 kwietnia.
Debata i głosowanie nad podatkiem od wydobycia miedzi i
srebra odbędzie się najwcześniej
29 lutego. Wicepremier i minister
gospodarki Waldemar Pawlak nie
ma wątpliwości, że projekt ustawy
zostanie przyjęty przez Sejm.
- Ze strony Ministerstwa
Gospodarki
zmodyfikowaliśmy
wstępne propozycje ministra finansów, ponieważ pierwszy projekt
wprowadzał tak skomplikowaną
funkcję potęgową, że rosłyby ceny
na miedź, a spadałyby przychody
firmy, więc trochę poprawiliśmy te
wzory - mówi Waldemar Pawlak.
I dodaje: - Potrzebny jest tu
zdrowy rozsądek, żeby, mówiąc
obrazowo, minister Rostowski był
syty i KGHM cały.
Projekt zakłada minimalną
stawkę podatkową w wysokości 0,5
proc. średniej ceny miedzi, a maksymalną na poziomie 16.000 zł/t.
Wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin uzależniona
będzie od trzech czynników, tj. od

wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są
notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi
oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.
Nie zarzynajmy kury…
Eksperci podatkowi i ekonomiści nie zostawiają suchej nitki na
projekcie. Nie kwestionują samego
opodatkowania kopalin, ale przestrzegają: nie zarzynajmy kury,
która może znosić złote jaja.
Paweł Puchalski analityk DM
BZWBK w rozmowie z Money.pl
zwraca uwagę, że stawka jest ewenementem na świecie: - W większości państw, w których podobna
danina funkcjonuje, rzadko kiedy
podatek przekracza 3 procent podkreśla Puchalski.
Wtóruje mu Tomasz Duda z
Ipopema Securities: - Podatek,
który będzie płacił KGHM jest zdecydowanie wyższy niż standardy
przyjęte na świecie. Poza tym, jego
konstrukcja jest niekorzystna dla
spółki, bo chociażby nie uwzględnia kosztów poszukiwań surowca
- zaznacza analityk.
Premier Donald Tusk nie ukrywa, że podatek to sposób na to,
by zyskiem firmy nie dzielić się z
inwestorami: - By uzyskać bezpośrednio pieniądze dla wszystkich
Polaków z tytułu działalności wydobywczej i przerobu, musielibyśmy wykorzystywać dywidendę,
co jest dość kosztownym z punktu
widzenia państwa polskiego sposobem pozyskiwania środków, bo
dywidenda oznacza konieczność
dzielenia się też z współwłaścicielami zagranicznymi - tłumaczył szef
rządu tuż po sejmowym expose.
Przypomnijmy, że Skarb Państwa ma jedynie niespełna 40 proc.
udziałów w KGHM Polska Miedź,
reszta należy – nie licząc akcji pracowniczych – do międzynarodowych instytucji finansowych.

Niby to nie głupie co mówi premier, tyle, że z idealnych założeń
może wyjść jedno wielkie g…
Ucierpi firma, ucierpi region
- To będzie ustawa, która będzie
drenowała najlepszą polską firmę,
niszczy polski zakład, jeden z niewielu, który dobrze funkcjonuje
na rynku. Jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta będzie to skutkowało
zwiększeniem liczby bezrobotnych,
będą miały kłopoty gminy. Rząd w
ogóle nie zwraca na to uwagi, tylko
za wszelką cenę, szukając pieniędzy do łatania budżetu, wprowadza
złe prawo - uważa wiceszefowa PiS
Beata Szydło.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarność” widząc
determinację rządu we wprowadzaniu zabójczego dla KGHM podatku
od miedzi i srebra za wszelką cenę,
ogłosiła pogotowie strajkowe. Sekcja przesyłała krytyczne, ale i merytoryczne opinie do projektu przygotowywanej przez rząd ustawy,
jednakże Ministerstwo Finansów,
które odpowiadało za przygotowania, nie odnosiło się do najbardziej
istotnych problemów i zadawanych
pytań, udzielając wymijających odpowiedzi.
Największym mankamentem
tej ustawy jest nie wzięcie pod uwagę kosztów produkcji. Wprowadzono system stopniowalnego podatku
opartego na cenie wydobytego surowca, ale nie bierze się pod uwagę
kosztów wydobycia. W przeszłości
KGHM miał już problemy z nierentownością produkcji, gdy cena
miedzi była znacznie niższa niż
obecnie. Nie można wykluczyć, że
w przyszłości ponownie dojdzie do
takiej sytuacji, a jest ona o wiele
bardziej prawdopodobna z tym podatkiem.
Kolejnym problemem, do którego nie odniósł się rząd Tuska,
jest płacenie podatku od produkcji
koncentratu. KGHM nie sprzedaje
koncentratu, lecz katody. Dlaczego
miałby płacić podatek od półpro-

