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Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW SA:

Co straciliśmy, co zyskaliśmy...
W jakiej mierze porozumienie spełniło swoją rolę?  s. 3

Stało się niemal powszechnym zjawiskiem, iż państwowe 
spółki węglowe zlecają audyt zagranicznym doradcom. Czy 
udostępnianie informacji firmom o kapitale nie wiadomego 
pochodzenia, współpracującymi z innymi rządami nie jest 
zagrożeniem dla polskiej racji stanu?
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     OCENY

Coś czego nie ma, 
a jest bardzo 
potrzebne
Polska nie ma strategii gospodarowania su-
rowcami mineralnymi, a zwłaszcza skutecznej 
ochrony udokumentowanych, lecz niezagospo-
darowanych złóż – wynika z raportu „Polityka 
surowcowa Polski. Coś czego nie ma, a jest 
bardzo potrzebne”. Autorami raportu jest zespół 
niezależnych ekspertów pod przewodnictwem 
prof. Jerzego Hausnera: Jan Bromowicz, Ma-
ciej Bukowski, Zbigniew Kasztelewicz, Michał 
Kudłacz, Joanna Kulczycka, Adam Piestrzyński, 
Janusz Steinhoff i Michał Wilczyński.

Polska przespała kilkanaście lat boomu 
surowcowego, korzystając na nim w stopniu 
umiarkowanym i wysoce nierównomiernym. 
Korzyści odniosło krajowe górnictwo metali 
(zwłaszcza miedzi), jednak jego ekspansja glo-
balna – nie znajdując wsparcia ze strony polityki 
publicznej – była w dużej mierze ograniczona 
– zauważa prof. Hausner.

Polityka surowcowa to – jak twierdzą auto-
rzy publikacji – długofalowa polityka publiczna 
prowadzona na poziomie krajowym, która ma 
zapewnić dostęp przedsiębiorstw wytwórczych 
do niezbędnych dla ich działalności surowców 
po cenie umożliwiającej im bycie konkurencyj-
nymi, przy jednoczesnym dbaniu o stan środo-
wiska przyrodniczego i społecznego na każdym 
etapie cyklu surowcowego oraz bieżące i długo-
okresowe bezpieczeństwo gospodarcze kraju.

Państwa UE dystrybuują w skali światowej 
3% surowców mineralnych zużywając 20%. 
Unia zmuszona jest zatem importować od 60% 
do nawet 100% wielu z metali i surowców ener-
getycznych. W 2030 r. deficyt surowców w UE 
ulegnie pogłębieniu, np. własnej ropy naftowej 
będzie tylko 12%, gazu 19%, a węgla tylko 
34%.

Janusz Steinhoff uważa, że musi powstać 
dokument łączący politykę surowcową z poli-
tyką energetyczną. Stwierdził, iż bardzo ważna 
jest odpowiedzialna polityka fiskalna, która bę-
dzie wyważona, przewidywalna i długofalowa, 
dzięki czemu zachęci do poszukiwań i wydoby-
cia surowców mineralnych. 
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Oby strach 
miał wielkie 
oczy
Minęło ponad dwa miesiące od 
podpisania  porozumienia pomię-
dzy rządem a Międzyzwiązkowym 
Komitetem Protestacyjno-Strajko-
wym w sprawie naprawy Kompanii 
Węglowej. Wydawać, by się mogło, 
że to wystarczający dystans czaso-
wy, by odpowiednie służby mogły 
się odpowiednio przygotować do 
ustalonych działań naprawczych. 
A przypomnę, że sprawa dotyczy 
losu całej Kompanii Węglowej (w 
perspektywie też innych spółek 
węglowych mających korzystać 
z przyjętych rozwiązań) ze szcze-
gólnym uwzględnieniem czterech 
kopalń, które zamiast likwidacji 
miały zostać poddane programom 
naprawczym zgodnie z zawartym 
porozumieniem. Działania napraw-
cze dla kopalń Brzeszcze, Piekary, 
Makoszowy oraz Centrum miały 
być podjęte jeszcze przed przeka-
zaniem tych zakładów z Kompanii 
Węglowej do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń. Niestety, tych dzia-
łań jak dotąd nie dostrzegamy, co 
rodzi poważne obawy dotyczące 
prawdziwych intencji zarządzają-
cych SRK i Kompanią Węglową. 
A przypomnę, że 19 marca Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów zgodził się na przejęcie przez 
SRK wspomnianych kopalń. Sto-
sowaną uchwałę o przejęciu ko-
palń podjął już nawet zarząd SRK. 
Tymczasem konkretów brak.

Wprawdzie Sejm przegłoso-
wał ustawę, która wprowadza 
instrumenty osłonowe dla osób 
odchodzących z górnictwa, ale na 
chwilę obecną brakuje rozporzą-
dzeń wykonawczych do ustawy, 
więc nie wiadomo jak dokładnie 
będzie wyglądać proces przyzna-
wania świadczeń. Nie oszacowano 
do dnia dzisiejszego jak będą funk-
cjonować kopalnie, jeżeli znacz-
na część załogi odejdzie (chodzi 
zwłaszcza o pracowników doło-
wych, którym przysługują urlopy 
górnicze), niejednokrotnie może 
się okazać, że niektóre oddziały 
wydobywcze mogą stracić wie-
loletnich specjalistów, których z 
dnia na dzień nie będzie się dało 
zastąpić.  

A przecież większość z tych 
kopalń miała mieć szanse na pozy-
skanie inwestorów zewnętrznych 
(wierzę, że dalej ta szansa istnie-
je). Jednak bez jasnego sprecy-
zowania sposobu funkcjonowania 
tych zakładów, tzn.: wielkości wy-
dobycia, finansowania zakupów 
inwestycyjnych, ilości pracowni-
ków niezbędnych do wykonywania 
prac, zachodzi podejrzenie o za-
miar likwidowania kopalń poprzez 
zaniechanie działań. Obym się 
mylił, oby tylko strach miał wielkie 
oczy.
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WyBory prezyDenCkie 

PG SILESIA

Podwyżki dla tysiąca osób
Blisko 200 pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. Wezwano do podpisania 
aneksów modyfikujących ich umowy o pracę. W większości zakładów pracy nie zwiastuje to niczego do-
brego, ale górnicy z Czechowic-Dziedzic na wezwanie odpowiedzieli. Aneksy mówią bowiem o podwyżkach 
płac wynikających ze zmiany stanowisk pracy w związku z nabyciem dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. 
Kolejnym 800 osobom podniesiono wynagrodzenia, wyrównując ich wartość wobec inflacji.

– Przyjęta przez Radę Europejską de-
karbonizacja europejskiej gospodarki jest 
niszcząca dla całej Polski, w tym Śląska. Na 
obradach Rady Europejskiej był zarówno 
przewodniczący Donald Tusk, była tam tak-
że premier rządu Ewa Kopacz. W związku z 
tym chciałem zadać pytanie pani premier, 
jak przyjęcie tego ustalenia ma się do tego, 
co do tej pory słyszeliśmy na temat polskie-
go przemysłu wydobywczego i samego Ślą-
ska, zarówno z ust pani premier, jak i z ust 
Donalda Tuska, który mówił, że nie będzie 
likwidacji miejsc pracy w przemyśle wydo-
bywczym węgla kamiennego – powiedział 
kandydat na prezydenta Andrzej Duda pod-
czas wizyty w Katowicach.

Duda dopytywał również, czy pan pre-
zydent Bronisław Komorowski wiedział o 
zamiarach premier Kopacz, że wyrazi zgodę 
na takie konkluzje Rady Europejskiej.

– Chciałbym zapytać, jak to się stało, że 
pani premier, pan były premier oraz nieste-
ty także pan prezydent na takie, a nie inne 
rozwiązania się zgodzili. Na rozwiązania, 

które na przyszłość są niszczące dla polskie-
go Śląska, są sprzeczne z polskim interesem 
narodowym, bo nasza gospodarka jest opar-
ta na węglu – punktował kandydat na Pre-
zydenta RP.

Zastanawiał się również, jak dzisiaj w 
takim razie premier Kopacz chce uzyskać 
jakąkolwiek pomoc publiczną na restruk-
turyzację polskiego przemysłu wydobyw-
czego, skoro sama się zgodziła wczoraj na 
przyjęcie w konkluzjach Rady Europejskiej 
stwierdzenia, które jednoznacznie wska-
zuje na konieczność nie restrukturyzacji, a 
likwidacji polskiego przemysłu wydobycia 
węgla kamiennego.

– Polska nie odchodzi od węgla. Nasze 
bezpieczeństwo energetyczne jest na nim 
oparte – powiedziała w Brukseli premier 
Ewa Kopacz pytana o zarzuty kandydata PiS 
na urząd prezydenta Andrzeja Dudy. - Poję-
cie dekarbonizacja zastosowane w konklu-
zjach szczytu UE dotyczy ograniczania emi-
towania dwutlenku węgla do powietrza.

Duda: Niszcząca dekarbonizacja Kukiz: 
Podpisy zebrane!
Paweł Kukiz złożył w Państwowej Komisji Wyborc-
zej niemal 200 tys. podpisów poparcia pod swoją 
kandydaturą. Przypomnijmy, że do akcji zbierania 
podpisów pod kandydaturą Kukiza włączyła się Śląsko-
Dąbrowska Solidarność.

– Wszystko dzięki obywatelskiej aktywności tysięcy 
osób zbierających podpisy – dziękujemy za wasze twórc-
ze zaangażowanie i determinację – stwierdził Kukiz.

Na początku kampanii wyborczej przewidywano, że 
Kukiz może mieć problemy z zebraniem wymaganych 
100 tys. Niedawno gazeta „Fakt” zarzuciła mu kupow-
anie głosów.

– Mam czyste sumienie i czyste ręce. Nie stać mnie 
by było nawet na to, żeby kupować głosy – powiedział 
Kukiz, który skarżył się, że organizowane są przeciw 
niemu prowokacje polityczne.

Paweł Kukiz nie jest zależny od żadnej partii poli-
tycznej, nie ma partyjnego zaplecza finansowanego z 
pieniędzy podatników. Ma za to jasny i wyraźny pro-
gram, który da się streścić w trzech słowach – oddać 
państwo obywatelom. Tego samego od wielu lat domaga 
się NSZZ Solidarność.

PoZYTYWnE rozpatrzenie wszyst-
kich wniosków o „przeszeregowania” 
to efekt porozumienia związkowców 
i pracodawcy z listopada ubiegłego 
roku.

– W sumie podwyżki otrzymało 
około tysiąca osób – mówi przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” PG „Silesia” Sp. z 
o.o. Dariusz Dudek. - Dla 800 osób 
są to podwyżki korygujące wartość 
ich wynagrodzeń wobec wskaźnika 
inflacji. Przypomnę, że wynegocjo-
wany przez związki zawodowe zapis 
zakładowego układu zbiorowego pra-
cy gwarantuje pracownikom roczną 
waloryzację wartości umieszczo-
nych w tabelach, według których są 
wynagradzani, o średni wskaźnik in-
flacyjny z trzech ostatnich lat. Nato-
miast 200 osób przekwalifikowanych 
czy „przeszeregowanych” otrzyma 
znacznie większe pieniądze, nawet 
do 1000 złotych więcej miesięcznie. 
Wynika to z faktu, że 28 listopada 
ubiegłego roku zawarliśmy z pra-
codawcą porozumienie, zgadzając 
się na wypłatę deputatu węglowego 
w dwóch ratach ze względu na sy-
tuację finansową firmy. W zamian 
jednak zażądaliśmy pozytywnego 
rozpatrzenia wszystkich wniosków 
o „przeszeregowania” złożonych do 
28 lutego 2015 roku. Był to pomysł 
„Solidarności” i tylko „Solidarności”, 
więc jest to wyłącznie sukces nasz i 
pracowników PG „Silesia”, którzy na 
tym skorzystali – podkreśla.

Związkowiec zwraca uwagę, że 
pracownicy „Silesii” wynagradzani 
są według systemu miesięcznego, 
bardziej przypominającego system 
etatowy, a nie systemu dniówkowe-
go. „Przeszeregowania” wynikające 

z nabycia dodatkowych kwalifikacji i 
uprawnień oznaczają dla górników nie 
tylko wzrost samej płacy, ale również 
premii wynoszącej do 20 procent 
stawki miesięcznej.

