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Ostatni akcent 
Barbórki

Regionalna Karczma Piwna NSZZ „Solidar-
ność”, doroczna impreza związkowa kończąca 
sezon zabaw okołobarbórkowych, odbyła się w 
chorzowskiej hali „Kapelusz”. Kilkuset gwarków 
smakowało złocisty trunek, śpiewając przy tym 
i tocząc „odwieczną” rywalizację „ławy lewej” z 
„ławą prawą”. Hitem wieczoru był koncert Pawła 
Kukiza. Polecamy galerię zdjęć z tego wyda-
rzenia. Regionalna Karczma Piwna śląsko-dą-

browskiej 

„Solidarności” jest formą podziękowania dla na-
jaktywniejszych członków Związku - uczestni-
ków manifestacji, pikiet i zbiórek podpisów pod 
związkowymi inicjatywami ustawodawczymi. O 
ile podobne imprezy organizowane przez kopal-
niane struktury związkowe przeznaczone są dla 
samych górników, tutaj zaproszeni są przedsta-
wiciele wszystkich branż. Przy ławach zasiedli 
koksownicy, kolejarze, strażacy i ratownicy me-
dyczni, choć dominowali tradycyjnie - pracowni-
cy przemysłu wydobywczego.
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Jarosław
Grzesik
Drobny krok 
do przodu
W ZASADZIE dziś moglibyśmy przygo-
towywać się do strajku generalnego na 
Śląsku, gdyby nie gotowość rządu, a 
przynajmniej jednego z koalicjantów do 
rozmów ze stroną społeczną. Pod ko-
niec stycznia odbyły się rozmowy dele-
gacji rządowej, a ściślej wicepremiera  
Janusza Piechocińskiego z przedstawi-
cielami central związkowych, zrzeszo-
nych w Międzyzwiązkowym Komitecie 
Protestacyjno-Strajkowym. 

Podczas spotkania nasze argu-
menty spotkały się ze zrozumieniem 
wicepremiera, czego efektem jest po-
wstanie pięciu zespołów roboczych, 
które będą pracować nad problemami 
przedstawionymi w postulatach związ-
kowych. 

Piechociński zgodził się, że prob-
lem bezrobocia na Śląsku jest palący. 
Bezrobocie  w naszym regonie jest naj-
wyższe od ponad siedmiu lat. Już teraz 
liczba bezrobotnych przekracza 200 
tys. i wiele wskazuje, że liczba ta bę-
dzie wzrastać, jeśli rząd nie podejmie 
odpowiednich działań wzmacniających 
zagrożone sektory przemysłowe – mo-
toryzację, hutnictwo, koksownictwo, 
kolej, ale również górnictwo węgla ka-
miennego.

Mnie jako przedstawiciela górni-
czych związków zawodowych cieszą 
słowa wicepremiera na temat emery-
tur górniczych, który stwierdził: „Jeśli 
zmiany na konkretnych stanowiskach 
są potrzebne, to trzeba je zrobić przy 
maksymalnej aprobacie społecznej, a 
nie przeciwko ludziom”. 

Rozmowy i konstruktywne ich re-
zultaty oddaliły groźbę strajku. One też 
pokazały jasno, że naszym celem jest 
realizacja postulatów, a nie strajk dla 
strajku. 

Problem jednak w tym, iż rząd 
tworzą dwie partie polityczne, z któ-
rych mniej jednak do powiedzenia ma 
ta, którą reprezentuje Janusz Piecho-
ciński. Drugi koalicjant  na razie się 
nie wychyla, przygląda się sytuacji, a 
przede wszystkim reakcji opinii pub-
licznej - czy słupki popularności spa-
dają czy też wzrastają. Może premier 
Donald Tusk uzna, że po udanych dla 
niego negocjacjach na temat budżetu 
unijnego na lata 2014-2020 nie musi 
się martwić - choćby nawet na pewien 
czas - groźbą strajku na Śląsku. Wtedy 
też okaże się, że ustalenia, jakie poczy-
niliśmy z wicepremierem Piechociń-
skim są na nic warte, bo premier i tak 
zrobi swoje – czyli w istocie nie zrobi 
nic co odwróciłoby negatywne trendy 
na śląskim rynku pracy. Bo przecież 
jako zawzięty liberał nie wzmocni 
związków zawodowych, nie ugnie się 
przed ich postulatami. Bo to przecież 
nie świat pracy, a wielki biznes jest 
jego oparciem. 

Dlatego wspomniane rozmowy 
przyjmuję tak z nadzieją, jak i z pewną 
ostrożnością.  

Pseudonim „Krzysztof”
Waldemar mróz donosicielem bezpieki?

7 marca w Katowickim Holdingu Węglowym odbędą się wybory członka zarządu z ramienia załogi. Już od czterech 
kadencji funkcja tę nieprzerwanie sprawuje Waldemar Mróz. I pewnie dalej, niczym w putinowskiej Rosji sprawo-
wałby ją gdyby nie wypłynęła informacja o jego współpracy z bezpieką. To jednak wcale nie oznacza, że Mróz w 
nadchodzących wyborach jest bez szans.
POD koniec grudnia Tomasz Szymbor-
ski, znany śląski dziennikarz śledczy 
- zdemaskował wielu dawnych konfi-
dentów, zajmujących dziś eksponowane 
stanowiska publiczne na Śląsku  (m.in. 
słynnego radiowego Ecika) - ujawnił w 
portalu polityce.pl, iż z dokumentów 
zachowanych w archiwum Instytutu Pa-
mięci Narodowej wynika, że wiceprezes 
KHW S.A. Waldemar Mróz został zare-
jestrowany jako tajny współpracownik 
SB ps. Krzysztof (IPN Kr 309/525, IPN 
Kr 009/9514).

„Dzięki temu, że zachowała się 
teczka pracy TW „Krzysztof” bez trudu 
można poznać szczegóły kontaktów ze 
Służbą Bezpieczeństwa. Skala współ-
pracy robi wrażenie, bo teczka pracy TW 
„Krzysztof” miała 315 stron (!), jednak 
trzysta stron zostało zniszczonych i za-
chowało się jedynie 15. Zachowały się 
oryginalne donosy pisane przez agenta. 
„Krzysztof” donosił o działaczach NZS 
na AGH, przekazywał ulotki oraz charak-
teryzował kolegów z uczelni. Jak wynika 
z numerów stron w teczce pracy TW 
Krzysztof pomiędzy jesienią 1980 roku 
a marcem 1983 roku przybyło 240 stron 
– to obraz skali współpracy. Ostatnie 

zachowane doniesienie jest z 1 marca 
1983 roku” – czytamy w publikacji na 
temat współpracy Waldemara Mroza z 
SB.

Jak twierdzi autor publikacji Walde-
mar Mróz nie odpowiedział na przesłane 
pytania związane z jego kontaktami ze 
Służbą Bezpieczeństwa. Nie zaprze-
czył. Nie skomentował treści złożonego 
oświadczenia lustracyjnego.

Zresztą Szymborski nie był pierwszą 
osobą, która publicznie ujawniła te infor-
macje. Pierwszy ślad o kontaktach Wal-
demara Mroza z SB znalazł się w pub-
likacji Piotra Franaszka „Jagiellończyk” 
poświęconej tajnym współpracownikom 
SB w krakowskim środowisku akademi-
ckim. Na stronie 138 książki znalazła się 
krótka informacja: „Student AGH Walde-
mar Mróz został zarejestrowany jako TW 
ps. Krzysztof (nr rej. 23189) 19 czerwca 
1980 r. W kwietniu 1984 r. został prze-
kazany Rejonowemu Urzędowi Spraw 
Wewnętrznych w Jaworznie”.

Pech chciał, że książka wpadła w 
ręce dziennikarza, który sprawnie po-
rusza się w dokumentacji IPN i który w 
bezkompromisowy sposób obnaża zna-
ne osobistości na Śląsku z ich niechlub-

nej działalności.
Dla Waldemara Mroza, który w swoim 

oświadczeniu lustracyjnym nie przyznał 
się do współpracy z SB publikacje te sta-
nowić mogą koniec pięknej kariery, czy jak 
kto woli „misji na rzecz załogi KHW”. Po 
publikacji wiadomo, że pion lustracyjny 
IPN w Katowicach rozpoczął procedury 
wymagane przed rozpoczęciem postępo-
wania – kwerendę w archiwach, potem 
przesłuchania świadków itp.

Autor publikacji posuwa się dalej w 
twierdzeniach. „Dlaczego służby specjal-
ne ukrywały fakt, że Waldemar Mróz był 
współpracownikiem SB? Nikt z moich 
rozmówców nie miał żadnych wątpliwo-
ści, że ABW, a wcześniej UOP taką wiedzę 
na temat W. Mroza posiadały. KHW to nie 
mały geszeft, ale duży koncern sektora 
strategicznego dla gospodarki Polski.  
– Można spekulować, że Mróz był w pew-
nym układzie służbowym, biznesowym 
lub towarzyskim z byłymi lub obecnymi 
pracownikami służb. Nie można też wy-
kluczyć, że z powodu swojej przeszłości 
mógł być szantażowany czy pewne decy-
zje podejmować pod presją czy wpływem 
– stwierdza były oficer kontrwywiadu” 
– pisze Szymborski obnażając bezkom-

promisowo to co dotychczas stanowiło w 
Holdingu temat tabu. 

W związku z powyższymi publika-
cjami zapytaliśmy Waldemara Mroza 
wprost, czy zamierza zgłosić swoją kan-
dydaturę w najbliższych informacjach. 
„Nie wykluczam tego” – stwierdził Mróz. 
Wiemy także, iż wiceprezes rozmawiał 
już z większością działaczy związko-
wych w Holdingu. Podczas rozmów za-
pewniał, że publikacje Szymborskiego to 
kłamstwa, a on sam skierował sprawę 
na drogę sądową.

- Oczywiście Pan Mróz może mnie 
pozwać w każdej chwili, tyle, że byłoby 
to nieracjonalne, gdyż w swoich publi-
kacjach opisałem jedynie fakty, na które 
mam odpowiednią dokumentację - prze-
konuje Tomasz Szymborski, autor pub-
likacji.- Myślę, że wcześniej Pan Mróz 
będzie miał szansę, aby przekonać pro-
kuratora Biura Lustracyjnego i sąd, że nie 
był agentem bezpieki ps. „Krzysztof”. 

W chwili zamknięcia tego wydania 
nie wiadomo było nazwisko Waldemara 
Mroza znalazło się na liście kandydatów 
w wyborach do zarządu KHW. 

Jacek Srokowski

Kto chce na bezpłatny urlop?
W Katowickim Holdingu Węglowym powstaje lista pracowników, których 
trzeba bezpłatnie urlopować. Chodzi o – bagatela – 1000 pracowników.