duktu? Wygląda na to, że spółka
będzie zmuszona płacić podatek za
koncentrat ok. 50 dni przed otrzymaniem pieniędzy za sprzedane
katody!
Ministerstwo finansów wielokrotnie ogłaszało, że obniża stawki
podatku od wydobycia niektórych
kopalin, jednakże nawet ostateczna wersja jest zbyt rygorystyczna i
może doprowadzić spółkę do stagnacji w inwestycjach, a w konsekwencji do wzrostu bezrobocia w
regionie. Szacuje się, że może być
to nawet ok. 10 tys. osób, licząc nie
tylko zatrudnionych bezpośrednio
przy produkcji miedzi i srebra.
Podatek od miedzi i srebra w
takiej formie sprawi, że wydobycie
miedzi w ZG „Lubin” i wielu innych
rejonach stanie się nieopłacalne,
co w konsekwencji doprowadzi do
zamknięcia ZWR i Huty w Legnicy
oraz zniweczy plany inwestycyjne
eksploatacji nowych złóż w regionie. KGHM nie będzie zatrudniać
nowych pracowników, wręcz będzie zmuszony masowo zwalniać.
Podatek od miedzi i srebra obniży
wypracowany zysk, co w konsekwencji oznacza realny spadek zarobków poprzez znacznie mniejszą
nagrodę z zysków.
Przeciwni wprowadzeniu daniny Tuska (podatku od miedzi i
srebra) są samorządowcy Zagłębia
Miedziowego m.in. Lubina i Głogowa. Co ciekawe dołączyli do nich
marszałek województwa i radni sejmiku wojewódzkiego (a więc ludzie
z obozu rządzącego), którzy przyjęli specjalną uchwałę w tej sprawie
stwierdzając m.in., że: opłata może
spowodować obniżenie poziomu
inwestycji w regionie, a co za tym
idzie zwiększenie wskaźnika bezrobocia. KGHM każdego roku płaci
ogromny podatek CIT (od dochodów spółki) do kasy województwa.
W 2011r. KGHM odprowadził ponad 42% wszystkich podatków z
całego Dolnego Śląska!
- Jestem przerażony tym, co

Uciekać z Polski

Miedziowy koncern jest o krok od
przejęcia Quadry - kanadyjskiej
spółki zajmującej się wydobyciem
miedzi. To sposób na ucieczkę przed
kontrowersyjnym podatkiem od kopalin.
Złoża miedzi i innych minerałów
poza terytorium Polski nie będą objęte miedziowym haraczem. Przejęcie
Quadry sprawiłoby, że poza zasięgiem
fiskusa byłoby około 20 procent surowca wydobywanego przez KGHM.
Z danych za 2010 rok wynikało,
że koncern pozyskuje 425 tysięcy ton
miedzi rocznie. Zakup kanadyjskiej
spółki przyniósłby dodatkowo 101
tysięcy ton w każdym roku. Strategia
polskiego koncernu zakłada zwiększenie produkcji do 800 tysięcy rocznie i
stanie się piątą potęgą na świecie.
Można przyjąć założenie, że tak
dalej będzie wyglądał rozwój KGHM czyli ekspansja zagraniczna i stały, a
nawet lekko malejąco udział wydobycia ze złóż polskich. Powód jest prosty - koncern z „Lubina” jest jednym z
najdroższych wydobywców miedzi na
świecie. Jeśli do tego dojdzie podatek
do kopalin, rocznie kosztujący KGHM
około 2,2 miliarda złotych, to najnowsza strategia okazuje się być jedynym
słusznym wyjściem. Szkoda tylko, że
spółka nie może się rozwijać w Polsce, choćby w oparciu o bogate zasoby złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Ciekawe, czy tym sposobem
budżet Państwa zyska czy straci?
jac