Rok 2015, w którym PG „Silesia” 
Sp. z o.o. Świętować będzie swoje 
5-lecie, może się zresztą okazać dla 
pracowników jeszcze lepszym finan-
sowo. Wszystko zależy od przebiegu 
negocjacji zaplanowanych na drugie 
półrocze.

– W lipcu rozpoczynamy nego-
cjacje rocznego wskaźnika przyrostu 
wynagrodzeń. Mamy nadzieję, że fir-
ma już na tyle dobrze stoi, że wyniki 
tegoroczne okażą się na tyle dobre, 
by wreszcie „ruszyć” z tymi płaca-
mi. Fedrujemy w tej chwili dwiema 
ścianami. Mamy pełne wydobycie. Z 
niedawno uruchomionej ściany 102 
wydobywamy około 9-10 tysięcy ton 
węgla na dobę, a łącznie około 12,5 

tysiąca ton. Węgiel nie zalega na 
zwałach, tylko jest na bieżąco sprze-
dawany. Przewidujemy, że przy po-
noszonych obecnie kosztach i rynko-
wych cenach węgla zamkniemy rok 
znacznym zyskiem – mówi Dudek. 
- Oprócz przystąpienia do rozmów na 
temat wysokości rocznego wskaźni-
ka przyrostu wynagrodzeń, chcemy 
również rozpocząć negocjacje do-
tyczące wysokości deputatu węglo-
wego, zgodnie z zapisami naszego 
zakładowego układu zbiorowego pra-
cy. Drugie półrocze 2015 roku będzie 
dla nas zatem bardzo „negocjacyjne”. 
Mam nadzieję, że to wszystko przy-
niesie określony efekt. A jeśli, tak jak 
powiedziałem wcześniej, firma rze-
czywiście zakończy rok zyskiem, to 
również liczę na to, że część tego zy-
sku otrzymają pracownicy – dodaje. 
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moim zDaniem

Porównanie zaproponowanego przez Zarząd JSW SA 
„Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki” z ustaleniami „Porozumienia z negocjacji podpisanych w dniu 23.02.2015 r.”

Spółkowy „Pakiet rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki”. 
Propozycja Zarządu JSW SA

„Porozumienie z negocjacji podpisanych w dniu 23.02.2015 r.” pomiędzy 
Zarządem JSW SA a Komitetem Strajkowym.

1. Zawieszenie na okres 3 lat „Porozumienia zbiorowego z dnia 05 maja 2011 roku …”.. Zawieszenie na okres 2 lat „Porozumienia zbiorowego z dnia   05 maja 2011 roku …”

2.

Po zaproponowaniu zawieszenia „Porozumienia zbiorowego z dnia   05 maja 2011 roku …”, 
nie przestrzegając terminu na odpowiedź strony związkowej jednostronnie wypowiedziano 
to porozumienie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, pomimo faktu, że jest to 
porozumienie terminowe.
Według naszej wiedzy w następnej kolejności planowano wypowiedzenie  pracownikom JSW 
SA dotychczasowych umów o pracę  i zastąpienie ich umowami na bazie umów zbliżonych 
do obowiązujących w firmie Szkolenie i Górnictwo.

Nie będzie nowych umów o pracę przed podpisaniem nowego, jednolitego ZUZP dla Pracowników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Negocjacje nowego ZUZP zostaną podjęte niezwłocznie po 
powołaniu nowego Prezesa Spółki bądź Zarządu JSW SA w nowym składzie.

3.

W zakładach JSW SA praca będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do soboty 
włącznie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Sobota nie będzie traktowana 
jako dzień wolny, z czego wynika, że będzie opłacana jak normalny dzień roboczy. 
Dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy będzie określany przez Dyrekcję 
Zakładów JSW SA w miesięcznych harmonogramach czasu pracy.
Począwszy od 1 lutego 2015r. do końca 2016 r. praca w niedziele i święta oraz w nadgodzinach 
opłacana będzie na podstawie Kodeksu Pracy.

Strony wspólnie wyraziły wolę, że opracują zasady umożliwiające organizację pracy w soboty, 
które będą wynagradzane płacą dniówkową oraz dodatkiem w wysokości stawki zaszeregowania 
roboty. Zasady i czas wprowadzenia tego rozwiązania muszą podlegać szczegółowym ustaleniom . 
W tym celu strony powołają zespół roboczy, który zakończy pracę do końca 2015 r. 
Tylko w okresie odrabiania strat praca w soboty będzie organizowana na zasadach 
kodeksowych. Oznacza to, że do wynagrodzenia za przepracowaną sobotę doliczy się stawkę 
osobistego zaszeregowania, ponieważ nie ma możliwości przy obecnym zatrudnieniu udzielenia 
pracownikowi innego dnia wolnego w tygodniu.

4.
6-dniowy system pracy w kopalniach JSW SA

Przez okres dwóch lat może obowiązywać wszystkich pracowników 8 – godzinny system czasu 
pracy. Rozwiązanie to może zostać wprowadzone w celu wykazania, że przy takim zwiększeniu 
efektywnego czasu pracy pod ziemią nie ma potrzeby wprowadzania w JSW SA 6-dniowego 
tygodnia pracy przy 5-dniowym tygodniu pracy pracownika. Rozwiązanie to jest więc 
alternatywą zastępującą wprowadzenie 6-dniowego systemu pracy, ponieważ kopalnie nie są 
przygotowane na taki system, chociażby ze względu na zbyt małe zatrudnienie.

5.
14-ta pensja za rok 2014 zostanie wypłacona w czterech jednakowych ratach, wypłacanych w 
odstępach 12 miesięcznych począwszy od maja 2016 r. Wypłata  14-tej pensji za lata 2015, 2016 
i 2017 w całości zostanie uzależniona od uzyskania przez JSW SA w tych latach zysku.

14-ta pensja za rok 2014 zostanie wypłacona w dwóch ratach, 40% w lutym 2015 r., 60% we wrześniu 
2015 r. Za lata 2015, 2016 i 2017 14-ta pensja zostanie wypłacona w wysokości 50% wg. dotychczasowych 
zasad  natomiast pozostałe 50% zostanie uzależnione od uzyskania przez JSW SA zysku.

6.
W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostaną naniesione odpowiednie 
zmiany pozwalające na zaprzestanie naliczania począwszy od 2015 r. odpisu na emerytów 
i rencistów.

Brak ustaleń w tym temacie. Obowiązują dotychczasowe zasady.

7.

Z ważnością od 1 lutego 2015 r. ulega zmianie wymiar deputatu węglowego:
1) dla pracowników zatrudnionych na powierzchni (także zakładu przeróbczego!) 2 tony
2) dla pracowników zatrudnionych pod ziemią 4 tony.
Deputat w formie ekwiwalentu pieniężnego będzie wypłacany co miesiąc w wysokości 1/12 
całego należnego deputatu z tym, że za rok 2015 wypłata ekwiwalentu będzie realizowana 
w roku 2016 łącznie z deputatem za ten rok naliczany w znacznie niższej wartości za tonę. 

W 2015 i 2016 roku deputat węglowy dla pracowników  JSW SA będzie wypłacany w dwóch 
równych ratach w marcu i październiku. Wymiar deputatu węglowego dla pracowników zostaje 
ograniczony do 7 ton.
Naliczanie wartości deputatu węglowego będzie realizowane wg. dotychczasowych zasad.

8. Podjęcie działań mających na celu ograniczenie ilości pracowników posiadających 
uprawnienia emerytalne.

Pracodawca opracuje program zachęt ekonomicznych dla przyspieszenia odejść na emeryturę 
pracowników z takimi uprawnieniami.

PoDSUMoWUJąC, porozumienie z Zarządem 
zostało podpisane po decyzji o dymisji dotych-
czasowego prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA (JSW) Jarosława Zagórowskiego, 
który wypowiedział porozumienie zbiorowe z dnia 
5 maja 2011 roku i stanowił główną przyczynę 

braku jakichkolwiek gwarancji przestrzegania 
porozumienia kończącego akcję protestacyjno-
strajkową.

Należy raz jeszcze podkreślić, że zapisy ogra-
niczające niektóre elementy kosztów pracowni-
czych obowiązują przez okres przejściowy, czyli 

do końca grudnia 2016 roku.
Czy będziemy w stanie obronić nasze prawa 

pracownicze w przyszłości?
To będzie zależało od wielu czynników i oko-

liczności. A najważniejszym z nich jest czynnik 
ludzki, czyli to, kto będzie zarządzał i jak będzie 

zarządzał naszą firmą. Póki co, zły duch wciąż 
jeszcze krąży po Spółce i czuwa, aby w JSW nie 
udało się przywrócić normalności i stabilizacji.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” JSW SA

W jakiej mierze porozumienie 
spełniło swoją rolę?
POmIJAJąC różnice pomiędzy propozycjami Zarządu Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA (JSW) - czyli byłego już prezesa Zagórowskiego - a rozwiązaniami, 
które trafiły do porozumienia z 23 lutego br. i będą obowiązywały przez dwulet-
ni okres przejściowy, należy przypomnieć sprawę wypowiedzenia przez praco-
dawcę porozumienia zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku, które gwarantowało 
pracownikom utrzymanie dotychczasowych uprawnień.

Prezes Zagórowski, nie czekając 
na odniesienie się strony społecz-
nej do przedstawionych przez niego 
propozycji, postanowił z dniem 21 
stycznia br. wypowiedzieć wszyst-
kie dotychczasowe porozumienia, 
w tym to najbardziej istotne, za-
warte przed debiutem giełdowym 
Spółki.

Trzeba również zadać pytanie, 

jaki cel przyświecał Zagórowskie-
mu i Zarządowi JSW w momencie 
podejmowania decyzji o zerwaniu 
wszystkich dotychczasowych ure-
gulowań tworzących wewnętrzne 
prawo pracy?

Cel mógł być tylko jeden - aby 
po okresie wypowiedzenia wręczyć 
wszystkim pracownikom nowe 
umowy o pracę. I możemy być pew-

ni, że byłyby to umowy zbliżone do 
tych, które obowiązują w spółce 
Szkolenie i Górnictwo.

Aby działania te w pełni uspra-
wiedliwić, Zarząd przygotował 
plan, który zakładał utworzenie 
w ramach grupy kapitałowej JSW 
trzech nowych podmiotów gospo-
darczych - spółek JSW Wydobycie, 
JSW Koks i JSW Energia. W samej 

JSW SA pozostałby jedynie Zarząd 
Spółki oraz biurowiec, którego pra-
cownicy byliby jedynymi pracowni-
kami macierzystej spółki węglowej. 
To rozwiązanie zostałoby przedsta-
wione jako konieczne do wprowa-

dzenia ze względu na złą sytuację 
zewnętrzną (ceny węgla na świato-
wych rynkach) i wewnętrzną (sytu-
acja ekonomiczna samej JSW).

dokończenie na str. 4
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JSW kokS

Warto w tym miejscu postawić 
następne pytanie: czy do tej tra-
gicznej sytuacji wewnętrznej JSW 
nie doprowadzono celowo, właśnie 
po to, by łatwiej móc narzucić Spół-
ce ten iście szatański plan? 

Plan, który miał skutecznie ode-
brać pracownikom JSW wszystkie 
dotychczasowe uprawnienia, pozo-
stawiając jedynie okrojoną nagrodę 
z okazji Dnia Górnika?

Taką właśnie wizję przyszłości 
pracowników firmy przedstawił pre-
zes Zagórowski 4 grudnia ubiegłego 
roku, podczas wystąpienia na „aka-
demii barbórkowej” zorganizowanej 
w kopalni „Pniówek”. O niektórych 
wspomnianych tutaj sprawach nie 
mówił wprost tylko dlatego, że były 
to informacje poufne.

I ci, którym telefon komórkowy 
podobno blokowały służby specjal-

ne, którzy ukrywali się w czasie 
strajku, teraz są tymi, którzy naj-
bardziej chcą analizować i kryty-
kować zawarte porozumienie. Jaki 
mają w tym interes? W tym miejscu 
jeszcze raz pozdrawiam pana Wie-
sława Wójtowicza, głównego recen-
zenta porozumienia. Pan, panie 
Wiesławie, jako emeryt powinien 
bronić interesów górnictwa w par-
lamencie, a nie w spółkach ubez-
pieczeniowych.