HOLDING

Z ZALECENIEM takim w ubiegłym ty-
godniu w zakładach Holdingu pojawił 
się sam wiceprezes ds. Waldemar 
Mróz. Informacja ta brzmi niewiary-
godnie, ale uzyskaliśmy ją ze spraw-
dzonego źródło – tych, którzy zaleceni 
to mają realizować (każdy zakład miał-
by wytypować po ok. 200-300 osób 
na kopalnię). Zadanie wydaje się nale-
żeć do kategorii „mission impossible”, 
bo niewidomo jak je zrealizować, gdyż 
urlop bezpłatny udzielany jest na wnio-
sek zainteresowanego. Trudno szukać 
chętnych do bezpłatnego urlopu i to w 
takiej liczbie. No, ale w KHW już nie do 
takich rzeczy dochodziło.

Jeśli faktycznie sytuacja jest tak 
tragiczna w KHW, że trzeba uciekać się 
do tak desperackich działań to od razu 
nasuwa się pytanie, dlaczego Holding 
nie chce zwalniać pracowników? Być 
może odpowiedź jest taka, iż zarząd 
Holdingu szuka alternatywy wobec 
zwolnień, gdyż wicepremier Janusz 
Piechociński przekazał ostatnio zarzą-
dom spółek, iż priorytetem jest obrona 
miejsc pracy w górnictwie. A może, 
czego także nie należy wykluczyć, jest 
to kolejna zagrywka w negocjacjach ze 
stroną społeczną – na zasadzie: to My 
odstąpimy od tego, ale Wy… 

jac

Zablokujmy ten Pakiet! 
Podpisz się przez Internet
Ruszył serwis internetowy, w którym każdy może zadeklarować poparcie 
dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie Pakietu Klima-
tyczno-Energetycznego Unii Europejskiej”. Inicjatywa ma na celu zablo-
kowanie najbardziej niekorzystnych dla gospodarek opartych na węglu 
zapisów Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej (UE). Zbiórkę miliona 
podpisów, koniecznych do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, od po-
czątku wspiera NSZZ „Solidarność”.

STRONA w języku polskim została uru-
chomiona przez Komisję Europejską pod 
koniec stycznia.

Celem akcji zainicjowanej przez poli-
tyków Solidarnej Polski jest „zatrzymanie 
polityki klimatycznej UE marnotrawiącej 
setki miliardów euro na nieefektywne jed-
nostronne działania klimatyczne w dobie 
kryzysu ekonomicznego”, „zatrzymanie 
»carbon leakage« - eksportu miejsc pracy 
i przedsiębiorstw do krajów rozwijających 
się, gdzie nie istnieją regulacje klimatycz-
ne”, „obniżenie cen paliw i energii, zwięk-
szenie zatrudnienia i zmniejszenie »nędzy 
energetycznej«, co zwiększy spójność 
społeczną i zmniejszy wykluczenie spo-
łeczne” oraz „zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez umożliwienie 
państwom członkowskim używania ich 
własnych zasobów energetycznych”.

Unijna polityka klimatyczna opiera 
się głównie na wprowadzanym w życie 
od 1 stycznia br. Pakiecie Klimatycz-
nym - zaakceptowanym wcześniej przez 
rządy zbiorze dyrektyw, które narzucają 
państwom członkowskim konieczność 
pozyskiwania 1/5 całej energii ze źródeł 
odnawialnych. Cel ten ma być osiąg-
nięty do 2020 roku. Realizację projektu 

wymusza odgórne ustalenie dopusz-
czalnych limitów emisji „gazów cieplar-
nianych”, w tym dwutlenku węgla, dla 
przedsiębiorstw. Przekroczenie normy 
oznaczać będzie konieczność wykupu 
dodatkowych limitów emisji przez fir-
my. Nie trzeba dodawać, że podniesie to 
znacząco koszty funkcjonowania całych 
branż, a niektóre zakłady doprowadzi 
do upadku. Pracę w branżach takich jak 
hutnictwo, przemysł stalowy, chemicz-
ny, cementowy oraz papierniczy może 
stracić od 250 do 500 tysięcy osób. 
Wdrożenie rozwiązań zawartych w Pa-
kiecie wywoła też znaczące podwyżki 
cen energii (już w tym roku nawet o 30 
procent) i ciepła (o ponad 20 procent).

Aby móc zadeklarować poparcie dla 
Inicjatywy, należy być obywatelem pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej 
w wieku uprawniającym do głosowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go (w Polsce - 18 lat).

Uwaga! Podpis złożony elektronicz-
nie jest równoważny z podpisem złożo-
nym fizycznie, nie należy zatem składać 
podpisu dwukrotnie - na formularzu 
przeznaczonym do zbiórki podpisów i za 
pośrednictwem Internetu.
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Bliżej strajku czy porozumienia?
KATOWICE Spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z wicepremierem Piechocińskim

PRZED spotkaniem związkowców z 
delegacją rządową, które odbyło się 
w gmachu Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, mało kto spodziewał się 
jakichkolwiek konkretnych rozstrzyg-
nięć. Po kilkugodzinnych obradach 
podjęto jednak konkretne decyzje, 
które na razie wizję strajku oddalają 
tylko czasowo, ale mogą zaowocować 
rozwiązaniami korzystnymi dla Ślą-
ska, co - jak wielokrotnie podkreślali 
przedstawiciele MKPS - byłoby wyj-
ściem najlepszym.

Każdy z powołanych zespołów ro-
boczych zajmie się osobną tematyką:

- pierwszy przygotuje opracowa-
nie dotyczące postulatów stworzenia 

osłonowego systemu regulacji finanso-
wych oraz ulg podatkowych dla przed-
siębiorstw utrzymujących zatrudnienie 
w okresie niezawinionego przestoju 
produkcyjnego i wprowadzenia syste-
mu rekompensat dla przedsiębiorstw 
objętych skutkami unijnego Pakietu Kli-
matycznego,

- drugi zajmie się kwestią ustaw 
ograniczających stosowanie tzw. umów 
śmieciowych (umów-zleceń, umów o 
dzieło),

- trzeci - kwestią likwidacji Naro-
dowego Funduszu Zdrowia i stworzenia 
systemu opieki zdrowotnej opartego 
na założeniach, na podstawie których 
działała dawna Śląska Kasa Chorych,

- czwarty opracuje problematykę 
związaną z postulatem zaniechania 
likwidacji rozwiązań emerytalnych 
przysługujących pracownikom zatrud-
nionym w warunkach szczególnych i 
szczególnym charakterze,

- piąty przeanalizuje żądanie za-
przestania likwidacji szkół i zaprzesta-
nia przerzucania finansowania szkolni-
ctwa publicznego na samorządy.

Wnioski zawarte w opracowaniach 
zostaną przedstawione 11 marca, pod-
czas najbliższego zebrania Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Społecznego.

Związkowcy podkreślają, że prze-
sunięcie potencjalnego terminu straj-
ku z drugiej dekady lutego na drugą 

połowę marca wcale nie oznacza 
zaniechania przygotowań do pro-
testu. Zakończyły się już referenda 
strajkowe z udziałem pracowników 
kolei, hut, koksowni, zakładów zbro-
jeniowych, górnictwa, ciepłownictwa, 
energetyki oraz przemysłu metalowe-
go. Zdecydowana większość spośród 
120 tysięcy głosujących opowiedziała 
się za przystąpieniem do generalnego 
strajku solidarnościowego (w gór-
nictwie ponad 90 procent). Obecnie 
głosują zatrudnieni w służbie zdrowia, 
oświacie, zakładach motoryzacyjnych 
oraz zakładach, które nie należą do 
żadnej z „wielkich” branż, np. w jed-
nostkach samorządowych. Termin 

Powołanie pięciu zespołów roboczych, które zajmą się związkowymi postulatami, i zapowiedź kolejnych rozmów na 11 marca 
- to ustalenia podjęte podczas spotkania przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z wicepre-
mierem Januszem Piechocińskim. Oznacza to odsunięcie w czasie planowanego strajku generalnego o co najmniej miesiąc.

zakończenia głosowań wyznaczono 
na 20 lutego.

W wypowiedzi udzielonej dzienni-
karzom wicepremier Janusz Piecho-
ciński podkreślił, że jest zwolennikiem 
dialogu i porozumienia, a problemy 
podnoszone przez związki zawodowe 
powinny być rozwiązywane wspólnie 
- przez rząd, reprezentację pracowni-
ków w postaci związków zawodowych 
i pracodawców.

Odnosząc się do kwestii ewentu-
alnych zmian w górniczym systemie 
emerytalnym stwierdził, że jeśli ogra-
niczenie liczby stanowisk pod ziemią 
objętych prawem do wcześniejszego 
przejścia na emeryturę jest koniecz-
ne, nie należy tego robić wbrew górni-
kom, a przy „maksymalnej aprobacie 
społecznej”.

Marek Jurkowski

Zbudować S1 nie szkodząc kopalni
OfICJALNy protest Komitetu Społecznego Mieszkańców oraz Pracowników KWK Brzeszcze przeciwko budowie Drogi S1 
wywołany propozycjami budowy drogi przez pola wydobywcze KWK „Brzeszcze” trafił do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA). Wspierana przez kilkunastu pracowników kopalni delegacja brzeszczan złożyła petycję w 
katowickim oddziale GDDKiA.

BrzeSzCze protest w obronie kopalni

Sprawa budowy 40-kilometro-
wego odcinka drogi, który połączył-
by Mysłowice z Bielskiem, ciągnie 
się od lat. Pierwotnie arteria miała 
zostać ukończona przed zeszłorocz-
nymi Mistrzostwami Europy w Pił-
ce Nożnej. Tak się jednak nie stało, 
m.in. ze względu na protesty eko-
logów i mieszkańców gmin, przez 
które biegłaby nowa „jedynka”.

Lokalne „nie” dla B, C i D
Jesienią 2012 roku do protestu-

jących dołączyli brzeszczanie, bo 
trzy (B, C, D) z czterech wariantów 
lokalizacji drogi zaproponowanych 
przez GDDKiA ograniczają możli-
wość fedrunku kopalni „Brzeszcze”, 
największemu lokalnemu praco-
dawcy, co - w przypadku realizacji 
któregoś z wariantów - skróci ży-
wotność zakładu o co najmniej 10 
lat.

- Droga S1, w niekorzystnych dla 
nas wariantach, wyłącza z eksploa-
tacji m.in. strategiczny pokład 510, 
skąd kopalnia czerpie najlepszy wę-
giel służący do wzbogacania węgli z 
pozostałych partii. Ile jest on wart 
dla kopalni, przekonaliśmy się w 
trakcie ubiegłorocznego pożaru. 
Wyłączenie z eksploatacji pokładu 
510 skutkuje do dziś tym, iż mamy 
nadmiar węgla na zwałach, gdyż 
kopalnia nie była w stanie zaofero-
wać dostatecznej ilości dobrego wę-
gla - mówił Solidarności Górniczej 
w zeszłym miesiącu przewodni-
czący zakładowych struktur NSZZ 
„Solidarność” w „Brzeszczach” Sta-
nisław Kłysz.

Zbiórkę podpisów pod listem 

protestacyjnym, który zaowocował 
złożoną petycją, koordynował po-
wołany pod koniec listopada ub. r. 
Komitet Społeczny Mieszkańców 
oraz Pracowników KWK Brzeszcze 
przeciwko budowie Drogi S1. Celem 
Komitetu jest zablokowanie budo-
wy drogi ekspresowej w wariantach 
B, C i D. Nie chodzi o to, by trasa w 
ogóle nie powstała, ale by ominęła 
gminę Brzeszcze i pola wydobyw-
cze zlokalizowanej tam kopalni, tak 
jak zakłada np. wariant A.

