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KONIEC ERY 
ZAGÓROWSKIEGO!

KWK Halemba-Wirek po programie naprawczym

Nierentowność pisana na wyrost
Rozmowa z przewodniczącym Józefem Kowalczykiem  s. 11

      KOMPANIA WĘGLOWA

Kto ma chrapkę na kopalnie?
W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka oficjalnych ofert przejęcia wy-

branych kopalń Kompanii Węglowej, zapewne są też oferty, których autorzy 
wolą się na razie ukrywać. Gdyby doszło do takich transakcji, to do nowych 
właścicieli trafiłyby kopalnie w innym kształcie niż funkcjonują obecnie i 
przy mniejszych obciążeniach pracowniczych.

      SEJM

Szybki rozwój odnawialnych 
źródeł energii kosztem węgla

więcej s. 10

Czy sojusz Prawa i Sprawiedliwości, Twojego Ruchu i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej jest możliwy? Na pierwszy rzut oka to mało prawdopodo-
bne. Jednak właśnie taka koalicja, przy wsparciu Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, przegłosowała w Sejmie ustawowe duże wsparcie dla niewiel-
kich odnawialnych źródeł energii. 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Naprawić Holding

Udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorstwu

Co odpowie Bruksela?
W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie KE  s. 8
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     WYBORY PREZYDENCKIE

Zbieramy podpisy dla Pawła
Przyjaciel śląsko-dąbrowskiej Solidarności Paweł Kukiz postanowił wystartować w ma-
jowych wyborach prezydenckich. Paweł jest wielkim sympatykiem naszego związku.

PRZeCZyTAne

BYł z nami i mocno wspie-
rał podczas regionalnego 
solidarnościowego strajku 
generalnego przed dwoma 
laty. Wspólnie z członkami 
śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności, ramię w ramię 
uczestniczył w ogólnopol-
skich i regionalnych akcjach 
protestacyjnych. Stawał w 
obronie naszych kopalni. W 
odróżnieniu od wielu estab-
lishmentowych polityków 
nie kalkulował, czy mu się to 
opłaca, czy nie. Nie wykorzy-
stywał protestów do politycz-
nego lansu. Był i jest z nami, 
bo czuje, tak samo jak my, że 
w sporze pomiędzy władzą a 
ludem, rację ma zawsze lud. 
Zawsze mogliśmy na Pawła 
liczyć i dziś przyszedł czas, 
abyśmy się odwzajemnili za 
jego wielkie serce i zaanga-
żowanie.

Zarząd Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność podjął decyzję 

Zagórowski powinien odejść

Żakowski przytaczając obszer-
nie karierę Jarosława Zagórow-
skiego nie omieszkał zauważyć, że 
Jarosław Zagórowski zanim został 
szefem JSW, przez całą karierę 
(dwie dekady) był średniej rangi 
urzędnikiem resortu gospodarki.

„W 2007 r. pisowski minister 
mianował Zagórowskiego prezesem 
zatrudniającej 30 tys. osób firmy, 
choć (w odróżnieniu od Dobrzań-
skiego) nigdy wcześniej niczym nie 
kierował – jeśli nie liczyć funkcji 
wicedyrektora departamentu. Nie 
był nawet kierownikiem osiedlowe-
go sklepiku. Kopalnie znał z excela 
i książek. Na zarządzaniu znał się 
teoretycznie. W 2011 r. przy pomocy 
wynajętych doradców wprowadził 
JSW na giełdę i sprzedał 45 proc. ak-
cji po 136 zł. To zapewniło mu opinię 
dobrego managera, bo przy wcho-
dzeniu na giełdę spółki mają duże 
budżety na PR. Ale dla inwestorów 
nie był to dobry interes. Akcje JSW 
są już grubo poniżej 20 zł” – pisze 
Żakowski. – „W trzy lata wyparo-
wało 80 proc. wartości giełdowej 
spółki. Kiedy stało się oczywiste, że 
grozi jej bankructwo, Zagórowski 
chciał zmienić – jak się okazało zbyt 
szczodre – porozumienie płacowe, 
które podpisał w 2011 r. Ale związki 
nie chciały z nim rozmawiać. Bo – 
jak pisał Tomasz Prusek w „Gazecie 
Wyborczej” – „zachowuje się trochę 

jak premier Margaret Thatcher, tyle 
że nie w spódnicy, lecz górniczym 
mundurze”. Członek rady nadzor-
czej uważa jednak, że nie twardość 
prezesa jest główną przyczyną od-
rzucenia przez związki zaproszenia 
do rozmów, lecz niedotrzymywanie 
obietnic”.

Jak zauważa Żakowski, Zagó-
rowski nie umiejąc znaleźć wspól-
nego języka z załogą zerwał poro-
zumienie płacowe i zapowiedział 
zwolnienie związkowców.

„Zagórowski musiał pójść na 
wojnę, bo w dobrych czasach nie 
umiał zbudować więzi lojalności, 
zaufania, wspólnoty interesów i po-
czucia współodpowiedzialności ze 
związkami i pracownikami. Kiedy 
problemów nieskutecznie zarzą-
dzanej spółki nie dało się przecze-
kać, nie miał się do czego odwołać – 
poza nagą siłą” – pisze dziennikarz. 
„Gdyby Zagórowski był kapitanem 
osiemnastowiecznej fregaty, załoga 
by go przeciągnęła pod stępką. A 
gdyby przypadkiem przeżył, żaden 
armator już by mu nie powierzył 
okrętu. Bo kapitan, który nie umie 
panować nad załogą, po prostu się 
nie nadaje. Z managerami jest do-
kładnie tak samo.

Jacek Żakowski zauważa, iż Za-
górowski miał siedem lat, żeby zbu-
dować relacje zaufania z załogą. Ale 
nie potrafił. Komołowski za to zbu-

dował je w kilkadziesiąt godzin.
„To kompromituje Zagórow-

skiego jako managera. Bo rolą ma-
nagera jest optymalizacja wykorzy-
stania kapitału firmy. A pracownicy 
to najważniejszy kapitał. Jeżeli szef 
przez lata szczodrze płaci, rozda-
je pracownikom akcje i mimo gi-
gantycznych kosztów nie umie ich 
skutecznie motywować dla dobra 
przedsiębiorstwa, to znaczy, że się 
nie nadaje”.

Publicysta „Polityki” słusznie 
zwraca uwagę, iż dla górników ich 
kopalnia nie jest tylko (jak dla ma-
nagera) etapem w karierze. Jest całą 
karierą, życiem, tożsamością.

„Dla większości jest dużo cen-
niejsza niż dla prezesów czy człon-

ków rad nadzorczych. Są bardziej 
zainteresowani trwałym powodze-
niem firmy niż pracujący na kwar-
talne czy roczne bonusy szefowie. 
Także dlatego udział załogi w zarzą-
dzaniu jest ważnym mechanizmem 
długookresowego powodzenia sta-
bilnych, odnoszących sukcesy kor-
poracji w Niemczech i wielu innych 
krajach. Także w Polsce kompeten-
tni prezesi i rozumni właściciele 
przedsiębiorstw umieją korzystać 
z tego mechanizmu. To widać po 
wynikach i spokoju panującym nie 

JACEK Żakowski publicysta „Polityki”, który zwykle staje po stronie rządowej koalicji przy 
okazji zawieruchy wokół Jastrzębskiej Spółki Węglowej dał się poznać jako dziennikarz 
(jeden z niewielu dziennikarzy głównego nurtu) racjonalnie patrzący na jastrzębskie wyda-
rzenia. Na swoim blogu „Jak na dłoni” (zakowski.blog.polityka.pl) opublikował felieton pt. 
„Zagórowski powinien odejść”, który odbił się szerokim echem w środowisku górniczym. 
Poniżej przytaczamy jego obszerne fragmenty.

tylko w kopalni Bogdanka, ale też w 
hutach Mittala, gdzie związki rów-
nież są potęgą. Tylko dla szefów, 
którzy brak przywódczych kompe-
tencji próbują nadrabiać arogancją 
lub przekupywaniem załogi nad-
miernymi płacami, pracownicy za-
wsze będą problemem. To właśnie 
jest przypadek prezesa Zagórow-
skiego, który niestety nie sprawdził 
się w biznesie. Skoro to wiemy, nie 
ma sensu go bronić tylko po to, żeby 
ewentualnie przytrzeć nos związ-
kowcom. Trzeba dla JSW znaleźć 
kogoś, kto już gdzieś sobie dał radę 
i będzie umiał przywrócić normal-
ne działanie rozwalonej przez Zagó-
rowskiego spółki” – podsumowuje 
Żakowski.

o wsparciu Pawła Kukiza w 
zbiórce podpisów potrzeb-
nych do tego, aby mógł 
formalnie zostać zareje-
strowany przez Państwową 
Komisję Wyborczą jako 
kandydat na prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Potrzebnych jest 100 tys. 
podpisów. Jestem przeko-
nany, że tych podpisów uda 
się zebrać dużo więcej, a 
swój znaczący udział w tej 
zbiórce będą mieć człon-

kowie śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Czasu nie zostało zbyt 
wiele, bo tylko cztery tygo-
dnie. Dlatego zwracam się 
do wszystkich członków i 
sympatyków NSZZ Solidar-
ność, aby aktywnie włączyli 
się do akcji zbierania podpi-
sów.

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu 

Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ Solidarność

KATOWICE Debata górnicza

Potrzebny program długofalowy
W czwartek 19 lutego w Katowicach odbyła się debata górnicza z udzia-
łem kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Podczas spotkania rozmawiano o stanie polskiego przemysłu 
wydobywczego w kontekście przyszłości Śląska oraz tego, jak powinno 
rozwijać się państwo polskie.

W DYSKUSJI uczestniczyli między 
innymi: szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz oraz 
Kazimierz Grajcarek, szef Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność. Dyskutowano również 
m.in. o konsekwencjach podpisania 
pakietu energetyczno-klimatyczne-
go nakazującego Polsce ogranicze-
nie emisji dwutlenku węgla i zadań, 
jakie mają przedstawić rządzący, 
by polska energetyka przetrwała, 
dobrze funkcjonowała i zapewniała 
suwerenność Polsce.

- Węgiel kamienny zapewnia 
nam suwerenność, jego zasoby 
szacuje się na 200 lat wydobycia. 
Ustalaliśmy wspólnie, jakie zada-
nia muszą zostać zrealizowane, 
aby polski przemysł energetyczny 
dobrze się rozwijał i co należy zro-
bić, aby poruszyć przemysł wydo-
bywczy - powiedział Duda podczas 
konferencji prasowej, jaka odbyła 
się zaraz po debacie.

Zdaniem Andrzeja Dudy, wydo-
bycie węgla kamiennego w Polsce 
musi być podtrzymane oraz muszą 
zostać podjęte działania naprawcze 
w sektorze węgla kamiennego, po-
legające na poprawie jakości wydo-
bycia.

- Padły propozycje zespolenia 
przemysłu wydobywczego z ener-
getycznym dla poprawy jakości 
funkcjonowania całego sektora 
energetycznego; z całą pewnością 
jest to temat do dyskusji - mówił.

Jak zaznaczył, na spotkaniu byli 
eksperci, politycy, przedstawiciele 
samorządów, lokalnych związków 
zawodowych, a także partnerzy 
społeczni. Konkluzja jest jedna: 
wbrew temu, co dzieje się ostatnio 
w Polsce, wbrew wprowadzaniu 
konsultacji społecznych polega-
jących tak naprawdę na likwidacji 
polskich kompanii, to spotkanie po-
kazuje, że dialog jest możliwy.

 jm

Prymitywna 
nagonka
GóRNIcY Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej dopięli swego wyrzuca-
jąc z fotela prezesa znienawidzo-
nego Jarosława Zagórowskiego. 
Nie było to łatwe, gdyż władza w 
obronie swojego pupila nie wahała 
się wysłać przeciw protestującym 
szwadronów policji, które gotowe 
były wszelkimi sposobami spacy-
fikować oznaki niezadowolenia. 
W końcu jednak rządzący ustąpili 
przed falą ludzkiej determinacji. 
Nie trzeba było jednak długo cze-
kać na komentarze, że oto premier 
Ewa Kopacz kolejny raz została 
zmuszona ustąpić górniczym 
związkowcom.

Kompromis zawarty w Ja-
strzębiu znaczna część zaplecza 
politycznego rządu odczytuje  
jako porażkę. Stąd nie dziwi mnie 
nagonka na środowisko górnicze. 
„Ponad 5 mld zł pochłonie re-
strukturyzacja górnictwa, z czego 
lwia część pochodzić będzie z 
pieniędzy podatników” - czytam 
ostatnio w jednym z poczytnych 
dzienników. Jeszcze gdzie indziej, 
na jednym z poczytnych portali 
internetowych dowiaduję się, że 
„Zdaniem premier Ewy Kopacz, 
rząd co roku dopłaca 7 mld zł do 
górnictwa. W ciągu ostatnich 25 
lat (1990-2014) dopłaty te można 
oszacować na 175 mld zł”. Najwi-
doczniej rządowi PR-owcy posta-
nowili zohydzić Polakom kopalnie, 
węgiel i górników. Polacy mają 
dowiedzieć się, że to za sprawą 
górników nie udało się stworzyć 
ok. 700 tys. nowych miejsc pra-
cy (ta niby „Zielona Wyspa”) czy 
wybudować 4732 km autostrad. 
Mało tego, że „jeśli kopalnie mia-
łyby zostać zlikwidowane, a każdy 
górnik jako rekompensatę otrzy-
mywałby przez rok co miesiąc 
średnią krajową pensję, budżet 
zaoszczędziłby 1 mld zł. (...) za-
oszczędzone pieniądze można by 
przeznaczyć na przedszkola lub 
zwiększenie pomocy społecznej 
dla potrzebujących”.

Ta prymitywna nagonka (dla 
której nawet reanimowano tru-
pa, tj. byłego prezesa Kompanii 
Węglowej, który zaczął udzielać 
się publicystycznie) budzi nie-
smak, ale co najwyżej niesmak, 
bo przeciw wymyślonym liczbom 
możemy postawić twarde fakty i 
dane. Przez ostatnie 25 lat górni-
ctwo odprowadziło do budżetu ok. 
200 mld zł. Tylko w 2013 roku do 
budżetu państwa 7 mld 152 mln 
694 tys. zł! Nie wspomnę o tym, 
że dzięki naszemu górnictwu set-
ki tysięcy Polaków mają miejsca 
pracy! I to jest realna wartość, a 
nie wymyślona na rzecz propa-
gandy.