się stanie z przemysłem, który
miał możliwość funkcjonowania
i rozwijania się jeszcze przez 30
lat. Z regionu, który jest kwitnący,
będziemy przypominali rejon wałbrzyski. Nie życzę nam, by to się
dokonało, ale nie rozumiem decyzji politycznych, które do tego prowadzą - powiedział przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarność” Józef
Czyczerski.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowała, by zaskarżyć
kontrowersyjną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, której losy
w Sejmie wydają się przesądzone.
Jacek Srokowski

wydarzenia
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„Jas-Mos” Dziesiąta rocznica katastrofy

Zapłonęły znicze

Dekadę temu, 6 lutego 2002 roku, w KWK „Jas-Mos” doszło
do tragedii: eksplozja pyłu węglowego zabiła dziesięciu górników. Było wśród nich sześciu członków NSZZ „Solidarność”.
Z inicjatywy Związku, przy wsparciu pozostałych organizacji działających w kopalni, zakładowa cechownia stała się
wczoraj miejscem uroczystości wspomnieniowej połączonej
z modlitwą za poległych kolegów. Przed figurką świętej Barbary zapłonęły znicze. Obchody miały charakter zamknięty
(bez udziału mediów).
Sześćset metrów pod ziemią
życie stracili: Wiesław Głowacki,
Ryszard Honisz, Andrzej Jurkiewicz, Kazimierz Knieżyk, Mirosław Kogut, Radosław Lis, Stanisław Mazur, Bogdan Różański
(wszyscy z oddziału GRP-2), Jacek
Gojny (oddział MD-2) i Andrzej
Chwołek (oddział ED-2). Pozostawili dziewięć wdów i dwadzieścioro sierot...
Wspomnienie tamtych wydarzeń rozpoczęło wspólne złożenie
kwiatów przed figurką świętej Barbary przez przedstawicieli strony
społecznej i dyrekcji KWK „JasMos”. Potem zapłonęły znicze, a
ksiądz Marek Szkudło, proboszcz
rzymskokatolickiej parafii pw.
Najświętszej Marii Panny Matki

Kościoła, poprowadził krótką modlitwę.
Uczestnikami
poniedziałkowych obchodów byli też przebywający w cechowni górnicy - oczekując zjazdu na dół, przyłączyli się do
uroczystości.
Zabrakło natomiast przedstawicieli Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). - To smutne,
bo koledzy, którzy zginęli, pracowali nie tylko dla siebie i swoich
rodzin, ale też wypracowywali zysk
całej firmy. Dzisiaj kierownictwo
o nich zapomniało - podsumowuje
Bogdan Koziński, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„S” KWK „Jas-Mos”.
mj

Damian pokonuje dzielnego Sebastiana

WUG Nowe filmy na kanale YouTube

Alkohol na szychcie

Choć wydaje się to nieprawdopodobne co roku zdarza się kilka
wypadków pod ziemią, których geneza ma bezpośredni związek z
alkoholem.