- Nie zgadzamy się na żaden 
wariant drogi, która w jakikolwiek 
sposób naruszy integralność terenu 
naszych miejscowości, nieodwra-
calnie pozbawi miejsc pracy wielu 
tysięcy mieszkańców Brzeszcz i 
okolicznych gmin. Infrastruktura 
drogowa ma służyć społeczeństwu 
a nie szkodzić - czytamy w złożonej 
petycji.

System naczyń połączo-
nych

Ostatecznie udało się zebrać po-
nad cztery tysiące podpisów, a akcję 
przerwano ze względu na sygnały 
płynące z GDDKiA, która wkrótce 
ma podjąć decyzję o wyborze lokali-
zacji kontrowersyjnego odcinka S1. 
Spore poparcie dla petycji należy 
wiązać z faktem, że kopalnia to nie 
tylko węgiel. Zwolnienia ze wzglę-
du na ograniczone możliwości wy-
dobywania węgla spowodowałyby 
załamanie społeczno-ekonomiczne 
w całej okolicy. Trudna sytuacja tak 
dużego zakładu przeniosłaby się 
na branże kooperujące: usługach, 
handlu czy transporcie. - Prosty 

przykład: ta pani, która sprzedaje 
górnikom kanapki z serem i kiełba-
są może już ich nie sprzedać, a tym 
samym piekarze, którzy pieką buł-
ki, też będą mieli problemy - obra-
zowo wyjaśnia Stanisław Kłysz.

Budowę drogi w wariantach 
niekorzystnych dla przyszłości ko-

palni popierają władze samorzą-
dowe Brzeszcz. Burmistrz miasta 
pani Teresa Jankowska uważa, że w 
dłuższej perspektywie, po wyczer-
paniu zasobów węgla i zamknięciu 
kopalni, co i tak kiedyś nastąpi, S1 
przyciągnie do Brzeszcz nowych 
inwestorów i summa summarum 

okaże się szansą, a nie problemem 
dla miejscowej społeczności. Argu-
mentem podnoszonym przez zwo-
lenników budowy trasy przez teren 
miasta jest też potencjalne odciąże-
nie dróg lokalnych i wojewódzkich 
z ruchu tranzytowego.

MJ



4 Wydarzenia

Górnicy dwóch kategorii
Tegoroczne płace w lubelskiej „Bogdance” poszły w górę, ale czy aby na pewno wszystko idzie 
w dobrym kierunku?

„Zwijanie”, a nie rozwój W sporze zbiorowym
ZK PRZyJAŹŃ

PIERWSZY wniosek „Solidar-
ności” o rozpoczęcie rozmów w 
sprawie ustalenia tegorocznej po-
lityki płacowej trafił na biurko pre-
zesa Zarządu Koksowni „Przyjaźń” 
SA Edwarda Szlęka 7 listopada. 
Związkowcy zażądali:

- zwiększenia odpisu na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych w 2013 roku (zgodnie z ar-
tykułem 46. Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy),

- ustalenia terminu oraz wyso-
kości podwyżek płac w 2013 roku,

- ustalenia wysokości dodatku 
z tytułu Dnia Hutnika (zgodnie z 
art. 73. ZUZP),

- ustalenia wysokości tzw. 
dodatku wigilijnego (zgodnie z art. 
68. ZUZP).

W dokumencie zaznaczono, że 
brak pozytywnych decyzji spowo-
duje podjęcie dalszych - przewi-
dzianych prawem - działań, które 

doprowadzą do wyegzekwowania 
postulatów, ze strajkiem włącznie.

Jak poinformował Solidarność 
Górniczą przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Koksowni „Przyjaźń” SA Zenon 
Fiuk, na listopadowe pismo Zarząd 
nie udzielił odpowiedzi, co stało się 
podstawą do wystosowania kolej-
nego oświadczenia. Tym razem 
związkowcy zapowiedzieli, że brak 
realizacji przedstawionych żądań 
przed końcem stycznia automa-
tycznie oznaczać będzie wszczęcie 
procedury sporu zbiorowego. Kie-
rownictwo koksowni odpowiedzia-
ło propozycją rozmów w drugim 
kwartale roku. To nie zadowoliło 
strony społecznej i 1 lutego spór 
zbiorowy stał się faktem.

O przebiegu rozmów i ewen-
tualnym podpisaniu porozumienia 
lub decyzji o strajku poinformuje-
my w naszym serwisie.

KOMPANIA NEGATyWNA OPINIA RADy PRACOWNIKóW W SPRAWIE PTE

Rada Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) negatywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Spółki 
projekt Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE) KW na 2013 rok. Członkowie Rady wskazują, że wdrożenie 
założeń zawartych w dokumencie - obniżenie stanu zatrudnienia, ograniczenie inwestycji i zwiększenie roli firm 
zewnętrznych - byłoby działaniem nastawionym na „zwijanie”, a nie rozwój firmy.
NAJWIęKSZY niepokój Rady Pracowników 
wzbudza planowana polityka zatrudnienio-
wa. Jeśli zaproponowana przez Zarząd 
wersja PTE wejdzie w życie, pod koniec 
roku w Kompanii pracować będzie 56,5 
tys. osób - o 3,6 tys. mniej niż w grudniu 
2012 roku. - Z przeprowadzonej analizy 
stanu zatrudnienia w poszczególnych ko-
palniach i zakładach Kompanii Węglowej 
SA wynika, iż obecny poziom zatrudnienia 
nie odpowiada swoim rozmiarem dotych-
czasowym potrzebom a jego obniżenie, 
w szczególności w grupie pracowników 
zatrudnionych w oddziałach eksploatacyj-
nych, przygotowawczych, elektrycznych 
i mechanicznych oraz na stanowiskach 
wymagających szczególnych kwalifikacji, 
a także w zakładach przeróbki mechanicz-
nej węgla, doprowadzi do braku kadr w 
kolejnych latach oraz negatywnie wpłynie 
na bezpieczeństwo wykonywania robót w 
kopalniach - twierdzą członkowie Rady w 
opinii przesłanej na ręce Zarządu KW. Jeśli 
kierownictwo Spółki podtrzyma założenia 
zawarte w projekcie, przez najbliższy rok 
gwarancję przyjęcia do pracy będą mieli 
jedynie absolwenci szkół górniczych.

Zdaniem przewodniczącego Rady 

Pracowników i lidera kompanijnej „Soli-
darności” Jarosława Grzesika, równie nie-
pokojącą jest tendencja do przekazywania 
kolejnych zadań tzw. firmom okołogórni-
czym. - Z problemem firm zewnętrznych 
w górnictwie mierzymy się od wielu lat, 
jednak do tej pory wykonywały one przede 
wszystkim roboty specjalistyczne. Teraz 
Zarząd chce doprowadzić do przekazania 
firmom okołogórniczym kolejnych zadań, 
przez co - w bardzo krótkim czasie - po-
zbędziemy się ludzi o odpowiednich kwa-
lifikacjach i całkowicie uzależnimy od tych 
firm - mówi szef największej organizacji 
związkowej działającej w firmie.

Odnosząc się do kwestii związanych z 
wydobyciem i sprzedażą węgla, Rada Pra-
cowników zwraca uwagę na sprzeczność 
zawartą w projekcie PTE: z jednej strony 
założono wzrost wydobycia węgla kok-
sowego o 1,3 mln ton, z drugiej - spadek 
jego sprzedaży o 0,3 mln ton. - Biorąc pod 
uwagę, że tego gatunku węgla nie produ-
kowało się do tej pory na zwały, brak w 
tych założeniach konsekwencji - czytamy 
w przedstawionej opinii.

Rada oprotestowała znaczące obniże-
nie nakładów na inwestycje, mogące skut-

kować przerwaniem podjętych już prac w 
zakresie modernizacji układów przewie-
trzania, transportu i remontu obiektów pod-
stawowych, ale również niedotrzymaniem 
terminów uzbrojenia ścian oraz problema-
mi z utrzymaniem ciągłości ruchu części 
kopalń. Sprzeciw jej członków wywołała 
również zapowiedź planowanego wzrostu 
wynagrodzeń na poziomie 2,7 procent, 
czyli zakładanej inflacji, co w odniesieniu 
do porozumień z roku 2012 oznaczać bę-
dzie obniżenie wysokości realnego wyna-
grodzenia pracowników Kompanii.

Kompanijna Rada Pracowników po-
wstała w sierpniu 2006 roku na podstawie 
przepisów Ustawy o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi kon-
sultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550 z 
późn. zm.). Podstawową kompetencją rad 
jest uzyskiwanie informacji od pracodawcy 
na temat przedsiębiorstwa, m. in. działal-
ności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, 
przewidywanych zmian stanu i struktu-
ry zatrudnienia oraz działań, które mogą 
powodować istotne zmiany w organizacji 
pracy lub podstawach zatrudnienia. 

mj

„BOGDANKA” Wzrost wynagrodzeń

4-proCentowy wzrost prze-
ciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w roku 2013 realizowany 
poprzez podwyżkę stawek płacy 
zasadniczej o 7 procent - to głów-
ny punkt porozumienia płacowe-
go zawartego w Lubelskim Węglu 
(LW) „Bogdanka” SA. Rozmowy 
związkowców z kierownictwem 
Spółki trwały od początku grudnia. 
Zarząd nie zgadzał się na jakikol-
wiek wzrost wynagrodzeń, strona 

społeczna chciała 8 procent. Po 
trzech spotkaniach wypracowano 
kompromis możliwy do przyjęcia 
dla obydwu stron.

- Po wstępnej wymianie stano-
wisk Zarząd Spółki stwierdził, że nie 
ma szans na podwyżki. W trakcie 
kolejnych spotkań postawa kierow-
nictwa się zmieniała, my natomiast 
podeszliśmy ze zrozumieniem do 
obaw pracodawcy dotyczących moż-
liwego spadku zapotrzebowania na 

węgiel i zmniejszenia wpływów z 
jego sprzedaży  - komentuje Czesław 
Brzyski, wiceprzewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
LW „Bogdanka” SA.

Oprócz wysokości wzrostu 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, w porozumieniu pojawił 
się punkt o dodatkowym odpisie 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wypoczynku in-

dywidualnego w kwocie 7 mln zł. 
Ustalono też, że treść wynegocjo-
wanego porozumienia zostanie za-
pisana w Zakładowej Umowie Zbio-
rowej Pracy dla LW „Bogdanka” SA, 
a po zakończeniu pierwszego półro-
cza 2013 roku strony ocenią stopień 
realizacji porozumienia.

Dla „Bogdanki” był to kolejny 
dobry rok – spółka według wstęp-
nych szacunków zarobiła ok. 300 
mln zł wydobywając w tym czasie 
ok. 8,3 mln ton węgla. W tym roku 
planuje zwiększenie produkcji do 
ponad 9 mln ton. Z pozoru więc 
wygląda, że w „Bogdance” sprawy 
mają się bardzo dobrze. Nie wszyst-
ko jest jednak tak różowe, jakby się 
mogło wydawać.