Jacek Żakowski publicysta „Polityki”, który zwykle staje po stronie rządowej koalicji przy okazji zawieruchy wokół Jastrzębskiej spółki 
węglowej dał się poznać jako dziennikarz (jeden z niewielu dziennikarzy głównego nurtu) racjonalnie patrzący na jastrzębskie wyda-
rzenia.Na swoim blogu „Jak na dłoni” (zakowski.blog.polityka.pl) opublikował felieton pt. „Zagórowski powinien odejść”, który odbił 
się szerokim echem w środowisku górniczym. Poniżej przytaczamy jego obszerne fragmenty.
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Zagórowski odwołany! 
Szansa na nowe otwarcie

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA
Blisko trzy tygodnie Ja-
strzębska Spółka Węglowa 
znajdowała się w centrum 
uwagi opinii publicznej za 
sprawą strajku załogi spół-
ki. A nie musiało to tyle 
trwać, gdyby nie upór jed-
nej osoby – prezesa spółki 
Jarosława Zagórowskiego.
sytuacJa konfliktowa w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej trwała 
już od kilku dobrych lat, niemal od 
początku prezesury Jarosława Zagó-
rowskiego, kiedy to szef JSW posta-
wił na zarządzanie poprzez konflikt 
– z pracownikami i reprezentują-
cymi ich związkowcami (w dalszej 
części numeru prezentujemy historię 
sporów oraz ich genezę). Po siedmiu 
latach musiało dojść do przesilenia, 
przekroczenia masy krytycznej. Było 
nim zwolnienie 28 stycznia dziewię-
ciu przewodniczących zakładowych 
organizacji związkowych działają-
cych w KWK „Budryk” prowadzą-
cych nieco wcześniej protest soli-
darnościowy z górnikami Kompanii 
Węglowej. Decyzja zarządu JSW rze-
komo dotyczyła złamania procedur 
dotyczących bezpieczeństwa pracy. 
Trudno jednak nie było odnieść wra-
żenia, że była to prowokacja prezesa 
Zagórowskiego, któremu nie spodo-
bały się zapewne wyniki referendum 
strajkowego z dnia poprzedniego 
(dwudniowe referendum odbyło się 
26-27 stycznia), po tym, jak Zarząd 
Spółki jednostronnie wypowiedział 
trzy obowiązujące porozumienia 
zbiorowe.

Pracodawca wypowiedział za-
warte z organizacjami związkowymi 
porozumienia, które odnosiły się do 
kwestii deputatu węglowego (z 28 
lutego 2011 roku), warunków zgody 
strony związkowej na upublicznie-

nie JSW (z 5 maja 2011 r.) i wzrostu 
stawek płac (z 8 listopada 2012 r.). 
Szczególnie oburzającym dla przed-
stawicieli strony społecznej jest fakt 
wypowiedzenia porozumienia zbio-
rowego z maja 2011 roku, które zo-
stało zawarte przed debiutem gieł-
dowym Spółki. 

Wyniki referendum były jed-
noznaczne. 18484 głosujących pra-
cowników JSW opowiedziało się za 
rozpoczęciem akcji protestacyjno-
strajkowych, a tylko 236 było temu 
przeciwnych. Oddano 18695 głosów 
ważnych. Frekwencja wyniosła po-
nad 70 procent. 

Po zwolnieniu związkowców 
pracownicy kopalń należących do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej po-
stanowili rozpocząć bezterminowy 
strajk rotacyjny – polegał on na 
tym, że nie zjeżdżali pod ziemię i 
nie podejmowali pracy. Od tej chwili 
sprawy potoczyły się już bardzo dy-
namicznie.

Następnego dnia jastrzębscy 
związkowcy spotkali się w War-
szawie z Radą Nadzorczą Spółki, 
jednak nie przyniosło ono oczeki-
wanego rezultatu. Do sporu musiał 
zostać zaangażowany mediator; zo-
stał nim były minister pracy i polity-
ki społecznej Longin Komołowski. 
Początkowe rozmowy nie przynio-
sły rozstrzygnięć. Zniecierpliwienie 
załogi dawało o sobie znać, czego 
przejawem był fakt, iż w kopalniach 
rozpoczął się strajk podziemny, a 
ulicami Jastrzębia przeszła kilkuty-
sięczna manifestacja pracowników 

i mieszkańców miasta. W tle tych 
wydarzeń trwały rozmowy pomię-
dzy stronami sporu. Po kilku dniach 
jedno co się udało to podpisać proto-
kół uzgodnień i rozbieżności. Strona 
związkowa zgodziła się na zawie-
szenie kilku czynników płacowych. 
Jednak do osiągnięcia pełnego po-
rozumienia stanął na przeszkodzie 
brak decyzji o odwołaniu prezesa 
Zagórowskiego, którą mogła pod-
jąć tylko Rada Nadzorcza JSW. Ta 
mimo fatalnej sytuacji spółki i kiep-
skiego zarządzania czego efektem 
był ogromny spadek wartości firmy 
(wartość akcji od chwili debiutu 
giełdowego spadła ze 136 zł poniżej 
20 zł) nie zamierzała odwoływać Ja-
rosława Zagórowskiego. 

9 lutego kilka tysięcy zdespero-
wanych górników i mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju postanowiło pi-
kietować siedzibę Zarządu JSW, do-
magając się odwołania prezesa Ja-
rosława Zagórowskiego. W pewnym 
momencie sytuacja wymknęła się 
spod kontroli, a do akcji wkroczyli 
funkcjonariusze policji, używając 
przeciwko demonstrantom gazu, ar-
matki wodnej i broni gładkolufowej. 
Rannych zostało ponad 20 osób.

– Strzelanie do ludzi z broni 
gładkolufowej (...) to nie jest meto-
da na zabezpieczanie demonstracji, 
lecz prowokowanie do odwetu i do 
wzajemnej agresji – napisał prze-
wodniczący Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność” Dominik Kolorz do minister 
spraw wewnętrznych pani Teresy 

Piotrowskiej w reakcji na brutalną 
pacyfikację poniedziałkowej pikiety 
siedziby Zarządu JSW. Szef śląsko-
dąbrowskiej „S” wskazał, że na Gór-
nym Śląsku każda kolejna akcja tego 
typu będzie porównywana do akcji 
prowadzonych podczas stanu wo-
jennego, gdy strajkujących górników 
zabijano. 

Następnego dnia strona związko-
wa poinformowała opinię publiczną, 
że w ubiegłych latach z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej wyprowadzono 
około 100 milionów złotych poprzez 
zawieranie różnego rodzaju umów. 
Odzew ze strony właściciela był jed-
nak mniej więcej taki: odwołanie 
prezesa JSW  to „problem zastęp-
czy”. A kiedy dwa dni później poja-
wiła się informacja, że strajk w JSW 
jest nielegalny (według Sądu Okrę-

gowego w Gliwicach) wydawało się, 
że sytuacja jastrzębska staje się nie-
rozwiązalna. 

A jednak, 13 lutego związkow-
com i przedstawicielom pracodaw-
cy udało się stworzyć możliwe do 
przyjęcia dla obydwu stron porozu-
mienie wprowadzające konieczne 
działania oszczędnościowe. Mało 
tego, jeszcze tego samego dnia swoją 
dymisję ku zaskoczeniu wszystkich 
zapowiedział Jarosław Zagórowski 
(w tym samym dniu na Śląsku gościł 
prezydent Komorowski!?). Jednak 
momentem rozstrzygającym dla ja-
strzębskiego protestu było dopiero 
przyjęcie dymisji przez Radę Nad-
zorczą spółki co stało się 17 lutego.

Dziś JSW staje w obliczu nowej 
perspektywy. Odwołanie z funkcji 
prezesa Jarosław Zagórowskiego nie 
rozwiązuje problemów ekonomicz-
nych spółki. Jednak daje coś czego 
od lat w tej spółce nie było – nadzieję 
na wspólnotę interesu (załogi i pra-
codawcy), jakim jest dobrze funk-
cjonująca firma, z perspektywami 
na długie lata.

Michał Jakubowski

cO ZAWIERA POROZUMIENIE
W porozumieniu zawartym przez 

MKPS i zarząd JSW w obecności 
mediatora Longina Komołowskiego 
uzgodniono m. in. czasowe zawie-
szenie niektórych elementów wy-
nagrodzeń pracowników czy zgodę 
na uzależnienie wypłaty części tzw. 
„czternastki” za rok 2016 i 2017 od 
wyników ekonomicznych spółki. Z 
kolei w tym roku świadczenie to ma 
zostać wypłacone w dwóch ratach. 
Ustalono również, że w spółce zacznie 
funkcjonować 6-dniowy system pracy 
przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia 
pracy górników. Jednak na dopraco-
wanie szczegółowych zasad wprowa-
dzenia tego rozwiązania strony dały 
sobie czas do końca 2015 roku.

Z całą treścią porozumienia można zapo-
znać się na www.solidarnoscgornicza.org.pl

Historia prezesury 
Jarosława Zagórowskiego s. 4

Kalendarium protestu s. 5
Kozłowski: Porozumienie traktujemy 

poważnie s. 7

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy pracownikom Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Kompanii 

Węglowej SA, spółki Tauron Wydobycie SA i innych firm sektora wydobywcze-
go za czynne wsparcie akcji strajkowej przeprowadzonej w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA.

Doprowadzenie do podpisania porozumienia ratującego Spółkę przed upad-
kiem było możliwe dzięki olbrzymiej determinacji wszystkich strajkujących gór-
ników z kopalń JSW, ale byłoby o wiele trudniejsze, gdyby nie Wasze zaangażo-
wanie.

Liczne uczestnictwo w manifestacjach i pikietach oraz pomoc rzeczowa i 
finansowa dla strajkujących to gesty nie do przecenienia. Stanowią one żywy do-
wód na istnienie prawdziwej górniczej solidarności. Będziemy o nich pamiętać.

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA
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7 lat ciągłych konfliktów
JSW Historia prezesury Jarosława Zagórowskiego

17 LUtEGO br. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjęła dymisję znienawidzonego przez pracowników JSW 
prezesa Jarosława Zagórowskiego. Po 21 dniach strajku porozumiano się ze stroną społeczną. Jakie były źródła konflik-
tu? Ile wyniosły koszty obrony człowieka niezdolnego do współpracy z załogą, traktującego arogancko i przedmiotowo 
pracowników?
W trakcie 7-letniego  prezesowa-
nia Jarosław Zagórowski udowodnił, 
że jest absolutnie poza założeniami 
„Human Resources”, tzn. założenia, 
że stosunki międzyludzkie są podsta-
wą sprawnego funkcjonowania ekono-
micznego i społecznego organizacji 
jaką jest przedsiębiorstwo JSW SA. 
Na zachodzie jest to abc funkcjonowa-
nia różnego typu organizacji gospo-
darczych. W Polsce to myślenie jest w 
powijakach, a przykładem przedmio-
towego traktowania pracowników jest 
prezesura Jarosława Zagórowskiego.

Po przeanalizowaniu działań Pre-
zesa można stwierdzić z dużym praw-
dopodobieństwem, że przy właściwym 
traktowaniu strony społecznej, przy dą-
żeniu do kompromisu, konflikty te nie 
wyszłyby poza zakłady pracy, a straty 
byłyby mniejsze niż  straty jakie są pod-
czas strajku. Żeby to udowodnić odwo-
łajmy się do faktów historycznych.

Początki prezesury najdłuższy 
strajk w JSW 

Już sam początek prezesury Ja-
rosława Zagórowskiego wiąże się z 
poważnym konfliktem społecznym, 
jakim był najdłuższy po 1990 r. strajk 
w polskim górnictwie. Na przełomie 
2007/2008 roku część organizacji 
związkowych w kopalni „Budryk” 
(która została właśnie włączona w 
struktury JSW SA) zainicjowała strajk 
okupacyjny pod postulatem zrówna-
nia płac załogi kopalni z pozostałymi 
pracownikami spółki. Kopalnia stanę-
ła na półtora miesiąca.   I choć strajk 
ten w istocie dotyczył obrony intere-
sów kilku osób (nie będziemy wcho-
dzić tu w niuanse protestu) to jednak 
śmiało można stwierdzić, że już na 
wstępie Jarosław Zagórowski dał się 
poznać jako prezes podążający w stro-
nę konfrontacji. Bo jak inaczej tłuma-
czyć fakt, iż po zakończeniu strajku 
Zarząd JSW wycofał się ze wszystkich 
uzgodnień z komitetem strajkowym, a 
sam prezes Zagórowski poinformował 
organy ścigania o nielegalności straj-
ku (po pięciu latach czyli w 2014 roku 
Sąd Rejonowy w Mikołowie odrzucił 
zarzuty Zagórowskiego – strajk był 
legalny).

Komitet strajkowy zastraszony 
oskarżeniami o postawy roszcze-

niowe, zgłosił nową propozycję, aby 
pracownikom „Budryka” przyznano 
najniższą stawkę płacową w JSW. Po 
referendum pracowniczym zarząd 
zaakceptował te warunki. Gdyby nie 
kłamstwa, straszenie załogi prokura-
turą porozumienie można było uzy-
skać drogą negocjacji bez kosztowne-
go strajku.

Debiut giełdowy w cieniu pro-
testów pracowniczych

W styczniu 2011 roku  wybuchły 
protesty pracownicze w spółce LA-
BOR-KOKS, należącej do Koksowni 
Przyjaźń, która była w procesie wcho-
dzenia w skład JSW S.A.

Protest nie był skierowany prze-
ciwko przejęciu spółki przez JSW, a 
polegał na zagwarantowaniu upraw-
nień takich samych jak dla innych 
pracowników spółki  JSW w roku 
debiutu; a mianowicie czteroletniego 
okresu zatrudnienia i gwarancji pła-
cowych. Prezes Zagórowski był zdzi-
wiony protestem, uważał że w dobie 
kryzysu, kiedy inne firmy zwalniają 
takie żądania nie są na miejscu. W 
spółce dało się odczuć dyskrymina-
cję pracowniczą. Jednym (informaty-
cy, pomiarowcy) prezes gwarantował 
okresy ochronne, a innym (chemiczki, 
labolatorantki) już nie.

Kwiecień 2011 roku to 24 godzin-
ny strajk ostrzegawczy przeciwko złej 
prywatyzacji polegające na łataniu 
dziury budżetowej, a nie pozyska-
niu pieniędzy na inwestycje i rozwój 
w przyszłość. Zarząd JSW na czele z 
prezesem Zagórowskim oraz minister 
Grad chcieli przeprowadzić „gang-
sterską prywatyzację” polegającą na 
wyciągnięciu ze spółki całego kapita-
łu, jaki pozyska podczas debiutu gieł-
dowego oraz przekazaniu do budżetu 
państwa który ma poważne kłopoty z 
dziurą budżetową. Stanowczy protest 
strony społecznej i strajk ostrzegaw-
czy był ostrzeżeniem dla zarządu; 
jeżeli będzie traktować kopalnie jako 
łatwe źródło pieniędzy dla skarbu pań-
stwa, to strajk kwietniowy był tylko 
preludium do dalszych protestów.