Damian Jonak, po dobrej walce, zastopował w ostatniej,
ósmej rundzie Sebastian Skrzypczyńskiego. Damian, jako
faworyt, od samego początku złapał swojego rywala potęż-

nym lewym sierpowym, po którym Sebastian wylądował na
deskach. Później walka toczyła naprzemienny rytm, aż do 8
rundy, gdzie Damian podkręcił tempo, zasypał swoimi sierpami Skrzypczyńskiego przy linach i do akcji wkroczył sędzia,
chyba słusznie poddając Sebastiana.
– Tak jak mówiłem przed walką, Sebastian to bardzo waleczny zawodnik i chciał pokazać się z jak najlepszej strony.
Wykazał się bardzo dużą odpornością na ciosy, bo po kilku
uderzeniach, które przyjął, byłem zdziwiony, że jeszcze trzyma się na nogach. Myślę, że za tą ambitną postawę Sebastianowi należą się duże brawa – podkreśla Damian Jonak.
W kwietniu Damian Jonak stoczy kolejną walkę w obronie pasów WBA Intercontinental oraz WBC Baltic. Już po raz
trzeci z rzędu pojedynek odbędzie się na Śląsku. Przeciwnik
Damiana nie jest jeszcze znany. Walka odbędzie się 14 lub 21
kwietnia, najprawdopodobniej w Zabrzu lub w Sosnowcu.
jm

Górnik w wyrobisku chwieje się, widać wyraźnie, że problem z utrzymaniem równowagi wynika ze spożycia
nadmiernej ilości alkoholu. Próbuje znaleźć miejsce, w którym mógłby dojść
do siebie. Znajduje w końcu takie miejsce. Niestety, na jego nieszczęście jest
to taśmociąg. Nieświadom zagrożenia
zasypia. Taśmociąg rusza, chwila moment, drzemka kończy się dramatem.
Przyczyna śmierci 32-letniego górnika:
uderzenie poszkodowanego przebywającego na dolnej taśmie, o wspornik poprzeczny bramki przenośnika, a następnie przepchnięcie przez ten wspornik i
wyrzucenie poza taśmę na spąg wyrobiska. W badanym alkoholu stwierdzono obecność 2,4 proc. alkoholu.
Zdarzenie to i kilka podobnych, jako
przestrogę zamieścił na swoim kanale
YouTube Wyższy Urząd Górniczy. Filmy
powstały we współpracy z Komagiem i
Jastrzębską Spółką Węglową.
- Staramy się o to, by co miesiąc
na kanale WUG na portalu YouTube pojawiła się nowa prezentacją, która ma
wyostrzyć uwagę na kwestie dotyczą-

ce bezpieczeństwa pracy w górnictwie.
W lutym dodaliśmy film pt. Alkohol w
pracy, który został przygotowany przez
Komag na zlecenie Jastrzębskiej Spółki
Węglowej we współpracy z nadzorem
górniczym – mówi Jolanta Talarczyk,
rzeczniczka WUG.
Od roku za pośrednictwem YouTube
WUG stara się zniechęcić górników do
ryzykownych zachowań podczas pracy.
Obecnie kanale nadzoru górniczego na
YouTube jest do obejrzenia 11 filmów.
- Przeważnie alkoholowe nieszczęście na szychcie jest syndromem dnia
poprzedniego. Kac doskwiera górnikom,
podobnie jak innym ludziom przez kilkadziesiąt godzin po spożyciu alkoholu.
Niestety zdarza się, że alkohol jest przemycany i spożywany podczas szychty
– informuje rzecznik WUG.
Jakie są skutki górniczej pracy z
promilami we krwi prezentują filmy, które można znaleźć pod adresem http://
www.youtube.com/WyzszyUrzadGorniczy.
jac