Związkowcy zwracają szczegól-
nie uwagę na problem tzw. outso-
urcingu, czyli zatrudniania firm 
obcych do prac typowo górniczych. 
Spółka, która zatrudnia ok. 4,5 tys. 
załogi posiłkuje się pracą dodatko-
wo 2 tys. górników. Tyle, że pracow-
ników firm zewnętrznych można z 
całą pewnością zakwalifikować do 
tzw. drugiej kategorii, gdyż ich za-
robki zdecydowanie odbiegają od 
płacy ich kolegów zatrudnionych 
bezpośrednio przez kopalnię. O ile 
górnicy „Bogdanki” mogą liczyć na 
przyzwoitą pensję ok. 7 tys. zł brut-
to (przeciętna płaca), o tyle pracow-
nicy firm zewnętrznych osiągają 
najwyżej połowę tych zarobków. 

Związkowcy z „Bogdanki” wie-
lokrotnie zwracali uwagę na prob-
lem outsourcingu i nierównego 
traktowania pracowników, jednak 
zarząd spółki nie chciał słyszeć o 
zmianach, zwłaszcza dodatkowych 
przyjęciach do pracy w kopalni. 
Wprawdzie nowy prezes Zbigniew 
Stopa obiecał ograniczyć udział 
firm obcych, jednak wygląda na 
to, że kopalnia obejmując udziały 
w firmach obcych - pojawiają się 
takie pomysły - będzie tylko w ten 
sposób zmniejszała swoją zależność 
od wykonawców zewnętrznych. To 
jednak zapewne nie zmieni sytuacji 
pracowników tych firm.

Spółka notowana na giełdzie musi 
bowiem przynosić zysk jej akcjona-
riuszom. Stopa już obiecał wyższą 
dywidendę. Widać, że odrobił lekcję 
z ubiegłorocznej zawieruchy związa-
nej z odwołaniem Mirosława Tarasa 
z funkcji prezesa, który nie podzielał 
spojrzenia rady nadzorczej na rozwój 
spółki.  W działaniach nowego pre-
zesa można dostrzec większą spo-
legliwość wobec rady, ale być może 
wynika ona z prostego faktu, iż rada 
nadzorcza poprzez wprowadzenie do 
zarządu dwóch swoich ludzi zyskała 
dodatkową kontrolę nad spółką.

Niestety, zmiany dotknęły nie 
tylko zarząd, ale także kierownictwo 
ruchu kopalni. Z funkcją naczelne-
go inżyniera kopalni pożegnał się 
(po 16 latach na stanowisku) Ja-
nusz Chmielewski, facet cieszący się 
ogromnym szacunkiem wśród za-
łogi „Bogdanki”. Chmielewski objął 
wprawdzie kierownictwo nad nową 
jednostką analityczną w kopalni, ale 
nie należy tej nominacji utożsamiać 
z awansem. Skoro więc osoba o ta-
kich kompetencjach i doświadczeniu 
jest odstawiana na tor boczny wiele 
osób w „Bogdance” zastanawia się 
czy faktycznie sprawy w kopalni idą 
we właściwym kierunku? 

jac

Brak reakcji Zarządu Koksowni „Przyjaźń” SA na związkowe we-
zwania do podjęcia rozmów w temacie realizacji postulatów pła-
cowych spowodował uruchomienie procedury sporu zbiorowego z 
dniem 1 lutego. Zakładowa „Solidarność” domaga się 500-złotowej 
podwyżki dla zatrudnionego oraz ustalenia 1000-złotowych dodat-
ków: wigilijnego i z tytułu Dnia Hutnika. Oczekuje też od pracodaw-
cy szybkiego rozpoczęcia rokowań, zgodnie z procedurą zawartą w 
ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
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SPółCE O TAK WIELKIM POTENCJALE łATWIEJ ByłO POKONyWAć 
TRuDNOśCI, A TyCH W TRAKCIE WyDOByWANIA WęGLA NIE 
BRAKuJE. NIEMNIEJ WIELKA TO ZASłuGA SAMyCH PRACOWNIKóW, 
KTóRyCH ZDECyDOWANA WIęKSZOść MA OLBRZyMIą WIEDZę 
I DOśWIADCZENIE ZAWODOWE.

1 lutego minęło 10 lat od powstania Kompanii Węglowej. Spółka w ciągu dziesięciu lat swego funk-
cjonowania na rynku zaprawiła się w bojach. Kiedy powstawała, wielu nie dawało jej szans. Dziś to 
stabilnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 60 tysiącom pracowników, a reszcie 
Polaków poczucie bezpieczeństwa energetycznego, choć nie wszyscy to doceniają.

Jest co świętować

Jej powstanie było elementem progra-
mu restrukturyzacji górnictwa, którego 
częścią było m.in. oddłużenie branży 
górniczej wobec budżetu i związanych 
z nim instytucji na ok. 18 mld zł. 
Dzięki temu Kompania mogła przejąć - 
oprócz majątku pięciu dawnych spółek 

węglowych - znacznie mniejszą, ale i tak 
olbrzymią część ich długów - 3,9 mld 
zł. Były to zobowiązania m.in. wobec 
ZUS, samorządów i kooperantów. 

– Wielu wierzyło w sukces 
– jak wspomina Joanna Strzelec-
łobodzińska, prezes Kompanii 
Węglowej. – Ale wtedy, w 2003 roku 

nie był to dominujący pogląd. Dużo 
było obaw o przyszłość wielu zakładów 
wydobywczych. Balast zadłużenia 
przejętego po byłych spółkach 
węglowych, wynoszący blisko 4 mil-
iardy złotych, mógł być tego uzasad-
nieniem. Dziś proces oddłużania dobi-
ega końca. Kompania nie tylko spłaca 

stare zobowiązania, ale odprowadza 
średniorocznie z tytułu rozmaitych po-
datków i opłat do budżetu oraz innych 
instytucji prawie 4 miliardy złotych. 
Dla wielu śląskich gmin stanowią 
sporą część ich przychodów, które w 
terminie wpływają do samorządowej 
kasy. Przed dziesięciu laty ten obraz 
był zgoła inny i rysował się w czarnych 
barwach.

Dziś Kompania sama zapewnia 
sobie finansowanie, bez publicznego 
wsparcia - na zasadach rynkowych. W 
chwili powstania Kompania skupiała 
23 kopalnie oraz 9 zakładów, a za-
trudnienie wynosiło prawie 85 tysięcy 
pracowników. Dziś Kompania zatrud-
nia już tylko 60 tys. pracowników w 
15 kopalniach i 5 zakładach. Pytanie 

czy sformułowanie „już tylko” jest 
właściwe? Co byłoby gdyby Kom-
pania Węglowa nie powstała? Czy 
pięć spółek węglowych uginających 
się pod ciężarem długów miałoby 
szanse przetrwania? Wątpliwe. Dzięki 
powstaniu Kompanii Węglowej, ale i 
dzięki uporowi związków zawodowych 
z „Solidarnością” na czele udało się 
uratować wiele miejsc pracy. W trak-
cie minionych dziesięciu zamknięte 
zostały przede wszystkim te zakłady 
lub części kopalń, gdzie skończył się 
węgiel. I to jest doprawdy powód do 
świętowania. 

Całej załodze Kompanii Węglowej 
z okazji 10 urodzin życzymy wszelkiej 
pomyślności w życiu zawodowym i 
osobistym. Szczęść Boże.

redakcja
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HISTORIA Trudne początki

A jednAk 
przetrwała

2003
1 luty  - spółki węglowe (bytomska, 
gliwicka, nadwiślańska, rudzka, ryb-
nicka) przekazały notarialnie 23 ko-
palnie oraz 9 zakładów do Kompanii 
Węglowej. Na czele zarządu spółki 
stanął bankowiec Jarosław Klima
10 luty - Związkowcy z Solidarności 
domagają się zachowania ważności 
układów zbiorowych obowiązujących 
w spółkach węglowych oraz 3-pro-
centowych podwyżek płac.
14 luty - Solidarność Kompanii 
Węglowej rozpoczęła trwającą pięć 
dni okupację siedziby Centrali. 
26 maja - związkowcy z Solidarności 
kopalni Silesia w obawie przed 
likwidacją zakładu wszczęli strajk 
pod ziemią. Poparli ich związkowcy 
z pozostałych kopalń spółki. Po 9 
dniach protestu, w porozumieniu ze 
związkowcami z Silesii, zarząd KW 
podkreślił, że nie istnieje lista kopalń 
do likwidacji. 
18 czerwca - zmiany w zarządzie. 
Prezesem Kompanii mianowany 
został Maksymilian Klank, doty-
chczasowy prezes Katowickiego 
Holdingu Węglowego. 
25 sierpnia – pojawia się informacja 
zarządu o wygaszeniu wydobycia 
w kopalniach Bytom II, Centrum, 
Bolesław Śmiały i Polska-Wirek.
2 września  - przeciwko decyzji 
zarządu przed siedzibą KW protes-
tuje 10 tys. osób. 
22 października  - odbywa się 
dwugodzinny strajk w większości 
śląskich kopalń przeciwko rządowym 
planom ograniczenia wydobycia.
17 listopada - Solidarność 
przeprowadziła w śląskich kopalnia-
ch 24-godzinny strajk ostrzegawczy, 
domagając się zmiany rządowego 
programu restrukturyzacji.
28 listopada - parlament zakończył 
prace nad ustawą o restrukturyza-
cji górnictwa w latach 2003-2006  
zezwalającą na likwidację i łączenie 
kopalń.

2004
22 kwietnia  - rząd przedstawia 
korektę programu reformy gór-
nictwa zakładającą redukcję wydo-
bycia węgla o 7,8 mln t, a nie - jak 
wcześniej zakładano - o 14 mln t.
2 listopada - zarząd Kompanii wyco-
fuje uchwałę o likwidacji kopalń 
Centrum, Polska-Wirek i Bolesław 
Śmiały.
19 grudnia – zostaje zawarte poro-
zumienie w sprawie ujednolicenia 
systemu płac w spółce.

2005
21 lipca - rząd zdecydował o doka-
pitalizowaniu Kompanii Węglowej 
kwotą 900 mln zł, w tym 200 mln 
zł w gotówce i pakietem 36,68 proc. 
akcji Ciechu.

2006
27 luty – Górnik kopalni Halemba 
Zbigniew Nowak zostaje uratowany 
po 111 godzinach przebywania w 
zawale.
24 maja - wiceminister gos-
podarki Paweł Poncyljusz wstrzy-
muje wypłatę nagród z zysku w 
spółkach węglowych. Związkowcy 
przeprowadzają referendum stra-
jkowe oraz prowadzą okupację 
siedzib Kompanii i Katowickiego 
Holdingu Węglowego.
5 maja – związkowcy organizują 
dwugodzinny strajk ostrzegawczy w 
całym górnictwie.
18 lipca - Grzegorz Pawłaszek, do-

tychczasowy prezes Południowego 
Koncernu Węglowego, zostaje 
powołany na stanowisko prez-
esa Kompanii Węglowej w miejsce 
odwołanego Maksymiliana Klanka.
24 sierpnia - powstaje Rada Pra-
cowników przy spółce.
21 listopada - wskutek zapalenia i 
wybuchu metanu w kopalni Hale-
mba ginie 23 górników.