W maju 2011 wybuchł strajk wło-
ski w JSW. Główny postulat to sprze-
ciw wobec prywatyzacji JSW, ale 
także żądanie 10% podwyżki na co 

pozwalała dobra kondycja spółki. Od-
rzucenie tych postulatów skutkowało 
strajkiem włoskim, tzn. 25% spadkiem 
wydajności pracy. Wobec oskarżeń o 
roszczeniową postawę związkowcy w 
porozumieniu z załogą zrezygnowali 
z głównego postulatu (sprzeciw wo-
bec prywatyzacji) uzyskując między 
innymi gwarancje zatrudnienia na 10 
lat; osiągnięto kompromis umożliwia-
jący spółce udany debiut giełdowy. 
Ale znowu drogą do porozumienia 
był kosztowny strajk, a nie – być może 
uciążliwe, ale owocne – negocjacje. 
Droga stałego sprzeciwu wobec po-
stulatów załogi to był styl zarządzania 
prezesa Zagórowskiego.

Zarząd chciał oszczędzać 
na łamaniu prawa pracy

W październiku 2012 r. zakończył 
się protest, który trwał od wakacji br. 
Zarząd od wielu miesięcy był w sporze 
z reprezentacją związków. Odrzucając 
żądania związkowe odnośnie podwyż-
szenia stawek płacy oraz dyskrymina-
cji nowo zatrudnionych pracowników, 
doprowadził do zerwania negocjacji. 
W lipcu odbyło się referendum straj-
kowe podczas którego 96% załogi po-
parło strajk i postulaty związkowe. 6 
lipca odbył się strajk ostrzegawczy.

Warto podkreślić że postulaty 
związkowe podzielała  Państwowa In-
spekcja Pracy.

Kolejny raz Jarosław Zagórowski 
udowodnił, że nie jest dobrym menad-
żerem, jednak pod naciskiem politycz-
nym podpisał 8 listopada porozumie-
nia zbiorowe.

Oszukani absolwenci
Kwiecień 2014 roku to protesty ab-

solwentów klas górniczych z Jastrzę-
bia, Wodzisławia Śląskiego, Ornon-
towic oraz Pawłowic, którym prezes 
Zagórowski obiecywał pracę.  JSW 
miało zatrudnić młodych ludzi jednak 
nie wywiązało się z umowy, co tłuma-
czy kryzysem na rynku węgla. Do bli-
sko 200 protestujących przed siedzibą 
spółki nikt nie wyszedł i nie wytłuma-
czył, dlaczego tak się stało.

Zdeterminowani przybyli wcześ-
nie rano pod siedzibę spółki, bo chcieli 
być zauważonymi przez pracowników 
zarządu JSW. Firma zaproponowała im 

pracę na gorszych warunkach w nowo 
powstałej spółce SiG, choć  wcześniej 
kuszono ich „bogatym” pakietem so-
cjalno -pracowniczym; wmawiano im 
przy tym, że warto kształcić się w za-
wodzie górnika.

Rzeczniczka JSW Katarzyna Ja-
błońska-Bajer wydała komunikat: „Ze 
względu na bardzo trudną sytuację 
ekonomiczną i z uwagi na to, że od wie-
lu lat nie możemy ze związkami zawo-
dowymi wynegocjować jakiejkolwiek 
zmiany w zasadach wynagradzania i 
zatrudnienia, zdecydowaliśmy się cał-
kowicie wstrzymać przyjęcia”. Tym 
samym JSW zerwała umowy  z samo-
rządami odnośnie kształcenia specja-
listycznego. Absolwentów odpowiedź 
ta nie satysfakcjonowała. Rzecznik 
związkowców Piotr Szereda stając w 
obronie młodych ludzi zadał pytanie 
„Skoro jest kryzys, to dlaczego JSW 
kupuje nową kopalnię za 1,4 mld zł? 
Skoro stać spółkę na nowy zakład, to 
stać na zatrudnienie”.

Dość błędnych decyzji
3 listopada 2014 roku związkowcy 

zamanifestowali przed siedzibą JSW. 
Wspólna Reprezentacja Związków 
Zawodowych JSW SA wydała oświad-
czenie wyrażające zaniepokojenie 
skutkami błędnych decyzji zarządu 

JSW. W wyniku tych decyzji spółka 
znalazła się w kryzysowej sytuacji. 
Uwagi dotyczące funkcjonowania 
spółki poparte były analizami pla-
nów techniczno-ekonomicznymi oraz 
analizą wykonywania tych planów. 
Oprócz krytycznej analizy wskazano 
również drogę wyjścia z trudnej sytu-
acji poprzez  obniżenie kosztów pro-
dukcji. Zaproponowano sprawdzoną 
metodę zwiększenia wolumenu wy-
dobycia węgla koksowego i jego sku-
tecznej sprzedaży przy niezmiennym 
zatrudnieniu.

Nie wspieraj, bo wylecisz 
z roboty

Prezes Zagórowski nie toleru-
je solidaryzmu, czego wyraz dał na 
przełomie 2014/2015 roku, zwalniając 
dyscyplinarnie liderów organizacji 
związkowych działających w KWK 
„Budryk”, którzy solidaryzowali się 
z załogami likwidowanych kopalń 
Kompani Węglowej.  Na marginesie, 
zapewne Zagórowski będzie mieć uraz 
do nazwy „Budryk”, gdyż początek 
jego prezesury, jak i koniec prezesury 
wiążą się ze strajkiem zainicjowanym 
właśnie na tej kopalni.

Daniel Sawicki

Przełom 2007/2008 – strajk w KWK „Budryk”.
Styczeń 2011 – protesty w spółce Labor-Koks (Koksownia Przyjaźń) wchodzącej w skład JSW.
Kwiecień 2011 – 24 godzinny strajk.
Maj 2011 – strajk włoski w JSW.
Październik 2012 – protest przeciw łamaniu prawa pracy.
Kwiecień 2014 – protest absolwentów szkół górniczych.
Listopad 2014 – protest strony społecznej w sprawie nacisku na cięcia płacowe.
Grudzień 2014 – Styczeń 2015 – konflikt z liderami związków zawodowych 
                           w KWK „Budryk”, którzy  solidaryzowali się z pracownikami KW.
Styczeń – luty 2015 – Strajk w JSW.

KALenDARZ KOnfLiKTÓW
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28 stycznia (środa)

Pracownicy kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA (JSW) rozpoczynają bezterminowy strajk rotacyjny - nie zjeżdżają 
pod ziemię i nie podejmują pracy. Żądają m.in. odstąpienia od decyzji 
o zwolnieniu dziewięciu przewodniczących zakładowych organiza-
cji związkowych działających w KWK „Budryk” i odwołania Zarządu 
JSW.

Strajk poprzedziło dwudniowe referendum (26-27 stycznia), w 
którym 18484 głosujących pracowników JSW opowiedziało się za 
rozpoczęciem akcji protestacyjno-strajkowych, a tylko 236 było temu 
przeciwnych. Oddano 18695 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 
ponad 70 procent.

29 stycznia (czwartek)

Jastrzębscy związkowcy spotkali się w Warszawie z Radą 
Nadzorczą Spółki. Przedstawiciele Wspólnej Reprezentacji Związków 
Zawodowych (WRZZ) JSW wyjaśniali członkom Rady Nadzorczej, 
dlaczego doszło do akcji protestacyjno-strajkowej. Mówili też o 
nastrojach panujących wśród załogi, która od dawna nalegała na 
przystąpienie do akcji strajkowej w związku z bałaganem stanowią-
cym konsekwencję złego zarządzania firmą i groźbą pogłębienia się 
niekorzystnych wyników JSW.

30 stycznia (piątek)

O przebiegu strajku i planowanym wsparciu dla górników z JSW 
dyskutowali członkowie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Ka-
miennego NSZZ „Solidarność” podczas nadzwyczajnego zebrania, 
które odbyło się w budynku KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 
„Zofiówka”.

Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego (MKPS) JSW z przedstawicielami nadzoru właścicielskiego, 
Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu - jednak bez udziału prezesa 
Jarosława Zagórowskiego, na co nalegała strona społeczna - zakoń-
czyło się bez zasadniczych rozstrzygnięć. Ustalono, że kolejna tura 
negocjacji zostanie przeprowadzona 2 lutego, a mediatorem pomiędzy 
stronami sporu będzie były minister pracy i polityki społecznej Longin 
Komołowski.

Strajk w JSW dzień po dniu
KALenDARium

2 lutego (poniedziałek)

Dziewięciogodzinne rozmowy przedstawicieli MKPS JSW i Za-
rządu Spółki w obecności mediatora, byłego ministra pracy Longina 
Komołowskiego, nie przyniosły rezultatu.

Rano kilkuset mieszkańców Jastrzębia-Zdroju przez półtorej go-
dziny blokowało główne drogi w mieście. Akcja poparcia dla strajkują-
cych górników przeprowadzona została m.in. przed siedzibą Zarządu 
JSW.

Pracownicy kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej SA 
oraz spółki Tauron Wydobycie SA przystąpili do solidarnościowej akcji 
protestacyjno-strajkowej, czynnie wspierając strajkujących kolegów 
z JSW.

3 lutego (wtorek)

Górnicy z zakładów należących do większości spółek węglowych 
i pracownicy innych branż pikietowali wszystkie kopalnie wchodzące 
w skład JSW. Akcje odbywały się równolegle. - Będziemy z wami do 
końca, tak długo, jak długo będziecie walczyć, czyli do zwycięstwa! - 
deklarował obecny przed bramą KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Zofiówka” przewodniczący górniczej „S” Jarosław Grzesik.

Podczas wieczornej demonstracji przed siedzibą Zarządu JSW do-
szło do starć z policją. Kilka osób zostało rannych.

maty. Zostajemy zamknięci w zakładach. Rozpoczynamy strajk, który 
nie będzie już rotacyjnym, tylko będzie okupacyjnym - poinformował 
wicelider „S” w JSW Roman Brudziński.

4 lutego (środa)

Ósmy dzień strajku górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA (JSW) przyniósł eskalację działań: w kopalniach rozpoczął się 
strajk podziemny, a ulicami Jastrzębia przeszła kilkutysięczna ma-
nifestacja pracowników i mieszkańców miasta, zakończona głośną 
pikietą przed siedzibą Zarządu JSW. Rozmowy strony związkowej z 
przedstawicielami pracodawcy przy udziale mediatora były konty-
nuowane.

10 lutego (wtorek)

Pracownicy JSW rozpoczęli strajk okupacyjny, a kilkunastu gór-
ników z „Boryni” i „Zofiówki” podjęło strajk głodowy. W kolejnych 
dniach do tych ostatnich dołączyli koledzy z „Knurowa-Szczygłowic”.

MKPS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podczas specjalnie zorga-
nizowanej konferencji prasowej poinformował, że w ubiegłych latach 
z JSW wyprowadzono około 100 milionów złotych poprzez zawieranie 
różnego rodzaju umów.

11 lutego (środa)

Solidaryzując się ze strajkującymi górnikami, kilkaset osób przez nie-
całe dwie godziny blokowało dwie drogi krajowe: „jedynkę” w miejscowo-
ści Rzeniszów i „jedenastkę” między Pustą Kuźnicą a Lublińcem.

12 lutego (czwartek)

Poparcie dla działań swoich mężów, ojców i braci wyraziły ich 
żony, matki i siostry, gromadząc się w samo południe przed siedzibą 
Zarządu JSW. - W nas jest siła! - skandowały. Protest z udziałem 2 
tysięcy osób był głośny, ale spokojny.

13 lutego (piątek)

Górnicy z kopalń JSW zawiesili prowadzony od 28 stycznia strajk. 
Związkowcom i przedstawicielom pracodawcy udało się stworzyć 
możliwe do przyjęcia dla obydwu stron porozumienie wprowadzające 
konieczne działania oszczędnościowe. Akcja nie została jednak odwo-
łana - z tą decyzją protestujący postanowili poczekać do momentu 
odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego.

17 lutego (wtorek)

Rada Nadzorcza JSW odwołała Jarosława Zagórowskiego z funkcji 
prezesa Zarządu Spółki, spełniając najgłośniejszy postulat strajkują-
cych przez ponad dwa tygodnie górników. Kierujący firmą od marca 
2007 roku Zagórowski sam skierował do Rady pismo w sprawie swojej 
rezygnacji. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono wiceprezesowi 
Jerzemu Boreckiemu. Dzień później MKPS JSW zdecydował o formal-
nym zakończeniu akcji protestacyjno-strajkowej.

Marek Jurkowski

6 lutego (piątek)

Podpisaniem protokołu uzgodnień i rozbieżności zakończył się 
maraton negocjacyjny przedstawicieli MKPS JSW i Zarządu JSW przy 
udziale mediatora. - Zgodziliśmy się wstępnie na zawieszenie kilku 
czynników płacowych, aby wyprowadzić firmę z problemów finanso-
wych. Chodzi m.in. dopłatę do chorobowego, dodatek do urlopu, czy 
wypłatę tzw. czternastki w dwóch ratach - wyliczał rzecznik pracowy 
MKPS Piotr Szereda.

Stronom nie udało się jednak osiągnąć pełnego porozumienia. Na 
przeszkodzie stanął brak decyzji o odwołaniu prezesa Zarządu Spółki 
Jarosława Zagórowskiego, którą mogła podjąć tylko Rada Nadzorcza 
JSW.

7 lutego (sobota)

Wiceprzewodniczący „S” w JSW Roman Brudziński poinformował, 
że zakończył się prowadzony od 4 lutego strajk podziemny, a wszyscy 
protestujący wyjechali na powierzchnię.

9 lutego (poniedziałek)

Kilka tysięcy górników i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju pikieto-
wało siedzibę Zarządu JSW, domagając się odwołania prezesa Jaro-
sława Zagórowskiego. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się 
spod kontroli, a do akcji wkroczyli funkcjonariusze policji, używając 
przeciwko demonstrantom gazu, armatki wodnej i broni gładkolufo-
wej. Rannych zostało ponad 20 osób.

- Od dnia jutrzejszego pracownicy przynoszą swoje śpiwory i kari-
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Czy możliwy jest 
sądowy zakaz strajku?

W nas jest siła!
W trakcie kilkunastodniowego protestu jastrzębskich górników były 
momenty dramatyczne, ale i takie, które dodawały sił i motywacji 
strajkującym. Niewątpliwie takim momentem była pikieta kobiet 
– żon, matek i sióstr górników.

Uzasadniona determinacja
JSW Protest kobiet

w cZwartek 12 lutego pod 
siedzibą Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej pojawiło się ponad dwa 
tysiące kobiet z dziećmi.

