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więcej s. 11
NOWA KOMPANIA WĘGLOWA

W oczekiwaniu
na inwestorów

WYBORY PREZYDENCKIE

Do końca czerwca ma powstać Nowa Kompania Węglowa. Procesy
przekazania 11 kopalń KW do nowej spółki oraz notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa przez Komisję Europejską będą na bieżąco monitorowane
przez rząd i stronę społeczną – ustalono podczas rozmów przedstawicieli
związków zawodowych z Wojciechem Kowalczykiem, pełnomocnikiem rządu
ds. restrukturyzacji górnictwa.

więcej s. 3

Kukiz:
Oddać władzę obywatelom! s. 6
Duda:
Polski nie stać na odejście od węgla!

KWK BRZESZCZE

O co chodzi Tauronowi?
s. 7

Precedens jaki stworzył Węglokoks Kraj przejmując bezpośrednio
KWK Piekary stworzył nadzieję innym, tym bardziej, że pojawiły się nieoficjalne informacje, iż wszystkie kopalnie, które trafią do SRK przestaną
fedrować do końca roku. Na podobny ruch ze strony inwestora liczy załoga
KWK Brzeszcze, dla której – zgodnie ze styczniowym – SRK miała być jedynie miejscem przesiadkowym w drodze do Tauron Polska Energia, której
władze wyraziły wstępne zainteresowanie nabyciem całości lub części aktywów KWK Brzeszcze.

więcej s. 4
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Jarosław
Grzesik

Każdy dba
o swój
interes...
Gdyby wyrywkowo czytać informacje prasowe, można by odnieść
wrażenie, że cały świat oszalał i
zaczął w imię dobra wspólnego
realizować politykę dekarbonizacji - rzekomego antidotum na
cały syf współczesnej cywilizacji.
Bank Światowy oraz Europejski
Bank Inwestycyjny zapowiedziały
bowiem, że nie będą finansować
budowy nowych elektrowni węglowych, Unia Europejska kontynuuje
politykę ograniczania emisji dwutlenku węgla. Ostatnio do tego grona dołączyła OECD radząc Polsce
(czytaj: naszym rządzącym), by
powoli odchodzić od węgla, czyli
surowca, który daje nam unikalną
pozycję w Europie, czegoś co inni
mogą nam pozazdrościć - niezależności energetycznej, która w
obecnych czasach staje się tożsama z suwerennością polityczną.
Wystarczy przypomnieć sobie co
Rosjanie robili ostatnio z Ukraińcami, by uświadomić sobie wagę
problemu.
Świat oszalał? Absolutnie nie.
Pod płaszczykiem ochrony klimatu
poszczególne kraje walczą o swoje
interesy. Niemcy postawili na produkcję technologii odnawialnych
energii, które warto byłoby nam
sprzedać. Podobnie myślą Francuzi, którzy importują masowo swoje
technologie jądrowe. Brytyjczykom zależy zaś na handlu emisjami
CO2, bo to gigantyczny zarobek
dla finansjery z londyńskiego City,
więc straszą świat wizją globalnego ocieplenia.
Krzyczą więc wszyscy wokół
nas, że polski węgiel jest brudny
i najlepiej byłoby go wykopać w
kosmos. Rzekomym obrońcom
klimatu nie przeszkadza jednak to,
że ponad 200 mln ton węgla, które
Unia Europejska importuje spoza
swoich granic pokonuje często tysiące kilometrów (z takich krajów
jak Rosja, RPA, USA, Kolumbia,
Australia, Indonezja), co powoduje dodatkowe emisje CO2. Gdyby
im zależało na ochronie klimatu,
pewnie masowo kupowaliby polski
węgiel w myśl zasady, że lokalne
źródło jest zawsze najczystsze. Ale
bogate kraje Unii Europejskiej mają
to w nosie, bo tak naprawdę działają w interesie swoich koncernów,
które przenoszą tzw. brudną produkcję do krajów gdzie nie ma żadnych standardów ekologicznych
i można emitować tyle dwutlenku
węgla ile się zechce. Nam zaś wciskają kit o globalnym ociepleniu, a
my to kupujemy niemal tak samo
jak francuskie helikoptery...

fakty i opinie

POLEMIKA

Neoliberalny bełkot
Gospodarczy Gabinet Cieni
Biznes Center Club przedstawił rekomendacje gospodarcze dla rządu
Ewy Kopacz, w tym ekspert Janusz
Steinhoff, minister ds. gospodarki i
energetyki w Gospodarczym Gabinecie Cieni przedstawił szczegółowe rekomendacje dla polskiego górnictwa
węgla kamiennego. Steinhoff przedstawił 12 założeń według których rząd
miałby uzdrowić sytuację w polskim
górnictwie. W istocie sprowadzają
się one do następującego założenia:
część kopalń, które mogłyby być prywatne należałoby wystawić na sprzedaż, część mogłaby być włączona do
firm energetycznych, ale trwale nierentowne trzeba by zlikwidować.
Ten brutalny neoliberalizm przeczy zapisom konstytucji stanowiącej, iż fundamentem naszego ustroju
jest społeczna gospodarka rynkowa.
Trzeba zastanowić się jednak co się
kryje za sformułowaniami akcentowanymi przez eksperta BCC: nierentowność kopalń, nadpodaż węgla
na rynku krajowym, straty (wysoka
cena tony węgla).

Nadpodaż węgla na krajowym
rynku? Czy ekspert zauważył, że
miliony ton rosyjskiego węgla wpływają do Polski? Bo to węgiel tańszy,
a polski węgiel generuje straty, 40 zł
na tonę. To rozdwojenie jaźni. Rząd
najpierw „wyssie” przemysł górniczy
z płynności wysokimi podatkami, a
następnie narzeka, że polski węgiel
jest drogi. Elementarna przyzwoitość, której widać brakuje w tym
wypadku ekspertowi, nakazuje
ograniczyć import oraz podatki.
Drugie, bardzo niebezpieczne
sformułowanie to: nierentowność
kopalń i ograniczenie mocy wydobywczych. Tak mądrze brzmi, a co
za tym się kryje? Można i należy
zgodzić się z ogólnikowym stwierdzeniem, że ocena kopalń powinna
zostać przeprowadzona w oparciu
o wyniki analiz ekonomiczno-geologicznych. Analiza ekonomiczna
dotyczy rentowności kopalń.
Podajmy zatem przykład kopalni „Sośnica-Makoszowy”, w przeciwieństwie do teoretycznego wywodu eksperta.

KONTROWERSJE

Nie tylko zwykły kretyn,
ale pospolity bandyta
– Jak go spotkam, dostanie w
pysk z pozdrowieniami od górników
– stwierdził szef Solidarności Piotr
Duda. W ten sposób skomentował wywiad Janusza Korwina-Mikke, w który
stwierdził, że „do protestujących górników kazał bym strzelać”.
„Niech sobie (ludzie) demonstrują, byle spokojnie. Bo jak zaczną palić,
niszczyć domy i rozwalać samochody
– to do akcji wkroczy policja, a w razie
konieczności i wojsko. Nie można pozwalać na to, by jakaś grupa szantażowała całą Polskę, jak niedawno górnicy,
którzy zażądali po 50 tys. zł. Dlaczego
dano im te pieniądze? Bo mieli kilofy?
To był taki sam rabunek, jak włamanie
do mieszkania. Kazałbym strzelać do
takich rabusiów. Bez cienia wahania”
- stwierdził w wywiadzie dla Wirtualnej
Polski Janusz Korwin-Mikke.

W 2012 roku zarząd KW pozwolił kopalni wydobyć 3,7 mln ton
węgla. W 2013 r. ograniczył poziom
jej wydobycia do 2,8 mln ton. Strata na tonie węgla skoczyła z 3 zł do
99 zł. Dzięki tylko tej jednej decyzji
rentowność kopalni mówiąc wprost
„diabli wzięli”. Nie bez powodu „Bogdanka” czy „Silesia” wiodą prym i
ich rentowność jest gwarantowana
zwiększeniem mocy wydobywczych
przy stałych kosztach. Przykład tych
dwóch kopalń od wielu lat mówi nam,
że sukcesem jest wyprodukować więcej ponosząc te same koszta, a co za
tym idzie cena „wyprodukowania”
tony węgla spada i dzięki temu węgiel
jest tańszy i konkurencyjny.
A pamiętając, że to centrala spółki decyduje, czy wydobyty
przez kopalnie węgiel sprzedany
zostanie drożej (elektrowniom) czy
taniej (na eksport), czy będzie leżał
na zwałach, wszystkie, dosłownie
wszystkie kopalnie w krótkim czasie mogą stać się nierentowne. Ze
swoich zaleceń ekspert BCC buduje
drogę „ekspresową” do pełnej dekarbonizacji Polski – być może jak
UE tego oczekuje.
Jaka przyszłość czeka górników
likwidowanych kopalń? Dobrowolne odejścia lub ewentualne przejścia do JSW (bo według eksperta