Zwracam się też do pracowni-
ków: spójrzcie na tę sprawę cało-
ściowo, oceńcie to już bez emocji. 
Wiem, że w wyniku porozumienia 
niektóre rzeczy utraciliśmy, po 
pierwsze jednak - tylko na dwulet-
ni okres przejściowy, a po drugie 
- działaliśmy w dobrej wierze, aby 
mimo wszystko obronić jak najwię-
cej z dotychczasowych uprawnień.

Sławomir Kozłowski

W jakiej mierze 
porozumienie 
spełniło swoją rolę?

Niepokój w „Przyjaźni”
ZAKłADOWA Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ „Solidarność” JSW Koks SA wyraziła stanowczy sprzeciw wobec próby 
likwidacji Wydziału Utrzymania Ruchu w koksowni „Przyjaźń”. Zorganizowana 11 marca pikieta obawiających się o swoją 
przyszłość pracowników zakładu zgromadziła 450 osób. Oddelegowani przedstawiciele protestujących przed siedzibą 
dyrekcji koksowni w Dąbrowie Górniczej weszli do budynku, domagając się spotkania z prezesem Zarządu JSW Koks SA 
Edwardem Szlękiem.

Ostatecznie udało im się 
spotkać z członkiem Zarządu do 
spraw ekonomicznych Henrykiem 
Kolendrem.

– Zażądaliśmy, żeby kierowni-
ctwo JSW Koks SA zrewidowało 
swoje plany, odstępując od planu 
restrukturyzacji Wydziału Utrzy-
mania Ruchu. Oczekujemy tego ze 
względu na to, że u nas restruk-
turyzacja ma miejsce od wielu lat 
– poprzez obniżanie normoobsad. 
Pracowników z doświadczeniem 
cały czas ubywa, a chce się ich za-
stąpić firmą zewnętrzną i pracow-

nikami nowymi, którzy pewnie nie 
dostaną nawet ubrań roboczych, 
nie mówiąc o jakichkolwiek zabez-
pieczeniach socjalnych, ich wyna-
grodzeniem natomiast będzie za-
pewne minimum krajowe – mówi 
sekretarz ZOK NSZZ „Solidarność” 
JSW Koks SA Bogusław Trendel.

 
Niższe koszty, większe 
zagrożenia

Zarząd chce udowodnić, że z 
ekonomicznego punktu widze-
nia bardziej opłaca się zatrudnić 

ludzi z zewnątrz. Bogusław Tren-
del sprzeciwia się jednak takiemu 
podejściu, zwracając uwagę na 
kwestię braku doświadczenia u no-
wych pracowników, co w przypad-
ku Wydziału Utrzymania Ruchu, 
nadzorującego prawidłową pracę 
koksowni, ma znaczenie funda-
mentalne. Jego zdaniem, restruk-
turyzacja Wydziału odpowiadają-
cego za stan baterii koksowniczych 
oraz innych urządzeń do produkcji 
koksu i innych produktów koksow-
niczych przyniosłaby fatalne skut-
ki, głównie w postaci obniżenia po-
ziomu bezpieczeństwa wszystkich 
pracujących.

– Na wydziale tym występują 
strefy wybuchowe więc niezbęd-

ne są uprawnienia energetyczne 
i ratowników gazowych. Do pra-
widłowego utrzymania ruchu na 
tak rozległym terenie potrzebne 
są nie tylko wysokie kwalifikacje 
zawodowe, ale przede wszystkim 
doświadczenie, które to pracow-
nicy (…) nabywali przez wiele lat 
– napisali związkowcy z zakłado-
wej „S” w piśmie przesłanym do 
Zarządu JSW Koks SA.

 
Niespełnione obietnice, 
uzasadnione obawy

Sekretarz ZOK NSZZ „S” JSW 
Koks SA przypomina, że pracow-
nicy „Przyjaźni” przeżyli już jakiś 
czas temu proces restrukturyza-
cyjny polegający na wydzieleniu z 
zakładu spółek-córek i nie wspomi-
nają tego procesu najlepiej.

– W sumie zostało utworzo-
nych sześć takich spółek. Mieliśmy 
kłopoty finansowe, zresztą – stro-
ny związkowej nikt nawet nie py-
tał o zdanie. Ale obiecywano, że 
dzięki temu ludzie utrzymają swo-
je dotychczasowe miejsca pracy 
i wynagrodzenia, a nowe spółki-
córki będą wykonywać zadania dla 
koksowni, więc nie ma obaw, że 
nie odnajdą się na wolnym rynku. 
Życie pokazało co innego. Spółki-
córki mogły wypłacić pracowni-
kom tylko takie pieniądze, jakie 
dała im zarobić spółka macierzy-
sta – mówi Trendel. - Obiecywano 
nam też, że wyłączania kolejnych 
fragmentów koksowni i zatrudnia-
nia w ich miejsce innych firm już 
nie będzie. W międzyczasie jednak 
polityka się zmieniła. Jest jeszcze 

gorzej, bo teraz mówi się o zastą-
pieniu naszych pracowników firmą 
zewnętrzną, która ma zostać wyło-
niona w drodze przetargu. Więc 
tej drugiej obietnicy pracodawca 
również nie chce dotrzymać – stąd 
niezadowolenie załogi – wyjaśnia 
związkowiec.

Podkreśla, że reprezentujące 
pracowników organizacje związ-
kowe o przygotowaniach do re-
strukturyzacji Wydziału Utrzy-
mania Ruchu dowiedziały się 
przypadkiem, co wzbudziło uza-
sadnione podejrzenia. - O przy-
gotowaniach do restrukturyzacji 
Wydziału Utrzymania Ruchu pra-
codawca nikogo nie poinformował. 
Nie podobają nam się ani te plany, 
ani forma, w jakiej Zarząd chce 
je wprowadzać. Najbardziej boli 
to, że na teren koksowni chce się 
wpuścić spółki, które będą żerować 
na zakładzie, przez co doświadcze-
ni pracownicy zostaną zmuszeni 
do szukania pracy gdzie indziej, w 
najlepszym zaś razie zostaną prze-
niesieni na inne wydziały. Na to się 
nie godzimy – podsumowuje.

Pełną treść pisma, w którym 
związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
JSW Koks SA wyrażają swój sprze-
ciw wobec planów „rozmontowa-
nia Wydziału Utrzymania Ruchu 
i wprowadzenia na jego miejsce 
firm serwisujących”, publikuje-
my na naszej stronie internetowej 
www.solidarnoscgornicza.org.
pl

Marek Jurkowski
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Powrót do rozmów
DECYZJą o powołaniu trzech zespołów roboczych, które mają przedstawić rozwiązania dotyczące 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, struktury organizacyjnej kopalń oraz ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa pracy zakończyła się konferencja wznawiająca prace nad rządową strategią 
dla górnictwa węgla kamiennego. Uczestnikami kilkugodzinnych obrad byli przedstawiciele stro-
ny rządowej, pracodawców oraz organizacji związkowych, a miejscem dyskusji – Śląski Urząd 
Wojewódzki.

Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność” reprezentowali wiceprzewodniczący Związ-
ku: w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA – Roman Brudziń-
ski, w Katowickim Holdingu Węglowym SA – Piotr Bienek 
i w Kompanii Węglowej SA – Stanisław Kłysz. Delegację 
rządową tworzyli trzej wiceministrowie: skarbu – pełno-
mocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego Wojciech Kowalczyk oraz Rafał Baniak i go-
spodarki – Tomasz Tomczykiewicz.

– Po wielomiesięcznej przerwie wznowiliśmy bardzo 
ważne rozmowy. Za dwa miesiące mamy się spotkać po-
nownie. Wtedy poznamy efekty prac tematycznych zespo-
łów roboczych i mam nadzieję, że podyskutujemy już o całej 
strategii – powiedział po konferencji wicelider kompanijnej „S” 

Stanisław Kłysz. - Oprócz powołania zespołów, dokonaliśmy 
też podsumowania propozycji przedstawionych przez strony 
w trakcie spotkań ubiegłorocznych – dodał.

Komentując przyjęte ustalenia, minister Wojciech Ko-
walczyk zaznaczył, że rząd chce jak najszybszego przyję-
cia strategii, niezależnie od tak zwanego kalendarza poli-
tycznego.

Obecnie obowiązująca strategia dla górnictwa wygasa 
z końcem bieżącego roku, stąd konieczność przygotowa-
nia nowego dokumentu rządowego, który wyznaczy pod-
stawowe kierunki rozwoju polskiego sektora węglowego w 
kolejnych latach (2016-2020 z perspektywą do 2027). 

mj
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KOMPANIA WĘGLOWA

Przyjmujcie do pracy absolwentów...
Związki zawodowe funkcjonujące w Kompanii Węglowej SA (KW) wyraziły dezaprobatę wobec zamierzonego zwiększenia 
zaangażowania firm obcych w roboty stanowiące podstawową działalność największej polskiej spółki węglowej. Pismo 
odnoszące się m.in. do tego właśnie problemu trafiło na ręce Zarządu KW.

związkOwcy wskazali na konsekwencje 
ewentualnej decyzji o przekazaniu firmom 
zewnętrznym znaczących obszarów działal-
ności Spółki. - Takie pomysły w naszej hi-
storii już funkcjonowały. Firmy zewnętrzne 
przejmowały (...) nie tylko roboty specjali-
styczne, ale nawet najprostsze, polegające na 
obsłudze urządzeń odstawy, czy odwadnia-
nia. Takie prowadzenie polityki zatrudnie-
niowej pogłębiło problemy związane z bra-
kiem dostatecznej liczby wykwalifikowanych 
pracowników w dalszych okresach naszej 
działalności – zwrócili uwagę.

W dalszej części pisma wyrazili opinię, że 
proces powierzania firmom obcym podsta-
wowych zadań, które powinni wykonywać 
pracownicy jednostek organizacyjnych Spół-
ki, wpływał już w przeszłości na bezpieczeń-
stwo załogi.

– Wystarczy spojrzeć na przykład trage-
dii w kopalni Halemba, gdzie zginęli właśnie 
pracownicy firmy zewnętrznej, którzy byli za-
trudnieni w warunkach niezgodnych z wszel-
kimi procedurami prawnymi i zasadami BHP 
– mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Soli-
darności. - Mrzonką jest również twierdzenie, 

że pracownicy obcych firm będą wykonywać 
roboty taniej od pracowników Kompanii. 
Chyba, że będą to firmy zatrudniające emery-
tów górniczych lub młodszych pracowników 
na umowach śmieciowych za minimalne wy-
nagrodzenie – dodaje Grzesik.

Związkowcy podkreślili, że obecny po-
ziom zatrudnienia nie odpowiada swoim roz-
miarem dotychczasowym potrzebom a jego 
obniżenie, w szczególności w grupie pracow-
ników zatrudnionych w oddziałach eksploa-
tacyjnych, przygotowawczych, elektrycznych 
i mechanicznych oraz na stanowiskach wy-
magających szczególnych kwalifikacji, a tak-
że w zakładach przeróbki mechanicznej wę-
gla, doprowadzi do braku kadr w kolejnych 
latach. Zażądali jednocześnie, by odstępując 
od pomysłu zwiększania roli firm obcych, 
pracodawca wypełnił zobowiązania wobec 
absolwentów szkół górniczych i spowodował 
ich przyjęcie do pracy w KW.

W ocenie związkowców wprowadzenie 
w życie planów zarządu doprowadzi również 
do powstania kolejnej „luki pokoleniowej” w 
kopalniach. - Już teraz borykamy się z tym 
problemem. Mamy dziurę pomiędzy najstar-

szymi pracownikami, którzy odchodzą na 
emeryturę, a młodszymi, którzy jeszcze nie 
nabrali wystarczającego doświadczenia. Jeśli 
w kopalniach przybędzie firm zewnętrznych, 
to niebezpieczne zjawisko jeszcze się pogłębi 
– podkreśla szef górniczej „S”.