– W nas jest siła! - skandowa-
ły. Protest, choć głośny, był jed-
nak spokojny.

W trakcie pikiety odczytano 
apel wyrażający stanowisko pro-
testujących kobiet.

– My, ludzie Śląska – żony gór-
ników, (...) zgromadzone tutaj dzi-
siaj, przed budynkiem JSW, gdzie 
nasi mężowie i synowie zostali 
brutalnie przepędzeni przez poli-
cję za wyrażanie swojej dezapro-
baty na temat zarządzania tutejszą 
spółką, domagamy się rozliczenia 
osób odpowiedzialnych za prowa-
dzenie polityki spółki (...). Solida-
ryzujemy się w proteście z wszyst-
kimi pracownikami Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej – zadeklarowały 
uczestniczki protestu, wzywając 
jednocześnie przedstawicieli Skar-
bu Państwa, właściciela JSW, do 
podjęcia natychmiastowych dzia-
łań na rzecz rozwiązania konfliktu 
załogi z Zarządem.

Ich oburzenie wzbudziły po-
dawane przez media informacje 
o tym, że pracownicy JSW zara-
biają średnio około 8 tysięcy zło-
tych.

– Niech podniesie rękę mama, 
która potwierdzi, że jej mąż zara-
bia 8 tysięcy – zachęcała jedna 
z kobiet. - My żyjemy za 2900 
złotych. (...) Są górnicy, którzy 
zarabiają zdecydowanie mniej, 
bo zarabiają po 2 tysiące. Czy my 
zarabiamy 8 tysięcy? - retorycz-
nie pytała, prezentując „pasek” z 
wysokością wynagrodzenia swo-
jego męża.

Kolejne wypowiedzi żon gór-
ników przerywane były głośnym 
biciem łyżkami o przyniesione 
garnki.

Prowadząca pikietę szefo-
wa Biura Terenowego Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ „Solidarność” Danuta 
Jemioło skrytykowała postawę 
prezydent Jastrzębia-Zdroju pani 
Anny Hetman, dystansującej się 
od górniczych protestów. Przy-
pomnijmy, że styczniowa obrona 

zagrożonych likwidacją czte-
rech kopalń Kompanii Węglowej 
SA połączyła samorządowców z 
Brzeszcz, Bytomia, Gliwic, Rudy 
Śląskiej i Zabrza, którzy czynnie 
wspierali działania podejmowane 
przez pracowników. W Jastrzębiu 
o podobnych gestach solidarności 
nikt do tej pory nie słyszał.

– Prezydent miasta Jastrzę-
bie-Zdrój, pani Hetman – ona 
nie widzi potrzeby, ona nie chce 
się opowiadać za żadną ze stron. 
Nie chce się opowiadać za swoimi 
mieszkańcami – mówiła prze-
wodnicząca lokalnych struktur 
„S”. - Pani prezydent Hetman po-
winna tu być z nami, z kobietami, 
dzisiaj. I powinna nam współ-
czuć, i być razem z nami. Bo to 
nie chodzi o to, że miasto nie ma 
wpływu. Wiemy, że nie ma wpły-
wu. Ale ona powinna być z nami i 
czuć nasz ból, naszą troskę, nasze 
obawy o byt, o to, jak będziemy 
żyli, czy nasze dzieci będą miały 
co jeść – podkreślała. 
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Duda do Jarosa: cyniczna nagonka
PROTEST jastrzębskich górników rozsierdził polityków 
rządzącej koalicji, tak bardzo, iż nie trzeba było czekać 
na fałszywe oskarżenia. Poseł PO Michał Jaros powie-
dział, że „związki zawodowe kosztują obywateli od 250 
do 300 mln zł rocznie”. Piotr Duda, przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ Solidarność wydał oświadczenie w 
sprawie wypowiedzi posła Jarosa zaznaczając, iż jeżeli 
poseł nie wycofa się z tych twierdzeń, sprawa znajdzie 
swój finał w sądzie.

„Postępowanie posła Jarosa to cyniczna nagon-
ka na związki zawodowe, bowiem doskonale wie, że w 
przeciwieństwie do partii politycznych, polskie związki 

zawodowe, a w szczególności NSZZ Solidarność nie 
otrzymują pieniędzy z budżetu państwa. W każdej chwi-
li jestem gotowy do debaty o kosztach jakie obywatele 
ponoszą na funkcjonowanie nie tylko partii politycznych, 
ale również całego „tabunu” polityków, którzy zasiadają 
w radach nadzorczych i zarządach spółek skarbu pań-
stwa, funkcjonują w niezliczonych gabinetach politycz-
nych, tworzonych nawet na poziomie samorządów, czy 
piastujących stanowiska w rządowych agencjach. A pan 
poseł Jaros w tym temacie miałby dużo do powiedzenia” 
- czytamy w oświadczeniu Piotra Dudy. 
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POLEMIKA  Odpowiedź górniczej Solidarności na apel GIPH

Determinacja strajkujących pracowników jest uzasadniona, a szkodzeniem 
firmie jest dalsze utrzymywanie na stanowisku nieudolnego prezesa - pod-
kreśliła górnicza Solidarność w piśmie do Górniczej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej. To odpowiedź na apel GIPH z 4 lutego o przerwanie strajku w JSW, 
w którym Izba obarczyła stronę społeczną winą za eskalację konfliktu w 
spółce. 
„PROWADZONA akcja strajkowa godzi w 
interesy gospodarcze nie tylko JSW SA, 
ale również wielu należących do Izby firm 
wykonujących szereg czynności w ruchu 
zakładów górniczych, a których pracow-
nicy wbrew ich woli nie są dopuszczani 
do swojej pracy. W efekcie wybrana przez 
Państwa organizacje forma protestu, 
oprócz generowania wymiernych strat 
dla JSW SA, prowadzi wprost do upad-
łości szeregu świadczących usługi dla 
górnictwa firm i tym samym do utraty 
kilku tysięcy miejsc pracy” - czytamy w 
apelu GIPH podpisanym przez jej preze-
sa Janusza Olszowskiego. Dodajmy, iż 
Izba (w której funkcję przewodniczącego 
rady sprawuje Jarosław Zagórowski) od 
niedawna pełni quasi rolę rozwiązanego 
Związku Pracodawców Górnictwa Węgla 
Kamiennego. 

- Z ogromnym oburzeniem przyjęli-
śmy wiadomość o apelu Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, w którym ob-
winia się związki zawodowe o „działania 
niezgodne z prawem”, „niezgodne z kom-
petencjami związków zawodowych”, „wy-
muszanie dokonania zmian kadrowych w 
zarządzie JSW S.A.” oraz „pełną odpowie-
dzialność za chuligańskie incydenty, jakie 
miały miejsce przed siedzibą spółki”. Te 
fragmenty stanowiska przedstawionego 
przez Izbę zawierają stwierdzenia nie-
prawdziwe, a jego ostatnia część stanowi 
bezpodstawne oszczerstwo - czytamy w 
piśmie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego  NSZZ Solidarność do GIPH.

Górnicza „S” podkreśliła, że żądanie 
odwołania prezesa jest wynikiem referen-
dum konsultacyjnego przeprowadzonego 

w kopalniach JSW w październiku ubie-
głego roku. Wówczas 99 proc. głosują-
cych odpowiedziało „tak” na pytanie  „Czy 
biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., spo-
sób zarządzania spółką oraz działania 
Zarządu JSW S.A. w zakresie stosowania 
prawa pracy Uważasz, że zarząd JSW 
S.A. utracił wiarygodność i powinien zo-
stać odwołany.” -  Związki zawodowe pro-
wadzą konsekwentne i zgodne z prawem 
działania na rzecz rozwiązania, za którym 
opowiedziała się niemal cała załoga JSW. 
Wbrew temu, co sugeruje GIPH, to właś-
nie brak tych działań ze strony organizacji 
związkowych stanowiłby wypaczenie ich 
roli, jaką jest m.in. reprezentowanie zrze-
szonych w nich pracowników - przekony-
wała SKGWK.

Związkowcy z górniczej Solidarności 
zaznaczyli, że w ich ocenie to właśnie oś-
mioletnie rządy prezesa Jarosława Zagó-
rowskiego, który jednocześnie sprawuje 
funkcję przewodniczącego Rady Górni-
czej Izby Przemysłowo-Handlowej, są 
główną przyczyną tego, że przynosząca 
do niedawna zyski firma doprowadzona 
została do stanu poprzedzającego upa-
dek. - Za brak inwestycji we fronty ro-
bót, co uniemożliwia wydobywanie takiej 
ilości węgla koksowego, jaka mogłaby 
zostać z zyskiem sprzedana, odpowiada 
pan prezes, a nie związki zawodowe, czy 
prowadzący strajk górnicy. Już samo od-
wołanie pana Jarosława Zagórowskiego z 
funkcji prezesa Zarządu JSW, czego chce 
załoga, dałoby pewną nadzieję na uzdro-
wienie sytuacji w JSW - napisano w piś-
mie do GIPH.

- OcZYWIŚcIE jest możliwość ustanowie-
nia takiej regulacji, ale musiałaby być ona 
zgodna z Konstytucją oraz prawem między-
narodowym. Komitet Wolności Związkowej 
za dopuszczalne uznaje sądowe zawiesze-
nie prawa do strajku wyłącznie w admini-
stracji publicznej i tylko dla pracowników 
sprawujących władzę w imieniu państwa 
oraz w usługach zasadniczych (tzn. takich, 
w których przerwa w funkcjonowaniu sta-
nowiłaby zagrożenie dla życia, bezpieczeń-
stwa osobistego lub zdrowia wszystkich 
lub części mieszkańców kraju), a także ze 
względu na poważną sytuację kryzysową w 
kraju (bezpieczeństwo narodowe lub zdro-
wie publiczne). Przy czym, generalny zakaz 
strajkowania z uwagi na poważną sytuację 
kryzysową w kraju mógłby nastąpić tylko 
na ograniczony okres czasu. Ponadto, po-
żądane byłoby, aby sądem właściwym był 
sąd pracy - tłumaczy dr Kurzynoga.

Nie ma jeszcze pisemnej decyzji sądu 
w sprawie strajku w JSW, jednak dr Kurzy-
noga podkreśla, że zakazanie strajku jako 

zabezpieczenie roszczenia docelowego w 
drodze postanowienia sądu cywilnego na 
podstawie art. 730(1) oraz 755 § 1 k.p.c 
jest niedopuszczalne. - Ograniczenie prawa 
do strajku musi być bowiem zgodne z art. 
59 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz 
nie może stanowić naruszenia wiążącego 
przez Polskę prawa międzynarodowego. 
Tymczasem zakaz strajku wydany na pod-
stawie art. 730(1) i 755 § 1 k.p.c., stanowi 
naruszenie istoty prawa do strajku ponie-
waż w ten sposób można zakazać każdej 
akcji strajkowej. Zakaz strajku wydawany 
jest bowiem na czas nieokreślony, na po-
siedzenie niejawnym w oparciu o argu-
menty strony pracodawczej z pominięciem 
związku zawodowego. Ponadto, zakazanie 
strajku w powyższym trybie wydaje się 
sprzeczne z ratyfikowaną przez Polskę 
Konwencją 87/1948 MOP, z której wypro-
wadzane jest prawo do strajku - wyjaśnia 
pani adiunkt. 
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Sąd Okręgowy w Gliwicach, na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wydał postano-
wienie, w którym zakazał związkowcom działań, wyrządzających szkodę tej spółce, co 
oznacza, że zabronił im prowadzenia strajku. Dr Małgorzata Kurzynoga, adiunkt z Zakła-
du Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu łódzkiego mówi, że obecnie 
brak jest przepisów, na podstawie których można byłoby wydać sądowy zakaz strajku.
 

PRAWO
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Podsumowali strajk, chcą spotkania z Radą Nadzorczą
JSW  Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

W ostatnich akapitach oświadczenia jego au-
torzy przedstawili oczekiwania MKPS względem 
nowego prezesa Zarządu Spółki.

- Uważamy, że powinna to być osoba posia-
dająca niezbędne kompetencje i wiedzę z zakresu 
górnictwa, która pozwoli wprowadzić JSW S.A. na 
drogę szybkiego rozwoju oraz stabilizacji - stwier-
dzili, dodając zarazem, że Komitet oczekuje wyło-
nienia prezesa „w drodze uczciwego konkursu” i 
„w jak najkrótszym możliwym terminie”.

Szef Rady Nadzorczej JSW Józef Myrczek in-
formował już, że następcę odwołanego Jarosława 
Zagórowskiego poznamy najprawdopodobniej w 
okolicach świąt Wielkiejnocy.

Zasadniczą treść oświadczenia MKPS stano-
wi komentarz do „zmanipulowanych, jednostron-
nych informacji” o sytuacji Spółki.

Strona związkowa przypomniała, że nie kwe-
stionuje negatywnego wpływu czynników ze-
wnętrznych na kondycję JSW, a takim czynnikiem 
jest np. spadek cen węgla koksowego typu „hard” 

z około 300 dolarów za tonę do około 120 dolarów 
za tonę. Skrytykowała jednak „przemilczanie fak-
tów mających nie mniej istotny wpływ na kondycję 
firmy przez Zarząd JSW S.A, Radę Nadzorczą JSW 
S.A. oraz nadzór właścicielski, który sprawował 
do niedawna Minister Gospodarki”.

Jakie to fakty? Przede wszystkim:
- liczone w setkach milionów złotych straty 

poniesione przez JSW na zawartych „opcjach wa-
lutowych”,

- brak dofinansowania Spółki środkami uzy-
skanymi w wyniku jej upublicznienia, czyli debiutu 
giełdowego (ok. 5,4 miliarda zł); kwotę tę w cało-
ści przekazano do budżetu państwa, pozbawiając 
JSW dostępu do znaczących środków na rozwój i 
strategiczne inwestycje,

- dokonywanie inwestycji przekraczających 
możliwości finansowe Spółki, wśród których wy-
mieniono m.in. dokonany za niemal 1,5 mld zł za-
kup kopalni „Knurów-Szczygłowice”,

- nie do końca uzasadnione zakupy sprzętu 

(maszyn i urządzeń), często po zbyt wysokich 
cenach,

- trwające od kilku lat systematyczne zmniej-
szanie zdolności wydobywczych węgla typu 
„hard” - podstawowego „produktu” kopalń Spółki 
- o około 2,5-3 mln ton rocznie,

- niezrealizowanie założonego poziomu wydo-
bycia w 2014 roku; wydobyto o 1,4 mln ton węgla 
mniej, co spowodowało zmniejszenie przychodów 
JSW za ten rok o około 500 mln zł,

- zaniechania w zakresie realizacji robót przy-
gotowawczych (tworzących front wydobywczy) 
w latach, gdy JSW osiągała miliardowe zyski net-
to; zaznaczono, że w samym roku 2014 nie wy-
konano 6 kilometrów robót przygotowawczych, 
biorąc pod uwagę kopalnie wydobywające węgiel 
koksowy.