BCC to jedyna spółka węglowa mająca przed sobą przyszłość). Jakie
zawody czekają na górników gdy
skończą się im odprawy? Układanie
bukietów czy fryzjerstwo dla psów
jak to proponowano zwalnianym
stoczniowcom? Jeśli rynek pracy
w Polsce ma być zdrowy, to przekwalifikowanie powinno być pod
konkretne miejsca pracy jak na
przykład w Niemczech, gdzie najpierw szukano dla odchodzących
górników z kopalń nowych miejsc
pracy, a dopiero po zabezpieczeniu
pracy ich zwalniano z kopalń. Panie
ekspercie, gdzie te tysiące miejsc
pracy? Hipermarkety też ostatnio
jak „Biedronka” czy „Tesco” raczej
będą się „zwijać” niż „rozwijać”...
Szkoda, że nie zrobiono symulacji, co się stanie z ceną węgla importowanego, jeśli przestaniemy
wydobywać nasz własny. To proste;
cena prawdopodobnie znacznie
wzrośnie (mniejsza konkurencja
na rynku – którego ekspert tak
ochoczo próbuje bronić). Zapewne
w efekcie zdrożeje też energia elektryczna. A ona – nie oszukujmy się
– tak samo jak paliwo, to składowa
wytworzenia każdego produktu. Co
za tym idzie cała gospodarka stanie
się mniej rentowna i być może ekspertowi marzy się Polska, z której w
niedługim czasie nawet sama tania
siła robocza nie zatrzyma inwestora, którego odstraszy wzrost kosztów produkcji.
Daniel Sawicki

Oczywiście, na reakcję górników i
związkowców nie trzeba było czekać.
„Do tej pory myślałem, że to zwykły
kretyn, ale teraz widzę, że to pospolity
bandyta” - napisał na twitterze Duda.
Ktoś słusznie zauważył, że w
istocie wypowiedź Korwina-Mikke na
temat górników to crème de la crème
myślenia, które polityk ten przez lata
prezentował.
Od Korwina-Mikke zdecydowanie
zdystansował się Paweł Kukiz, o którym spekulowano, iż mógłby nawiązać
sojusz polityczny z ekscentrycznym
politykiem.
– Nie jest mi po drodze ani z KuKlux-Klanem ani z tymi, którzy chcą
strzelać do Górników a związkowców
kłaść na Powązki – podkreśla kandydat
na prezydenta.

Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158
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KOMPANIA WĘGLOWA

Frekwencja nie dopisała,
wybory do powtórki
22 kwietnia pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybierali siedmioosobową Radę Pracowników III kadencji. Głosowanie zostało jednak uznane za nieważne, bo frekwencja nie
osiągnęła wymaganych 50 procent. Druga tura wyborów odbędzie się pod koniec maja.

Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji. Głosują górnicy z KWK „Sośnica-Makoszowy”
Ruch „Sośnica” Pole „Bojków”.
Fot. Marek Jurkowski
Pracodawca, z mocy ustawy,
zobowiązany jest do przekazywania członkom Rady Pracowników szczegółowych danych o
sytuacji firmy. Często są to dane
niedostępne dla związkowców,
dlatego reprezentatywne organizacje związkowe - NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy
Górników w Polsce, Związek Za-

wodowy „Kadra”, Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”
i Związek Zawodowy Pracowników Dołowych - wystawiły
własną, wspólną listę kandydatów do Rady, na której znaleźli
się: Jerzy Demski, Bogusław
Hutek, Dariusz Potyrała, Jerzy
Sawczuk, Przemysław Skupin,
Krzysztof Stanisławski oraz

Waldemar Stelmach. Wymienioną siódemkę poparło również kilka mniejszych związków
zawodowych.
Ostatecznie o 7 miejsc mandatowych w Radzie ubiegało się
14 osób.
Zgodnie z decyzją Zarządu
KW, wybory zostały przeprowadzone 22 kwietnia w godzinach

5-24. Głosować mogli niemal
wszyscy pracownicy jednostek
organizacyjnych Spółki (pozbawieni czynnego prawa wyborczego w wyborach do Rady są
tylko pracownicy młodociani). I
choć kandydaci ze wspólnej listy
otrzymali największe poparcie,
frekwencja nieznacznie tylko
przekroczyła poziom 22 procent
wobec wymaganych 50 procent,
dlatego konieczna będzie druga tura głosowania. Zgodnie z
ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji, wynik „dogrywki”
będzie ważny bez względu na
liczbę pracowników, którzy pójdą do urn.
Tworzenie rad pracowników
umożliwia Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
(Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550
z późn. zm.). Ich podstawową
kompetencją jest uzyskiwanie
informacji od pracodawcy na
temat przedsiębiorstwa, m. in.
działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, przewidywanych zmian stanu i struktury
zatrudnienia oraz działań, które
mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Kadencja
rad trwa 4 lata od dnia wyboru.
Marek Jurkowski



MÓWIĄ KANDYDACI
Bogusław Hutek, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „S” KWK „Piast”
w Bieruniu:
- Z mojego punktu widzenia,
podstawowym zadaniem Rady
Pracowników powinno być
pozyskiwanie tych informacji o sytuacji firmy, których - ze względu na obowiązujące prawo czy brak
dobrej woli pracodawcy - nie mogą pozyskać związki
zawodowe. Równie ważny jest fakt, że pracodawca
musi konsultować z Radą Pracowników każdą zmianę
organizacyjną, informując przy tym członków Rady
o swoich decyzjach na 30 dni przed wprowadzeniem
ich w życie. W dzisiejszym świecie niezwykle cenny
jest szybki dostęp do rzetelnej informacji, dlatego
od początku byłem za powołaniem Rady, nawet jeśli ze względu na restrukturyzację Kompanii będzie
ona działać tylko przez dwa czy trzy miesiące. Dzięki
obecności związkowców w Radzie dostęp do informacji będzie pełniejszy, co pozwoli nam skuteczniej
reagować na ewentualne próby pozbawienia pracowników Kompanii posiadanych dzisiaj uprawnień.
Waldemar Stelmach,
przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „S” KWK
„Chwałowice” w Rybniku:
- Mimo tego, że ze względu
na restrukturyzację Kompanii
i przejście kopalń KW do nowych podmiotów okres funkcjonowania Rady Pracowników III kadencji może okazać się niezwykle
krótki, to znaczenie Rady dla pracowników będzie
duże - wyjątkowo duże. Całym sensem istnienia
Rady jest to, by po wyborze jej członkowie współpracowali ze związkami zawodowymi, skutecznie
wykorzystując pozyskane informacje w interesie
pracowników. Najistotniejszy będzie dostęp do dokumentów, których pracodawca nie chce udostępniać związkom zawodowym. Wobec Rady nie może
tak postąpić, dlatego wiedza jej członków na temat
rzeczywistej sytuacji firmy jest porównywalna z
wiedzą posiadaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Funkcjonowanie w Radzie ma wymiar społeczny i
nie wiąże się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem, wiąże się za to z koniecznością poświęcenia
własnego czasu. Wobec dokonujących się właśnie
zmian w Kompanii, czas ten nie może zostać zmarnowany.

NOWA KOMPANIA WĘGLOWA

W oczekiwaniu na inwestorów

Do końca czerwca ma powstać Nowa Kompania Węglowa. Procesy przekazania 11 kopalń KW do nowej spółki
oraz notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa przez Komisję Europejską będą na bieżąco monitorowane
przez rząd i stronę społeczną – ustalono podczas rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Wojciechem Kowalczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.

Spotkanie, które odbyło się 13 kwietnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,
dotyczyło dotychczasowej realizacji
styczniowego porozumienia związków
zawodowych i rządu w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
– Umówiliśmy się, że będziemy na bieżąco monitorować proces unijnej notyfikacji pomocy publicznej dla kopalń
oraz proces tworzenia nowej Kompanii
Węglowej. Ważne też, że weszły w życie rozporządzenia do ustawy górniczej.
Brak oprzyrządowania do tej ustawy budził nasze spore obawy. Po dzisiejszym
spotkaniu szału nie ma, ale tragedii też
nie ma – powiedział Dominik Kolorz, szef
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Przewodniczący ocenił, że proces
przenoszenia do nowej spółki 11 kopalń Kompanii Węglowej będzie bardzo
trudnym przedsięwzięciem. – Ze strony
rządowej padły dzisiaj prawie te same

deklaracje w tej kwestii, co przy podpisywaniu porozumienia 17 stycznia. Prawie,
bo wszystko wskazuje na to, że środków
finansowych na uruchomienie Nowej
Kompanii może być troszkę mniej niż zakładaliśmy – zaznaczył Dominik Kolorz.
Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk
pytany przez dziennikarzy o efekty poszukiwań inwestora dla nowej Kompanii
Węglowej stwierdził, że obecnie toczą
się zaawansowane rozmowy z inwestorami finansowymi i branżowymi. Dodał,
że model biznesowy opracowany przez
zarząd KW został zweryfikowany przez
renomowane firmy doradcze oraz częściowo przez banki komercyjne.
Wskazał, że prace związanie z poszukiwaniem inwestora do tzw. Nowej
KW są „szeroko zakrojone”.
– Kompania Węglowa współpracuje z inwestorami, z pośrednikami fi-

nansowymi, z biurami maklerskimi. Są
prowadzone zaawansowane rozmowy z
inwestorami finansowymi, jak również
inwestorami branżowymi. Są podpisane
umowy o zachowaniu poufności, dlatego
nie chcemy wymieniać nazw – wyjaśnił.
Według doniesień agencji Bloomberg, do Nowej Kompanii Węglowej
może wejść PZU, biorąc udział w
planowanym podwyższeniu kapitału
Kompanii o 2 mld zł. Według źródeł
Bloomberga, zaangażowanie PZU miałoby przekonać banki do kontynuacji finansowania Kompanii. Przedstawiciele
PZU zdementowali jednak te doniesień.
Na dziś wiadomo jedynie, że głównym inwestorem Nowej Kompanii Węglowej będzie Węglokoks. W tym celu
spółka powołała do życia spółkę zależną
Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, która na początku lutego podpisała z
Kompanią Węglową umowę przedwstęp-

ną na zakup czterech rybnickich kopalń
(Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy-Anna). Węglokoks zapłacił już
350 mln zł zaliczki za te kopalnie, ale
fizycznie zostaną one przekazane do
nowego podmiotu wraz z pozostałymi
siedmioma kopalniami (Bielszowice,
Bolesław Śmiały, Halemba-Wirek, Piast,
Pokój, Sośnica, Ziemowit), kiedy tylko
do Nowej Kompanii Węglowa dołączą
pozostali inwestorzy.
Biznesplan Nowej Kompanii Węglowej zakłada, że firma musi pozyskać od
inwestorów (oprócz Węglokoksu) ok.