Oprócz kwestii zaangażowania firm obcych 
przedstawiciele związków zawodowych poru-
szyli również problem jednolitej definicji „pra-
cowników administracji” oraz „pracowników 
inżynieryjno-technicznych” zatrudnionych na 
powierzchni. Skrytykowali Zarządzenie Pre-
zesa KW sprzed dwóch lat, które doprowadziło 
do sztucznego zwiększenia liczby „pracowni-
ków administracji” i zachwiało proporcje za-
trudnienia w poszczególnych grupach pracow-
niczych. - Pracownicy wykonujący faktycznie 
prace administracyjne zmuszeni zostali do nie-
jednokrotnego wykonywania ich w nadgodzi-
nach, a część prac, które powinni wykonywać 
„pracownicy administracji”, wykonują pracow-
nicy dołowi – napisali związkowcy.

Na koniec zażądali uchylenia Zarządzenia 
i wypracowania nowej, racjonalnej definicji 
„pracowników administracji” oraz „pracow-
ników inżynieryjno-technicznych”.

Demotywacyjny system wynagradzania
Reprezentujący pracowników spółki Tauron Wydobycie SA związkowcy przystąpili do sporu zbio-
rowego z Zarządem. Zarzucają pracodawcy, że ten jednostronnie zmienił zasady rozliczania fundu-
szu wynagrodzeń i unika rozliczenia funduszu za rok ubiegły na zasadach, które obowiązywały od 
kilkunastu lat. - Gdyby nie nasza dociekliwość, pracodawca zabrałby sobie te pieniądze. Dlatego 
przechodzimy do sporu i czekamy na mediatora - tłumaczy Waldemar Sopata, przewodniczący 
Komisji Zakładowej nSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”.

TAURON WYDOBYCIE

LiDER największej organizacji związkowej działa-
jącej w firmie zwraca uwagę, że wcześniej strona 
społeczna wykazywała dobrą wolę, co pozwoliło 
porozumieć się z Zarządem Spółki co do kilku 
spraw.

- Początkowo termin realizacji naszych po-
stulatów wyznaczyliśmy na 6 marca, jednak 
widząc szansę na dogadanie się nie odeszliśmy 
od stołu negocjacyjnego po tym terminie i konty-
nuowaliśmy rozmowy. Dzięki temu pewne rzeczy 
udało nam się ustalić - na przykład rekompensatę 
w postaci świątecznego doładowania kart płatni-
czych, które zastępują u nas funkcjonujące gdzie 
indziej talony czy bony towarowe - wyjaśnia.

Zaraz jednak wskazuje na brak porozumienia 
w kwestii podstawowej. - Zarząd Tauron Wydo-
bycie SA przywłaszczył sobie ponad 4 miliony 
złotych, które - wzorem ubiegłych lat - powinny 
zostać wypłacone pracownikom. Nie uzgadniał z 
nami tego i jednostronnie złamał dotychczas obo-
wiązujące zasady. A w momencie, gdy wszystko 
wyszło na jaw, przedstawiciele Zarządu stwier-
dzili, że zatrzymane środki stanowią „oszczędno-
ści” Spółki, dlatego pracownicy ich nie otrzymają 
- podkreśla zbulwersowany Sopata i przekonuje, 
że w tej sytuacji jedynym wyjściem było przejście 
do kolejnego etapu sporu zbiorowego po uprzed-
nim podpisaniu protokołu rozbieżności.

Spór w należącej do koncernu Tauron firmie 
skupiającej dwie kopalnie (ZG „Sobieski” i ZG „Ja-
nina”) toczy się wokół nadwyżki zaoszczędzonej na 
ubiegłorocznym funduszu płac. Roczne rozliczenie 
funduszu następuje w styczniu, po wypłacie wyna-

grodzenia za grudzień i naliczeniu tzw. czternastej 
pensji. Wtedy wiadomo, ile udało się zaoszczędzić. 
- Tym razem na funduszu zostało ponad 4 miliony 
złotych, bo udało nam się zrealizować plan przy 
niższym udziale dniówek sobotnio-niedzielnych. 
Zawsze było tak, że siadaliśmy do rozmów z Zarzą-
dem, który przedstawiał stronie związkowej sytua-
cję związaną z bieżącym stanem funduszu, a potem 
decydowaliśmy, co robimy z nadwyżką. Czasami 
pracownik otrzymywał kilkanaście złotych, a cza-
sami 1000 złotych - mówi Waldemar Sopata.

Postępowanie Zarządu kłóci się, jego zda-
niem, ze zdrowym rozsądkiem.

- Doszło do sytuacji absurdalnej, bo pracow-
ników, którzy wyrobili plan, ale wcześniej niż za-
kładano, „za karę” chce się pozbawić należnych 
im pieniędzy. Takie postępowanie jest całkowicie 
sprzeczne z ideą „motywacyjnego systemu wy-
nagradzania”, zachwalanego przecież przez sa-
mych pracodawców, a nie związkowców. U nas 
zapanował system demotywacyjny - jeśli zrobisz 
coś szybciej i lepiej niż założono, jesteś karany. 
Gdyby plan został wyrobiony tak jak zakładano, 
czyli przy większych kosztach, przy zaangażowa-
niu większej liczby sobót i niedziel, pracownicy 
pieniądze by dostali. Polityka Zarządu naszej fir-
my doprowadziła do tego, że górnikowi zwyczaj-
nie nie opłaca się wykonywać swojej pracy lepiej. 
Paranoja - podsumowuje.

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, kolejną rundę rokowań poprowadzi 
mediator.

Marek Jurkowski

Organizujemy pobyty w zakresie szkoleń, konferencji, 
wyjazdów integracyjnych.

Położenie naszego obiektu stanowi wymarzone miejsce zarówno 
do wypoczynku jak i intensywnych szkoleń. 

Gwarantujemy profesjonalną obsługę i elastyczność cenową.
Szyjemy ofertę na miarę waszych budżetów!

IInformacje na temat pobytów grupowych otrzymają Państwo 
pod numerem 725 280 249 

lub e-mail: sprzedaz.zokz@geovita.pl 

Cena za pobyt - 969 zł dla 1 osoby
Pobyt zawiera: 
- 7 noclegów ze śniadaniem w formie bufetu
- 7 domowych obiadów oraz kolacji 
- 6 zabiegów z zakresu fizykoterapii
- voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w Instytucie SPA & Wellness
- p- program animacyjny dla dzieci w sezonie wakacyjnym
- poniedziałkowe kolacje grillowe w sezonie wakacyjnym
- nieograniczony dostęp do basenu, sauny, bilarda, tenisa stołowego
- opłata uzdrowiskowa

Krynica-Zdrój
Ul. LESNA 15

18-471-04-00
krynica@geovita.pl

Pobyty Indywidualne

Pobyty grupowe / integracyjne
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Jest plan dla „makoszów”
reStrUktUryzaCJa

1 KWIETNIA Ruch „makoszowy”, stanowiący od 2005 roku część połączonej kopalni „Sośnica-makoszowy”, stanie się z powrotem 
osobnym zakładem i trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). To efekt styczniowego porozumienia, które kończyło strajk pracow-
ników Kompanii Węglowej SA (KW). Brak konkretnych planów co do dalszych losów „makoszów” sprawił jednak, że górnicy ponownie 
poczuli się zagrożeni. milczenie dyrekcji zakładu i Zarządu KW zdawało się tylko potwierdzać ich obawy.

Wsparcie dla górników ze zloka-
lizowanego w Zabrzu Ruchu „Ma-
koszowy” szybko zadeklarowały or-
ganizacje związkowe działające na 
szczeblu Spółki, w tym Zakładowa 
Organizacja Koordynacyjna NSZZ 
„Solidarność” KW.

W pismach skierowanych na ręce 
zarządów KW i SRK związkowcy 
wyrazili obawę, że Kompania chce 
przekazać „Makoszowy” do SRK 
bez jakiegokolwiek planu napraw-
czego, co byłoby złamaniem zapisów 
porozumienia z 17 stycznia. - Zacho-
dzi przypuszczenie, że Kompania 
Węglowa próbuje pozbyć się zorga-
nizowanych części przedsiębiorstwa 
bez jakiegokolwiek planu dalszego 
z nimi postępowania. Działania 
Zarządu w stosunku do Kopalni 
„Sośnica-Makoszowy” ewidentnie 
obnażają chęć powrotu do naprawy 
górnictwa poprzez likwidowanie ko-
palń. (...) Bez jasnego sprecyzowania 
sposobu funkcjonowania (...) Ko-
palni „Makoszowy”, tzn.: wielkości 
wydobycia, finansowania zakupów 
inwestycyjnych, ilości pracowników 
niezbędnych do wykonywania prac, 
zachodzi podejrzenie o zamiar li-
kwidowania kopalni poprzez zanie-
chanie działań - napisali.

Wstęp do likwidacji czy zwy-
czajny bałagan?

- Ani przedstawiciele dyrekcji 
kopalni, ani Zarządu Kompanii Wę-
glowej nie prowadzili z nami żad-
nych rozmów - wyjaśnia dotychcza-
sowy wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Sośnica-Makoszowy” (a od 

1 kwietnia - przewodniczący „S” w 
KWK „Makoszowy”) Jerzy Barto-
siewicz. - Kilkakrotnie wniosko-
waliśmy o ich podjęcie, ale z tamtej 
strony nie było żadnego odzewu, 
więc tak naprawdę nie wiedzieliśmy, 
na czym „stoimy” - dodaje.

Sytuacja stała się nerwowa - 
załoga „Makoszów” nie zamierzała 
dłużej czekać z założonymi rękami, 
a jakby tego było mało, pracodawca 
wykonywał ruchy, które górników 
mogły tylko prowokować.

- Ludzie usłyszeli, że się rozłą-
czamy z „Sośnicą” i znów będziemy 
osobną kopalnią. Jednocześnie wę-
giel wydobywany u nas dalej szedł 
na „Sośnicę”. Zapanował bałagan 
pogłębiający wszystkie nasze oba-
wy. Pracownicy zauważyli też, że z 
kopalni w tajemniczy sposób wy-
wozi się różne rzeczy, głównie tak 
zwane środki trwałe. Bezpośrednią 
przyczyną wybuchu niezadowolenia 
było jednak przeniesienie oddziału 
wykonującego roboty przygoto-
wawcze z „Makoszów” na „Sośni-
cę”. Takie posunięcie rzeczywiście 
mogło być wstępem do likwidacji 
zakładu - uważa Bartosiewicz.

Zarząd Kompanii nadal milczał, 
dlatego strona związkowa zdecydo-
wała o przeprowadzeniu głośnej 
pikiety przed siedzibą Spółki. Po-
skutkowało.

Cała nadzieja w inwestorze
- Gdy tylko ogłosiliśmy termin 

pikiety, Zarząd nagle się sprężył 
- zauważa przewodniczący. - Przy-
jechał wiceprezes Andrzej Tor, któ-
rego udało nam się przekonać do 

Szansa na ludzką restrukturyzację?
NAPRAWA GÓRNICTWA Urlopy przedemerytalne i inne świadczenia

19 marca Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie 4 kopalń Kompanii Węglowej do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tym samym następuje realizacja planu naprawczego  w polskim górnictwie 
zgodnie z ideą porozumienia z 17 stycznia 2015 r zawartego pomiędzy rządem a Międzyzwiązkowym Komite-
tem Protestacyjno-Strajkowym.

Wcześniej pod  koniec stycznia 
Sejm przegłosował nową ustawę „wę-
glową”, gdzie przy poprawkach Senatu 
zagwarantowano zgodnie z porozumie-
niem pakiet socjalno-osłonowy dla  pra-
cowników, którzy wyrażą chęć odejścia 
z górnictwa.

75% wynagrodzenia i możliwość 
pracy poza górnictwem

Ustawodawca zgodnie z warunkami 
porozumienia gwarantuje dalsze zatrud-
nienie górników dołowych. Realizując 
cele restrukturyzacji w tym zmniejsze-
nia zatrudnienia w kopalniach włączo-
nych do SRK ustawodawca przewidział 
hojny pakiet socjalny dla tych, którzy 
chcą odejść z górnictwa.

W najlepszym położeniu są pra-
cownicy dołowi, którym do emerytury 
pozostało 4 lata /bądź mniej/ pracy oraz 
pracownicy przeróbki mechanicznej, 
którym pozostało 3 lata /bądź mniej/ 

pracy. Te dwie grupy mogą przejść  na 
urlop przedemerytalny zachowując 75% 
miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawodawca przygotował  również 
odprawy dla osób decydujących porzu-
cić pracę w górnictwie.