Wskazano, że samo ograniczenie kosztów 
pracy w sytuacji załamania cenowego na świato-
wych rynkach węgla nie przyniesie żadnych rezul-
tatów, jeśli nie będzie powiązane ze stworzeniem 

realnego programu naprawczego, opartego głów-
nie na zwiększeniu wydobycia, co pozwoliłoby 
zwiększyć przychody Spółki.

Podsumowano również zawieszoną 13 lutego, 
a zakończoną 18 lutego, akcję strajkową pracow-
ników JSW. Wśród przyczyn, które doprowadziły 
do wybuchu konfliktu pomiędzy załogą a kierow-
nictwem Spółki wymieniono m.in. „nie wywią-
zywanie się z zapisów zawartych porozumień, 
do przestrzegania których Prezes zobowiązał się 
wobec pracowników zakładów JSW S.A.”, „nie 
przestrzeganie wewnętrznych zapisów prawa 
pracy obowiązujących w JSW S.A., co niejedno-
krotnie zostało potwierdzone wystąpieniami PIP” 
i „podejmowanie działań zmierzających do skon-
fliktowania (…) grup pracowniczych”.

Pełną treść komunikatu publikujemy w na-
szym serwisie internetowym (www.solidarnosc-
gornicza.org.pl).

Marek Jurkowski

- Strona społeczna niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW S.A. wystąpi z wnioskiem o niezwłoczne zorganizowanie spotkania z Radą Nadzorczą, celem 
omówienia obecnej jak i przyszłej sytuacji Spółki - czytamy w komunikacie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). 
Związkowcy podsumowali zakończoną akcję strajkową i odnieśli się do nieprawdziwych - ich zdaniem - informacji o sytuacji w JSW.

Kozłowski: Porozumienie 
traktujemy poważnie

Lider największej organizacji 
związkowej w zatrudniającej 26 
tysięcy osób Spółce przekonuje, że 
odwołanie prezesa Zarządu JSW 
Jarosława Zagórowskiego było ko-
nieczne, by sytuacja w JSW mogła 
wrócić do normy. Jego zdaniem, w 
przeciwnym wypadku porozumie-
nie najprawdopodobniej znów nie 
zostałoby zrealizowane. - Domaga-
liśmy się odejścia prezesa Zagórow-
skiego, bo chcieliśmy mieć pewność, 
że zawarte porozumienie będzie 
miało charakter wiążący. Nasze 
wcześniejsze doświadczenia z pre-
zesem wskazywały, że jego odejście 
było wręcz elementem warunkują-
cym zarówno realizację porozumie-
nia, jak też rozpoczęcie rzeczywiste-
go dialogu i konsultacji w zakresie 
dotyczącym spraw pracowniczych 
- komentuje przewodniczący.

Kozłowski podkreśla, że 
Wspólna Reprezentacja Związ-
ków Zawodowych (WRZZ) JSW, 
na czas strajku przekształcona w 
Międzyzwiązkowy Komitet Pro-
testacyjno-Strajkowy, domaga się 
od pracodawcy jak najszybszego 
przedstawienia konkretnego pro-
gramu naprawczego, który pozwoli 
zwiększyć zdolności wydobywcze 
kopalń od poniedziałku do piątku, 
a przez to - obniżenie kosztu jed-
nostkowego wydobycia tony węgla. 
Efektem takiego programu byłoby 
obniżenie kosztów funkcjonowania 
Spółki.

Przewodniczący „S” w JSW 

mówi też o nadrzędnym celu WRZZ, 
jakim jest zapobieżenie sytuacji, w 
której jakiejkolwiek jastrzębskiej 
kopalni groziłoby przeniesienie do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Sławomir Kozłowski krytykuje 
postępowanie przedstawicieli nie-
których związków zawodowych, 
którzy podważali i wciąż podważa-
ją zasadność niektórych punktów 
zawartego porozumienia. - A jesz-
cze w sobotę, 14 lutego, gratulowali 
podpisania porozumienia, które 
jedynie okresowo zawiesza pewne 
elementy świadczeń pracowniczych 
- przypomina szef jastrzębskiej „S”. 
- Przy okazji, chciałbym zwrócić 
uwagę, że w trakcie prowadzenia 
negocjacji kontakt z nimi był nie-
możliwy, co oni sami tłumaczyli 
zablokowaniem ich telefonów ko-
mórkowych przez służby specjal-
ne. W tym samym czasie z innymi 
związkowcami kontakt był możli-
wy - zaznacza.

Wraca też do sytuacji pracow-
ników Jastrzębskich Zakładów Re-
montowych (dół), których sytuacja 
uległa pogorszeniu właśnie wsku-
tek nieudolnych działań jednego ze 
wspomnianych związkowców.

- Nie tak dawno, publicznie, 
pan Wiesław Wójtowicz dziękował 
reprezentatywnym organizacjom 
związkowym za pomoc w obronie 
pracowników Jastrzębskich Zakła-
dów Remontowych (dół), za to, że 
nie dopuściliśmy do zwolnień gru-
powych w tej firmie. Jednak pod-

pisał się pod porozumieniem, które 
gwarantuje tym ludziom przejście 
do spółki Szkolenie i Górnictwo, 
gdzie warunki płacy i pracy są ogól-
nie znane, a sama spółka bywa na-
zywana „agencją pracy tymczaso-
wej”. Dlaczego milczy na ten temat 
i nie chce przyznać, że na stałe po-
zbawił tych pracowników wszyst-
kich świadczeń pracowniczych 
wynikających z układu zbiorowego 
pracy, które były porównywalne do 
uprawnień pracowników kopalń 

JSW? Teraz przed nami staje zada-
nie naprawienia tego, co zostało ze-
psute - mówi Sławomir Kozłowski.

Przypomnijmy, że kwestię 
zmiany sposobu funkcjonowania 
JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z 
o.o. udało się wpisać do porozumie-
nia kończącego strajk.

Kozłowski liczy na poważne 
potraktowanie wszystkich punk-
tów podpisanego dokumentu przez 
pracodawcę. Sam zapewnia o takiej 
właśnie postawie strony związkowej.

- Niektórzy, zwłaszcza politycy 
mówią, co prawda, że porozumie-
nia mają wartość dla tych, którzy 
w nie wierzą, jednak my, biorąc na 
siebie tę odpowiedzialność, będzie-
my robić wszystko, aby wywiązać 
się z naszych zobowiązań wobec 
członków i pracowników JSW. 
Identycznej postawy oczekujemy 
od zarządzających Spółką - kończy 
swoją wypowiedź.

Marek Jurkowski

- ZGODZILIśMy się na czasowe, dwuletnie ograniczenie pewnych elementów i świadczeń pracowniczych, bo Zarząd wycofał 
się z wypowiedzenia porozumienia zbiorowego. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której zdolności wydobywcze kopalń 
JSW zostaną przywrócone, co pozwoli zwiększyć przychody i umożliwić właściwe funkcjonowanie Spółki - podsumowuje 
akcję strajkową pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przewodniczący NSZZ „Solidarność” w JSW Sławo-
mir Kozłowski.
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RyneK PRACy

      REStRUKtURyZACJA

Czy Komisja Europejska zaakceptuje plan naprawy KW?

Pierwsze ofiary 
restrukturyzacji kopalń?
Z jednostek Powiatowych Urzędów Pracy oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) dochodzą 
informacje, że jednostki te przygotowują się do potencjalnych zwolnień pracowniczych  w firmach, 
które współpracują z górnictwem – Kompanią Węglową w szczególności. 

w roZmowie z przedstawi-
cielem WUP dowiedzieliśmy się, 
że WUP wystosował zapytanie do 
Kompanii Węglowej na temat po-
tencjalnych firm, których zwolnie-
nia grupowe mogły by dotyczyć. 
Urząd Wojewódzki zwrócił się z 
prośbą o wytypowanie 100 poten-
cjalnych firm, które ściśle współ-
pracują z Kompanią Węglową i są 
potencjalnie zagrożone  wypowie-
dzeniem umów. Informacje na te-
mat firm mają zostać przekazane 
do połowy marca br. Na podsta-
wie uzyskanych informacji urzędy 
pracy będą przygotowywać plany 
wsparcia zwalnianych osób. Osoby 
te będą miały takie same wspar-
cie jak inni bezrobotni. Urzędy 
zabezpieczą dodatkowe środki na 
kursy i szkolenia zawodowe – przy 
przekwalifikowaniu pracowników, 
wsparcie przy rozpoczęciu działal-
ności gospodarczej, dotacje.

W rozmowie z rzecznikiem 
Kompanii Węglowej Tomaszem 
Głogowskim otrzymaliśmy infor-
mację, że aktualnie żadne umowy z 

kontrahentami, firmami współpra-
cującymi z KW nie będą wypowia-
dane ze względu na zabezpieczenie 
wydobycia.

Podobne pytanie skierowaliśmy 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
w Bytomiu w związku z tym, iż do 
SRK trafią wkrótce kopalnie Bo-
brek-Centrum Ruch Centrum, Soś-
nica-Makoszowy Ruch Makoszowy, 
Brzeszcze i Piekary.

Barbara Wejman, przedsta-
wiciel SRK SA informuję że: „W 
związku z przewidywanym naby-
ciem kopalń w celu ich restruk-
turyzacji w oparciu o przepisy 
znowelizowanej ustawy o funkcjo-
nowaniu górnictwa węgla kamien-
nego możliwym jest jedynie prze-
jęcie i finansowanie przez Spółkę 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. tylko 
tych zawartych wcześniej przez te 
kopalnie umów, które są niezbęd-
ne dla dalszego prowadzenia ruchu 
ich zakładu górniczego. W chwili 
obecnej dokonywana jest w uzgod-
nieniu z Kompanią Węglową S.A. 
weryfikacja zakresu i charakteru 
tych umów.

Wygląda na to, że do końca 
marca bieżącego roku sytuacja firm 
okołogórniczych jest zabezpieczo-
na. Jednak sygnały z WUP, dają na 
do myślenia, że te spółki które nie 
będą niezbędne przy kontynuacji 
wydobycia w poszczególnych kopal-
niach, z czasem zostaną zastąpione 
przez pracowników bezpośrednio 
pracujących w kopalniach, a pozo-
staną tylko te firmy zewnętrzne, 
których usługi są najbardziej ko-
rzystne. dsaw

PS. Do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach wpłynęło już 
pierwsze zawiadomienie od przed-
siębiorcy okołogórniczego, który 
przewiduje zwolnienie 70 osób.

Jeszcze w lutym br. Polska ma oficjalnie przedstawić Komisji Europejskiej do notyfikacji plan restrukturyzacji czterech kopalń z Kompanii Wę-
glowej. Jeżeli Komisja planu nie zaakceptuje to pojawi się spory problem. 
PODPISANE 17 stycznia br. porozumie-
nie związków zawodowych ze stroną 
rządową ws. planu naprawczego Kom-
panii Węglowej (KW) zakłada, że cztery 
kopalnie – Piekary, ruch Centrum (część 
kopalni Bobrek-Centrum), ruch Mako-
szowy (część kopalni Sośnica-Mako-
szowy) oraz Brzeszcze ma trafić do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), 
gdzie zostaną poddane restrukturyzacji. 
W praktyce będzie to polegało na tym, 
że zdrowe i perspektywiczne części 
tych kopalń nadal będą funkcjonować a 
majątek zbędny zostanie przeznaczony 
do likwidacji. Po takiej operacji kopalnie 
miałyby trafić do nowych właścicieli 
(szerzej o chętnych na cztery kopalnie 
KW piszemy w tekście obok). 

W lutym br. weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o funkcjonowaniu górni-
ctwa węgla kamiennego, która umożli-
wia realizację części rządowego planu 
naprawy Kompanii Węglowej. Zgodnie 
tymi przepisami, jeżeli do 1 stycznia 
2016 r. rozpocznie się proces likwidacji 
kopalni przez SRK, to może on zostać 
sfinansowany z dotacji budżetowej. 
Plan naprawy KW, który przewiduje 
udzielenie pomocy publicznej przedsię-
biorstwu, trzeba notyfikować w KE. 

Warto pamiętać, że zgodnie z de-

cyzją Rady UE nr 787 z 2010 r. można 
udzielić pomocy publicznej tylko tym 
kopalniom, które zostaną przeznaczo-
ne do likwidacji. Pomoc publiczna na 
likwidację kopalń może zostać przyzna-
na tylko do końca roku 2018. Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń korzysta z po-
mocy publicznej na likwidację kopalń, 
tylko w 2013 r. otrzymała na ten cel 
374,6 mln zł.

Obecnie polski rząd stara się w 
Komisji Europejskiej o notyfikowanie 
pomocy dla kopalń, które mają zostać 
zrestrukturyzowane na podstawie po-
rozumienia zawartego z organizacjami 
związkowymi w styczniu br. W Brukseli 
o tej pomocy kilkukrotnie rozmawiał 
już pełnomocnik rządu ds. górnictwa 
Wojciech Kowalczyk, który spotkał się 
m.in. z zastępcą dyrektora generalnego 
ds. pomocy publicznej w Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Konkurencji KE Gertem-Ja-
nem Koopmanem.

Przedstawiciele Komisji Europej-
skiej przekazali polskiej stronie dzie-
więć pytań dotyczących programu na-
prawczego KW i polski rząd już na nie 
odpowiedział. Strona polska spodziewa 
się, że po zgłoszeniu oficjalnego wnio-
sku ws. notyfikacji pomocy publicznej 
Komisja prześle kolejne pytania. 

Kilka tygodni temu Jadwiga Wiś-
niewska, europosłanka Prawa i Spra-
wiedliwości (PiS),  skierowała do Komi-
sji Europejskiej interpelację w sprawie 
możliwości udzielenia wsparcia finan-
sowego restrukturyzacji sektora górni-
ctwa w Polsce. 

- Pomoc może zostać przyznana 
dla niekonkurencyjnych kopalń węgla z 
przewidywaną datą zamknięcia na stałe 
i na podstawie szczegółowego planu za-
mknięcia, w szczególności na pokrycie 
bieżących strat produkcyjnych jedno-
stek produkcyjnych węgla lub niektórych 
szczególnych kosztów wynikających z 
zamknięcia jednostek produkcyjnych 
węgla. Takie szczególne koszty mogą 
obejmować na przykład przekwalifiko-
wanie pracowników i inne świadczenia 
socjalne w celu złagodzenia poważnych 
konsekwencji społecznych zamknięć 
kopalń - odpowiedziała Margrethe Ves-
tager, komisarz UE ds. konkurencji. 