Fot. KW SA
2-3,2 mld zł. Kwota ma zostać rozbita
na dwa lata, a dzięki temu Kompania
Węglowa będzie w stanie zachować
płynność finansową.
Nowa Kompania Węglowa według prognoz ma być rentowna już w
2017 roku. Władze spółki zakładają, że
NKW przyniesie wtedy 2 mln zł zysku
EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed
potrąceniem odsetek od zaciągniętych
kredytów, podatków oraz amortyzacji
– red.) przy sprzedaży na poziomie ponad 28 mln ton węgla rocznie.
jm

wydarzenia



WĘGLOKOKS KRAJ

Piekary i Bobrek
pod nowym szyldem
Kopalnia Piekary oraz Bobrek (do niedawna ruch KWK Bobrek-Centrum) trafią wkrótce do nowego właściciela.
Kompania Węglowa podpisała z Węglokoksem Kraj przedwstępną umowę sprzedaży zakładów.
Oznacza to, że wbrew ustaleniom zawartym w porozumieniu strony rządowej z
górniczymi związkami zawodowymi 17 stycznia br. KWK Piekary nie wylądują w Spółce
Restrukturyzacji Kopalń. Po podpisaniu
wspomnianego porozumienia wiadomo było,
że KWK Bobrek-Centrum Ruch Bobrek zostanie sprzedana na rzecz spółki Węglokoks
Kraj Sp. z o.o. według wewnętrznego porozumienia. W kwestii kopalni Piekar przyjęto
zaś stanowisko, że zakład ten trafi do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń, gdzie przejdzie program naprawczy. Jego wykonanie miało stać
się podstawą do sprzedaży zorganizowanych
części kopalni na rzecz inwestorów. Wiadomo było już wówczas, że tym inwestorem dla
Piekar będzie Węglokoks Kraj.
- Dobrze się stało, że nie trafiliśmy do SRK,
bo mogło się to różnie skończyć, nawet szybką
likwidacją naszej kopalni, gdyż wciąż zbyt
wiele jest niejasności związanych z pomocą
publiczną i jej notyfikacją w Brukseli. Mogłoby
się okazać, że inwestorowi nie opłacałoby się
odkupić kopalni z SRK z uwagi na konieczność
zwrotu pomocy publicznej (kopalnie, które
otrzymały pomoc „muszą zostać zamknięte,
zgodnie z bieżącym planem zamknięcia” [art.

3 Decyzji Rady UE 787 z 2010]. Jeśli nie, pomoc będzie musiała zostać zwrócona - red.)
- nie ukrywa zadowolenia Krzysztof Duda,
przewodniczący Solidarności w KWK Piekary.
Nowy właściciel Piekar nie ukrywa, że
ma przygotowany konkretny program restrukturyzacji, który pozwoli na to, by w
bliskiej przyszłości kopalnia była rentowna
i miała perspektywę funkcjonowania do
mniej więcej 2030 roku. Węglokoks Kraj od
dłuższego czasu wyrażał zainteresowanie
wspomnianymi kopalniami. Pierwsze rozmowy, dotyczące wówczas jedynie Piekar,
zainicjowane zostały już ponad dwa lata
temu. Węglokoks na początku 2013 r. zwrócił
się do Kompanii Węglowej z propozycją
stworzenia wspólnej spółki z wykorzystaniem należącego do KW Zakładu Górniczego
Piekary. Do wspólnego przedsięwzięcia jednak ostatecznie nie doszło.
Jednak kierownictwo Węglokoksu Kraj
nie rezygnowało z planów przejęcia kopalni.
Mało tego, coraz śmielej zaczęto w spółce
myśleć o kupnie sąsiadującej kopalni Bobrek-Centrum (szczególnym zainteresowaniem cieszył się Ruch Bobrek). Zakładano,
że nastąpi to w dalszej perspektywie. Jednak

kilkanaście miesięcy później, kiedy okazało
się, że sytuacja Kompanii Węglowej jest na
tyle poważna, że w spółce tej zaczęto myśleć
o zamknięciu niektórych zakładów, pojawiła
się szansa przejęcia obu zakładów naraz,
którą po kilku miesiącach rozmów i negocjacji udało się zmaterializować.
– Widzimy możliwości wykorzystania
potencjału obu kopalń – podkreśla Krystian
Kozakowski, prezes Węglokoks Kraj.
Oprócz intensyfikacji wydobycia i
sprzedaży sortymentów opałowych (szczególnie popularnych ekogroszków), w planach
rozwojowych Węglokoks Kraj jest również
wprowadzenie na rynek nowego produktu, jakim jest próżniowy pelet węglowy, który znacznie poprawi konkurencyjność tych kopalń i
dzięki temu zwiększy się podaż sortymentów
innych niż miał. Węglokoks Kraj jest w trakcie przygotowywania dużej inwestycji w linie
technologiczną, na której będzie wytwarzany
pelet, czyli groszek ze sprasowanego pod wysokim ciśnieniem miału węglowego.
– Dzięki zastosowaniu technologii do
produkcji peletu chcemy uzyskać dodatkowy
wypad 15 proc. sortymentów grubych, co przy
obecnej strukturze wydobycia i sprzedaży

Fot. KW SA
pozwoli obu zakładom wyjść na prostą.
Zakładamy także, że obie kopalnie przejdą
proces restrukturyzacji. Oprócz technologii,
organizacji pracy oraz sprzedaży dotyczyć ona
będzie także spraw personalnych. Oczywiście,
nie zamierzamy nikogo wyrzucać na bruk.
Zakładamy spokojną restrukturyzację zatrudnienia rozłożoną na pewien czas. Wiemy bowiem, jak ważne znaczenie mają kopalnie dla
rynku pracy w Bytomiu i Piekarach Śląskich
– podkreśla Kozakowski.
Formalno-prawne
przejęcie
kopalń
Bobrek i Piekary przez Węglokoks Kraj
nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków
określonych w umowie przedwstępnej, w tym
uzyskaniu zgody UOKiK-u oraz organów
korporacyjnych obu podmiotów (Rad Nadzorczych oraz Walnych Zgromadzeń). Strony
zamierzają sfinalizować transakcję do końca
kwietnia br. Co warto podkreślić, pracownicy z KWK Piekar oraz KWK Bobrek, którzy
chcą skorzystać z świadczeń pakietu socjalnego, szczególnie z urlopów górniczych mają
zostać alokowani do Ruchu Centrum, który
trafi wkrótce do SRK.
Michał Jakubowski

KWK BRZESZCZE

O co chodzi Tauronowi?

Kopalnie Kompanii Węglowej przewidziane do przeniesienia do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK)
powinny tam trafić do końca kwietnia. Wciąż jednak nie wiadomo, ile ostatecznie ich tam trafi.

Opublikowanie rozporządzeń do znowelizowanej w lutym br. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (na razie trzech z czterech) umożliwia
rozpoczęcie procesu przekazywania
kopalń do SRK. Dotyczą one dotacji: na
finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników przeróbki, a także na finansowanie jednorazowych odpraw oraz na
pokrycie bieżących strat produkcyjnych.
Trzecie rozporządzenie wskazuje SRK
jako przedsiębiorstwo zobowiązane do
wypłaty rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze
byłym pracownikom kopalni KazimierzJuliusz w Sosnowcu. Zostało jeszcze do
wydania jedno rozporządzenie dotyczące pokrywania kosztów likwidacji kopalń
i szkód górniczych, które jak zapewnia
wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk powinno w ciągu kilku tygodni zostać opublikowane.
Jeszcze do niedawna do SRK trafić miały cztery kopalnie Kompanii
Węglowej (Brzeszcze, Centrum, Ma-

koszowy i Piekary) oraz dwie kopalnie
Katowickiego Holdingu Węglowego
(Boże Dary i Mysłowice). Jednak precedens jaki stworzył Węglokoks Kraj
przejmując bezpośrednio KWK Piekary
stworzył nadzieję innym, tym bardziej,
że pojawiły się nieoficjalne informacje, iż wszystkie kopalnie, które trafią
do SRK przestaną fedrować do końca
roku. Na podobny ruch ze strony inwestora liczy załoga KWK Brzeszcze, dla
której – zgodnie ze styczniowym porozumieniem – SRK miała być jedynie
miejscem przesiadkowym w drodze
do Tauron Polska Energia, której władze wyraziły wstępne zainteresowanie
nabyciem całości lub części aktywów
KWK „Brzeszcze”.
Energetyczny koncern wolałby jednak żeby „Brzeszcze” trafiły do SRK,
tam zostały „wyczyszczone” i dopiero
wtedy sprzedane.
W Brzeszczach boją się takiego
rozwiązania, bowiem stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie pomocy
publicznej jest nieugięte – zgodnie z