Pracownicy przeróbki mechanicz-
nej, administracji i powierzchni będą 
mogli skorzystać z odpraw w wysoko-
ści  12-miesięcznego wynagrodzenia 
oraz odpraw gwarantowanych ustawo-
wo dla:

1. zatrudnionych krócej niż 2 lata -  
jednomiesięczne wynagrodzenie,

2. zatrudnionych od 2 do 8 lat 
– dwumiesięczne wynagrodzenie,

3. zatrudnionych ponad 8 lat – trzy-
miesięczne wynagrodzenie.

Ustawodawca zaznacza jednak, 
że całość odpraw w tym wypadku nie 
może przekroczyć  15-krotności włas-
nego wynagrodzenia.

Są zainteresowani
W kopalniach Katowickiego Holdin-

gu Węglowego oraz kopalniach prze-
niesionych do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń przeprowadzono ankiety, które 
dały następujący obraz. Około połowa 
osób zastanawia się nad skorzystaniem 
z pakietów osłonowych. Dla przykładu 
w KWK „Sośnica-Makoszowy” (dziś już 
zakłady działają oddzielnie) ponad 400 
osób zadeklarowało zainteresowanie 
urlopami przedemerytalnymi, a w KHW 
około 1000 osób.

Andrzej Twardowski, przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” KWK „Sośnica” podkreśla, 
że pakiet osłonowy, a w szczególności 
urlopy przedemerytalne są dobrym roz-
wiązaniem w dobie restrukturyzacji.  

– Problemem jest jednak brak przy-
gotowanych rozporządzeń ministerial-
nych oraz brak informacji od kiedy ur-

lopy przedemerytalne wchodzą w życie, 
kiedy pracownicy mogą się zgłaszać i 
korzystać pakietu osłonowego?

Hojny pakiet – zagrożenie dla ko-
palń – mniejsza emerytura w przyszło-
ści 

Na razie nie jesteśmy w stanie oce-
nić jaką skalę przyjmą zwolnienia pra-
cownicze przy skorzystaniu z pakietów 
osłonowych. Jedno jest pewne, każde 
nieprzemyślane plany restrukturyzacyjne 
niosą za sobą ryzyko niepowodzenia.

A ten plan restrukturyzacyjny na 
pewno nie jest do końca przemyślany. 
Ustawodawca daje marchewkę, którą 
kusi pracowników. Na dzień dzisiejszy nie 
ma rozporządzeń więc nie wiadomo jak 
dokładnie będzie wyglądać proces przy-
znawania świadczeń. Nie oszacowano do 
dnia dzisiejszego jak będą funkcjonować 
kopalnie, jeżeli znaczna część załogi odej-
dzie, niejednokrotnie może się okazać, 
że niektóre oddziały wydobywcze mogą 
stracić wieloletnich specjalistów, których 
z dnia na dzień nie będzie się dało zastą-
pić. Szkolenia nowych pracowników czy 
przeszkolenie innych zajmie czas oraz 
poniesie za sobą koszty finansowe. Pro-
ces wydobywczy w restrukturyzowa-
nych kopalniach może być zakłócony, co 
może spowodować chaos organizacyjny 
i straty finansowe. Być może w tym dzia-

łaniu jest ukryty jakiś motyw – być może 
lukę tą mają zapewnić firmy zewnętrzne 
i pracownicy, których zakaz konkurencji 
nie będzie dotyczyć albo zbyt duża liczba 
odejść pracowników będzie argumentem 
do wytłumaczenia się jednak z likwidacji 
kopalń.

Inną kwestią jest skorzystanie z 
pakietu osłonowego jakim jest urlop 
przedemerytalny. Dla każdego pracow-
nika będzie on obliczany indywidualnie. 
Więc każdy pracownik musi podjąć 
decyzję czy mu się opłaci skorzystać 
z tego pakietu osłonowego. Już jest 
wiadomo, że pracownik nie pracując i 
otrzymując 75% świadczenie mniej od-
łoży na emeryturę w ciągu lat które do 
niej zostały o 25%. Tę lukę można wy-
równać jeżeli podejmie się pracę w tym 
czasie, i brakujące 25% odłoży na kon-
to emerytalne z innej pracy. Jednak nie 
będzie to proste. Pracownik, któremu 
zostało 4 bądź mniej lat do emerytury, 
nie rzadko ma już skończone 40 – 50 lat. 
Pracodawca, wielokrotnie się zastanowi 
zanim taką osobę zatrudni. Aktualnie na 
rynku pracy młodzi nie potrafią znaleźć 
pracy, a co dopiero, ludzie schorowani, 
czy wyeksploatowani fizycznie przez 
ciężką pracę w górnictwie.

Daniel Sawicki

odstąpienia od decyzji o przenie-
sieniu oddziału robót przygotowaw-
czych, dzięki czemu będziemy mogli 
drążyć dwa przodki. Otrzymaliśmy 
również pisemną analizę sytuacji, w 
jakiej znajduje się Ruch „Makoszo-
wy” - wylicza efekty rozmów.

W praktyce analiza ta jest „pla-
nem naprawczym”, którego brak 
budził zaniepokojenie górników i 
reprezentujących ich związkowców.

- Z przedstawioną analizą bę-
dziemy szukać potencjalnego in-
westora dla zakładu. Założono tam 
między innymi, że powinniśmy 
fedrować z jednej ściany i zatrud-

niać 1400 osób. Jako strona spo-
łeczna się z tym nie zgadzamy. To 
powinny być co najmniej 2 ściany 
i 2100 osób, ale o tym, czy tak bę-
dzie, zdecyduje przyszły inwestor. 
Najważniejsze, że wreszcie wiemy, 
jaki jest rzeczywisty stan kopalni - 
stwierdza Jerzy Bartosiewicz.

Do pikiety ostatecznie nie do-
szło, ale związkowcy zamierzają 
„trzymać rękę na pulsie” i planowa-
ny protest tylko zawiesili.

- Na razie przechodzimy z Kom-
panii do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. Od 1 kwietnia znów jeste-
śmy kopalnią „Makoszowy”. Zało-

ga dotychczasowej KWK „Sośnica-
Makoszowy” została podzielona. W 
ramach SRK będziemy mieli środki 
na drążenie przodków i wybranie 
węgla ze ściany. To jest swego ro-
dzaju gwarancja dalszego bytu, 
ale tylko na pewien czas. Naszym 
najważniejszym zadaniem jest po-
zyskanie inwestora, który trwale 
uzdrowi kopalnię, co pozwoli nam 
pofedrować znacznie dłużej i uwol-
ni wreszcie załogę od ciągłej nie-
pewności - podsumowuje lider „S” 
z „Makoszów”.

Marek Jurkowski



w latach 80. ubiegłego wieku, 
za sprawą premier Margaret Tha-
tcher  i jej neoliberalnych reform 
tak naprawdę zlikwidowano prze-
mysł węgla kamiennego w Wielkiej 
Brytanii. Z 170 kopalń zatrudniają-
cych 190 tys. pracowników od 1984 
do 1990 r. (końca rządów Żelaznej 
Damy) pozostało 73 kopalnie i 65 
tys. pracowników. Jej następca  
John Major, z tej samej opcji poli-
tycznej, po 4 latach pozostawił już 
tylko 16 kopalń zatrudniających 8 
tys. pracowników. Aktualnie Wiel-
ka Brytania z światowego ekspor-
tera węgla kamiennego stała się 
jednym z wiodących importerów; 
zapotrzebowanie rzędu 60 mln ton 
rocznie zaspokaja 50 mln ton węgla 
sprowadzonego z zagranicy. Rodzi-
my przemysł wydobywczy (pozo-
stający już tylko w rękach prywat-
nych)  jest w stanie wydobyć 13 mln 
ton węgla przy zatrudnieniu 6 tys. 
pracowników.

Czy to samo czeka polski węgiel? 
Pierwszy rozdział historii mamy za 
sobą, czyli reformy rządu premiera 
Buzka. Druga część rozdziału być 
może pisana jest dzisiaj.

Rząd Polski przyznaje, budżet 
bez górniczej kroplówki padnie 

W maju 2014 rząd Donalda Tu-
ska tłumaczył, że nie może obniżyć 
akcyzy na węgiel. Ze względu na ry-
zyko wejścia w nadmierny deficyt 
budżetowy. Wiceminister finansów 
Janusz Cichoń podkreślał, że akcy-
za jest i tak jedną z najniższych sta-
wek w Unii Europejskiej. Niepraw-
da! Polska ma dwukrotnie większą 
akcyzę na węgiel niż jedno z najbo-
gatszych państw świata – Belgia. 
Tam stawka akcyzy jest najniższa 
czyli dokładnie 0.15 euro /GJ.

Polski rząd potwierdza zamiar 
finansowania budżetu  pośrednio z 
górnictwa, bo aktualnie za jeden GJ 
odprowadzamy do państwa 1,28 zł, 
czyli około 0.30 euro. Rząd traktuje 
górnictwo jako jedną z kroplówek, 
które mają zasilać administracyjną 
armię urzędników, która za czasów 
rządów koalicji PO-PSL rozrosła się 
kilkukrotnie.

Zachodni kapitał interesuje 
się polskim węglem, rząd 
zaprzecza 

Z analizy ”Planu naprawczego 
dla polskiego górnictwa” oraz wy-
powiedzi przedstawicieli rządu wy-
łania się pesymistyczny obraz przy-
szłości polskiego górnictwa. 

W tym miejscu warto przedsta-
wić koncepcję wyjścia z greckiego 
kryzysu finansowego opracowaną  
w 2011 r. przez niemiecką firmę 
doradczą Roland Berger & Partner 
– obecnie Roland Berger Strategy 

Consultants. Koncepcja ta polegała 
na tym, że cały grecki majątek pań-
stwowy należy  sprzedać „chętnym 
w UE”. Firma oceniła wartość tego 
majątku na 125 mld euro, co miało 
pokryć część długów Grecji. Plan 
ten został przedstawiony Komisji 
Europejskiej, a także władzom w 
Berlinie, i w Paryżu. Na szczęście 
dla Greków jako zbyt drastyczny 
został odrzucony. Wygląda na to, 
że to co dla szefów EU było zbyt ra-
dykalne, jak najbardziej „łyknęło” 
polskie Ministerstwo Gospodarki. 

W 2013 r. Roland Berger Stra-
tegy Consultants przeprowadził 
audyt w podległych resortowi spół-
kach węglowych (KW S.A., JSW 
S.A. oraz KHW S.A.). Główny wnio-
sek z audytu – mamy do czynienia 
z nadpodażą na węgiel na poziomie 
ok. 10 mln ton, stąd należy obniżyć 
nieopłacalne wydobycie, a zwięk-
szyć tam gdzie niższe koszty. Audyt 
mówi również, że import węgla ze 
wschodu nie stanowi zagrożenia. 
Autorzy raportu wnioskują zmniej-
szenie potencjału wydobywczego 
poprzez restrukturyzację  tzn. li-
kwidację kopalń.

Wskazuje się już w 2013 r. że 
Kompania Węglowa powinna jak naj-
szybciej zamknąć 5-6 kopalń z naj-
większymi kosztami wydobycia, a ich 
produkcję powinny przejąć zakłady, 
gdzie koszty są mniejsze.

Jaką złotą myśl odnajdujemy w au-
dycie RBC?: „Atrakcyjność polskiego 
rynku dla rosyjskich dostawców bę-
dzie stopniowo maleć...”. Wniosek jest 
następujący, zgodnie z założeniami 
audytu należy likwidować moce wy-
dobywcze, czyli niedobór pokryć z im-
portu, w tym zwłaszcza ze wschodu. 
Następnie nie wiadomo dlaczego - być 
może już prywatne - polskie kopalnie 
zaczną przynosić zyski, bo rosyjski 
węgiel nie będzie już konkurencyjny. 
Być może państwo, bądź UE zwiększą 
konkurencyjność prywatnego sektora 
węgla kamiennego, który wygra z ro-
syjskim.

Trzeba przyznać że firma RBC jest 
konsekwentna w neoliberalnych poglą-
dach dotyczących prywatyzacji. Firma 
ta miała znaczny udział w prywatyzacji 
majątku byłej NRD, co skutkowało wy-
ludnieniem  wielu wschodnich landów. 
Niemcy z byłej NRD szukali szans w 
bogatej części kraju, polscy górnicy tu-
taj szans mieć nie będą. Z pracą w UE 
teraz też jest ciężko.