Margrethe Vestager dodała, że 
choć w budżecie UE nie przewidziano 
środków przeznaczonych w szczegól-
ności na modernizację górnictwa, to 
istnieje kilka dostępnych źródeł finan-
sowania ze środków unijnych m.in. na 
rozwój i badania dotyczące technologii 
węglowych. 

Część ekspertów wskazuje, że uzy-
skanie akceptacji Komisji Europejskiej 
dla polskiego pomysłu na restruktu-
ryzację kopalń KW może być trudne, 
ponieważ kopalnie co prawda mogą 
trafić do SRK ale następnie, po restruk-
turyzacji i poprawie ich sytuacji, mają 
zostać przekazane innym podmiotom 
w celu prowadzenia normalnej działal-
ności wydobywczej. Restrukturyzacja 
polegająca na podziale kopalń i prze-
znaczeniu zdrowej części do działalno-
ści rynkowej a części chorej do likwi-

dacji (co postuluje strona polska) to 
jednak coś nieco innego niż likwidacja 
całej kopalni (co wynika z interpretacji 
KE). Dlatego KE może się na polski po-
mysł nie zgodzić. Część osób ze środo-
wiska górniczego spodziewa się, że KE 
nie zgodzi się na zaproponowany przez 
Polskę wariant i w efekcie restruktury-
zacja będzie oznaczała likwidację. Na 
rozstrzygnięcie tej sprawy przyjdzie z 
pewnością poczekać jeszcze kilka ty-
godni. 

Igor D. Stanisławski
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Naprawić Holding
PRZEDStAWICIELE niemal wszystkich organizacji związkowych działających w Katowickim Holdingu 
Węglowym SA (KHW) podpisali się pod porozumieniem dotyczącym zakresu, zasad i sposobu realizacji 
Programu Naprawczego KHW SA. Program zakłada szeroko pojętą restrukturyzację Spółki - obejmuje 
kwestie techniczno-organizacyjne, zatrudnieniowie, majątkowo-kapitałowe i finansowe.

Dojenie Miedzi

KHW Porozumienie w sprawie programu naprawczego

KGHM

Zaledwie kilka minut wystarczyło posłom rządzącej koalicji, by odrzu-
cić wniosek w sprawie powołania nadzwyczajnej komisji do spraw po-
datku od kopalin, który czekał na wejście pod obrady prawie od roku.

WNIOSEK był rozpatrywany 18 lutego na po-
siedzeniu Komisji Regulaminowej i Spraw Po-
selskich Sejmu RP. Kiedy w marcu 2014 roku 
poseł Wojciech Zubowski i obecny poseł do 
Parlamentu Europejskiego Dawid Jackiewicz 
informowali podczas konferencji prasowej o 
złożeniu wniosku o powołanie komisji nadzwy-

czajnej w sprawie podatku od kopalin, nikt nie 
spodziewał się, że trzeba będzie czekać prawie 
rok, żeby został on zaopiniowany przez wska-
zaną przez Marszałka Sejmu komisję.

Czas ten jednak pozwolił reprezentują-
cemu wnioskodawców posłowi Wojciechowi 
Zubowskiemu na przedstawienie nowych argu-

mentów, uzasadniających powołanie specjalnej 
komisji do spraw podatku. Zostały one zapre-
zentowane podczas wspomnianego posiedzenia 
komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

Przytoczenie informacji przekazanych parla-
mentarzystom przez KGHM na posiedzeniu Ko-
misji Skarbu Państwa, materiałów otrzymanych 
od członków Rady Nadzorczej spółki czy powo-
ływanie się na informacje prasowe przedsta-
wiające stanowisko zarządu w sprawie podatku 
powinno wykazać niezasadność utrzymywania 
tej daniny w niezmienionej formie.

Argumenty poparto opisaniem sytuacji nie-
rentownych już Zakładów Górniczych w Lubinie, 
porównaniem kosztów KGHM-u do innych spó-
łek zajmujących się wydobyciem i przerobem 
rud miedzi, a także przypomnieniem, że przeciw 

podatkowi wypowiedzieli się samorządowcy w 
regionie, również Ci będący członkami Platfor-
my Obywatelskiej.

Mimo wszystkich tych uzasadnień, złożo-
ny został wniosek o negatywne zaopiniowane 
utworzenia komisji nadzwyczajnej. Zgłaszają-
cy ten postulat poseł PO Stefan Niesiołowski, 
który niedawno gościł w zagłębiu miedziowym, 
uznał że podatek nie ma żadnego negatywnego 
wpływu na działalność KGHMu i samorządów. 
Nie padły jednak żadne słowa, mające za zada-
nie poprzeć te twierdzenie, a część wypowiedzi 
wnioskującego o negatywną opinię Stefana Nie-
siołowskiego w pełni odpowiadała powszechnej 
opinii na temat stylu jego wypowiedzi. 

jm 
źródło: solidarnosc.org.pl/legnica

ZwiąZkowcy sami zapropo-
nowali powołanie zespołów, aby 
szybciej i sprawniej przygotować 
Program, opierając go na pozyska-
nych w trakcie prac danych.

- Rozmowy były twarde, trwały 
dwa miesiące, ale odbywały się w 
dobrej atmosferze - podsumował 
prezes Zarządu KHW Zygmunt Łu-
kaszczyk.

Podpisanego porozumienia nie 
zaakceptowały dwie organizacje 
związkowe: Wolny Związek Zawo-
dowy „Sierpień 80” i NSZZ „So-
lidarność 80” RP przy KHW SA 
KWK „Mysłowice-Wesoła”.

Przyszłość wyjaśni się 
w marcu

Krótkoterminowym celem 
Programu Naprawczego jest da-
nie Zarządowi argumentów do 
rozmów z instytucjami finanso-
wymi o zasadach finansowania 
KHW. Na koniec marca zapada 
termin raty obligacji zabezpie-
czonych. Prezes Holdingu zazna-
czył, że zgodnie z listopadowym 
porozumieniem tzw. czternasta 
pensja zostanie wypłacona 4 
marca. Nie będzie też problemu 
z wypłatą marcową. - Jednak bez 
porozumienia z bankami już po 
20 marca możemy stanąć wobec 
silnego zagrożenia naszej płynno-
ści finansowej - stwierdził. Wte-
dy kolejnym posunięciem może 
być wniosek do sądu o ogłoszenie 
upadłości KHW.

Na razie jednak największe 
emocje budzą fragmenty Programu 
dotyczące przekazania do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń (SRK) 
Ruchu „Boże Dary” (KWK „Mur-
cki-Staszic”).

W ubiegłym roku koszt wydoby-
cia węgla przez cały KHW przewyż-
szył o 220 milionów złotych kwotę 
uzyskaną za jego sprzedaż, z tego 
212 mln zł stanowiło utrzymanie 
Ruchu „Boże Dary”.

Ocalić „Boże Dary” 
(ale nie za wszelką cenę)

- Wydobycie na obecnych „Bo-
żych Darach” trwać będzie do li-
stopada tego roku. Chodzi o prace, 
które są w toku, bądź w których 
przygotowanie zainwestowano już 
pewne środki. Potem czeka nas od-
zyskanie maszyn, urządzeń, sprzę-
tu, który będzie można wykorzy-
stać na innych naszych kopalniach 
i przekazanie ruchu do SRK - poin-
formował prezes Łukaszczyk.

- Strony ustaliły, że przy obec-
nych cenach węgla nie ma możliwo-
ści, by Ruch „Boże Dary” przynosił 
zysk. I to jest prawda. Po pierwsze, 
tam jest węgiel klasy 16. Weźmy pod 
uwagę, że gdzie indziej jest problem 
ze zbytem węgla klasy 27, który za-
lega na zwałach. Do tego dochodzi 
wysokie stężenie metanu w tamtym 
rejonie. Przy tych cenach, przy tych 
zagrożeniach i tym układzie wenty-
lacyjnym mamy potężny problem 
- mówi wiceprzewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w KHW Piotr Bie-
nek. - Ale należy dać „Bożym Da-
rom” szansę, bo przecież może stać 
się tak, że do tego momentu coś 
się zmieni na rynku węgla i dalsze 
funkcjonowanie „Bożych Darów” 
będzie miało sens. Pamiętajmy, że 
w praktyce nie ma czegoś takiego 
jak kopalnie trwale nierentowne, 
bo na ich rentowność ma wpływ 
między innymi koniunktura, a ta 
- jak wiadomo - jest zmienna. Dla-
tego wstrzymałbym się z błyska-
wicznym podejmowaniem nieod-
wołalnych decyzji, choć oczywiście 
nie można wszystkiego przeciągać 
w nieskończoność - dodaje.

Wicelider holdingowej „S” 
zwraca uwagę, że w rejonie „Bożych 
Darów” jest surowiec, który móg-
łby przynosić zyski, ale znacznie 
głębiej niż obecnie eksploatowany 
pokład.

- „Boże Dary” mają koncesję 
na wydobycie do poziomu 1000 

metrów, gdzie występują pokła-
dy „najsłabsze”. Do tego obecnie 
wykorzystywane szyby mają po 
600 metrów głębokości i o poło-
wę mniejszą średnicę niż na przy-
kład szyby w KWK „Wujek” Ruch 
„Śląsk”. Głębiej natomiast, poniżej 
1000 metrów, znajdują się warstwy 
siodłowe bardzo dobrego węgla z 
pokładów grupy 500. Tam jest po-
nad 200 mln ton tego węgla, tyle 
że dotarcie tam w praktyce byłoby 
związane z koniecznością budowy 
nowej kopalni - ocenia.

Holdingu nie stać na samodziel-
ne sięgnięcie do pokładów, o któ-
rych mówi Bienek. Ale KHW bierze 
pod uwagę taką inwestycję. W celu 
jej przeprowadzenia do końca maja 
br. przygotowane zostaną założenia 
techniczno-organizacyjne całego 
przedsięwzięcia. Równolegle trwać 

będą poszukiwania potencjalnego 
partnera strategiczno-finansowego.

Ponieważ KHW przygotowywał 
własne propozycje naprawcze od 
ubiegłego roku, w pierwotnych wer-
sjach nie mogły one uwzględniać 
ustaleń, które przyniosła noweli-
zacja tzw. ustawy górniczej, podpi-
sana przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego 26 stycznia br.

Ważnym elementem Progra-
mu, zgodnym ze stanowiskiem 
holdingowej „S”, jest stwierdzenie, 
że Holding nie przekaże (bądź jeśli 
będzie to nieodzowne z uwagi na 
stan prawny - przekaże w zakresie 
ograniczonym) koncesji na obecny 
obszar górniczy „Bożych Darów”. 
Równocześnie będą kontynuowane 
starania o uzyskanie koncesji na 
wydobycie węgla z pokładów siod-
łowych, co może oznaczać, że plany 

ich ewentualnej eksploatacji, a więc 
przedłużenia żywotności „Bożych 
Darów”, są przez Spółkę traktowa-
ne poważnie.

Istotnym jest też fakt, że nieza-
leżnie od dalszych losów „Bożych 
Darów”, każdy pracownik ruchu 
zainteresowany pracą w KHW bę-
dzie tę pracę miał. Do SRK przejdą 
pracownicy zainteresowani rozwią-
zaniami oferowanymi przez tzw. 
ustawę górniczą po ostatniej nowe-
lizacji.

Jeśli przetrwają, będą 
na plusie

Oprócz Ruchu „Boże Dary”, do 
SRK ma trafić również Ruch „Mysło-
wice” (KWK „Mysłowice-Wesoła”).

- Tutaj była zgoda co do wydzie-
lenia części bez wartości komer-
cyjnej, a więc szybu, czy kwestii 
odwadniania i przeniesienia tego 
wszystkiego do SRK. Pozostałe te-
reny, komercyjne, Holding będzie 
mógł sprzedać - wyjaśnia Bienek.

Zdaniem prezesa Łukaszczyka, 
rok bieżący KHW powinien zakoń-
czyć na lekkim plusie. Od roku 2016 
natomiast ma osiągać konkretne 
wyniki dodatnie, właśnie dzięki 
efektom wdrożenia Programu Na-
prawczego.

Pełną treść zawartego porozu-
mienia publikujemy w naszym ser-
wisie internetowym (www.solidar-
noscgornicza.org.pl).

Marek Jurkowski
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Szybki rozwój odnawialnych źródeł energii kosztem węgla
czy sojusz Prawa i Sprawiedliwości, Twojego Ruchu i Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest możliwy? Na pierwszy rzut oka to mało prawdopodobne. Jednak właśnie taka koalicja, przy 
wsparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego, przegłosowała w Sejmie ustawowe duże wsparcie dla niewielkich odnawialnych źródeł energii. 
PODcZAS głosowania 20 lutego br. 
posłowie odrzucili poprawkę Senatu, 
która likwidowała wsparcie dla przy-
domowych, niewielkich – o mocy do 
10 kW – odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE). Przywracając poprawkę o 
wsparciu dla małych instalacji OZE w 
Sejmie doszło do rzadko spotykanej 
koalicji – za przywróceniem wspar-
cia głosowała prawie cała opozycja 
z Prawem i Sprawiedliwością. Twoim 
Ruchem i Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej. Wiadomo, że głosy samej 
opozycji nie wystarczyłyby, więc do 
tej koalicji dołączyli posłowie z Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Prze-
ciw była tylko Platforma Obywatelska. 
W efekcie, 227 posłów głosowało za 
przywróceniem wsparcia, 200 było 
przeciw a 9 wstrzymało od głosu. 

Przyjęte przez posłów zapisy gwa-

rantują właścicielom instalacji do 10 
kW prawo do odsprzedaży nadwyżek 
energii znacznie powyżej rynkowych 
cen. Małe instalacje zostały podzielo-
ne na dwie grupy – o mocy do 3 kW i 
od 3 kW do 10 kW. W przypadku tych 
pierwszych wsparcie miałoby wynieść 
ok. 75 gr na kWh w ciągu piętnastu lat, 
w przypadku drugiej grupy ok. 40-70 
gr. za kWh. Takie wsparcie ma obowią-
zywać, aż do chwili, gdy w całej Polsce 
instalacje do 3 kW będą miały łączną 
moc 300 MW a instalacje od 3 do 10 
kW będą miały łączną moc 500 MW 
(łącznie 800 MW). 

Zwolennicy wsparcia dla mikro-
instalacji wskazują, że dzięki temu 
rozwiązaniu każdy będzie mógł sobie 
produkować energię i ją sprzedawać. 
W praktyce ten powszechny i obywa-
telski zapis, jak to widzą jego zwolenni-

cy, zostanie ograniczony do osób dość 
majętnych, ponieważ np. instalacja fo-
towoltaiczna o mocy blisko 3 kW kosz-
tuje ok. 25 tys. zł. 

Aby ustawa o OZE weszła w życie 
musi jeszcze trafić do podpisu przez pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego. 