2007
1 luty - początek funkcjonowania 
czterech centrów wydobywczych.
2 sierpnia  - Rada Ministrów przyj-
muje „Strategię dla górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2007-2013”.
26 listopada - rada nadzorcza 
przyjmuje strategię firmy na lata 
2007-2015, która zakłada obniżenie 
wydobycia węgla z 50 mln t do 44 
mln t, zbycie Silesii i Bolesława 
Śmiałego oraz zmniejszenie zatrud-
nienia do 50 tys. osób.
17 grudnia – 24-godzinny strajk w 
kopalniach Kompanii Węglowej. 
Związkowcy grożą strajkiem gener-
alnym.

2008
9 marca - rada nadzorcza wyraża 
zgodę na sprzedaż Silesii, by po 4 
miesiącach unieważnić przetarg.

2009
7 stycznia - decyzja o ponownym 
wystawieniu na sprzedaż Silesii. 
15 kwietnia - parafowanie umowy z 
RWE w sprawie powołania spółki ce-
lowej do budowy elektrowni w Woli.

2010
5 sierpnia - związki zawodowe 
powołują sztab protestacyjno-stra-
jkowy. Są przeciwni strategii spółki 
zakładającej ograniczenie mocy 
wydobywczych.
2 września - odbywa się referendum 
strajkowe.
16 września  - dochodzi do po-
rozumienia ze stroną społeczną, 
zarząd uchyla kontrowersyjny do-
kument.
21 września - minister gospo-
darki odwołuje Mirosława Kugiela 
ze stanowiska prezesa Kompa-
nii Węglowej, po oskarżeniach 
dotyczących korupcji.
9 grudnia - kopalnia Silesia zostaje 
sprzedana czeskiemu inwestorowi.

2011
6 czerwca - rada nadzorcza Kom-
panii Węglowej powierza stanow-
isko prezesa Joannie Strzelec-
łobodzińskiej. 
2 sierpnia - awaria budowlana w by-
tomskim Karbiu.
15 września - Kompania Węglowa 
ogłasza chęć budowy  elektrowni 
węglowej.
16 grudnia - rada nadzorcza 
przyjmuje nową strategię spółki 
opierającej się na trzech liniach 
biznesowych: wydobyciu, ochronie 
środowiska i energetyce.

2012
1 stycznia - likwidacja centrów 
wydobywczych i większe up-
rawnienia dla dyrektorów kopalń.
16 luty – zostaje zawarte porozum-
ienie płacowe regulujące kwestię 
deputatu węglowego we wszystkich 
kopalniach.
22 października - Ministerstwo 
Środowiska udziela Kompanii 
Węglowej koncesję na poszukiwanie 
złóż węgla na Lubelszczyźnie.

kalendarium{

{
Dziesięć lat temu mało było takich, którzy wierzyli, że Kompania Węglowa wy-
rośnie na stabilne, silne przedsiębiorstwo. Powstaniu spółki towarzyszył nawet 
dowcip „lutym Kompania powstań, w czerwcu Kompania rozejść się”. Czasy dla 
górnictwa i węgla były wówczas mało ciekawe.

Pod koniec 2002 roku Najwyż-
sza Izba Kontroli podsumowała 
cztery wcześniejsze reformy górni-
ctwa. Wnioski były porażające: choć 
budżet państwa wydał przez 12 lat 
ponad 34 mld zł na jego naprawę, 
choć z kopalń odeszło blisko 300 
tys. ludzi, choć wydobycie spadło o 
połowę, to – mimo gigantycznych 
umorzeń – górnictwo pozostało 
wielką kopalnią długów. I to znacz-
nie wyższych niż się wydawało. Oka-
zało się, że długi kopalń wynoszą już 
nie 20, a 24 mld zł. Los ówczesnych 
spółek węglowych stał pod znakiem 
zapytania, zwłaszcza, że w tym cza-
sie nadwyżka węgla na polskim ryn-
ku wynosiła aż 11 mln ton.

Odrzucona propozycja
Pod roku rząd przedstawił gór-

nikom propozycję: z 5 spółek po-
wstanie Kompania Węglowa (23 
kopalnie), z czego 7 najgorszych 
będzie stopniowo likwidowanych. 
Z kopalń w ciągu 3 lat miało odejść 
35 tys. osób, z czego połowa na 
renty i emerytury. Rząd chciał też 
umorzyć ok. 14 mld zł długów (z 
szacowanych wówczas 20,6 mld zł), 
a na reformę przeznaczyć blisko 5 
mld zł.

Jednak propozycje rządu spot-
kały się z ostrą reakcją związków 
zawodowych. Okazało się bowiem, 
iż w nowym rozdaniu miał prze-
stać obowiązywać układ zbiorowy, 
górnicza konstytucja gwarantująca 
m.in. wypłatę barbórki, czternastki 
oraz deputat węglowy. Związkowcy 
zapowiedzieli, że nie dopuszczą do 
ich utraty. 

Pod wpływem sprzeciwów spo-
łecznych rząd zmienił program. 
Najważniejsze poprawki reformy 
polegały na odroczeniu likwidacji 
kopalń i pozostawieniu bez zmian 
górniczego układu pracy. Związ-
kowcy wymogli też, aby do Kom-
panii Węglowej weszły wszystkie 
kopalnie z 5 likwidowanych spółek, 

a więc również te nie rokujące na-
dziei na przyszłość, oraz powiąza-
ne z nimi spółki zależne. Rząd za-
gwarantował, że długi ciążące na 
przedsiębiorstwach wchodzących 
do Kompanii zostaną umorzone, a 
dodatkowo otrzyma ona w wianie 
akcje spółek Skarbu Państwa war-
tości 3,7 mld zł. Od stycznia ruszył 
proces tworzenia wielkiej struktu-
ry gospodarczej, która na początku 
zatrudniała 85 tys. ludzi i produ-
kowała ponad 50 mln ton węgla. 
Kompania powstała na bazie zli-
kwidowanej Państwowej Agencji 
Restrukturyzacji Górnictwa. 

Trudny kompromis
Piotr Rykala, wiceprezes zarzą-

du Kompanii Węglowej  odpowia-
dający aktualnie za sferę pracow-
niczą od początku uczestniczył w 
procesie scalania w Kompanii Wę-
glowej pięciu spółek.  

- Już na samym starcie było 
wiadomo, że wypracowanie kom-
promisu w obszarze płacowym bę-
dzie zadaniem z rodzaju zadań nie-
wykonalnych. Z chwila powstania 
Kompanii Węglowej w najlepszej 
sytuacji znajdowali się pracownicy 
Rybnickiej Spółki Węglowej oraz 
Nadwiślańskiej. Na drugim końcu 
znajdowali się pracownicy Gliwi-
ckiej Spółki Węglowej oraz Rudz-
kiej Spółki Węglowej. Ówczesne 
dysproporcje płacowe pomiędzy 
dawnymi spółkami sięgały ponad 
400 zł i były nie do zniwelowania 
na otwarciu  - wspomina.

Było bowiem wiadomo, że ni-
welowanie różnic będzie polegało 
na tym, iż aby jednemu podnieść 
płacę, innemu będzie trzeba ją nie-
co obniżyć. 10 miesięcy po tym, jak 
powstała Kompania Węglowa ów-
czesny zarząd spółki przedstawił 
stronie społecznej własny projekt 
zakładowego układu zbiorowego dla 
nowej spółki. Projekt ten był – co tu 
ukrywać – dość rygorystyczny, bo i 

czasy dla górnictwa nie były łatwe. 
Zakładał on m.in. likwidację: 14-
tej pensji, nagrody jubileuszowej, 
biletów z Karty Górnika, pomocy 
szkolnych.  Związki zawodowe, któ-
re stanowczo sprzeciwiły się propo-
nowanym rozwiązaniom przygo-
towały własny projekt, radykalnie 
odmienny. Dostarczyły go zarządo-
wi kopalni w „towarzystwie” kilku 
tysięcy demonstrantów. 

- Stanęliśmy w obliczu kata-
strofy, gdyż przez dłuższy czas nie 
potrafiliśmy wybrnąć z sytuacji pa-
towej. Na całe szczęście po pewnym 
czasie nastąpiła refleksja obu stron, 
postanowiliśmy jeszcze raz usiąść 
do rozmów – wspomina Rykala.

W grudniu 2004 r. po kilku 
miesiącach rozmów udało się pod-
pisać porozumienie dotyczące wy-
nagrodzeń. 

W oczekiwaniu na gotówkę
Problem Kompanii Węglowej 

od samego początku był brak płyn-
ności finansowej. Na przełomie 
marca i kwietnia 2003 r. Kompania 
otrzymała pierwszą transzę doka-
pitalizowania. Była to jednak kro-
pla w morzu potrzeb. 

- Kompania Węglowa, której 
zobowiązania wobec dostawców 
sięgają ok. 400 mln zł, nie przetrwa 
bez dalszego dokapitalizowania. 
Zamiast gotówką, będzie zmuszo-
na znowu płacić swoim dostawcom 
węglem, a to spowoduje szybkie 
narastanie strat i długów – skarżył 
się ówczesny prezes firmy Jarosław 
Klima. 

Zobowiązania Skarbu Państwa 
wobec Kompanii Węglowej jeszcze 
przez lata pozostawały na papierze.  
Jednak determinacja i wola prze-
trwania kolejnych zarządów spółki 
jak i całej załogi Kompanii Węglo-
wej pozwoliły przetrwać trudne 
początki. 

Jacek Srokowski
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DOMINIK KOLORZ, przewodniczący śląsko-
dąbrowskiej Solidarności:

Nie ukrywam, iż jestem zwolennikiem konsolidacji 
sektora górniczego w Polsce. Kompania Węglowa jest 
najlepszym dowodem, że działania konsolidacyjne, 
mimo swych trudności organizacyjnych, przynoszą 
korzyści. Spółka ta udowadnia, że dużemu podmi-
otowi, zwłaszcza w tak trudnym sektorze jak gór-
nictwo węglowe łatwiej jest przezwyciężać trudności. 
Widać to doskonale w innych, mniejszych spółkach, 
gdzie trudności jednego zakładu odbijają się na 
pozostałych. W przypadku Kompanii Węglowej działa 
efekt skali. Dzięki temu, jestem o tym przekonany, 
udało się uratować wiele zagrożonych miejsc pracy.

Węgiel to wbrew wielu oponentom dobro naro-
dowe – surowiec gwarantujący Polsce energię i 
bezpieczeństwo. Szczególnie w sytuacji, gdy surowce 
są atutem w politycznej grze. Kompania Węglowa 
to zaś filar polskiego górnictwa i ufam, że nikt nie 
będzie próbował jego podkopać, choćby poprzez 
nieprzemyślaną prywatyzację. 

opinie{

JAROSŁAW GRZESIK, szef górniczej Solidarności
Kiedy z połączenia pięciu spółek węglowych będących na skraju 

bankructwa powstała Kompania Węglowa mało kto wierzył, że spółka 
przetrwa na dłużej. Tym bardziej trudno było uwierzyć, że w niedługiej 
perspektywie stanie się ona sprawnie działającym przedsiębiorstwem. 
A tak się stało i to samo w sobie jest sukcesem. 