Co ciekawe propozycje niemie-
ckiej firmy są bardzo podobny do tego 
co zaproponowali polskiemu rządowi 
Amerykanie kilka miesięcy później. 
Oczywiście, według oficjalnej wersji 
rządowej autorami „Panu naprawcze-
go dla polskiego górnictwa” są człon-
kowie zespołu ds. restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego pod kie-
rownictwem wiceministra gospodarki 

Wojciech Kowalczyka. Podkreślano 
uparcie, że autorstwo jest wyłącznie 
polskie.

Przeczy temu wersja cyfrowa doku-
mentu, gdyż plik cyfrowy jest podpisany 
przez Boston Consulting Group”(BCG) 
– jako autora dokumentu.

Ponadto treść dementi ministra 
Kowalczyka ma przekonać że celem 
„Planu naprawy...” jest dobro polskie-
go górnictwa. Tymczasem treść planu 
świadczy, że w tle jest firma BCG.

Polscy eksperci nie 
wiarygodni? Zagraniczni 
wiarygodni? 

Dziwi bardzo fakt, że rząd czy za-
rządy spółek nie skorzystały z możli-
wości przeprowadzenia audytu przez 
polskich ekspertów. Mamy trzy nowo-
czesne uczelnie, które wiodą prym na 
świecie górniczym, a mianowicie Aka-
demie Górniczo-Hutniczą, Politechni-
ką Śląską i Politechnikę Wrocławską, 
gdzie kształci się wielu studentów 
górnictwa nawet z takich państw jak 
Portugalia, Hiszpania, Wietnam czy 
Chiny. Nasza myśl technologiczna w 
szczególności dotycząca głębinowego 
wydobywania węgla jest nieoceniona.

Wiceprzewodniczący NSZZ Soli-
darność – ZOK JSW S.A. Roman Bru-
dziński zaznacza, że dziwi go fakt, że 
państwowe jeszcze przedsiębiorstwa 
zlecają audyt firmom zagranicznym, 
dając im zarabiać, a nie zatrudniają 
rodzimych ekspertów, niejednokrotnie 

doskonałych naukowców. Przewodni-
czący zauważa, że w ostatnich latach 
nastąpił rozrost różnorakich firm do-
radczych, które na zlecenie zarządów 
firm górniczych przeprowadzają różne 
analizy, podczas gdy niejednokrotnie 
sami pracownicy kopalń mogliby wy-
konać tą samą pracę – nie ponosząc 
kosztów. Nie jest też tajemnicą, że stu-
denci czy pracownicy uczelni będący 
na umowach śmieciowych wykonują 
takie analizy, które potem firmy dorad-
cze przedstawiają rządowi, licząc sobie 
za takie analizy miliony złotych.

Inną kwestią jest wiarygodność 
audytów przeprowadzanych przez za-
graniczne firmy. Przewodniczącego 
górniczej „Solidarności” Jarosława 
Grzesika niepokoją posunięcia pol-
skiego rządu. 

-  Udostępnianie informacji fir-
mom o kapitale nie wiadomego pocho-
dzenia, współpracującymi z innymi 
rządami jest zagrożeniem dla polskiej 
racji stanu. Kiedyś audyt nazywano 
wywiadem gospodarczym, a wywiad 
gospodarczy był cennym źródłem in-
formacyjnym dla innego państwa.

Zagraniczny Kapitał nie 
próżnuje

Jerzy Markowski,  były minister 
górnictwa, ekspert ds. węgla przeko-
nał niemiecką grupę kapitałową do 
otworzenia za 3 lata w Orzeszu nowej 
kopalni węgla kamiennego. Wcześ-
niej również planowano ponownie 

uruchomić pokłady węgla (w przewa-
żającej ilości koksującego) w Dębień-
sku, jednak ze względu na wygaśnie-
cie koncesji w 2018 roku planu tego 
zaniechano.

Czy nie jest czasem, jak wspo-
mniałem na wstępie przedstawiając 
historię brytyjskiego węgla, pisana 
druga cześć rozdziału pod tytułem 
likwidacja polskiego węgla? Jeżeli 
to jest prawdą należy sobie zadać 
pytanie: kto rządzi polskim wę-
glem? Czy rząd, który potrafi tylko 
„eksploatować”, a przemysł wydo-
bywczy taktować jako kroplówkę? 
Rząd, który nie chce skorzystać z 
rodzimych ekspertów, którzy są 
tańsi, a nie ustępują doświadcze-
niem zagranicznym? Rząd, któ-
ry prawdopodobnie opracowanie 
„Plan naprawczy dla polskiego gór-
nictwa” zakupił od Boston Consul-
ting Group? Czy może jednak zagra-
niczne firmy doradcze, które ściśle 
- jak Roland Berger Consultants 
- współpracują z obcymi rządami 
zarabiając jednocześnie dziesiątki 
milionów złotych za opracowane 
analizy. Ciekawe, ile milionów do-
larów czy euro są już warte takie 
analizy za granicą? Mówi się, że ła-
twiej jest inwestować na rynku roz-
poznanym – mniej ryzykownym, 
niż na rynku nieznanym, gdzie nie 
wiadomo jakie niebezpieczeństwa 
czekają na inwestora.

Daniel Sawicki

HISTORIA pokazała kierunek, jaki polski rząd próbuje obrać w stosunku do polskiego górnictwa. Wzorzec - „thatcherowska” 
restrukturyzacja w Wielkiej Brytanii.

ANALIZY Czy górnictwo węgla kamiennego to strategiczny sektor gospodarczy Polski?

„Folwark” dla zagranicznych 
prywaciarzy...
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WyDarzenia

Polska musi poprawić 
czystość powietrza
ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji społecznych projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP), 
którego celem jest poprawa jakości powietrza. Jednym ze skutków programu może być ograniczenie zużycia węgla przez 
odbiorców indywidualnych o kilka mln ton rocznie. 

EKOLOGIA Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza

w Ostatnich latach stan po-
wietrza w Polsce uległ zdecydowa-
nej poprawie, przede wszystkim 
dzięki modernizacji sektora prze-
mysłowego. Mimo znacznej reduk-
cji emisji zanieczyszczeń przemy-
słowych, m.in. dwutlenku siarki 
o ponad 70 proc., tlenków azotu o 
ponad 40 proc. oraz zanieczyszczeń 
pyłowych o ponad 80 proc., nadal 
przekraczane są normy, głównie 
pyłu PM10 i PM2,5. Pyły PM10 i 
PM2,5 to pyły o bardzo małych roz-
miarach średnicy ziaren - do 10 lub 
2,5 mikrometrów. Ziarna te są wy-
starczająco małe, aby mogły prze-
niknąć głęboko do płuc.

Wyniki oceny jakości powie-
trza, przeprowadzane przez In-
spekcję Ochrony Środowiska, 
wskazują, że obecnie na jego stan 
wpływa w pierwszej kolejności 
zjawisko tzw. niskiej emisji po-
chodzącej z sektora bytowo-komu-
nalnego oraz transportu. Indywi-
dualne ogrzewanie budynków jest 
odpowiedzialne za blisko 88 proc. 
emisji pyłu PM10, transport to po-
nad 6 proc., a przemysł niecałe 2 
proc. (inne źródła to m.in. napływ 
transgraniczny czy wtórny ruch 
pojazdów).

- Przez ostatnich 25 lat wiele 
udało się nam zmienić na lepsze, 
zwłaszcza w zakresie emisji prze-
mysłowych. Teraz trzeba się jesz-
cze zająć niską emisją pochodzącą 
z transportu i przede wszystkim z 
kominów  naszych domów. Prob-
lemu nie rozwiążą pojedyncze, lo-
kalne działania. Konieczne jest po-
dejście kompleksowe, które – mam 

nadzieję – umożliwi Krajowy Pro-
gram Ochrony Powietrza – mówi 
minister środowiska Maciej Gra-
bowski.

Winne są domowe piece
W KPOP wskazano, że w 2012 

r. (od tego czasu sytuacja znaczą-
co się nie zmieniła) w Polsce było 
13,6 mln gospodarstw domowych, 
w których zainstalowanych było 
ok. 7,5 mln pieców węglowych a 
paliwa stałe były wykorzystywane 
przez 48,7 proc. gospodarstw do-
mowych.

Dwa najważniejsze i najpo-
wszechniej stosowane paliwa stale 
to węgiel kamienny i drewno opalo-
we. Ciepło sieciowe było wykorzy-
stywane do ogrzewania pomiesz-
czeń przez 41,5 proc. gospodarstw 
domowych, trzecie miejsce wśród 
nośników energii używanych w tym 
celu zajmował gaz ziemny, który był 
używany przez blisko 10 proc. go-
spodarstw domowych.

Kolejnym nośnikiem wykorzy-
stywanym przy ogrzewaniu po-
mieszczeń była energia elektryczna, 
którą stosowało 5,4 gospodarstw 
domowych.

W programie przypomniano, 
że w 2013 r. w Polsce zużyto 77,3 
mln ton węgla kamiennego, z cze-
go sektor bytowo-komunalny, czyli 
drobni odbiorcy oraz gospodarstwa 
domowe, wykorzystał 24,1 mln ton, 
co stanowiło 31,2 proc. zużycia wę-
gla.

Podkreślono, że najniższe kosz-
ty wytwarzania energii cieplnej 
były w przypadku drewna, które 

wyniosły 15 zł za GJ a następnie 
ekogroszku (29 zł za GJ) i węgla 
kostki (31,5 zł za GJ).

Najwyższe koszty ogrzewania 
były w przypadku oleju opałowego 
– 88 zł za GJ, w przypadku energii 
elektrycznej koszty te wyniosły 54,5 
zł za GJ. Najtańsze źródła ener-
gii cieplnej stanowią jednocześnie 
przyczyną ponadnormatywnych 
emisji pyłów oraz benzoapirenu 
B(a)P średni koszt ciepła z sieci 
cieplnej to 34 zł za GJ.

Poprawa w skali krajowej
W projekcie KPOP wskazano 

dwa rodzaje działań mających po-
prawić jakość powietrza w Polsce: 
mają to być działania w skali krajo-
wej i w skali lokalnej. 

Działania na poziomie krajo-
wym mają się koncentrować się 
przede wszystkim na wprowa-
dzeniu niezbędnych zmian praw-
nych, które pozwolą na efektywną 
realizację działań naprawczych 
określonych w lokalnych progra-
mach ochrony powietrza (POP). Te 
ostatnie są opracowywane przez 
zarządy województw w przypad-
ku przekraczania poziomów do-
puszczalnych zanieczyszczeń w 
powietrzu. W tej chwili w kraju 
realizowane są 54 takie programy. 
Wśród inicjatyw legislacyjnych, 
które mają usprawnić ich działa-
nie, w projekcie KPOP zapropono-
wano m.in. zmianę ustawy Prawo 
ochrony środowiska, zmiany w za-
kresie budownictwa, planowania 
i gospodarki przestrzennej, wpro-
wadzenia wymagań jakościowych 

dla paliw stałych, dopuszczonych 
do stosowania w sektorze bytowo-
komunalnym, oraz standardów 
emisyjnych dla małych instalacji 
spalania paliw, tj. tych wykorzy-
stywanych w gospodarstwach do-
mowych.

Szeroki zakres zmian legis-
lacyjnych wskazanych w projek-
cie KPOP wymaga współpracy i 
uzgodnień z innymi resortami. 
Aby działania te mogły być sku-
tecznie realizowane, Ministerstwo 
Środowiska proponuje powołanie 
Partnerstwa na rzecz poprawy ja-
kości powietrza.

Oprócz działań legislacyjnych 
na poziomie krajowym projekt 
KPOP wskazuje także potrzebę 
rozwoju i upowszechniania in-
strumentów wsparcia, rozwo-
ju nowoczesnych technologii, w 
szczególności dotyczących pro-
dukcji kotłów, oraz modernizacji 
transportu miejskiego w kierunku 
transportu przyjaznego dla środo-
wiska.