Jeden procent dla potrzebujących,
zamiast do budżetu państwa
Zbliża się 30 kwietnia, czas rozliczeń
z fiskusem. Od ośmiu lat jeden procent
odprowadzanego podatku dochodowego (PIT) można przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku
publicznego (OPP), dzięki czemu część
naszych pieniędzy nie trafi do budżetu
państwa, a zasili konkretną inicjatywę
charytatywną lub instytucję. Dwie z takich inicjatyw są zaprzyjaźnione z górniczą „Solidarnością” od lat: to związana z
Regionem Śląsko-Dąbrowskim „S” Fundacja im. Grzegorza Kolosy i stworzona
przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Fundacja im. Brata Alberta.
Fundacja im. Grzegorza Kolosy

Fundacja im. Grzegorza Kolosy
od ponad 15 lat finansuje wypoczynek dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem tych najuboższych. Z
pomocy Fundacji skorzystało już kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Aby przekazać
część swojego podatku na rzecz tej
organizacji należy wypełnić rubrykę
„Wniosek o przekazanie 1% podatku

należnego na rzecz organizacji pożytku
publicznego” w swoim zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37), wpisując:
- nazwę Organizacji Pożytku Publicznego - FUNDACJA IM. G. KOLOSY,
- numer Krajowego Rejestru Sądowego
- 0000111954,
- wyliczoną kwotę 1% należnego podatku.
Fundacja im. Brata Alberta

Fundacja im. Brata Alberta została
założona w 1987 roku przez śp. Zofię
Tetelowską, śp. Stanisława Pruszyńskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz wolontariuszy z Ruchu
„Wiara i Światło”. Obecnie prowadzi
30 placówek dla 1300 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Aby wesprzeć Fundację im. Brata Alberta należy
wpisać do odpowiednich rubryk w zeznaniu podatkowym:
- nazwę Organizacji Pożytku Publicznego
- FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA,
- numer Krajowego Rejestru Sądowego
- 0000028246,

- wyliczoną kwotę 1% należnego podatku.
Aby wesprzeć daną organizację,
należy wypełnić rubrykę „Wniosek o
przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego” w swoim zeznaniu podatkowym
(PIT-36 lub PIT-37), wpisując nazwę
danej Organizacji Pożytku Publicznego
(OPP), jej numer Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS) i wyliczoną kwotę 1%
należnego podatku.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich posiadających wiedzę o osobach
potrzebujących i instytucjach charytatywnych związanych z lokalnymi strukturami „Solidarności”, by informowali
nas o takich przypadkach poprzez komisje zakładowe Związku. Opublikujemy
informację na temat takich inicjatyw lub
osób w naszym serwisie internetowym
i na łamach miesięcznika Solidarność
Górnicza. Warunek jest jeden: organizacja charytatywna musi posiadać status
Organizacji Pożytku Publicznego.

4
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28 stycznia br. Istebna malownicza
miejscowość położona w Beskidach
przywitała uczestników wyjazdu cudowną pogodą oraz wspaniałymi warunkami
narciarskimi i nie tylko. Każdy z uczestników dostał darmowy karnet na cztery
godziny jazdy a znakomicie przygotowane trasy zachęcały do szusowania,
uczestnicy mieli do wyboru stoki w zależności od swoich umiejętności. Na koniec dzielni zjazdowcy zostali zaproszeni
na ciepły posiłek oraz grzańca.
Po trzech tygodniach dzielna drużyna z „Silesii” znów zawitała w Istebnej.
Atrakcją dwudniowego pobytu w Beskidach był kulig.
- Śniegu nie brakowało i napojów
które utrzymywały właściwą temperaturę organizmu! Dojechaliśmy kuligiem do
Jaworzynki, by po 2,5 godzinie wrócić
do Istebnej. Atmosfera była znakomita, a
atrakcji nie brakowało. Jedno jest pewne! Przytyliśmy za te dwa dni i to zdrowo!
– wspomina szef zakładowej „S” Dariusz
Dudek.