rozporządzeniem Rady UE nr 787 kopalnie, które dostaną pomoc publiczną,
muszą zostać zamknięte, choć nasz
rząd uspokaja, że ewentualną pomoc
publiczną zwróci inwestor, choćby to
miał być zakup tylko jednej śrubki. Mało
tego, wciąż nie wiadomo jak traktować
tzw. koszty nadzwyczajne, np. odprawy
dla górników. KE będzie sprawdzać czy
cel, na który rząd chce przeznaczyć
pieniądze mieści się w definicji z rozporządzenia 487, a zatem też nie jest pewne czy inwestor nie będzie zmuszony
zwrócić pieniędzy, które zostaną przeznaczone na odprawy socjalne, a wiadomo, że na ten cel w każdej z kopalń
SRK pójdą gigantyczne pieniądze.
Rozwiązaniem alternatywnym, nad
którym zastanawiają się w rządzie, w
Kompanii Węglowej i o który postulują związkowcy jest podzielenie kopalni
„Brzeszcze“ na części – zamknięty
zostałby ruch „Jawiszowice“, a Tauron
kupiłby „wyczyszoną” resztę. Taki podział mógłby w zasadzie już nastąpić,
ponieważ wszelkie prace z tym związa-
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ne zostały w „Brzeszczach“ wykonane.
Wiceminister Wojciech Kowalczyk
odpowiadając niedawno na pytanie
czy kopalnia „Brzeszcze“ trafi do SRK
czy zostanie bezpośrednio sprzedana
inwestorowi wiceminister zaznaczył,
że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.
„Jak rozumiem, prace toczą się dwutorowo. () Prezes Sędzikowski chciałby
ten proces zakończyć jak najszybciej”
- wskazał wiceminister.
Jednak prezes Tauronu Dariusz
Lubera zapytany kilka dni temu, czy
Tauron może przejąć KWK „Brzeszcze“
bezpośrednio od Kompanii Węglowej,
powiedział: „Nie rozważamy takiego
scenariusza”.
Wypowiedź ta wywołała nie małą
konsternację wśród załogi kopalni

„Brzeszcze“, bowiem uważa się tam
powszechnie, że jest czymś nieracjonalnym wniesienie kopalni do SRK, jeśli ta
spółka miałaby zrobić coś co de facto
zostało już zrobione (podzielenie zakładu
na część nieproduktywną i produktywną) i skasować za to środki publiczne.
Niewykluczone, że gra na zwłokę ze
strony Tauronu wynika z tego, że spółka ta poszukuje ewentualnych partnerów do przejęcia kopalni, bowiem KWK
„Brzeszcze“ jest nie tylko producentem
węgla, ale także odzyskuje znaczne ilości metanu do celów produkcyjnych.
Jeśli zatem nie wiadomo o co chodzi,
to zwykle chodzi o to jedno - kasę! Pytanie tylko, czy w tym przypadku ktoś
się aby nie przeliczy?
Michał Jakubowski
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KWK WUJEK RUCH ŚLĄSK Tragiczny wstrząs w ścianie 7

Na ratunek górnikom

W sobotę 18 kwietnia 2015 roku tuż po północy doszło do silnego wstrząsu na skutek odprężenia górotworu w kopalni KWK
Wujek Ruch Śląsk wchodzącej w skład Katowickiego Holdingu Węglowego. Wstrząs o sile niespełna 4 st. w skali Richtera
miał miejsce na głębokości 1050 metrów, w ścianie 7. Podczas ewakuacji okazało się, że zabrakło dwóch górników – ślusarza oraz sztygara maszynowego. Od tego czasu trwają intensywne poszukiwania zaginionych górników.
– Każdy ma nadzieję, że uda
się uratować zaginionych – mówi
przewodniczący NSZZ Solidarność
KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” Piotr
Bienek. Przewodniczący podkreśla,
że ściana była cały czas monitorowana, przeprowadzona wcześniej
kontrola przez Urząd Górniczy również nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Do dyspozycji sztabu
akcji ratowniczej są wszyscy pracownicy kopalni. Jednak w rejonie
akcji znajdują się tylko niezbędne
osoby. Kopalnia pomimo tragedii
pracuje normalnie, oprócz wyłączonej ściany wydobycie prowadzone jest na dwóch pozostałych.
– Obecnie ciężko jest się wypowiadać na temat przyszłości kopalni
i jej funkcjonowania. Po zakończonej
akcji komisja do spraw wypadków
rozpocznie badanie i to ona oceni czy
prace wydobywcze mogą być kontynuowane – podkreśla Bienek.
Dla przypomnienia przedstawmy skrót wydarzeń:
Sobota 18.04
Godzina 2.10, początek akcji
ratowniczej w skład której wchodzi 8 zastępów ratowniczych. Cel
– odnalezienie zaginionych osób.
Ratownicy próbowali dotrzeć do
zaginionych za pomocą dwóch wyrobisk, jednak okazało się, że jeden
z chodników jest zaciśnięty na długości 150 – 200 m. Podjęto decyzję,
by dotrzeć do zaginionych drugim
wyrobiskiem. Jednocześnie trwa
próba przebicia się w pierwszym
wyrobisku przez obwał.
Niedziela 19.04
Decyzja sztabu akcji ratowniczej
o wycofaniu się z wyrobiska – za-

cieśnienie na 180 m, ze względu na
kolejne przeszkody. Akcja jest kontynuowana w drugim wyrobisku,
gdzie udało się ratownikom przesunąć o 4 m. Równocześnie jest poszerzany korytarz w celu wprowadzenia i zainstalowania lutniociągu,
który ma dostarczyć powietrze.
Sztab akcji niezależnie podjął
decyzję o sprowadzeniu kombajnu, którego zadaniem będzie wydrążenie dodatkowego chodnika
prowadzącego do ściany 7, gdzie
prawdopodobnie mogą znajdować
się górnicy.
Niestety: brak kontaktu z zaginionymi górnikami (siec telefoniczna jest zerwana).
Rozpoznawana jest również
możliwość wywiercenia otworu z
powierzchni do połączenia wyrobisk
ze ścianą, by doprowadzić dodatkowo powietrze, wodę i żywność.
Poniedziałek 20.04
Ratownicy prowadzący akcję w
drugim wyrobisku przesunęli się
o około 24 metry. Zastępy ręcznie
przebierają skały budując przez rumowisko wąski korytarz.
Pod ziemię sprowadzono wszystkie elementy 30-tonowego kombajnu; rozpoczyna się jego montaż,
który powinien skończyć się w przeciągu 2-3 dni. Decyzja o użyciu ma
być podjęta w środę. Zainicjowano
także przygotowania do rozpoczęcia
odwiertu z powierzchni, w celu zlokalizowania zaginionych górników.
Wtorek 21.04
Ustalono, że w wyrobisku z
którego się wycofano wychodzi
powietrze wylotowe. Jego skład
wskazuje, że w rejonie ściany po-

winna być atmosfera umożliwiająca
oddychanie.(wykluczając efekt zawirowania).
Stan infrastruktury dowodzi,
że ratownicy nie są jeszcze w miejscu, gdzie kable, rurociągi uległy
całkowitemu przerwaniu. Również
wyznaczono miejsce odwiertu z powierzchni, w okolicach ul. Śmiłowickiej w Katowicach.
Środa 22.04
Zamontowany kombajn posuwa się wyrobiskiem oczyszczając
je, następnie zacznie drążyć nowy
50-metrowy chodnik w pasie pomiędzy dwoma zaciśniętymi wyrobiskami.
Ku końcowi zbliża się także montaż wiertnicy; z Niemiec sprowadzana jest specjalna pompa płuczkowa,
usuwająca urobek wiertnicy. W ciągu doby rozpocznie się wiercenie
otworu z powierzchni. Odwiert ma
mieć długość 1060 metrów.
Czwartek 23.04
Kolejny dzień pracę kontynuuje kombajn, drążąc nowy chodnik.
Kombajn musi wykonywać pracę
odcinkami w kształcie litery V, aby
wykonywać zwroty. To umożliwi
usytuować nowy chodnik równolegle do obecnego wyrobiska w
odległości około 5 metrów. Pracę
kombajnu utrudniają pozostałości
zniszczonych rurociągów, szyn.
Oprócz kombajnu rozpoczęła pracę na powierzchni wiertnica, która
ruszyła około 5 rano.
Piątek 24.04
Wydrążono 8 metrów nowego
chodnika – wczoraj cały dzień ekipa ratownicza pracowała tak, aby

KWK „MYSŁOWICE – WESOŁA”

Ludzka tragedia pod ziemią
Z prac komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego z 6 października 2014 w kopalni „Mysłowice – Wesoła” wynika,
iż w kopalni doszło do nieprawidłowości, które mogły przyczynić się do zaistnienia tragicznego w
skutkach zdarzenia.
Przypomnijmy , że wyniku tra- Powodem wypadku zapalenie
prawdopodobnie był pożar endogeniczny.
gedii w KWK „Mysłowice – Wesoła” metanu
Eksperci wstępnie nie potwierdzają hipoRuch”Wesoła” zginęło 5 osób, a 25
zostało rannych. Wszyscy poszkodowani są objęci specjalistyczną
opieką medyczną i przechodzą rehabilitację.
Rzecznik WUG Jolanta Talarczyk
informuje – Z przekazanych komisji
informacji wynika, że spośród 25
rannych w tym wypadku górników:
dwóch jest obecnie hospitalizowany
w szpitalach w Zabrzu i Katowicach.
Wszyscy przebywają na L-4. Pięciu
korzysta ze świadczeń rehabilitacyjnych. Sześciu górników uczęszcza
na zabiegi rehabilitacji leczniczej.
Dwóch stara się o rentę inwalidzką.

Rzecznik informuję ponadto że do
dnia dzisiejszego przesłuchano w sumie
173 osoby z między innymi kierownictwa
kopalni, dozoru wyższego oraz ratowników górniczych, planowane jest jeszcze
przesłuchanie ponad 20 osób.
Ze względu na panujące warunki w
ścianie 560 – powolne wygaszanie pożaru przeprowadzenie wizji lokalnej będzie
możliwe we wrześniu br. Aktualnie obszar
jest monitorowany pod względem zmian
atmosfery w otamowanym odcinku.
Aktualne ustalenia ekspertów skłaniają się do przypuszczeń, że wypadek
zbiorowy był spowodowany efektem
zapalenia metanu, którego inicjałem

tezy o wybuchu metanu – brak dowodów
potwierdzających ową hipotezę. Jednak
przeprowadzenie wizji lokalnej zagrożonego obszaru we wrześniu da więcej
danych i być może bardziej dookreśli
przyczyny tragedii.