To jest sukces w głównej mierze jej pracowników – ich kompetencji 
oraz zaangażowania. Swój udział w tym sukcesie mają też związki za-
wodowe, które nie pozwoliły, by likwidowano kopalnie, a były swego 
czasu takie zakusy. Z perspektywy czasu widać doskonale, że była 
to nie tylko obrona przed likwidacją miejsc pracy, ale także obrona 
przed krótkowzrocznością ówczesnych decydentów. Przykłady kopalń 
„Bolesław Śmiały” i „Halemba” wskazują, że nasze działania podyktow-
ane były nie tylko względami społecznymi, ale także ekonomicznymi.

Minęło już wprawdzie 10 lat od powstania naszej spółki, ale są 
jeszcze sprawy, które czekają na rozwiązanie. Do dzisiaj nie udało się 
na przykład przyjąć jednolitego układu zbiorowego pracy, choć pro-
jekt tego dokumentu został przygotowany przez związki zawodowe i 
czeka na realizację od kilku lat. Ufam, że otwarcie obecnego zarządu 
na współpracę i dialog ze stroną społeczną pozwoli wypracować 
rozwiązania satysfakcjonujące obie strony. 

STANISłAW KłYSZ, wiceprzewodniczący górniczej 
Solidarności

Kompania Węglowa świętuje dziś w chwale swoje 
dziesięciolecie. Był to czas wytężonej pracy całej załogi, jak 
i jej reprezentantów. Trudno zliczyć ilość narad, spornych 
sytuacji, ogłoszonych protestów, akcji strajkowych. Nie zaw-
sze było łatwo, bo i nie z każdym kto w przeszłości kierował 
tą spółką udało nam się znaleźć wspólny język. Mimo to w 
tym czasie ujednoliciliśmy deputat węglowy, zasady wyna-
gradzania, kartę górnika. Dziś dysproporcje między kopalni-
ami wynoszą niewiele ponad 100 zł, podczas gdy na początku 
funkcjonowania Kompanii były one rzędu 700 zł. Ciężka praca 
przynosi efekty. W zeszłym roku po raz pierwszy w historii 
wypłacone zostały nagrody z zysku, niespotykane do tej pory 
w Kompanii Węglowej. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. 
Jednak zostaje jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w sferze 
bezpieczeństwa pracy. Sięgamy po węgiel z coraz to większej 
głębokości, a to znacznie pogarsza komfort i bezpieczeństwo 
pracy. Tu nie można pozwolić sobie na najmniejsze zaniedba-
nia. Oby, każdy kto będzie w przyszłości zarządzał tą spółką 
zdawał sobie z tego sprawę.

Not. jac

Wyszliśmy na prostą 

Naturalnie w kwestii zatrudnienia dyskusja będzie 
gorąca. W końcu przyszłość spółki i miejsca 
pracy są najważniejsze. Ważne, by pracownicy 
Kompanii mieli pewne i stabilne miejsca pracy 
przez długie lata.

ROZMOWA Z JOANNą 

STRZELEC-ŁOBODZIńSKą, PREZES ZARZąDU 

KOMPANII WęGLOWEJ
Dziesięć lat temu mało 

kto dawał szanse Kompa-
nii Węglowej. Co przesą-
dziło, Pani zdaniem, że 
jednak się udało, że spół-
ka może cieszyć się stabi-
lizacją i sukcesami? 

Niedawno ktoś przypo-
mniał mi dowcip z tamtych 
czasów: w styczniu Kompa-
nia dostała komendę bacz-
ność, ale na wiosnę pewnie 
padnie kolejna - rozejść się. 
Pamiętam, że kiedy Kompa-
nia powstawała, wielu nie 
dawało jej szans.  Był czas, 
że miała duże problemy z 
płynnością finansową i z za-
dłużeniem. Ale ostatecznie 
potrafiła wyjść na prostą. 
Niewątpliwie spółce o tak 
wielkim potencjale łatwiej 
było pokonywać trudności, 
a tych w trakcie wydobywa-
nia węgla nie brakuje. Nie-
mniej wielka to zasługa sa-
mych pracowników, których 
zdecydowana większość ma 
olbrzymią wiedzę i doświad-
czenie zawodowe. Na pewno 
też łatwiej dokonywać nie-
zbędnych przeobrażeń, gdy 
strona społeczna z góry nie 
jest przeciw. Zawsze powta-
rzam, że znacznie większe 
efekty uzyskuje się dla firmy, 
a tym samym dla jej pracow-
ników, gdy się rozmawia.

Kompania Węglowa była 
w trudnej sytuacji finanso-
wej, bo balast zadłużenia po 
byłych spółkach węglowych 
wynosił blisko 4 mld zł.

Zdołaliście je spłacić? 
Zdecydowaną większość. 

Zgodnie z umową z ZUS-em 
do 2015 roku będziemy jesz-

cze spłacać długi po byłych 
spółkach węglowych, które 
weszły w skład Kompanii. 
Jest to kwota ok. 600 mln 
zł, ale mamy na to środki. 
Poza tym wszystkie zobo-
wiązania publicznoprawne 
zostały przez nas spłacone. 
Połowę długu uregulowała 
sama spółka. Pozostałą część 
zobowiązań spłaciliśmy po 
dokapitalizowaniu akcjami 
innych spółek, przekazanych 
nam przez Skarb Państwa. 
Obecnie wszystkie bieżące 
płatności regulujemy termi-
nowo. A nie są to małe kwo-
ty. Co roku odprowadzamy z 
tytułu rozmaitych podatków 
i opłat do budżetów central-
nego oraz gminnego prawie 4 
miliardy złotych.

Obecny rok to dla 
Kompanii Węglowej czas 
jubileuszu, ale także 
sporych wyzwań związa-
nych z kryzysem gospo-
darczym.

Cóż, trzeba się dostoso-
wać do otoczenia rynkowego. 
Zresztą do przezwyciężania 

trudności jesteśmy przy-
zwyczajeni od momentu na-
szego powołania. Jeszcze w 
ubiegłym roku wdrożyliśmy 
specjalny program antykry-
zysowy, którego efektem jest 
redukcja kosztów. W tym 
roku wyniesie ona ponad 5 
procent.

To budzi obawy pra-
cowników o ich miejsca 
pracy.

Nie zamierzamy zwalniać 
górników, zresztą w historii 
Kompanii nie było takiego 
przypadku. Natomiast musi-
my liczyć się z tym, że przy-
jęcia będą ograniczone, a to 
oznacza, że ok. 3 tys. osób 
straci szansę na dobrą pra-
cę w Kompanii. Przyjmiemy 
tylko absolwentów szkół gór-
niczych i uczelni wyższych.

 Jak Kompania Wę-
glowa w takim razie za-
mierza sobie radzić z 
kryzysem?

Na ten rok zaplanowali-
śmy niższe wydobycie, które 
wyniesie ok. 36,5 mln ton 
(w ub. roku spółka wydobyła 
ponad 39 mln ton – red.) , bo 
takie są oczekiwania rynku. 
Dlatego na ten rok zaplano-

waliśmy wyższy wskaźnik ro-
bót przygotowawczych przy 
mniejszym wydobyciu. Pra-
cujemy nad nową strategią 
sprzedaży i marketingu, tak 
by zmniejszyć stan węgla na 
zwałach. Stale porządkujemy 
struktury grupy. Porządku-
jemy aktywa, z 80 spółek, 
w których Kompania miała 
udziały, zostanie około 15. 

Ale żeby przetrwać ten 
trudny czas trzeba postawić 
na efektywność. I takie za-
danie postawiła sobie Kom-
pania Węglowa w przyjętej 
strategii. Stawiamy jedno-
cześnie na rozwój. Planujemy 
z naszym partnerem bizne-
sowym wybudować elektro-
wnię o sprawności około 45 
procent, co zmniejszy emisję 
dwutlenku węgla w stosun-
ku do obecnych bloków opa-
lanych węglem co najmniej o 

30 procent. Planujemy budo-
wę kopalni na Lubelszczyź-
nie. Optymalizacji kosztów 
służyć będzie trzeci filar 
strategii Kompanii, czyli za-
gospodarowanie odpadów i 
rekultywacja hałd.

Czego życzyć Kompa-
nii na najbliższy czas?

Chciałabym, by został 
zrealizowany wspomniany 
projekt budowy nowoczes-
nej i efektywnej elektrowni 
węglowej oraz kopalni na 
Lubelszczyźnie. Życzyłabym 
sobie również by współpra-
ca ze stroną społeczną ukła-
dała się nie gorzej niż do tej 
pory.  Mam wrażenie, że 
niektórzy liderzy związkowi 
świetnie znają się nie tylko 
na wydobyciu, ale i finanso-
wych tajnikach w kopalni. 
Najlepszym przykładem jest 
kwestia deputatów. Do nie-

dawna większość górników 
odbierała je w naturze, inni 
dostawali ekwiwalent pie-
niężny. Dzięki porozumieniu 
ze związkami zawodowymi 
kwestia deputatów została 
ujednolicona - wypłacamy 
pieniądze, dzięki czemu 30 
milionów złotych nie trafia 
do pośredników w handlu 
węglem. Te argumenty prze-
konały stronę związkową. A 
wielu wątpiło, że dojdzie do 
porozumienia. Naturalnie w 
kwestii zatrudnienia dysku-
sja będzie gorąca. W końcu 
przyszłość spółki i miej-
sca pracy są najważniejsze. 
Ważne, by pracownicy Kom-
panii mieli pewne i stabilne 
miejsca pracy przez długie 
lata.

Rozmawiał:                            
Jacek Srokowski
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Węgiel daje pracę!
Kompania Węglowa należy do największych pracodawców w województwie śląskim. Daje stabilną pracę 
ponad 60 tysiącom własnych pracowników. A to tylko część społeczności, której los życiowy związany jest 
z Kompanią Węglową.

Kulminacyjnym elementem ob-
chodów jubileuszu dziesięciolecia 
istnienia Kompanii Węglowej był 
koncert w zabrzańskim Domu Mu-
zyki i Tańca. Finałowym akcentem 
imprezy było nietypowe spotkanie 
na scenie Domu Muzyki i Tańca: 
niemal czterdzieścioro dzieci pra-
cowników Kompanii, będących 

równolatkami firmy złożyło życze-
nia dla firmy na ręce prezes Joan-
ny Strzelec-Łobodzińskiej. W ten 
symboliczny sposób historia i do-
konania Kompanii Węglowej spot-
kały się z nadzieją i perspektywami 
na przyszłość.

Dzieci, które znalazły się na sce-
nie zabrzańskiego teatru uczestniczy-

ły wcześniej w sesjach do kalendarza 
jubileuszowego Kompanii Węglowej. 
Przedstawiciele spółki podkreślają, 
że poprzez symbolikę kalendarza za-
tytułowanego „Rośniemy razem już 
10 lat” autorzy projektu chcieli pod-
kreślić społeczne znaczenie funk-
cjonowania Kompanii Węglowej. Bo 
jest ono niewątpliwe. 