Działania lokalne 
Dla poprawy jakości powietrza 

w Polsce konieczne są także dzia-
łania na poziomie regionalnym i 
lokalnym. Te wskazane w projek-
cie KPOP dotyczyć będą przede 
wszystkim dalszej wymiany sta-
rych, nieefektywnych źródeł ciepła, 
wykorzystania paliw niskoemi-
syjnych, zwiększenia atrakcyjno-
ści transportu zbiorowego, w tym 
usprawnienia zarządzania ruchem, 
oraz upowszechniania zachowań 
proekologicznych.

W projekcie KPOP wskazano 
także m.in. stworzenie jednostek 
bazy danych emisyjnych, opraco-
wanie miejskich planów zagospo-
darowania przestrzennego pod ką-
tem priorytetu jakości powietrza, 
rozwój i modernizację miejskich sy-
stemów ciepłowniczych oraz nada-
nie służbom kominiarskim i straży 
miejskiej większych uprawnień do 
kontroli stanu technicznego pieców 
czy rodzaju spalanego paliwa.

Pomocne w tym obszarze są i 
będą środki unijne, a także progra-
my wsparcia oferowane przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
oraz wojewódzkie fundusze. Już 
teraz z powodzeniem funkcjonuje 
m.in. program KAWKA służący li-
kwidacji niskiej emisji. Jego celem 
jest dofinansowanie m.in.: wy-
miany starych pieców na bardziej 
ekologiczne, instalacji kolektorów 
słonecznych i termomodernizacji 
budynków wielorodzinnych.

Program KAWKA będzie wdra-
żany do 2018 r., a jego budżet to 
800 mln zł (środki NFOŚiGW oraz 
wojewódzkich funduszy). Dotych-

czas NFOŚiGW przeprowadził 
dwa nabory wniosków, w ramach 
których podpisano 22 umowy na 
kwotę ponad 280 mln zł. W samym 
województwie małopolskim dzięki 
KAWCE do 2018 r. uda się wymie-
nić około 13 tys.  nieefektywnych, 
wysokoemisyjnych pieców.

Dodatkowo NFOŚiGW pracuje 
nad nowym programem dotyczą-
cym termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych, który powinien 
zostać wprowadzony do oferty fun-
duszu jeszcze w 2015 roku. Jego 
planowany budżet to 300 mln zł.

Wsparcie dla termomoderni-
zacji budynków jednorodzinnych 
nie było do tej pory wystarczające, 
mimo że budynki jednorodzinne 
stanowią prawie połowę wszyst-
kich budynków mieszkalnych w 
Polsce i żyje w nich niemal połowa 
Polaków. Nowy program pozwoli 
zapełnić tę lukę.

Co może zrobić górnictwo? 
Obecnie sektor bytowo-ko-

munalny zużywa ok. 24,1 mln ton 
węgla, realizacja Krajowego Pro-
gramu Ochrony Powietrza z pew-
nością doprowadzi do zmniejszenia 
tej ilości węgla. Sektor węglowy 
musi zdawać sobie sprawę, że nie 
ma odwrotu od poprawy jakości 
środowiska i powietrza i zamiast 
obrażać się na rzeczywistość musi 
się do zmian przystosować. Szanse 
dla górnictwa są co najmniej dwie. 
Pierwsza to rozwój ciepłownictwa. 
W wielu miastach w całej Polsce 
realizowane są (lub są planowa-
ne) programy podłączania starych 
budynków używających pieców 
węglowych do sieci ciepłowniczej. 
Obecnie przeważająca większość 
źródeł ciepłowniczych opalana 
jest węglem kamiennym. Rozwój 
kogeneracji (czyli wspólnej pro-
dukcji ciepła i energii elektrycznej) 
jest jednym z priorytetów polityki 
energetycznej Polski, choć ta „prio-
rytetowość” bardziej pozostaje na 
papierze niż jest zauważalna w rze-
czywistości. Rozwój ciepłownictwa 
choć z trudnościami, z pewnością 
będzie postępował i ciepłownictwo 
może pozostać znaczącym odbiorcą 
węgla. 

Inny, zaniedbany, kierunek roz-
woju to współpraca firm węglowych 
z samorządami lokalnymi, produ-
centami nowoczesnych, domowych 
kotłów węglowych oraz sprzedaw-
cami węgla. Spółki węglowe muszą 
przestać działać tylko jako produ-
cenci węgla – dziś nie jest sztuką 
wydobycie węgla lecz jego sprze-
daż. A umiejętności sprzedażowe 
wciąż nie są mocną stroną naszych 
firm węglowych. 

Igor D. Stanisławski
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Wojna cenowa polskich 
spółek węglowych
sytuacja na krajowym rynku węglowego 
od kilku lat jest bardzo trudna, a rok 2014 
przyniósł jej pogorszenie. W minionym roku 
wydobycie węgla energetycznego w Polsce 
wyniosło 58,2 mln ton (rok wcześniej było 
to 62,8 mln ton) a zużycie wyniosło 49,9 mln 
ton (w roku 2013 zużycie było na poziomie 
54,9 mln ton). 

miliony ton na zwałach
Ocenia się, że na koniec 2014 r. na zwa-

łach w kopalniach oraz w elektrowniach i 
elektrociepłowniach składowanych było aż 
ok. 16,0 mln ton węgla energetycznego, z cze-
go na zwałach w kopalniach było 7,7 mln ton 
– to znacznie więcej niż na koniec 2013 r., 
kiedy na przykopalnianych zwałach leżało 6 
mln ton węgla energetycznego. Węgiel leżący 
na zwałach to grube miliony złotych.

Największe zwały węgla są w największej 
spółce górniczej, czyli Kompanii Węglowej 
(KW). Jednym z elementów programu na-
prawczego KW jest sprzedaż węgla ze zwa-
łów. Prezes Kompanii, Krzysztof Sędzikow-
ski poinformował na początku marca br., że 
z zakładanej w planie naprawczym wielkości 
sprzedaży ok. 3 mln ton węgla ze zwałów do-
tąd uzgodniono już sprzedaż ok. 2 mln ton. 
Problem w tym, że konkurencja zarzuca KW, 
że sprzedaje węgiel po cenach dumpingo-
wych. Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa oce-
nił, że KW sprzedaje węgiel po cenie ok. 7 zł 
za GJ, podczas gdy obecna cena rynkowa wy-
nosi ok. 10 zł za GJ. Kompania zdecydowanie 
odpiera zarzutu konkurentów. 

- Wszystkie transakcje, które zawarliśmy 
z naszymi kontrahentami są rynkowe. Kom-
pania Węglowa konsekwentnie realizuje w 
ten sposób program naprawczy. Jednym z 
jego elementów jest aktywna polityka han-
dlowa oraz sprzedaż części zapasów znajdu-
jących się na zwałach. Ich dalsze utrzymy-
wanie na obecnym poziomie, w przypadku 

braku płynności, byłoby niedopuszczalne i 
postawiłoby Kompanię Węglową przed groź-
bą upadłości. Zawierając rynkowe transakcje 
na sprzedaż węgla zarząd KW kierował się 
odpowiedzialnością za firmę oraz troską o 
kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy – przeko-
nuje Kompania Węglowa w oświadczeniu.  

Zarząd KW podkreśla, że musi podejmo-
wać wszelkie działania, które doprowadzą do 
poprawy sytuacji tej firmy. Jak mówił prezes 
Krzysztof Sędzikowski, działaniem na szko-
dę spółki byłoby nierobienie nic. Przypo-
mniał przy tym, że gdyby węgiel długo leżał 
na zwałach to pogarszałaby się jego jakość. 
Ponadto, wartość węgla na zwałach musi zo-
stać przeszacowana, ponieważ nikt nie jest w 
stanie sprzedać tego węgla po obowiązują-
cych rynkowych cenach z uwagi na nadmiar 
węgla na rynku. 

Interwencja konkurencji
Te wyjaśnienia nie zadowoliły jednak kon-

kurencji. Jeszcze w lutym br. zarząd kopalni 
Bogdanka przesłał do Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów (UOKiK) pismo w 
sprawie planowanego udzielenia kopalniom 
KW pomocy publicznej - dla kopalń, które 
mają trafić do Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń. Bogdanka podkreśla, że pomoc dla KW 
może zostać zakwestionowana przez Komisję 
Europejską, jeśli nie dojdzie do zamknięcia 
nierentownych kopalń, a pomoc publiczna 
będzie traktowana jako sposób wyrównania 
strat na sprzedaży.

- Obecne otoczenie rynkowe jest bardzo 
trudne. Wpływ na to ma sytuacja na Śląsku 
i planowany program naprawczy dla Kom-
panii Węglowej, którego obecny kształt prze-
widuje dalsze bezpośrednie i pośrednie do-
towanie nierentownych kopalń, co przekłada 
się na możliwość sprzedaży przez nie węgla 
znacznie poniżej kosztów jego produkcji. Ma 
to wpływ na kształtowanie się cen i popytu 

na polskim rynku, co uderza w pozostałych 
rynkowych graczy, m.in. w Bogdankę. Trud-
ną sytuację na polskim rynku dodatkowo 
komplikują ceny węgla i innych surowców 
energetycznych, takich jak ropa i gaz, na 
światowych rynkach, notujące obecnie naj-
niższe poziomy od lat - ocenia Zbigniew Sto-
pa, prezes Bogdanki.

Ponadto, Bogdanka i Katowicki Holding 
Węglowy skierowały do Ministra Skarbu 
Państwa informację o działaniu KW i sprze-
dawaniu węgla po zaniżonych cenach. 

- Ministerstw Skarbu Państwa - repre-
zentant właściciela obu spółek (KW i KHW) 
przyjął tę informację do wiadomości, rozpo-
znania sprawy. Podjął analizę tej sytuacji, 
odnosząc się nie tylko do tego, co dzieje się na 
krajowym rynku węgla – informuje Zbigniew 
Łukaszczyk, prezes KHW. 

Inną reakcją KHW na działania KW było 
obniżenie w połowie marca br. cen niektó-
rych rodzajów węgla, głównie o niskiej jako-
ści, choć obniżkami mają zostać objęte także 
sortymenty grube.

Problemy ze sprzedażą
Na działania KW można spojrzeć z kilku 

perspektyw. Z jednej strony rzeczywiście by-
łoby trudno szybko sprzedać kilka mln ton 
węgla ze zwałów po normalnych cenach ryn-
kowych, więc ich sprzedaż po niższych cenach 
może wyglądać racjonalnie – lepiej mieć go-
tówkę ze sprzedaży węgla niż węgiel na zwa-
łach. Długoterminowo może to być działanie 
szkodliwe dla spółek węglowych. Elektrownie 
i elektrociepłownie z pewnością skorzystają 
z okazji i kupią węgiel po wyraźnie niższych 
cenach i będą go składować na swoich zwa-
łach. Zużycie energii elektrycznej w pierw-
szych dwu miesiącach br. nie odbiegało zna-
cząco od tego, co działo się przed rokiem, nic 
też nie wskazuje, żeby miało nagle wyraźnie 
wzrosnąć w najbliższych miesiącach. Wydaje 
się też, że raczej nie ma co liczyć na powrót 
dużych mrozów, które wymusiłyby większą 
pracę elektrociepłowni. Oznacza to, że kupio-
ny tanio przez elektrownie i elektrociepłownie 
węgiel trafi na zwały (gdzie jest już ok. 8 mln 
ton węgla) i będzie tam sobie leżał miesiącami.  
To oznacza, że w najbliższych miesiącach nie 
należy spodziewać się zwiększonych zakupów 
ze strony energetyki. Może się więc okazać, że 
przykopalniane zwały po chwilowym spadku 
znowu będą rosły, gdyż będzie na nie trafiał 
węgiel z bieżącej produkcji. 

Krzysztof Sędzikowski zapowiedział, że 
do końca kwietnia br. cztery kopalnie z KW 
(Piekary, Brzeszcze, Makoszowy i Centrum) 
mają trafić do Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń (SRK). Można przypuszczać, że w SRK 
te kopalnie będą ograniczać wydobycie i w ten 
sposób zmniejszy się podaż węgla na rynku, 
co będzie miało pozytywny skutek dla „nowej 
KW” oraz pozostałych spółek węglowych. 