Nieprawidłowości w KWK
Mysłowice – Wesoła

Powołana komisja WUG, procedując, ustaliła już kilka nieprawidłowości,
które mogły przyczynić się do zaistnienia tragicznego w skutkach zdarzenia.
Dotyczą one przede wszystkim zagrożenia metanowego i pożarowego.
Stwierdzono między innymi że:

kombajn był ustawiony prawidłowo
równolegle do zaciśniętego wyrobiska. Aktualnie jest mniej więcej na
wysokości 113 metra od wejścia do
starych wyrobisk. Nowy chodnik
jest zabezpieczany, montowane są
pierścienie obudowy zabezpieczające
ściany i strop. Na powierzchni pracę kontynuuje wiertnica , dotarła na
głębokość 74 metrów w głąb ziemi.
Sobota 25.04
Kombajn wydrążył 30 metrów
nowego chodnika, a wiertnica ze– w kopalni nie prowadzono profilaktyki
pożarowej, z częstotliwością minimum jeden raz w tygodniu, jak zakładał projekt techniczny ściany (od
uruchomienia ściany w lipcu 2014 r.
do czasu zdarzenia przeprowadzono
ją pierwszy raz dopiero 5 października 2014 r.);
- nie rozpoczęto akcji przeciwpożarowej
w związku z zaistniałym pożarem endogenicznym w zrobach pokładu 510
w rejonie ściany 560, który stwierdzono już 5 października 2014 r.,
- od 5 października 2014 r. dopuszczono
– niezgodnie z zasadami sztuki górniczej – do aktywnego gaszenia pożaru w zrobach pokładu 510 w rejonie
ściany 560, - 6 października 2014 r.
utrzymywano chodnik XIa wsch. za
frontem ściany na odcinku większym
niż maksymalnie 4m, jak zakładał
projekt techniczny ściany;
- nie wycofywano ludzi z rejonu ściany
560 w pokładzie 510, podczas przekroczeń zawartości 2 proc. metanu,
stwierdzanych metanomierzami indywidualnymi;
- tolerowano brak stanowiska pompowego w rejonie skrzyżowania frontu

szła na głębokość około 125 metra.
Niedziela 26.04
Do godziny 8:00 kombajn wydrążył kolejne 11 metrów odcinka.
Prace przy wiertnicy polegają na
spawaniu kolejnych odcinków rury,
po zabezpieczeniu elementów podjęte zostanie dalsze wiercenie.
Akcja ratownicza trwa, a wraz
z nią nadzieja na szczęśliwe jej zakończenie.
dsaw
ściany z chodnikiem XII wsch., co było
niezgodne z ustaleniami zawartymi w
projekcie technicznym ściany 560.
Warto przypomnieć, że w ciągu
ostatniej dekady w wyniku wybuchu
metanu zginęło 54, a ponad 60 osób
zostało rannych. Górnik pracuje w niebezpiecznych warunkach; nie można
w 100% przewidzieć zachowania tzw.
„górotworu”. Polscy naukowcy i eksperci górnictwa – jedni z najlepszych
na świecie – twierdzą, że technika i
rygorystyczne przestrzeganie ustalonych zasad ograniczają ryzyko do minimum. Niestety zarządcy kopalń nad
bezpieczeństwo przekładają zysk. Na
powierzchni za jazdę na rowerze bez
świateł płaci się mandat, Na kopalni
panuje poczucie bezkarności; liczą się
groszowe wręcz korzyści.
Przykładem jest to, że ratujący siebie i bardziej poszkodowanych kolegów
górnicy „Wesołej” nie wszyscy mieli
sprawne aparaty ucieczkowe. Podczas
ewakuacji z niebezpiecznego rejonu
zdzierali je z twarzy, bo nie można było
w nich oddychać. Mimo to narażając
własne życie ratowali kolegów.
Dsaw
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Oddać władzę obywatelom!
plakatKukizPion_A4_Ai.ai 2015-04-04 14:24:58

Rozmowa z Pawłem Kukizem,
kandydatem na Prezydenta RP
Ostatnio często gości Pan w
naszym regionie. Jeździł Pan
do górników z Kompanii Węglowej, kiedy walczyli o swoje
kopalnie, wspierał strajkujących w JSW...
- Od razu mówię, że to nie miało nic
wspólnego z żadną kampanią wyborczą, bo to się działo jeszcze zanim
podjąłem decyzję o kandydowaniu.
Poza tym z górnikami, ze śląsko-dąbrowską Solidarnością, z Dominikiem Kolorzem ten kontakt mam od
wielu lat. To nie zaczęło się teraz. Ja
jestem wolnorynkowcem, ale takim,
który uważa, że prawa pracownicze
powinny być szczególnie chronione,
bo inaczej ten wolny rynek zmienia
się w wolną amerykankę.
Pańskie ostatnie wizyty na
Śląsku były jednak inne od
poprzednich. Górniczych protestów na tak wielką skalę nie
było od lat. Co mówił Pan górnikom na masówkach?
- Przede wszystkim już po pierwszych kilku wizytach na kopalniach,
gdy widziałem determinację chłopaków i ducha, który tam panuje, wiedziałem jedno: że ten rząd nie jest w
stanie ich pokonać, że nie ma z nimi
najmniejszych szans. Oni nie walczyli o pieniądze, ale przede wszystkim o godność. To jest zupełnie
podstawowa sprawa. Jeździłem do
górników z prostą wiadomością, że
jeżeli się poddadzą, jeżeli tej władzy
uda się rozbić kopalnie, to nie będzie
się już bała absolutnie nikogo, będzie mogła zrobić z nami wszystko.
Oprócz tego, że górnicy dbają o byt
swoich rodzin, mają też specjalną
misję do wypełnienia. Muszą być
strażnikami interesu obywatelskiego, obywatelskiej godności. Muszą
być razem i być siłą. Bo inaczej Polska będzie pozamiatana. Dlatego z
górników usiłują dzisiaj zrobić bandytów, kiboli i Bóg wie kogo jeszcze.
Pamiętam, że w latach osiemdziesiątych o strajkujących górnikach mówili dokładnie to samo.
Obecna zapaść w górnictwie to
w pewnym sensie konsekwencja chorego systemu, z którym
walczy Pan od lat...
- Absolutnie tak. To zupełnie analogiczna sytuacja, jak za komuny.
Wtedy jednym z głównych postulatów było żądanie wyprowadzenia
podstawowych jednostek partyjnych z zakładów pracy. A kim są dzi-

Oprócz tego, że górnicy
dbają o byt swoich rodzin,
mają też specjalną misję
do wypełnienia. Muszą
być strażnikami interesu
obywatelskiego, obywatelskiej godności. Muszą
być razem i być siłą. Bo
inaczej Polska będzie
pozamiatana.

siaj ci wszyscy prezesi w górnictwie
i innych spółkach skarbu państwa?
To są zwyczajni funkcjonariusze
partyjni, albo ludzie ściśle powiązani z partyjnym interesem. Przez
partyjne rozdawnictwo oni łupią
dzisiaj majątek, na który pracowały całe pokolenia robotników. Ta
partiokracja jest wszędzie, w każdej
dziedzinie życia.

Ja zrobię wszystko, co
w mojej mocy, żeby te
wybory wygrać, ale jeśli
to się nie uda, to każdy
procent głosów oddanych
na moją kandydaturę, to
większa szansa,
że w przyszłości zdołamy
wprowadzić do parlamentu
nową siłę, która zabierze
państwo partyjnym klanom
i odda je obywatelom.
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Górnicy potrafili się obronić,
bo są zorganizowani i silni. A
co z innymi, którzy takiej siły
nie mają?
- To właśnie jest podstawowy cel
mojego kandydowania na urząd prezydenta, żeby skonsolidować wszystkich ludzi, grupy i organizacje społeczne dążące do zmiany systemu.
Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy,
żeby te wybory wygrać, ale jeśli to
się nie uda, to każdy procent głosów
oddanych na moją kandydaturę,
to większa szansa, że w przyszłości
zdołamy wprowadzić do parlamentu
nową siłę, która zabierze państwo
partyjnym klanom i odda je obywatelom. Zastrzegam, że chodzi o ruch
obywatelski, a nie jakąś partię. Tworząc partię, stajemy się trybikiem
systemu, a z systemem nie da się
walczyć, będąc jego częścią.
CMY

K

Pierwsza decyzja prezydenta
Pawła Kukiza?
- Rozpisanie referendum w sprawie
zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do
Sejmu. Potem następne referenda: w
sprawie przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego, w sprawie
wzmocnienia obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Jeżeli udałoby
się tego dokonać, jeżeli udałoby się
przywrócić państwo obywatelom,
to ostatnie referendum dotyczyłoby
odwołania mnie ze stanowiska i rozpisania nowych wyborów.
Nie chodzi Panu o władzę?
- Władzy wystarczy mi tyle, ile mam
u siebie w domu. Ja nie jestem z
żadnego rozdania partyjnego. Nie
byłbym prezydentem wybranym za
partyjną kasę i w związku z tym zobowiązanym do wypełniania dyspozycji partyjnych wodzów. Ja jeżdżę
po Polsce swoim samochodem, za
swoje pieniądze. Nie mam kilometrówek. Ostatnio jedna dziennikarka zapytała mnie, jak chcę wygrać
wybory, skoro nie mam żadnego zaplecza politycznego. Odpowiedzia-