Powstaje pytanie, czy ustawa o OZE 
przełoży się na rynek surowców energe-
tycznych, w tym węgla. Tu odpowiedź 
jest oczywista – oczywiście tak. 

Mali producenci energii nie będą 
musieli kupować takich ilości ener-
gii jak do tej pory, więc zmniejszy się 
zapotrzebowanie na energię produko-
waną w elektrowniach. Uchwalone 20 
lutego br. wsparcie dla mikroinstalacji 
ma obowiązywać, aż osiągną one moc 
800 MW w całym kraju. 800 MW to w 
przybliżeniu tyle, ile wynosi moc jedne-
go, nowego bloku na węgiel kamienny, 

jakie powstają np. w elektrowni Opole 
czy Jaworzno III. Blok o mocy 800 MW 
zużywa, w zależności od jakości, ok. 
2,5-3,5 mln ton węgla rocznie. Rozwój 
mikroinstalacji OZE oznacza więc o tyle 
mniejsze zużycie węgla w krajowych 
elektrowniach. 

Należy spodziewać się także 
zmniejszonej sprzedaży węgla do od-
biorców indywidualnych, spora ich 
część zbuduje sobie mikroinstala-
cję OZE i wtedy będzie potrzebowała 
znacznie mniej (lub wcale) innych pa-
liw, w tym węgla. 

Należy pamiętać, że oprócz małych 
instalacji w Polsce rozwijają się duże 
źródła odnawialne, przede wszystkim 
farmy wiatrowe, ale także biogazowe 
czy bloki opalane biomasą. Takich źró-
deł jest już w Polsce dość dużo. We-
dług danych Urzędu Regulacji Energe-

tyki (URE) na koniec 2014 r. w Polsce 
łączna moc OZE wyniosła 6028,637 
MW (w roku 2014 moc OZE w naszym 
kraju wzrosła o 517,953 MW). To prze-
kłada się na mniejsze zapotrzebowanie 
na węgiel o kilka-kilkanaście mln ton 
rocznie. 

Przypomnijmy, że w roku 2020 
Polska ma osiągnąć 15 proc. energii 
z odnawialnych źródeł energii w koń-
cowym zużyciu energii, i jesteśmy już 
blisko tego celu, gdyż obecnie z OZE 
produkowanej jest ok. 11 proc. energii 
w naszym kraju. Oznacza to więc, że w 
najbliższych latach w Polsce także duże 
OZE będą się rozwijać, co doprowadzi 
do zmniejszenia zapotrzebowania na 
węgiel przez elektrownie i elektrocie-
płownie. 

Igor D. Stanisławski 

Kto ma chrapkę na kopalnie?
W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka oficjalnych ofert przejęcia wybranych kopalń Kompanii Węglowej, zapewne są też 
oferty, których autorzy wolą się na razie ukrywać. Gdyby doszło do takich transakcji, to do nowych właścicieli trafiłyby ko-
palnie w innym kształcie niż funkcjonują obecnie i przy mniejszych obciążeniach pracowniczych. 
w stycZNiu br. zawarto 
porozumienie  w sprawie planu na-
prawczego dla Kompanii Węglowej 
(KW). Porozumienie przewiduje 
m.in., że do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń (SRK) zostaną przekazane ko-
palnie Piekary, ruch Centrum (część 
kopalni Bobrek-Centrum), ruch Ma-
koszowy (część kopalni Sośnica-Ma-
koszowy) oraz Brzeszcze. Reszta ko-
palń trafi do nowego podmiotu, tzw. 
Nowej Kompanii Węglowej. 

Zaraz po upublicznieniu po-
rozumienia pojawiły się pierwsze 
oferty przejęcia kopalni mających 
trafić do SRK. 

Jak nie Holding, to Kompania
Chyba pierwszą ze złożonych 

ofert była deklaracja firmy Universal 
Energy, która zapowiedziała, że chce 
przejąć kopalnie Brzeszcze, Sośnica-
Makoszowy oraz Bobrek-Centrum. 
W przesłanym mediom komunika-
cie podkreślono, że przejęcie kopalń 
ma nastąpić „w celu kontynuowania 
działalności górniczej”.

- Firma ocenia, że jest w stanie 
przeprowadzić proces restruktury-
zacji ww. kopalń, w taki sposób aby 

możliwa było ekonomiczna konty-
nuacja ich działalności – przekonu-
je Universal Energy.

To nie pierwsze podejście Uni-
versal Energy do tych kopalń. Już w 
listopadzie 2014 r. Universal Energy 
zgłosiło się do KW z propozycja kup-
na kopalni Sośnica-Makoszowy.

Spółka Universal Energy jest 
firmą technologiczno-inżynieryjną 
działającą w sektorach energetycz-
nym i górniczym. Została zareje-
strowana wiosną 2014 r., siedziba 
firmy mieści w Mysłowicach. Spół-
ka należy do Krzysztofa Domare-
ckiego, który jest twórcą i głównym 
akcjonariuszem giełdowej spółki 
Selena, zajmującej się produk-
cją i eksportem artykułów chemii 
budowlanej. Prezesem Universal 
Energy jest zaś Waldemar Mróz, 
były wiceprezes Katowickiego Hol-
dingu Węglowego (KHW). 

Warto zaznaczyć, że w paździer-
niku 2014 r. Universal Energy zło-
żyło ofertę kupna od Katowickiego 
Holdingu Węglowego kopalń Wie-
czorek i Wujek. Oferta nie doczeka-
ła się jednak odpowiedzi ze strony 
KHW. 

telewizja w kopalni
W lutym br. pojawiła się infor-

macja, że kopalnię Makoszowy chce 
przejąć Arkadiusz Hołda, właściciel 
m.in. telewizji TVS oraz Wyższej 
Szkoły Technicznej w Katowicach. 

Hołda poinformował, że rozma-
wiał już wstępnie z funduszami in-
westycyjnymi, które wyraziły chęć 
zaangażowania się w ten projekt. 
Przyznał przy tym, że przejęcie 
kopalni wiązałoby się oczywiście 
z kosztownymi inwestycjami, ale 
dzięki temu kopalnia już w nieda-
lekiej przyszłości mogłaby być ren-
towna. 

To dość spore zainteresowa-
nie kopalnią Makoszowy, którą 
chciałaby przejąć spółka Univer-
sal Energy jak i Arkadiusz Hołda, 
jest zapewne w części efektem 
raportu „Analiza i ocena możli-
wości rozwojowych prowadzenia 
rentownej eksploatacji w kopalni 
Sośnica-Makoszowy”, który został 
przygotowany przez naukowców z 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
i opublikowany w listopadzie 2014 
r. Analiza została wykonana na 
zlecenie miasta Gliwice. Jednym z 
autorów raportu jest Andrzej Kar-
bownik, który w latach 1997-2000 
był prezesem Państwowej Agen-
cji Restrukturyzacji Górnictwa 
Węgla Kamiennego a w rządzie 
Jerzego Buzka był wiceministrem 
gospodarki ds. górnictwa. 

Z tego raportu wynika, że ko-
palnia Sośnica-Makoszowy mogła-
by przynosić zyski już w roku 2017. 
Aby kopalnia była trwale rentowna 
to do 2020 r. trzeba w nią zainwe-
stować 545,8 mln zł. Niezbędne 
miałyby być przy tym zwolnienia 
pracowników – wg autorów raportu 
maksymalne zatrudnienie w 2016 
r. powinno wynieść 3 280 osób, w 
2018 r. 2 620 osób, a w 2020 r. 2 
500 osób. Poziom zatrudnienia w 

kopalni na koniec 2014 r. był na po-
ziomie ok. 4,5 tys. osób. 

Brzeszcze w ręce energetyki?
Chyba najpoważniejsza ofer-

ta przejęcia kopalni od KW padła 
ze strony grupy Tauron, która jest 
zainteresowana kopalnią Brzesz-
cze. Tauron oficjalnie przyznał, że 
chciałby przejąć kopalnię Brzeszcze 
i już rozpoczął przygotowania do 
ewentualnego nabycia całości lub 
części aktywów tej kopalni. 

Tauron poinformował, że powo-
łany 2 lutego br. zespół przeprowa-
dzi kompleksową analizę kopalni 
Brzeszcze obejmującą w szczegól-
ności aspekty prawne, finansowe, 
techniczne i geologiczne. Ponadto, 
w wyniku prac zespołu, powstanie 
wariantowa analiza nabycia cało-
ści lub części aktywów kopalni od 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
lub od Kompanii Węglowej wraz 
ze wskazaniem skutków obu wa-
riantów. Przeanalizowane zostaną 
również możliwości potencjalnej 
współpracy z partnerem finanso-
wym lub infrastrukturalnym (w 
tym warunki takiej współpracy 
poparte przeprowadzonym bada-
niem rynku). Analizie podlegać bę-
dzie ponadto struktura transakcji 
w oparciu o spółkę celową (SPV), 
zakładająca brak konsolidacji za-
kupionych aktywów i tym samym 
eliminację ryzyka związanego z po-
tencjalnym pogorszeniem wskaź-
ników finansowych grupy Tauron, 
a w szczególności wskaźnika dług 
netto/EBITDA (zysk przed potrą-
ceniem odsetek, podatków i amor-
tyzacji). 

Warto przypomnieć, że w gru-
pie Tauron (w spółce Tauron Wy-
dobycie) działają już dwie kopalnie 
węgla: Sobieski w Jaworznie i Jani-
na w Libiążu, które łącznie zatrud-
niają ponad 6 tys. osób. 

Na jakich zasadach sprzeda-
wać kopalnie?

Już w styczniu br., gdy padły 
pierwsze deklaracje o chęci przejęcia 
kopalń KW, minister skarbu państwa 
Włodzimierz Karpiński nie wyklu-
czył sprzedaży tych kopalń. Pojawia 
się więc pytanie, na jakich zasadach 
kopalnie miałyby być sprzedawane? 
W niemal wszystkich komentarzach 
do pomysłu sprzedaży kopalń KW 
pojawiają się opinie, że sprzedawa-
ne musiałyby być kopalnie w innym 
kształcie niż funkcjonują obecnie. 
Prawdopodobnie nowi właściciele 
przejęliby tylko najbardziej atrak-
cyjną część kopalń a majątek, który 
mógłby być dla nich obciążeniem, 
trafiłby do SRK. Nowi właściciele 
z pewnością chcieliby ograniczyć 
koszty pracownicze, w tym m.in. 
konieczność wypłaty deputatów wę-
glowych. Niemal na pewno w przeję-
tych kopalniach zatrudnienie byłoby 
mniejsze niż to jest dzisiaj. 

Podczas styczniowych nego-
cjacji strona związkowa podkre-
ślała, że na bazie planów napraw-
czych kopalń KW wytypowanych 
do sprzedaży, inwestorzy będą 
kupować zdrowe części przedsię-
biorstwa górniczego. Po przejęciu 
kopalnie powinny funkcjonować w 
normalnych relacjach ekonomicz-
nych i społecznych.

W obecnej sytuacji przypomina 
się przykład kopalni Silesia, która 
będąc w bardzo trudnym położeniu 
znalazła inwestora gotowego od-
powiednio ją doinwestować i upo-
rządkować jej strukturę. Podobnie 
mamy w przypadku kopalń KW, 
które teraz mogą trafić do nowych 
właścicieli – trzeba było sytuacji 
kryzysowej, aby znaleźć rozwiąza-
nie dające szanse (bo nie gwaran-
cję!)  wyjścia na prostą. 

Igor D. Stanisławski 
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Nierentowność 
pisana na wyrost

Rozmowa z Józefem 
Kowalczykiem, 
przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ 
Solidarność w KWK 
Halemba-Wirek

Jeszcze kilka lat temu ko-
palnia Halemba-wirek uzna-
na jako trwale nierentowna 
została przeznaczona do li-
kwidacji. uniknęliście jednak 
zamknięcia w zamian za reali-
zację programu naprawczego. 
Jak wygląda dziś wasza sytu-
acja?

Sytuacja jest niezła. Jesteśmy 
kopalnią o najniższych kosztach 
produkcji w całej Kompanii Węglo-
wej. Gdyby nie tak niskie ceny ko-
palnia byłaby już na sporym plusie, 
a tak, niestety, 2014 r. zamykamy 
ze stratą, ale wyraźnie niższą niż w 
latach poprzednich kiedy ceny były 
wysokie. 2015 r. będzie zapewne 
przełomowym czasem dla nas, bo 

raz, że nie ciążą na nas już żadne 
koszty likwidacyjne; dwa, że wcho-
dzimy w najlepsze, perspektywicz-
ne złoża węgla pod zlikwidowaną w 
naszym sąsiedztwie Elektrownią 
Halemba, gdzie są świetne parcele 
i doskonały węgiel energetyczny. A 
dalej są równie dobre złoża śmiło-
wickie. Mamy zagranicznych kon-
trahentów, którzy płacą nam dobrą 
cenę, bo jest to dobry węgiel, po 
który ustawiają się nawet indywi-
dualni odbiorcy, co jeszcze kilka lat 
temu było nie do pomyślenia. Czego 
więcej, chcieć, jedynie fedrować. 

co zdecydowało o powo-
dzeniu programu naprawcze-
go?

Zaufanie. Siedliśmy wspólnie 
do stołu - zarząd spółki, dyrekcja 
kopalni i wszystkie bez wyjątku 
związki zawodowe i przeanalizo-
waliśmy bardzo rzetelnie i uczciwie 
sytuację naszej kopalni. Doprosi-
liśmy do naszego grona zewnętrz-
nych ekspertów, którzy podpowie-
dzieli nam co należy zrobić. Kiedy 

już wspólnie wypracowaliśmy roz-
wiązania naprawcze, razem zwró-
ciliśmy się do załogi. Fakt, że to 
były ciężkie rozmowy, ale nikt ni-
komu nie zamydlał oczu. Kiedy za-
rząd spółki przekonał się, że mamy 
konkretny plan, że nie żyjemy w 
fikcji dał nam szansę.  W 2010 roku 
rozpoczęliśmy realizację procesu 
naprawczego. Przez ponad rok był 
on realizowany pod nadzorem spe-
cjalnego zespołu monitorującego. 
Podstawowym zadaniem progra-
mu było ograniczenie zatrudnienia 
ponieważ po połączeniu Halemby 
z Wirkiem stan zatrudnienia był 
zawyżony w stosunku do potrzeb 
wynikających z produkcji. 

konkretnie?
Po połączeniu Halemby z Wir-

kiem stan zatrudnienia w kopalni 
wynosił 4837 osób. Uważam do 
dziś, że decyzja o połączeniu tych 
kopalń była nieprzemyślana. Moż-
na było ludzi z Wirka poprzenosić 
bezpośrednio do innych kopalń 
spółki, a nawet do Katowickiego 

KOMPANIA WĘGLOWA

Formalne rozpoczęcie
Od podpisania umowy przedwstępnej pomiędzy zarządami Kompanii Węglowej oraz Węglo-
koksu Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółki zależnej Węglokoksu, rozpoczął się pierwszy etap 
realizacji rządowego programu naprawczego dla górnictwa.

noczesne przeniesienie pozostałych 
w Kompanii Węglowej kopalń, które 
przeznaczone są do nowej spółki ce-
lowej stworzonej przez Węglokoks. 
W proces zaangażowane będą banki 
oraz obejmujący udziały nowi inwe-
storzy (prawdopodobnie firmy z sek-
tora energetycznego).