Igor D. Stanisławski

Konkurenci zarzucają Kompanii Węglowej (KW), że sprzedaje węgiel po cenach dumpingo-
wych, czyli poniżej kosztów wydobycia. KW broni się i twierdzi, że sprzedaje węgiel ze zwa-
łów. A wszystko to dzieje się w sytuacji nadprodukcji węgla i spadających cen. 
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Unikalny projekt dla polskiego węgla
STEREOTYP głosi, że energia z węgla odchodzi w przeszłość, przyszłością jest energia jądrowa. To nie-
prawda. Przyszłością jest synergia węglowo-jądrowa – unikalny projekt polskiej myśli technicznej.

INNOWACJE  Synergia węglowo-jądrowa

TAniA energia z własnych nośników 
to podstawowy warunek szybkiego 
rozwoju gospodarczego. Posiadanie 
własnych surowców energetycznych 
i własnych technologii ich pozyskiwa-
nia i przetwarzania w tanią energię jest 
kluczem do bogactwa i bezpieczeństwa 
energetycznego. Przykładem niech bę-
dzie rewolucja łupkowa w USA. Obecnie 
na światowym rynku energetycznym z 
jednej strony mamy dyktat państw po-
siadających własne duże zasoby ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz USA, 
które dzięki energii z łupków uzyskało 
jeszcze większy wpływ na kształtowa-
nie się światowych cen energii. Z drugiej 
strony jest unijne lobby państw, które 
nie posiadając własnych tradycyjnych 
nośników energetycznych, takich jak 
ropa, gaz czy węgiel, starają się narzu-
cić innym państwom Unii Europejskiej 
konieczność korzystania z ich drogich 
technologii pozyskiwania energii z in-
nych źródeł - czy to z energii jądrowej, 
czy też tzw. źródeł odnawialnych.

Polska, mimo posiadania najwięk-
szych w UE zasobów węgla kamienne-
go, na razie nie jest w stanie uczynić z 

tego nośnika swego rodzaju trampoliny 
rozwojowej. I główną przyczyną nie są 
niskie ceny węgla na rynkach świato-
wych. To kwestia cyklu koniunktural-
nego. Źródłem bieżących problemów 
polskiego górnictwa są wieloletnie za-
niedbania inwestycyjne, technologiczne 
oraz kolosalne błędy w zarządzaniu i po-
lityce energetycznej państwa. Niemniej 
największym zagrożeniem dla polskiego 
węgla jest unijna polityka dekarboniza-
cyjna i niemoc państwa polskiego wo-
bec tej polityki.

Bezemisyjna produkcja energii
Polska znalazła się w niezwykle 

trudnym położeniu, ale może paradok-
salnie właśnie to stanie się impulsem 
do rewolucji energetycznej, która przy-
niesie ogromne i długotrwałe korzyści 
dla naszego kraju. Polscy naukowcy z 
prof. dr. hab. Zbigniewem Wrzesińskim 
z Politechniki Warszawskiej na czele 
promują unikalny projekt polskiej my-
śli technicznej - synergię węglowo-ją-
drową. Jest to system pozwalający na 
całkowicie bezemisyjne wytwarzanie 
energii elektrycznej przy użyciu kra-
jowych zasobów węgla. Bezemisyjne, 

czyli likwidujące negatywne skutki na-
rzuconego przez UE obowiązku wykupu 
przez producentów energii prawa do 
pozwoleń na emisję CO2. W procesie 
synergii węglowo-jądrowej otrzymu-
jemy nie tylko energię elektryczną, ale 
też znaczące ilości gazu syntezowego 
umożliwiające produkcję paliw, w tym 
przypadku metanolu oraz nawozów dla 
rolnictwa. Projekt zakłada też wyko-
rzystanie w procesie technologicznym 
gazu pochodzącego z odmetanowania 
kopalń.

Składniki systemu
System działający w technologii 

synergii węglowo-jądrowej składa się z 
elektrowni węglowej, wysokotempera-
turowego reaktora jądrowego IV genera-
cji, linii do produkcji metanolu, zakładu 
elektrolizy wysokotemperaturowej oraz 
zakładu utleniania metanu. - Jednym z 
podstawowych elementów systemu jest 
elektrownia węglowa o mocy 200 MW 
spalająca rocznie 1.2 mln ton węgla, 
czyli dwa razy więcej niż spaliłaby kla-
syczna elektrownia węglowa tej samej 
mocy, ale emitująca CO2. Przy założe-
niu, że elektrownia będzie pracowała 

rocznie 6000 h umożliwia wytworzenie 
1,2 TWh energii. Jednocześnie dzięki tej 
instalacji uzyskujemy 8 mln m3 metano-
lu rocznie - wylicza Zbigniew Gidziński, 
ekspert NSZZ Solidarność ds. polityki 
przemysłowej.

Bezemisyjność instalacji oznacza, 
że producent energii korzystający z 
technologii syntezy węglowo-jądrowej 
będzie mógł sprzedać swoje uprawnie-
nia do emisji CO2 lub nie będzie musiał 
ich kupować, aby produkować energię. 
- To może być nawet kwota równa rocz-
nym przychodom ze sprzedaży energii 
klasycznej elektrowni węglowej - dodaje 
Gidziński.

Tania energia, nowoczesny 
przemysł

- Projekt synergii węglowo-jądrowej 
przedstawiliśmy stronie rządowej. To 
bardzo obiecująca sprawa. Wdrożenie 
tego pomysłu i jego upowszechnienie 
to ogromna szansa na utrzymanie pol-
skiego przemysłu wydobywczego i firm 
z otoczenia górnictwa. Na stabilizację 
funkcjonowania tej gałęzi polskiej go-
spodarki. Ale nie tylko o to chodzi. Cały 

ten projekt może być kluczowy, jeśli 
chodzi o reindustrializację, czyli odbu-
dowę przemysłu w Polsce, a koniecz-
ności tej odbudowy nikt przytomny nie 
kwestionuje. Dzięki własnemu nośniko-
wi energetycznymi przy wykorzystaniu 
nowoczesnej technologii i polskiej myśli 
technicznej uzyskamy dostęp do taniej 
energii, unikając jednocześnie bolesnych 
dla Polski skutków wprowadzenia przez 
Komisję Europejską ręcznego sterowa-
nia cenami pozwoleń na emisję CO2. 
Uzyskamy suwerenność energetyczną 
- mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dą-
browskiej Solidarności.

Dodaje, że wdrożenie tej technologii 
oznaczać będzie potężny impuls innowa-
cyjny w całej polskiej gospodarce. - Od-
budowa przemysłu, o którą zabiegamy 
nie oznacza, że marzymy o kombinatach 
stali i węgla sprzed kilkudziesięciu lat. 
Marzymy o nowoczesnych, innowacyj-
nych zakładach produkcyjnych opartych 
na polskiej, znakomitej myśli technicznej 
- podkreśla Kolorz.

Szacuje się, że koszt wdrożenia pro-
jektu budowy instalacji synergii węglo-
wo-jądrowej wyniesie ok. 2,2 mld USD. 
Przy założeniu 10 proc. zysku z uzyska-
nej w skali roku produkcji czas zwrotu 
kosztów poniesionych na zaprojektowa-
nie, wykonanie i uruchomienie instalacji 
nie powinien przekroczyć siedmiu lat.

Grzegorz Podżorny
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floria-
na 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w lutowej krzyżówce brzmi: Nawet pamięć zapomina o sobie. Nagrody wylosowali: Klaudia Filak z Katowic oraz Rafał Maciuga 
Bełszenicy. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 
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KASA NA ZAJĄCZKA w formie liNii pożyCZKoweJ
na dowolny wielkanocny cel

Ciepłych i wyjątkowych Świąt Wielkanocnych, bogatego zajączka, 
pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym 

życzą Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Powszechnej SKOK

Sukces kolejnej 
akcji krwiodawczej
W piątek 13 marca na parkingu szybu Piłsudski w ZG Sobieski odbyła się 
kolejna zbiórka krwi przeprowadzona wspólnie przez Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

marcin „rzeźbi” swoje ciało
Amator-kulturysta z Zakładu Górniczego „Sobieski” z Jaworznie zajął trzecie miejsce w pre-
stiżowych zawodach. Pomogła mu w tym Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. 

kulturystyka – amatorska lub zawodowa dy-
scyplina sportu. Polega na kształtowaniu sylwetki cia-
ła poprzez hipertrofię mięśni szkieletowych w wyniku 
ćwiczeń fizycznych wykonywanych z obciążeniem; z 
jednoczesnym maksymalnie możliwym zredukowa-
niem tkanki tłuszczowej podskórnej w celu lepszego 
uwidocznienia mięśni. – Tyle Wikipedia, a tak napraw-
dę to wiele wyrzeczeń, ciężki trening, samodyscypli-
na.

Wszystkie te atuty ma Marcin Fitał, elektryk pra-
cujący w Zakładzie Górniczym Sobieski, zatrudniony 
przez firmę Spółka Usług Górniczych. Ten 24-latek od 
ponad pięciu lat „rzeźbi” swoje ciało pięć razy w tygo-
dniu, ma określoną dietę, a wszystko po to, aby spełnić 
swoje marzenia i startować w zawodach kulturystycz-
nych.

Swoją przygodę z kulturystyką zaczął przez przy-
padek, wcześniej był piłkarzem jaworznickiego klubu 
„Ciężkowianka”, niestety z powodu urazu musiał po-
żegnać się z tą dyscypliną sportową i od tego czasu za-
interesował się sportem siłowym.

Marcin zadebiutował w tym roku w zawodach kul-
turystycznych „Debiuty 2015 w Kulturystyce i Fitness 
PZKFiTS w ramach FIT FESTIVAL”, które odbyły się w 
dniach 28.02-1.03.2015 w Gdańsku. Od razu sukces! 
W swej kategorii, w której miał 11 konkurentów z całej 
Polski zajął trzecie miejsce. 

– Emocje, które ogarnęły każdego z nas były nie do 
opisania – mówił Marcin po zawodach. – Moment, w 
którym wiedziałem, że znajdę się na podium był czymś 

POdczas piątkowej akcji Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Katowic wzbo-
gaciło się o ponad 28 litrów krwi, 
którą oddało 63 krwiodawców.

Akcje krwiodawcze przeprowa-
dzane na kopalnianym parkingu 
przy ul. Krakowskiej zaliczają się 
do największych w Jaworznie. We 
wszystkich akcjach przeprowadza-
nych od trzech lat oddano w sumie 
751 litrów krwi, a w zbiórkach tych 
krew oddało 1680 osób.

Jesteśmy cenieni za skuteczność 
i dobrą organizację. Nie uzyskali-

byśmy takich wyników bez życzli-
wości ze strony dyrekcji ZG Sobie-
ski za udostępnienie parkingu dla 
autokaru do poboru krwi. Dzięku-
jemy również służbom ochrony za 
zabezpieczenie tego miejsca. Naj-
bardziej jednak dziękujemy krwio-
dawcom, którzy jak zwykle nie za-
wiedli i licznie wstawili się na nasz 
apel. Zapraszamy na kolejne akcje 
krwiodawcze, najbliższa odbędzie 
się już 24 kwietnia - podkreślają 
związkowcy z ZG Sobieski.   

dp

wspaniałym, czymś, czego nie zapomnę do końca ży-
cia. Oczywiście popłynęły łzy szczęścia, które nie po-
winny nikogo dziwić – relacjonuje swój udział w za-
wodach. 

W przygotowaniach do gdańskich zawodów Mar-
cinowi pomagała NSZZ Solidarność z ZG Sobieski. 
Solidarność z Sobieskiego stara się pomagać takim lu-
dziom jak Marcin, którzy wiedzą, czego chcą a przede 
wszystkim pokazują na, zewnątrz, że związek zawo-
dowy Solidarność to nie tylko, demonstracje, mani-
festacje, które wpisują się również w funkcjonowanie 
związku, lecz także mecenat nad ludźmi, którzy roz-
wijają swe talenty. 

– Bardzo chciałbym podziękować wszystkim i 
każdemu z osobna za ogromne wsparcie, bo było mi 
bardzo potrzebne. Przede wszystkim chciałbym po-
dziękować Związkowi Zawodowemu Solidarność z ZG 
Sobieski, który mi pomógł w przygotowaniach do tych 
zawodów, przyjacielowi Damianowi oraz kochającej 
dziewczynie Kasi, która wspierała mnie w najtrud-
niejszych momentach – dziękował Marcin.

źródło: Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.
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