łem jej, że mam największe zaplecze
polityczne, bo tym zapleczem są
obywatele. I w moim kandydowaniu
właśnie o to chodzi, aby polityk znowu stał się pracownikiem obywateli, a nie ich panem opłacanym na
dodatek z ich pieniędzy. Pierwszym
krokiem do tego są JOW-y.
JOW-y funkcjonują w Senacie
i się nie sprawdziły...
- Funkcjonują też w gminach niebędących miastami na prawach powiatu i tu sprawdzają się świetnie.
W wyborach do rad gmin już dawno
udało się przełamać monopol partyjnych klanów. W polskim Senacie
jest stu senatorów. Na każdego z
nich przypada 370 tys. wyborców.
W tak dużych okręgach partie, które
mają pieniądze i cały aparat propagandowy, są w stanie z najgorszego
bandyty zrobić anioła i odwrotnie.
W małych okręgach, gdzie każdy
zna kandydata, często nawet osobiście, jest zupełnie inaczej. Poza

tym partie mają gotowe sztaby, biura, pieniądze itd. Koalicja rządząca
zna termin wyborów wcześniej od
innych. Obywatele mogą się zacząć
organizować dopiero wówczas, gdy
ten termin zostanie oficjalnie ogłoszony. Dzisiaj ten wyścig wygląda
tak, że gdy partyjni kandydaci są
tuż przed metą, reszcie mówi się, że
teraz mogą zacząć ich gonić.
Przecież partie polityczne funkcjonują w każdym systemie demokratycznym, bez względu na
ordynację wyborczą...
- Ale tam, gdzie ordynacja jest
jednomandatowa, mają zupełnie
inny charakter. U nas partie są jak
oddziały wojskowe, gdzie na czele
jest wódz, który o wszystkim decyduje. Posłowie nie są lojalni wobec
wyborców, ale wobec wodza, bo
jak się mu sprzeciwią, to nie umieści ich na listach wyborczych. W
USA czy w Wielkiej Brytanii, tam
gdzie ordynacja jest większościo-

wa, partie polityczne to wielonurtowe grupy działające na zasadzie
porozumienia i przenikania się
poglądów.
Po co Panu to kandydowanie?
Zamiast szarpać się z systemem, mógł Pan przecież zająć się wyłącznie muzyką, żyć
sobie wygodnie i spokojnie z
dala od polityki...
- Ja wychowałem się w małej miejscowości. Udało mi się zrobić karierę, o jakiej nawet nie marzyłem,
wyłącznie dzięki ludziom. To ludziom zawdzięczam wszystko, co
mam. Mój mikrofon dostałem od
ludzi i nie mam prawa przez niego
śpiewać, że wszystko jest ładnie i
pięknie. Mam obowiązek krzyczeć,
jak jest naprawdę.
Rozmawiał:
Łukasz Karczmarzyk
źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
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Polski nie stać
na odejście od węgla!

Rozmowa z Andrzejem Dudą,
kandydatem na Prezydenta RP
Stwierdził Pan niedawno, że
polski przemysł wydobywczy
wymaga naprawy. Co Pan miał
konkretnie na myśli?
Górnictwo węgla kamiennego na
Śląsku wymaga radykalnych działań
przede wszystkim ze strony właściciela. Skarb Państwa przez prawie 8 lat
rządów PO-PSL nie wypełniał obowiązków właściciela. Nie robili tego
premierzy ani ministrowie bezpośrednio odpowiedzialni za kopalnie.
Trzeba określić wielkość zapotrzebowania na węgiel w Polsce, dostosować
do tego wielkość wydobycia, obniżyć
koszty w kopalniach, powiązać funkcjonalnie niektóre kopalnie z sektorem energetycznym. Wszystko to wymaga szybkich zmian, bo w obecnym
stanie polskie górnictwo przegrywa
konkurencję nie tylko z wprowadzanym po zaniżonych cenach węglem z
Rosji, ale też z węglem dostępnym na
giełdach europejskich. Plany kolejno
przedstawiane przez rząd PO-PSL
nie trzymają się realiów. Np. obecnie
wprowadzany plan przekształcenia
Kompanii Węglowej oparty na porozumieniu ze stroną społeczną i w pośpiechu przyjętej ustawie prawdopodobnie będzie musiał być zmieniany
z powodu braku zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w wysokości przewidzianej planem. Naprawa górnictwa nie może być ofiarą
doraźnych działań rządu, który chce
jedynie odsunąć problem do czasu po
wyborach parlamentarnych.
Dodatkowo przejrzenia i oceny wymagają skutki wprowadzenia specjalnego podatku w niektórych sektorach górnictwa, np. w górnictwie
miedziowym.
Jest sens naprawiać górnictwo węglowe skoro Europa, a
przynajmniej jej elity uważają
węgiel za przeżytek?
Bezpieczeństwo Polski musi być celem wszystkich patriotycznie i rozsądnie myślących obywateli naszego
kraju a w szczególności polityków.
Stałe dostawy energii, niezagrożone
przez nikogo niechętnego Polsce, są
dla bezpieczeństwa naszego kraju
tak samo ważne jak sprawna armia.
Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji,
że dysponuje złożami węgla, które

mogą być źródłem energii przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Dodatkowo energia produkowana z węgla
jest nadal najtańsza a naszym celem
musi być nie tylko zapewnienie ciągłych jej dostaw, ale też dostarczanie prądu elektrycznego i ciepła do
końcowych odbiorców po cenach
konkurencyjnych w stosunku do
cen u naszych sąsiadów. Tylko wtedy polska gospodarka będzie mogła
wygrywać w konkurencji z innymi
europejskimi krajami.
Unia Europejska odchodzi od węgla i
płaci za to ogromną cenę. Ta polityka
dekarbonizacji europejskiej gospodarki to strategia, która jest niezgod-

Unia Europejska odchodzi od
węgla i płaci za to ogromną
cenę. Ta polityka dekarbonizacji europejskiej gospodarki to strategia, która
jest niezgodna z polskimi
interesami. Gdybyśmy się
jej poddali, to w rezultacie
musielibyśmy do Polski
sprowadzać energię z
zagranicy albo produkować
ją w kraju z importowanych
surowców.

na z polskimi interesami. Gdybyśmy
się jej poddali, to w rezultacie musielibyśmy do Polski sprowadzać energię z zagranicy albo produkować ją w
kraju z importowanych surowców. Co
ciekawe, także te kraje, które przodują w narzucaniu innym strategii dekarbonizacji same… utrzymują górnictwo węgla kamiennego. Niemcy
właśnie zmusiły szwedzki Vatenfall
do zainwestowania w kopalnię węgla w Republice Federalnej. Niektóre
elity przemysłowe w Europie chcą
węgiel zastąpić innymi, w tym odnawialnymi, źródłami energii. Polski na
obecnym etapie na to nie stać. Nasza
strategia powinna być oparta na wykorzystaniu naszego własnego węgla
w sposób jak najbardziej efektywny i
czysty. Nie jest prawdą, że węgiel zawsze będzie nas truł.

Dlaczego Pana zdaniem Europa tak mocno walczy z węglem,
czy chodzi tylko o politykę klimatyczną?
Jakiś czas temu w kilku krajach europejskich, głównie jednak w Niemczech zainwestowano ogromne
środki w nowy przemysł związany
z produkcją odnawialnych źródeł
energii opartych głównie o energię
wiatru i energię słoneczną. Te inwestycje mają przynieść określony
zwrot i zysk. Ciągle najtańsza energia
produkowana z węgla jest dla nich
bezpośrednią konkurencją. Zatem
w interesie lobby związanego z odnawialnymi źródłami energii leży
ograniczanie udziału węgla w europejskiej gospodarce. Tak się składa,
że to właśnie Polska jest unikalnym
w skali Europy krajem, gdzie prawie
90% energii pochodzi z węgla. Zatem
to konkurencja w Polsce jest głównym celem.
Powody polityki odchodzenia od węgla są różne, ale teoria mówiąca, że
to dwutlenek pochodzący z węgla

powoduje gwałtowne ocieplenie klimatu i grozi globalną katastrofą jest
co najmniej dyskusyjna. Dodatkowo
tzw. „polityka klimatyczno-energetyczna” forsowana w UE nie tylko nie
prowadzi do znaczącego ograniczenia
ilości emitowanego dwutlenku węgla
w skali świata, ale skutkuje utratą
konkurencyjności przez europejską
gospodarkę. Unia Europejska brnie w
ślepą uliczkę a wielkie, nowe światowe
gospodarki takie jak Chiny, Indie czy
Brazylia wykorzystują tę słabość. Dla
Polski to ideologiczne zacietrzewienie
niektórych europejskich polityków w
kwestii „walki z klimatem” stanowi
jeszcze większe zagrożenie z powodu
bezpośredniego uderzenia w nasze
najważniejsze źródło energii, jakim
jest węgiel.
Czy Polska może przeciwstawić się europejskiej doktrynie
dekarbonizacji?
Polska nie tylko może, ale musi przeciwstawiać się narzucaniu naszemu
krajowi systemu prawnego, który
prowadzić ma do faktycznego odejścia od węgla w całej Unii Europejskiej do roku 2050. To tylko niecałe
40 lat! Obecnie budowane w Polsce
bloki węglowe będą jeszcze pracowały. Polskie władze, rząd przede
wszystkim, muszą jasno przedstawiać polskie stanowisko w tej sprawie, w UE, na międzynarodowych
konferencjach i podczas opracowywania nowych międzynarodowych
przepisów tego dotyczących. W zamian za utrzymanie w Polsce węgla
jako źródła energii musimy opracowywać, promować i w końcu zacząć w
Polsce stosować nowoczesne metody
użycia węgla. Mamy w naszym kraju
wielu światowej rangi specjalistów w
tej dziedzinie. Mamy uczelnie i instytuty, które mogą się tego podjąć.
Potrzeba woli rządu, dobrej organizacji i współpracy z całym sektorem