- To ważny etap procesu naprawy 
Kompanii Węglowej. Dalsze wdra-
żanie działań naprawczych polegać 
będzie na poprawie efektywności 
kopalń oraz budowie nowego, silnego 
podmiotu zdolnego do konkurowania 
na trudnym rynku węgla – powiedział 
Krzysztof Sędzikowski, prezes Kom-
panii Węglowej.

- Dla spółki celowej Węglokoks 

Rybnicki Okręg Wydobywczy (Węglo-
koks ROW) podpisanie umowy ozna-
cza  finalizację procesu realizacji celu 
zasadniczego jej utworzenia a jedno-
cześnie konsekwentną realizację jedne-
go z głównych celów strategii rozwoju 
spółki matki Węglokoks S.A. na lata 
2010-2015, jakim jest  bezpośrednie 
zaangażowanie w sektor wydobyw-
czy. To kolejny ważny etap w kierunku 
wzmacniania całej Grupy Kapitałowej i 
jednocześnie niezwykle istotny krok w 
procesie restrukturyzacji całej branży 
węgla kamiennego w Polsce – podkre-
ślił Jerzy Polok, Prezes Zarządu Węglo-
koks ROW.

jm

W PONIEDZIAłEK 9 lutego br. wspo-
mniane strony podpisały przedwstęp-
ną warunkową umowę sprzedaży tzw. 
czterech zorganizowanych części 
przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej, 
wśród których znalazły się KWK Ry-
dułtowy-Anna, KWK Marcel, KWK Jan-

kowice oraz KWK Chwałowice.
Na podstawie zawartej umowy, 

Kompania Węglowa otrzymała od spółki 
Węglokoks ROW zaliczkę. Formalno-
prawne przejęcie 4 rybnickich kopalń 
przez  nowego właściciela nastąpi po 
spełnieniu wszystkich warunków okre-

ślonych w umowie przedwstępnej, w 
tym zgód administracyjnych i korpora-
cyjnych.

Podpisanie umowy jest etapem 
realizacji rządowego programu na-
prawczego dla górnictwa. W kolej-
nych etapach przewiduje się rów-

Holdingu Węglowego, bo kopalnia 
Śląsk zgłaszała wówczas zaintere-
sowanie ludźmi z Wirka (sąsiadu-
jące z sobą zakłady). Zamiast tego 
wsadzono do Halemby kopalnię 
Wirek z całym “dobrodziejstwem 
inwentarza”, czyli z całą załogą, 
wszystkim zobowiązaniami. W 
tym czasie Halemba fedrowała za-
ledwie na dwóch ścianach, a co gor-
sza mieliśmy wtedy fatalny węgiel; 
zwały w pewnym momencie sięgały 
800 tys. ton. 

Uważam, że to właśnie koszty 
likwidacji ruchu Wirek zaciążyły 
na naszych wynikach w ostatnich 
latach. Według oficjalnych szacun-
ków koszt ten wyniósł łącznie przez 
wszystkie lata 2008-2014 aż 280 
mln zł. Gdyby te pieniądze zainwe-
stowano choćby w park maszynowy 
kopalnia byłaby w zupełnie innym 
położeniu. No, ale wreszcie jest to 
za nami, szyby zostały zasypane, 
pozostał tam właściwie jedynie bu-
dynek dyrekcji. 

ile dziś kopalnia zatrudnia 
pracowników?

3135 osób. Paradoksalnie dziś 
zmagamy się z problemem zbyt ni-
skiego zatrudnienia. Szacujemy, że 
brakuje nam na dole ok. 300 osób, 
żeby wykonać planowane zadania, 
bowiem pierwszy raz od wielu lat 
kopalnia prowadzi wydobycie na 
czterech ścianach, mając tyle samo 
oddziałów wydobywczych i przod-
kowych. A jak wspomniałem, przy 
niskich kosztach, dobrych warun-
kach i dobrym węglu aż się prosi, 
żebyśmy więcej wydobywali, bo to 
się przełoży nie tylko na dobry wy-
nik kopalni, ale i całej spółki. 

trudno było znaleźć się w 
takiej sytuacji jak dziś?

Owszem, bardzo trudno. Prze-
szliśmy długoletni proces na-
prawczy dotyczący zarówno po-
wierzchni jak i dołu. Nie był on 
łatwy, bo wymagał determinacji 
całej załogi. Największy problem 
mieliśmy z nadwyżką zatrudnie-
nia w administracji, gdyż nie było 
problemem z alokowaniem pra-
cowników dołowych w ościennych 
kopalniach. Musieliśmy sobie od-
powiedzieć na pytanie kto w tej 
kopalni jest niezbędny, a bez kogo 
sobie jakoś poradzimy. To nie były 
łatwe decyzje, bo niemal każdy 
czuł się potrzebny. 

Nie spodziewaliście się chy-
ba usłyszeć od ludzi odpowie-
dzi: tak, jestem tu zbędny...

Nikt nie wymagał od pracow-
ników takich deklaracji. To zada-
nie spoczywało na kierownikach 

oddziałów, jednostek organizacyj-
nych. Każdy z nich miał przedsta-
wić zakres pracy oraz potrzebną 
ilość pracowników. Następnie wiel-
kości te porównywaliśmy z innymi 
kopalniami w Kompanii Węglowej.  
Na samym wstępie staraliśmy się 
optymalizować strukturę zatrud-
niania i organizację poprzez łącze-
nie działów, likwidację niektórych 
stanowisk. Dopiero na samym 
końcu byliśmy zmuszeni prowa-
dzić rozmowy z osobami wytypo-
wanymi do odejścia. Braliśmy pod 
uwagę czy dana osoba jest jedynym 
żywicielem w rodzinie czy nie, a w 
wielu przypadkach mężowie zwal-
nianych kobiet byli pracownikami 
naszej kopalni. Spółka przygotowa-
ła specjalny program osłonowy dla 
pracowników administracji. 

Znaleźli się chętni na pa-
kiet?

Owszem, choć większości zale-
żało na zachowaniu pracy. Zdarzały 
się jednak sytuacje, że zgłaszały się 
do nas panie z administracji, które 
postanowiły same odejść, by pra-
cę mogły zachować ich koleżanki, 
które znajdowały się w trudniejszej 
sytuacji życiowej. To było niesamo-
wite. Gdyby wygrał egoizm dziś po 
kopalni zostałby jedynie szyld. 

Pakiet był atrakcyjny?
To zależy jak na to spojrzeć. 

Osoba rezygnująca z pracy mogła 
otrzymać jednorazowo od 40 do 80 
tys. zł w zależności od stażu zatrud-
nienia. Co ciekawe, dzięki naszej 
inicjatywie pakiet, który wypra-
cowaliśmy zaczął obowiązywać w 
Kompanii Węglowej. A dlaczego? 
Dlatego, że dochodziły do nas syg-
nały z innych kopalń, że są osoby 
zainteresowane pakietem. Dzięki 
temu nasi pracownicy mogli zacho-
wać miejsca pracy w innych kopal-
niach. 

dziś, w sytuacji w jakiej 
znajduje się kompania węglo-
wa zapewne trudniej byłoby 
zrealizować taki program?

Zapewne byłoby trudniej, bo sy-
tuacja spółki jest fatalna. Niemniej 
wszędzie tam, gdzie są zasoby wę-
gla warto podjąć wysiłek w obronie 
kopalni, w obronie miejsc pracy, 
bo jak pokazuje nasz przykład po-
jęcie kopalni trwale nierentownej 
to pojęcie pisane na wyrost. Nasza 
sytuacja nie wynikała z jakiś obiek-
tywnych przesłanek. Był to efekt 
jedynie kiepskiego zarządzania i 
fatalnych w skutkach decyzji. 

Rozmawiał: Jakub Michalski
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REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD LINII POŻYCZKOWEJ W POWSZECHNEJ SKOK NA III KWARTAŁ 2014 R. Całkowita kwota kredytu: 1.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 12 m-cy. Oprocentowanie zmienne 
pożyczki: 14,50 % w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki: 2 % od całkowitej kwoty pożyczki. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,84 %. Całkowita kwota do zapłaty 
przez konsumenta: 1.165,02 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 165,02 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 145,02 zł, jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki: 
20,00 zł, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ponoszony zgodnie z zawartą umową rachunku  w całym okresie kredytowania: 0,00 zł*. Kapitał kredytu płatny jednorazowo na koniec okresu 
obowiązywania umowy. Odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia. Kwota 
odsetek w stosunku dziennym, liczonych od całkowitej kwoty kredytu wynosi 0,40 zł. Data sporządzenia informacji 07 lipca 2014 r.. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia uzależnione są od 
indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)

POWSZECHNA SKOK GASI FINANSOWE PRAGNIENIA

LINIA POŻYCZKOWA:
wygODNa  bezPieCzNa ODNawialNa 

KWOTA LIMITU NAWET DO 50 000 ZŁ
0 ZŁ ODSETEK ZA NIEWYKORZYSTANĄ KWOTĘ LINII

0 z miesi cznie

Wiarą i węglem ciosany
LEKtURy OBOWIĄZKOWE

„Wiarą i węglem ciosany” to tytuł książ-
ki, a właściwie wywiadu rzeki poświęconej 
ks. Bernardowi Czerneckiemu, kapelanowi 
górniczej Solidarności . Promocja książki 
odbyła się 16 lutego w Bibliotece Śląskiej 
w Katowicach. Autorami książki są Jan 
Dziadul i Marek Kempski. Publikacja „Wiarą 
i węglem ciosany” ukazała się z okazji rocz-
nic ks. Bernarda Czerneckiego: 85. urodzin, 
60. święceń kapłańskich i 35. powstania 
„Solidarności”. Aby zachęcić do lektury 
biografii księdza prałata przytaczamy poni-
żej fragment książki...

Aż nadszedł znamienny rok 1974 r.
Przyjeżdża biskup Bednorz. Kościół na 

mszy nabity. Biskup zachwycony stanem pa-
rafii i dekanatu. Przed wiernymi wynosi mnie 
pod niebiosa. Czułem, jak rosną mi skrzydła 
i prawie na nich szybuję. Ale przed odjazdem 
szef bierze mnie na bok i mówi: „Słuchaj Ber-
nard, ty pójdziesz do Jastrzębia, do św. Kata-
rzyny”. „Jak to, dlaczego?” - odważyłem się 
żachnąć. „Bo ty, Bernard, umiesz rozmawiać 
z gorolami. A w Jastrzębiu prawie wszyscy 
to gorole. Chcą im urządzić socjalistyczne 
miasto, bez Boga i kościołów. Ja cię tam, 
Bernard, potrzebuję”.

I klamka zapadła. Bóg mi świadkiem, że 
w najśmielszych snach nie mogłem sobie 
wyobrazić, co mnie w Jastrzębiu-Zdroju 
czeka.

Budowa kościoła „na górce”, strajki, 
„Solidarność”, która na plebanii miała 
pierwszą siedzibę, a potem wybuch wol-
ności. Jesienią 1990 r. parafię odwiedził 
ks. prałat Henryk Jankowski. Ponoć za-
grodził mu ksiądz drogę do ołtarza. Jakaś 
awantura?

Eee tam, żadna awantura. Raczej inne 
charaktery z nas wylazły. Wiecie, jaki był 
ksiądz Henryk... A ja, proszę, wciąż w butach 
z tamtych lat. Gdyby przyjaciele z „Solidar-
ności” sutanny i spodni mi nie kupili, to pod 
ornatem gołym tyłkiem bym świecił. Ale 
wtedy, jesienią 1990 r., Jankowski mnie roz-
sierdził. Do Jastrzębia przyjechał w orszaku 
Lecha Wałęsy, który jeździł po kraju z kam-
panią prezydencką. Wałęsa, wiadomo – w 
kopalni Zofiówka. A Jankowski chciał się za-
gospodarować „na górce”. „Mszę odprawię” 
- mówi do mnie. Dodaje, że ma już temat 
kazania – wytknie Ślązakom brak honoru, bo 
w sierpniu 1980 r. zbyt późno poparli straj-

kujące Wybrzeże. Że niby myśmy się tutaj 
przyczaili i dopiero kiedy porozumienia w 
Szczecinie i Gdańsku były podpisane, pod-
nieśliśmy nasze tchórzliwe głowy.

Jankowski na poważnie tak mówił?
Jak najpoważniej. Osłupiałem i zdębia-

łem. Po pierwsze – probostwo ma gospoda-
rza. I nie ma w zwyczaju w naszym Kościele, 
że przyjeżdża do mnie ksiądz, i mówi: mszę 
odprawię. Po drugie – może bym zjadł tę 
żabę, ale on tu o braku honoru Śląska chce 
mówić. A ja noszę w sobie inną prawdę o ja-
strzębskich strajkach: górnicy przystąpili do 
nich, kiedy zrozumieli, że Wybrzeże to spra-
wa najpoważniejsza dla Polski, a nie jakieś 
rozgrywki partyjnych frakcji. Dopiero bunt 
Jastrzębia wymusił na władzy podpisanie 
porozumień w Szczecinie i Gdańsku.

W oczach i głowie mam tragedię Wujka 
i Manifestu Lipcowego, dramat górników 
Piasta w stanie wojennym. Także niedaw-
ny – w sierpniu 1988 r. - desperacki strajk 
głodowy górników Moszczenicy, do których 
zjeżdżałem i błagałem o opuszczenie kopalni 
No to mnie poniosło. Żadnej mszy! I dobrze, 
bo gdyby coś takiego powiedział, to ludzie 
z kościoła by go wynieśli. Wtedy byłaby 
dopiero awantura. To się prałat obraził i na-
wet na kolację nie przyszedł. Zdjęcia swoje 
przed kościołem podpisywał. Jeszcze chciał 
mi pamiątkowy medal wręczyć, wybity z 
okazji 25-lecia kapłaństwa. Nie przyjąłem. 
„Mam już 35 lat kapłaństwa – odparłem. - I 
jakoś się z tym nie obnoszę”.

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

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: Nie nos dla tabakiery ale tabakiera dla nosa. Nagrody wyloso-
wali: Izabela Skirtun z Świerklan oraz Artur Wydrzyński z Żor. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 