- Dziś jesteśmy największym 
pracodawcą w regionie i jednym z 
największych w Polsce. Pamiętajmy 
przy tym, że jedno miejsce pracy w 
górnictwie generuje co najmniej 4 w 
firmach okołogórniczych, w handlu 
i usługach. Bez sprawdzania mogę 
powiedzieć, że nie ma takiej firmy 
w Polsce, która przyjęła w ostat-
nich 10 latach do pracy 25 tysięcy 
osób. Dzięki naszemu istnieniu 
reaktywowano działalność szkół 
górniczych. Ponad tysiącu absol-
wentom tych szkół gwarantujemy 
zatrudnienia w kopalniach spół-
ki. Chętnych do pracy nie brakuje. 
Świadczy o tym ponad 30 tysięcy 
wniosków, które w ostatnich kilku 
latach zarejestrowano w działach 
kadr naszych zakładów wydobyw-
czych – podkreśla Joanna Strzelec-
Łobodzińska, prezes spółki.

Janusz Piechociński, wicepre-
mier i minister gospodarki uważa, 
że aspekt społeczny Kompanii Wę-
glowej  zasługuje na uznanie. 

- Kompania Węglowa jest cenio-
nym pracodawcą, zatrudniającym 
ponad 60 tysięcy osób. Każdego 
roku przyjmuje do pracy absolwen-
tów szkół górniczych, którzy rozpo-
czynając naukę w zawodzie, mają 
gwarancję zatrudnienia. To ewene-
ment w skali kraju, a wynika z re-
alizowanej w Kompanii Węglowej 

strategii społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Dzięki temu spół-
ka postrzegana jest jako stabilny 
i wiarygodny pracodawca, który z 
racji swojej roli w regionie tworzy 
dodatkowe miejsca pracy w fir-
mach okołogórniczych. Wszystko to 
sprawia, że patrzymy na Kompanię 
nie tylko przez pryzmat ekonomii, 
ale również w szeroko rozumianym 
kontekście społecznym.

Na mapie województwa śląskie-
go są gminy, gdzie trudno wyob-
razić sobie przyszłość bez kopalń. 
Niewątpliwie do takich gmin nale-
ży Ruda Śląska.

- W naszym mieście są trzy kopal-
nie tej spółki: Pokój, Halemba-Wirek 
oraz Bielszowice, które zatrudniają 
w sumie około 10 tysięcy pracow-
ników, z czego ponad 6 tysięcy to 
mieszkańcy Rudy Śląskiej. Dalszych 
kilkanaście tysięcy rudzian pracuje 
w pozostałych kopalniach Kompanii 
Węglowej oraz Katowickiego Hol-
dingu Węglowego, a także w firmach 
związanych z górnictwem. Daje to 
podstawy do stwierdzenia, że ponad 
połowa rudzian „żyje z górnictwa”. 
Nie ma wątpliwości, że ta branża za-
pewnia miastu jeden z najniższych 
wskaźników bezrobocia w regionie 
- podkreśla Grażyna Dziedzic, prezy-
dent Rudy Śląskiej. 

jac
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Węgiel to nasza przyszłość
Grupa kapitałowa Węglokoks

WęGLOKOKS w ostatnich dwóch latach przejął kontrolę kapitałową nad kilkoma spółkami z obszaru około górniczego, wokół, 
których buduje grupę kapitałową. Katowicka firma nie ukrywa, że głównym obszarem działalności grupy ma być rynek węgla 
kamiennego.
WęglOKOKS przez ponad 60 lat działal-
ności wyeksportował ponad 1,5 mld ton wę-
gla. To tyle, że można byłoby załadować wago-
ny, które 7 razy oplotłyby równik ziemski. Był 
czas, że eksport polskiego węgla przekraczał 
40 mln ton węgla, będąc głównym źródłem 
dewiz, co w gospodarce PRL-u miało szcze-
gólne znaczenie. Czasy się jednak zmieniają. 
Węgiel nie odgrywa już tak znaczącej roli w 
gospodarce europejskiej, stąd zmniejszyło 
się zapotrzebowanie na ten surowiec w Eu-
ropie. Inna rzecz, że potencjał produkcyjny 
polskich kopalń jest dziś nieporównywalny z 
tym co było 20-30 lat temu.

W 2012 r. Węglokoks sprzedał zagranicą 
ok. 5 mln ton węgla, dużo mniej niż mógłby, 
ale miał ograniczone możliwości nabycia go 
od spółek węglowych. Dopiero pod koniec 
roku wyraźnie wzrósł eksport węgla, gdyż 
spadł wyraźnie popyt na węgiel na rynku 
krajowym. 2013 r. zapowiada się nieco lepiej. 
Planowany eksport to 6 milionów ton.

- Obecnie zapotrzebowanie na węgiel na 
rynku krajowym jest znacznie ograniczone. 
Dlatego jego producenci dysponują sporą 
nadwyżką surowca. To sprawia, że teore-
tycznie moglibyśmy wyeksportować znaczną 
ilość węgla z Polski. Teoretycznie, bo nieste-
ty, popyt na węgiel na rynku europejskim 
także jest słaby, a do tego dochodzi problem 
stosunkowo niskich cen. Trzeba naprawdę 
dużo wysiłku włożyć, żeby sprzedać polski 
węgiel zagranicą po korzystnych cenach dla 
naszych dostawców, a tylko wtedy jego eks-
port ma uzasadnienie – mówi Jerzy Podsiad-
ło, prezes Węglokoksu.

Podsiadło podkreśla, że mimo okreso-
wych wahań koniunkturalnych eksport pol-
skiego węgla będzie spadał. 

- Taka firma jak Węglokoks, z całym jej 
potencjałem, nie mogła dłużej opierać się na 
jednym zasadniczym produkcie, jakim był 
eksport węgla. Postanowiliśmy zatem rozpo-
cząć poszukiwania nowych, atrakcyjnych pól 
biznesowych, co znalazło swój wyraz w nowej 

strategii rozwoju firmy. Wizją Węglokoksu jest 
utrzymanie pozycji wiodącego eksportera pol-
skiego węgla przy aktywnym uczestniczeniu 
w procesie restrukturyzacji branży górniczej 
oraz bezpośrednim zaangażowaniu w wydoby-
cie węgla i budowę pozycji znaczącego dostaw-
cy towarów i usług dla firm wydobywczych.

Konsekwencją przyjętej strategii była 
budowa grupy kapitałowej składającej się z 
firm silnie powiązanych z górnictwem węgla 
kamiennego. 

W jej skład weszły m.in.: gliwicka Huta 
Łabędy, czołowy producent obudów górni-
czych, Zakład Wzbogacania Węgla „Julian” 
w Piekarach Śląskich, Węglozbyt S. A  zaj-
mujący się handlem węglem na rynku kra-
jowym, Nadwiślańska Spółka Energetyczna 
dostarczająca ciepło do kopalń i śląskich 
miast, Inter Balt, operator usług portowych 
w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu.

- Chcemy w dalszym ciągu działać w bi-
znesie około górniczym i stąd takie, a nie 
inne wybory przy podejmowaniu decyzji o 
przejęciach. Zakładamy, że zapotrzebowanie 
na węgiel kamienny w gospodarce krajowej 
będzie miało trwały charakter, więc inwe-
stycje  w biznes okołogórniczy mają naszym 
zdaniem sens – przekonuje Jerzy Podsiadło, 
prezes Węglokoksu. 

Po kilkunastu miesiącach funkcjonowa-
nia grupy działalność spółek powoli zaczyna 
przynosić efekty synergii, czyli wzajemnie 
się uzupełniać.

- Nasze nowe przedsięwzięcia  powoli 
się zazębiają i to bardzo mocno. Oprócz eks-
portu węgla wchodzimy z handlem na rynek 
krajowy, który wbrew pozorom jest całkiem 
innym rynkiem. W najbliższych latach pla-
nujemy na rynku krajowym ulokować co 
najmniej 3 mln ton węgla rocznie. Jesteśmy 
coraz mocniej obecni na rynku wyrobów hut-
niczych dedykowanych branży górniczej. Na-
leżąca do naszej grupy kapitałowej Huta Ła-
będy produkuje głównie obudowy górnicze i 
inne elementy wyposażenia kopalń. Chcemy 

zająć się mocniej logistyką, która wypływa z 
naszych doświadczeń węglowych. Sprzedaż 
węgla czy to drogą morską czy kolejową to 
bardzo złożone i skomplikowane procesy, a 
my w tym świetnie się realizujemy – podkre-
śla Podsiadło. 

Z myślą o krajowym rynku węglowym 
Węglokoks podjął decyzję, by w najbliższych 
miesiącach utworzyć w oparciu o pozyskane 
spółki – Węglozbyt i Zakład Wzbogacania 
Węgla Julian – silny podmiot zajmujący się 
sprzedażą węgla w kraju. Spółka planuje tak-
że wejście w segment wydobycia węgla.

- Podpisaliśmy umowę z Kompanią Wę-
glową na zagospodarowanie tzw. resztek 
złóż, ale rozważamy także inne możliwości 
zaangażowania się w ten obszar. Jesteśmy 
bardzo zainteresowani tym kierunkiem, a co 
za tym idzie intensywnie nad nim pracujemy. 
Mamy odpowiedni potencjał zarówno finan-
sowy, jak i organizacyjny, by dobrze poukła-
dać ten biznes – tak, by był on opłacalny, ale 
także odpowiedzialny społecznie – zapewnia 
prezes Węglokoksu. 

Jac
Materiał sponsorowany
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Musimy wyjść z impasu
Rozmowa z Tadeuszem  Skotnickim, 
kandydatem na stanowisko członka 
zarządu Katowickiego Holdingu Wę-
glowego z wyboru załogi

Co skłoniło Pana, by kandydować 
w wyborach do zarządu Katowickiego 
Holdingu Węglowego?

Pracuję już sporo lat w Katowickim Hol-
dingu Węglowym, znam więc doskonale prob-
lemy całej spółki, nie tylko mojej rodzimej ko-
palni „Wujek”, znam także problemy, z jakimi 
borykają się załogi innych kopalń Holdingu. 
Kopalnia „Wujek” została jako pierwsza w 
spółce poddana procesom restrukturyzacyj-
nym, jednak umiejętnie przeszliśmy przez 
proces łączenia ruchów „Wujek” i „Śląsk”, 
tak, że na dziś możemy już mówić o jednym, 
spójnym organizmie. Na „Wujku” doświad-
czyliśmy najbardziej złożonych procesów 
społecznych i dlatego uważam, że pozyskane 
w ten sposób umiejętności mogą być bardzo 
pomocne w reprezentowaniu załogi w zarzą-
dzie spółki . 

Katowicki Holding Węglowy znajdu-
je się w tragicznej sytuacji ekonomicz-
nej. na wiceprezesie z wyboru załogi 
ciąży szczególna odpowiedzialność, bo 
musi ważyć zarówno interesy załogi 
jak i firmy.