Prezydent może przy swojej
kancelarii stworzyć
warunki dla opracowywania
najważniejszych dla
rozwoju polski projektów.
Mam w planie powołanie
przy Kancelarii Prezydenta
Narodowej Rady Rozwoju.
Strategia dla polskiego górnictwa węglowego będzie
jednym z najważniejszych
jej zadań.
gospodarki, jakim jest wydobycie
węgla i produkcja energii. Pieniądze
powinny być kierowane nie na opłaty za emisję dwutlenku węgla, ale na
rozwój nowych, czystych technologii
jego użycia.
- Co w tym względzie może
zdziałać prezydent RP przy
swoich uprawnieniach?
Rolą prezydenta RP powinno być
inicjowanie strategicznie ważnych
dla Polski działań. Dobrym przykładem może być uchwała Rady
Bezpieczeństwa Narodowego pod
przewodnictwem Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego inicjująca budowę gazoportu w Świnoujściu. Prezydent
może przy swojej kancelarii stworzyć
warunki dla opracowywania najważniejszych dla rozwoju polski projektów. Mam w planie powołanie przy
Kancelarii Prezydenta Narodowej
Rady Rozwoju. Strategia dla polskiego górnictwa węglowego będzie jednym z najważniejszych jej zadań.
Prezydent RP reprezentuje Polskę
na arenie międzynarodowej. Może
brać udział w najważniejszych posiedzeniach Rady Europejskiej i tam
skutecznie bronić polskich interesów.
W Radzie Europejskiej podejmowane decyzje muszą być jednomyślnie.
Prezydent w porozumieniu z rządem
może skutecznie wpływać na najważniejsze dla Polski decyzje dotyczące przepisów i strategii dotyczącej
udziału węgla w gospodarce europejskiej i polskiej.
Rozmawiał:
Krzysztof Leśniowski
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BOGDANKA Czy spółka będzie zwalniać pracowników?

Sytuację zweryfikuje rynek

Wśród załogi Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA pojawiły się niepokojące plotki o możliwych zwolnieniach grupowych
w związku z nie najlepszą sytuacją na rynku węgla. Po spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu Spółki
sprawa częściowo się wyjaśniła.
W wyniku rozmów związkowcom udało się ustalić, że na dzień
dzisiejszy Zarząd nie przewiduje
radykalnych zmian poziomu zatrudnienia. Na bieżąco natomiast
prowadzona jest weryfikacja pracowników zatrudnionych w oparciu
o umowy na czas określony.

Negatywny scenariusz?
Niekoniecznie

- Większość z tego, o czym
mówiło się wcześniej, okazało się
plotką. Wyszliśmy jednak z założenia, że w każdej plotce może
być jakieś ziarno prawdy, dlatego
podczas spotkania z Zarządem o
te sprawy pytaliśmy - mówi Antoni Pasieczny, przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” LW „Bogdanka” SA.
- Wszystko zależy od poziomu wydobycia węgla i jego ceny. Utrzymujące się od dłuższego czasu
niskie ceny surowca i problemy
z jego sprzedażą wpłynęły na decyzję o zmniejszeniu wydobycia,
co w konsekwencji ma wpływ na
liczbę zatrudnianych osób. Obniżone wydobycie sprawia, że w
chwili obecnej Lubelski Węgiel
zatrudnia około 360 osób „ponad
stan”. Podczas spotkania ze stroną związkową przedstawiciele Zarządu zaznaczyli jednak, że nadwyżka osób zatrudnionych jest
sytuacją przejściową i nie można
zakładać negatywnego scenariusza na 100 procent. Jeżeli Spółce
uda się zawrzeć nowe kontrakty
na sprzedaż węgla, co cały czas

jest możliwe, pracownicy ci nadal
będą potrzebni - wyjaśnia.
LW „Bogdanka” SA zatrudnia
około 800 pracowników nie posiadających jeszcze umów stałych. W
pierwszej kolejności weryfikowane
są osoby, które nie uzyskały niezbędnego wykształcenia lub kursów wymaganych przy pracy na danym stanowisku. Brana jest też pod
uwagę nieuzasadniona absencja w
pracy i nadużywanie zwolnień lekarskich.
Pasieczny zwraca uwagę, że
obecnie w „Bogdance” zatrudnionych jest już ponad 370 pracowników posiadających uprawnienia emerytalne. - Oni wszyscy, na
dobrą sprawę, mogliby odejść na
zasłużoną emeryturę. Wiemy jednak, że tak się nie stanie, ale cześć
z nich na pewno odejdzie. Może to
być około 200 osób, bo od trzech
lat utrzymuje się mniej więcej taka
średnia odejść - szacuje.
Podczas rozmów ze stroną społeczną Zarząd Spółki zapewnił, że
pracownikom nie grozi grupowe
nieprzedłużanie umów.

Zmiana planów

Odnosząc się do najbliższej
przyszłości, przewodniczący zakładowej „S” przewiduje, że może
to być czas nieustannych zmian w
przyjętych wcześniej planach, które wymuszać będzie dynamiczna
sytuacja na rynku węgla.
- Zarówno w tegorocznym Planie Techniczno-Ekonomicznym,
jak i planach długoterminowych,

do 2020 roku, istniały założenia
mówiące o wydobyciu rocznym
sięgającym nawet 11 milionów
ton węgla. Pod tym kątem poczyniono ogromne inwestycje, które
wymagały dużych nakładów finansowych. Rynek zweryfikował
jednak wszystkie te plany i będzie weryfikował naszą sytuację
nadal. Mamy na rynku polskim

około 10 milionów ton nadpodaży
tak zwanego węgla przemysłowego. To wymusza pewne korekty
planów i w naszym zakładzie.
W tegorocznym PTE trzeba było
obniżyć założenia wydobywcze z
planowanego wcześniej poziomu
10,5-11 milionów ton do 9,3-9,5
miliona ton. Jako strona związkowa tym bardziej musimy się teraz

skoncentrować na skutecznych
działaniach, tak aby dynamicznie
zmieniająca się sytuacja na rynku
węglowym jak najmniej krzywdząco odbiła się na pracownikach
LW „Bogdanka” - podsumowuje
Antoni Pasieczny.
Marek Jurkowski

KGHM Polska Miedź

Prokuratura
sprawdza,
czy zarząd
JSW dopuścił się
niegospodarności

Rząd: potrzeby budżetowe kraju nie pozwalają
na likwidację podatku

Prokuratura Apelacyjna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie
domniemanej niegospodarności w
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Postępowanie wszczęto na podstawie
zawiadomienia złożonego w lutym
do organów ścigania przez śląskodąbrowską Solidarność.
Śledztwo obejmuje okres od
2012 roku do stycznia 2015. Dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień przez zarząd JSW i wyrządzenia w ten sposób znacznej szkody
w majątku spółki w kwocie przekraczającej 27 mln zł. Chodzi m.in.
o umowy na doradztwo, dzierżawy
i innego rodzaju usługi. Postępowanie jest prowadzone przez Wydział
ds. Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji katowickiej Prokuratury
Apelacyjnej.
ny

Po dwóch miesiącach ponoć wytężonych prac i przeprowadzanych analiz Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pismo przedstawicieli Rady
Nadzorczej KGHM z wyboru załogi w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Odpowiedź liczy „aż” cztery zdania – pismo na naszej
stronie i związkowych tablicach. Pomimo lakoniczności odpowiedzi uwagę przykuło kilka elementów, o których warto wspomnieć.
W pierwszej kolejności należy jednak przypomnieć jakie argumenty zostały użyte w piśmie do
Premier Kopacz, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Skarbu Państwa przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki. Przede wszystkim domagali się podjęcia działań zmierzających do
zaprzestania niszczenia miejsc pracy w miedziowym
przemyśle i całym regionie. Przemysł miedziowy dobijany jest przez podatek od miedzi i srebra, który od
maja 2012 r. do końca 2014 r. zabrał ze Spółki 4,5
mld zł. Tylko w latach 2012-2014 KGHM odprowadził
w postaci przeróżnych podatków, opłat i należności
prawnych ok. 17 mld zł. Spółka płaci łącznie aż 18
przeróżnych podatków! Aby zrównać poziom obciążeń podatkowych dla KGHM, ze średnim poziomem
obciążeń innych państw, które liczą się na rynku wydobycia miedzi trzeba by było obniżyć podatek od
wydobycia niektórych kopalin o ok. 67% w stosunku
do obowiązujących obciążeń. Wpływ wprowadzonej
daniny już jest odczuwalny zarówno poprzez narastający kilkumiliardowy dług, jak i spadek rentowno-