PG SILESIA Zimowe wyjazdy

Nie brakowało śniegu,
nie brakowało zabawy
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia w ostatnich
tygodniach zorganizowała dla swoich członków dwa atrakcyjne wyjazdy w Beskidy.

jac

Członkinie „S” u podnóża Tatr
Tradycją NSZZ „Solidarność” KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”
są wycieczki członkiń Związku organizowane w związku z Dniem Kobiet, które
wyparły tzw. Babski Comber. Do marcowego święta coraz bliżej, dlatego w miniony weekend kilkadziesiąt pań należących
do knurowskiej „S” udało się na Podhale.
U stóp najwyższych polskich gór bawiły
się i odpoczywały, odwiedziły też Zakopane, a w późny sobotni wieczór wróciły na
Górny Śląsk, odliczając już zapewne czas
do kolejnej wycieczki, która odbędzie się
dopiero za rok.
MJ
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Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Pierwsze
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literyKamila Stachowicz z Pszowa, Irena Zaręba z Bytomia, Józef Grochólski
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haseł w styczniowych krzyżówkach: „Cisza morska” oraz „Jancio Wodnik”.
Nagrody
wylosowali:
Gliwic.
Gratulujemy.
podstawie
definicji
należyNagrody
sąsiednich wyrazów są
prześlemy
pocztą.
uzupełnić jedną spółgłoską
I. W salaterce
leżą owoce.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
identyczne. Sposób wpisy-

CZEPKA

Wszystkie owoce, oprócz
dwóch to jabłka; wszystkie
owoce, oprócz dwóch to

SZKOTKA

7

A

B

C

D

E

F

G

wania par wyrazów jest taki,
jak to zostało zaznaczone
dla pierwszej pary: 1-A i 1-B.

3

5
5

8

i dopiero tak powstały nowy
wyraz wpisać do diagramu.
Np. „Ostre łajanie” - BURA,
dodajemy Z i wpisujemy
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„BOBREK-CENTRUM” Zabawa na ostatki

Żegnaj karczmo, witaj
biesiado!
Ostatnia taka Karczma
Kto uczestniczył w karczmach piwnych organizowanych przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”
w KWK „Bobrek-Centrum” ten wie,
że była to jedna z najważniejszych
imprez sezonu w środowisku górniczym. Ale wszystko wskazuje, że
koledzy z „Bobrka-Centrum” raz na
zawsze pożegnali się ze swoją karczmą, a wszystko przez niezwykle
udaną Biesiadę Piwną, jaka miała
miejsce w ostatnią sobotę karnawału.
Jarek Grzesik z kolegami z komisji postanowili, że w tym roku
złamią tradycję i zorganizują biesiadę, by pokazać swoim kobietom
na czym polega wspólne biesiadowanie przy kufelku piwa. A że kilkaset osób byłoby trudno pomieścić
– tak by jeszcze można było potańczyć, jak przystało na biesiadę – impreza odbyła się w chorzowskim
Kapeluszu w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku, który na
ten wieczór mógłby jeszcze zyskać
przymiotnik „Rozrywki”, bo zabawa była przednia. Zgromadzonych
uczestników biesiady w szampańskie humory wprowadził kabaret

(w tym sezonie)

W piątek, 27 stycznia, kilkuset gwarków należących
do śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” tłumnie wypełniło halę zabrskiego MOSiR-u i bawiło się na Regionalnej Karczmie Piwnej, tradycyjnie kończącej „karczemny” sezon. Wiodącym tematem konkursów podczas
tegorocznej imprezy był Dziki Zachód.
(fot. Marek Jurkowski, SG)

„Jestem” z Piekar Śląskich, których
skecze i zabawy wprowadzały momentami w spazmatyczny śmiech.
Wyśmienity potrawy i złoty trunek
dodawały energii uczestnikom biesiady, a było ona niezbędna, gdyż po
występach kabaretowych przyszedł
czas na zabawę taneczną, trwającą do porannych godzin. Już dziś
można zaryzykować twierdzenie,
że Panowie z „Bobrka-Centrum”
mogą zapomnieć o karczmie, Panie
nie pozwolą pewnie, by ominęła je
fantastyczna zabawa.
jac