Mam świadomość, że jest to odpowie-
dzialne wyzwanie, gdyż sytuacja spółki jest 
nienajlepsza. Należy zrobić wszystko, by 
utrzymać na rynku firmę, utrzymać miejsca 
pracy. Niemniej właśnie ta sytuacja wymaga 
od członka zarządu z wyboru załogi umiejęt-
ności godzenia interesów firmy z interesami 
załogi, gdyż jest on naturalnym pośredni-
kiem pomiędzy zarządem spółki i załogą. 
Obecna sytuacja spółki  wymaga tworzenie 
nowej jakości tejże funkcji – zerwanie z zasa-
dą „ja wam powiem i tak będzie, bo wy się nie 
znacie”, tylko „porozmawiajmy, chciałbym 
was wysłuchać, zastanówmy się wspólnie 
co można razem zrobić”. Rzeczywisty dia-
log społeczny to proponowany przeze mnie 

kierunek zmian. Nową jakością tejże funkcji 
powinna także być jej kadencyjność. Nie wy-
obrażam sobie, bym mógł pełnić ją dłużej niż 
przez dwie kadencje, gdyż im dłużej jest ona 
sprawowana tym bardziej staje się ona ode-
rwana od problemów załogi, niezależnie od 
tego kto sprawowałby tą funkcję. 

Życie może okazać się jednak bar-
dziej brutalne. Wyobraźmy sobie, że 
jestem prezesem spółki i wymagam od 
Pana jako jednego z członków swojej za-
łogi działań, dzięki którym spacyfikuję 
żądania związkowe. i co wówczas?

No to źle Pan trafił. Zakładam, że będąc 
członkiem zarządu nieraz będę musiał ga-
sić pożary społeczne, ale powtarzam, lepszej 
metody na pokonywanie problemów natury 
społecznej niż dialog nikt nie wymyślił i tego 
będę się trzymał. 

Co dalej należy zrobić z Holdingową 
Umową Zbiorową, która od dłuższego 
czasu jest kością niezgody pomiędzy 
zarządem a stroną społeczną?

W życiu niewiele jest spraw, które są 
stałe i niezmienne. Dotyczy to zatem także 
umów zbiorowych pracy. Pamiętać jednak 
należy, że umowa  ze swojej natury jest to 
dokument wypracowywany w drodze po-
rozumienia stron. Wszelkie modyfikacje 
Holdingowej Umowy Zbiorowej wymagają 
przyzwolenia dwóch stron. Nie wyobrażam 
sobie, by mogłoby być inaczej, tym bardziej, 
że ten dokument reguluje podstawowe 
prawa pracownicze, jak i bezpieczeństwo 
socjalne ich rodzin. Sytuacja gospodar-
cza wymaga nieraz rezygnacji z pewnych 
uprawnień, ale uważam, że załoga Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego wszystko co 
mogła stracić już straciła. Cierpliwość ludzi 
została poddana zbyt wielkiej próbie. Za-
rząd nie może wymuszać ciągłych ustępstw 
na załodze, gdyż  to nie buduje dobrych re-
lacji wewnętrznych w firmie. Bez dobrych 
relacji wewnętrznych Holding nie ma szans 
by wyjść z impasu.

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Piotr Bienek, 
przewodniczący 
komisji zakładowej NSZZ 
Solidarność KWK Wujek 
Ruch Śląsk

Wiem, że na Tadka 
można zawsze liczyć, 
wielokrotnie korzystałem 
z jego pomocy przy 
rozwiązywaniu problemów 

w trakcie łączenia kopalń Śląsk i Wujek. Tadeusz dał 
się też poznać jako bardzo rzetelny i pracowity fachow-
iec, znający się jak mało kto na sprawach związanych 
z produkcją. Co ważne jest on osobą konkretną, z którą 
rozmawia się na temat. Ponadto jest pracoholikiem, 
więc nie przypuszczam, by cokolwiek w swojej pracy 
zbagatelizował, zawsze dąży do celu, choćby nie wiem 
co. Jeśli Tadeusz zostałby członkiem zarządu z rami-
enia załogi to jestem  przekonany, że dialog społeczny 
w Holdingu byłby rzeczywisty a nie pozorowany.  

Jarosław Grzesik, 
szef górniczej Solidarności

Miałem zaledwie jedną 
okazję, by spotkać się i 
porozmawiać z Tadeuszem 
Skotnickim, ale nie ukry-
wam, że zrobił on na mnie 
bardzo dobre wrażenie. 
Wrażenie człowieka, który 

wie czego chce i wie co można by zrobić, by w Katow-
ickim Holdingu Węglowym godzić interes załogi i firmy. 
Nie ma w nim za grosz fałszu, co potwierdza wielu 
zaufanych mi ludzi w Holdingu. Dlatego taki kandy-
dat może i powinien się cieszyć zaufaniem członków 
związku zawodowego Solidarność.

Tadeusz Skotnicki jest od 
29 lat związany zawodowo 
z górnictwem węgla kami-
ennego. Obecnie sprawuje 

funkcję Inżyniera inwestycji, 
przygotowania i ekonomiki 
produkcji KWK „Wujek”, po-

siada kwalifikacje Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego. 
Jest od lat członkiem NSZZ 
„Solidarność”. Żonaty, ma 
syna – studenta geologii. 

30 stycznia w Belwederze Bronisław Komorowski Prezydent RP oraz Piotr Duda, przewod-
niczący KK NSZZ „Solidarność” uhonorowali wybranych pracodawców statuetką Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom.

Człowiek najważniejszym kapitałem w firmie
PREZYDENT podkreślał, że dobry pra-
codawca nie musi być łagodny, ale 
musi być nastawiony na dialog i współ-
pracę. 

Przewodniczący KK dziękował Pre-
zydentowi RP, że po raz kolejny objął 
patronatem tą akcję. Zwrócił uwagę, 
że w chwili obecnej dyskryminowa-
nie związków zawodowych stało się 
rzeczą nagminną, a przecież „związki 
zawodowe są chronione dzięki kon-
stytucji RP, na straży której stoi Pre-
zydent RP”.

- Kochani pracodawcy, „Solidar-
ność” was dzisiaj uhonorowała, bo 
przestrzegacie prawa pracy, prawa pol-
skiego. Wy mówicie, że to rzecz normal-
na - zwrócił się do nagrodzonych Piotr 
Duda. - Ale ja w imieniu Związku dzięku-
ję wam dzisiaj za to, że w tych trudnych 
czasach człowiek jest najważniejszym 
kapitałem w waszych firmach.

Do konkursu mogły być zgłoszo-
ne firmy, których codzienne praktyki 
zbieżne są z wartościami propagowa-
nymi przez NSZZ „Solidarność”. Wśród 
kryteriów branych pod uwagę było 
m.in. preferowanie stałego zatrudnie-

nia i przestrzeganie bezpieczeństwa i 
standardów pracy. Ważne było też, by 
pracownicy mieli nieskrępowaną moż-
liwość tworzenia w zakładzie związków 
zawodowych.

Wśród 22 laureatów V edycji konkur-
su znalazła się tylko jedna firma branży 
górnictwa węgla kamiennego – Konsor-
cjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych 
i Budowy Szybów, która zdobyła to cen-
ne wyróżnienie już po raz drugi.  Warto 
podkreślić, że nagroda ta trafiła do firmy 
zaplecza górniczego, na którym nie bra-
kuje firm niedbających o elementarne 
prawa pracownicze. KPRGiBSz SA jest 
jedną z najstarszych i największych firm 
robót górniczych, zatrudnia 1100 osób, 
głównie górników.

– Kapitał naszej firmy tworzą przede 
wszystkim ludzie. Dlatego staramy się 
tworzyć naszym pracownikom możliwie 
najlepsze warunki pracy, jak i warunki 
do rozwoju zawodowego. Ich doświad-
czenie i kwalifikacje są bowiem siłą na-
szej firmy – podkreśla Andrzej Michalik, 
prezes KPRGiBSz SA. 

jac
Fot. łukasz Kamiński/Kancelaria Prezydenta RP

POWIEDZIELI O KANDyDACIE
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R E K L A M A

cHOrzóW regionalna Karczma Piwna NSzz „Solidarność”

Ostatni akcent Barbórki

Regionalna Karczma Piwna NSZZ „Solidarność”, doroczna impreza związkowa kończąca sezon zabaw 
okołobarbórkowych, odbyła się w chorzowskiej hali „Kapelusz”. Kilkuset gwarków smakowało złocisty 
trunek, śpiewając przy tym i tocząc „odwieczną” rywalizację „ławy lewej” z „ławą prawą”. Hitem wie-
czoru był koncert Pawła Kukiza. Polecamy galerię zdjęć z tego wydarzenia.

REGIONALNA Karczma Piwna śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” jest formą podziękowania dla 
najaktywniejszych członków Związku - uczest-
ników manifestacji, pikiet i zbiórek podpisów pod 
związkowymi inicjatywami ustawodawczymi. O ile 
podobne imprezy organizowane przez kopalniane 
struktury związkowe przeznaczone są dla samych 
górników, tutaj zaproszeni są przedstawiciele 
wszystkich branż. Przy ławach zasiedli koksowni-
cy, kolejarze, strażacy i ratownicy medyczni, choć 
dominowali - tradycyjnie - pracownicy przemysłu 
wydobywczego.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda, szef związkowego Regionu 
Podbeskidzie Marcin Tyrna, lider NSZZ „Solidar-
ność” Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla 
Brunatnego „S” Wojciech Ilnicki, przedstawiciele 
wojska i policji oraz parlamentarzyści. Najgoręcej 
witano jednak piosenkarza Pawła Kukiza, który 
zainicjował wspieraną przez NSZZ „Solidarność” 
zbiórkę podpisów pod projektem wprowadzenia 
jednomandatowych okręgów wyborczych do Sej-
mu, co pozwoliłoby odpartyjnić polskie życie pub-
liczne.

Karczmę rozpoczęła chwila ciszy dla tych, któ-
rzy odeszli na „wieczną szychtę”. Związkowi lide-
rzy - śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik 
Kolorz i całego Związku Piotr Duda - podziękowali 
pracownikom zakładów Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego za zaangażowanie w związkowe ini-
cjatywy, służące zresztą często całemu społeczeń-
stwu, jak chociażby walka o referendum dotyczące 
podniesienia wieku emerytalnego czy bój o pod-
niesienie wysokości płacy minimalnej. Zwrócili też 
uwagę na pogarszającą się sytuację gospodarczą 
kraju, zapowiadając przy tym, że „Solidarność” nie 
będzie tolerować bierności rządu, a rok 2013 może 
się okazać rokiem protestów społecznych - pierw-
szym na taką skalę od wielu lat.

Przewodniczący Kolorz i historyczny lider re-
gionalnych struktur Związku Alojzy Pietrzyk ode-
brali przyznane im nagrody Konwentu Seniorów 
NSZZ „Solidarność” - statuetki-dłonie z palcami 
ułożonymi w literę „V” - za wieloletnie zaangażo-
wanie w działalność związkową.

Dalej była już tylko zabawa i rywalizacja „ławy 
lewej” z „ławą prawą”. Dla porządku dodajmy za-
tem, że koronną konkurencję, sztafetę piwną, wy-
grała reprezentacja „ławy lewej”.

Marek Jurkowski