ści oddziałów, w tym Zakładów Górniczych „Lubin”,
które znalazły się pod „kreską”.
Przedstawiciele Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ „Solidarność” również napisali do rządu i w odniesieniu do analizy domagali się w piśmie
natychmiastowych zmian w zakresie podatku od
wydobycia niektórych kopalin w celu umożliwienia
Polskiej Miedzi skutecznego funkcjonowania na rynku międzynarodowym na warunkach porównywalnych do światowych konkurentów i tym samym, w
celu dania Spółce szansy niezagrożonej kontynuacji
działalności. Przewodniczący SKGRM NSZZ „Solidarność” Józef Czyczerski jako członek Rady Nadzorczej
z wyboru załogi zgłosił na posiedzeniu RN projekt
Uchwały dotyczącej negatywnego wpływu podatku
od wydobycia niektórych kopalin na Spółkę. Jak się
okazało przedstawiciele Rady Nadzorczej powołani
przez Ministerstwo Skarbu Państwa nie chcieli przyjąć uchwały, przyczyniając się tym samym do niszczenia przemysłu miedziowego w Polsce.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów:
Wróćmy do meritum sprawy – odpowiedzi
Ministerstwa Finansów. Na pismo przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM
w imieniu Ministra Finansów odpowiedział
wiceminister finansów Jarosław Neneman,
odpowiedzialny w resorcie za podatki. O dziwo wcześniej był doradcą Komorowskiego do
spraw samorządu. Jak widać jest wszechstronnie uzdolniony a już z pewnością zasłużony.
Nie można również zapomnieć, że obecnie
urzędujący prezydent to „strażnik” praw konstytucyjnych, który lekką ręką podpisał ustawę
o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
podatku przeznaczonego wyłącznie dla jednej
spółki w Polsce – KGHM.
red
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KW, KOK

Ochrona kopalń
staje się fikcją
Konflikt załogi należącego do Kompanii Węglowej SA (KW) Konsorcjum
Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. z pracodawcą, który od początku roku
systematycznie wypowiada pracownikom umowy o pracę i zastępuje je
umowami-zleceniami, osiągnął swoje apogeum. Kolejnym etapem sporu
może być otwarty protest. Rozmowy ostatniej szansy zaplanowano na 28
kwietnia (wtorek).

- Ochrona powoli staje się fikcją. Ludzie pracują po 240-300 godzin miesięcznie i to w zawodzie, który wymaga najwyższej
sprawności psychofizycznej przez cały czas. Wiadomo, że przy tylu godzinach pracy to niemożliwe - mówi przewodniczący
„S” w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. Wiesław Różański
(fot. Marek Jurkowski, SG)
O sytuacji w KOK rozmawiamy
z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KOK Sp.
z o.o. Wiesławem Różańskim.
Solidarność Górnicza: - Panie
przewodniczący, zanim porozmawiamy o konflikcie, wytłumaczmy Czytelnikom, czym
jest Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.?
Wiesław Różański, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KOK Sp.
z o.o.: - Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. istnieje od 2006 roku.
Firma powstała po to, by chronić
cały majątek Kompanii Węglowej,
łącznie z kompanijnymi zakładami.
Właścicielem 100 procent udziałów
KOK jest Kompania Węglowa SA.
W tej chwili Konsorcjum zatrudnia
ponad 1200 osób.
SG: - Co jest przyczyną sporu,
o którym dotychczas niewiele się mówiło? Czy sytuacja w
KOK rzeczywiście jest tak napięta?

WR: - Przyczyn jest kilka, ale
główną stanowi próba odebrania
ludziom tych niewielkich w sumie
zabezpieczeń socjalnych, jakie daje
umowa o pracę. Ludzie są zastraszani, szantażowani i zmuszani
do przyjmowania umów-zleceń w
miejsce umów o pracę. Na to się
nie zgadzamy. Nie może być tak, że
w jednej firmie pracownicy pracujący na tych samych stanowiskach
zatrudniani są w oparciu o różne
rodzaje umów. To jest po prostu
nierówne traktowanie.

Wszystkie zapewnienia,
które dotychczas
otrzymaliśmy, okazały się
obiecankami bez pokrycia.
Chodziło wyłącznie
o to, by w KOK sztucznie
utrzymać spokój
społeczny. Ale to się
właśnie kończy.

SG: - Czyli przede wszystkim
chodzi o kwestię umów-zleceń, których stosowaniu w
ogóle się sprzeciwiacie?
WR: - Nie do końca. Takie umowy
mogą być stosowane w nadzwyczajnych sytuacjach, na przykład w przypadku braku obłożenia jakiegoś konkretnego posterunku w danym czasie.
Wtedy zgadzamy się na zatrudnienie
dodatkowych ludzi z zewnątrz, tak
żeby obłożenie było 100-procentowe
i firma nie musiała płacić kar. Ale
tylko wtedy. Tymczasem pracodawca
z metody dobrej w sytuacjach nadzwyczajnych usiłuje zrobić normę, ze
szkodą dla pracowników.
SG: - Zgłaszaliście sprawę którejś z instytucji egzekwujących prawo?
WR: - Sprawę zgłaszaliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy wielokrotnie w okresie ostatnich kilku lat.
PIP zaleciła przywrócenie umów o
pracę w miejsce umów-zleceń. Takie wystąpienie zostało przekazane
pracodawcy. Zresztą, u nas nawet z

4
SO LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA

umowami o pracę nie wszystko jest
tak jak powinno być. Niektórzy są
zatrudnieni na umowach tymczasowych od pięciu czy nawet dziesięciu lat, co też nie jest przecież
zgodne z prawem. Ochrona powoli
staje się fikcją. Ludzie pracują po
240-300 godzin miesięcznie i to w
zawodzie, który wymaga najwyższej sprawności psychofizycznej
przez cały czas. Wiadomo, że przy
tylu godzinach pracy to niemożliwe. A to tylko dwie z bardzo wielu
nieprawidłowości.
SG: - Czy jest jakieś rozwiązanie, które byłoby korzystne
dla firmy, a zarazem usatysfakcjonowałoby załogę?
WR: - Myślę, że na wstępie należałoby przywrócić umowy o pracę
pracownikom, którzy obecnie pracują na umowach-zleceniach. Jeśli
w KOK ludzie będą zatrudniani tak
jak górnicy, na podstawie umów
o pracę, stawka rozliczeniowa pomiędzy nami a Kompanią będzie
nieco wyższa, więc koszty pracy też
wzrosną, ale jakość świadczonych
usług będzie wyższa. Najprostszym
i najlepszym rozwiązaniem byłoby
stworzenie wewnętrznych służb
ochrony w Kompanii Węglowej i
pozostałych spółkach węglowych.
Ludzie mieliby pewne zatrudnienie, a spółki węglowe - skutecznie
zabezpieczony majątek, jak i to,
że nie firmowałyby pośrednio patologii występujących w firmach
ochroniarskich („umowy śmieciowe”). Funkcjonowanie takich służb
wcale nie byłoby droższe od tego
co mamy obecnie. Na marginesie
mogę dodać, że w okresie ostatnich
czterech lat pracownicy KOK nie
otrzymali żadnych podwyżek, choć
średnia ich płaca oscyluje w okolicach płacy minimalnej, a do tego w
ostatnim okresie Kompania drastycznie obniżyła w niektórych kopalniach stawki rozliczeniowe oraz
wydłużyła nam terminy płatności
do 90 dni, co zmusiło Konsorcjum
do zaciągnięcia kredytu. Obsługa
kredytu kosztuje, więc pieniądze,
które mogłyby zasilić domowe budżety pracowników dziś oddajemy
bankom. Wracając do tematu, podstawową kwestią jest wspomniane
już przeze mnie wcześniej przywrócenie umów o pracę. Pracownik zatrudniony na jej podstawie korzysta
z funduszu socjalnego, dysponuje
urlopem - jest traktowany po ludzku, więc pracuje efektywniej, bo ma
motywację. Mówimy tu o firmie,
która ochrania majątek państwowy
i zarazem strategiczny dla państwa,
więc samemu właścicielowi powinno zależeć na tym, by KOK wywiązywał się ze swoich zadań przede
wszystkim jak najlepiej, a nie - jak
najtaniej.
SG: - Rozumiem, że zdaniem
strony związkowej obecna
sytuacja szkodzi nie tylko
pracownikom, ale również
samemu Konsorcjum i jego
właścicielowi - Kompanii Węglowej?
WR: - Dokładnie tak. Wyprowadzenie KOK na „wolny rynek” skutkuje kolejnymi, niestety - udanymi,
próbami przejmowania ochrony
majątku Kompanii przez firmy zewnętrzne, co obniża poziom bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Spółki. Najgorsze jest to, że
dzieje się tak za pełnym przyzwole-



Mówimy tu o firmie,
która ochrania majątek
państwowy
i zarazem strategiczny
dla państwa, więc samemu
właścicielowi powinno
zależeć na tym,
by KOK wywiązywał się
ze swoich zadań przede
wszystkim jak najlepiej,
a nie - jak najtaniej.

niem Zarządu KW. Pamiętajmy, że
firmy ochroniarskie w Polsce generalnie zatrudniają pracowników na
tzw. umowach śmieciowych. Podmiot zatrudniający pracowników na
bazie umów o pracę nie jest w stanie
z nimi konkurować, jeśli weźmiemy
pod uwagę tylko kryterium cenowe.
Powiem więcej - nawet gdybyśmy
doprowadzili do sytuacji, w której tylko 20 procent pracowników
KOK posiadałoby umowy o pracę,
nadal nie bylibyśmy konkurencyjni. Tymczasem Zarząd KOK został
zmuszony przez właściciela do cięcia kosztów, tak byśmy bez względu
na wszystko mogli funkcjonować
w warunkach rynkowych. Zwracam uwagę, że w naszej firmie da
się zaoszczędzić tylko na kosztach
pracy. My niczego nie produkujemy. Działalność KOK polega na
świadczeniu określonej usługi, więc
wszelkie cięcia bezpośrednio i niemal natychmiast dotykają samych
pracowników.
SG: - Czy funkcjonujące w KOK
związki zawodowe znajdują
się w formalnym sporze zbiorowym z pracodawcą?
WR: - Tak. Od stycznia jesteśmy
w sporze zbiorowym. Prowadzone rozmowy nie przyniosły jednak
żadnych efektów. Zarząd KOK konsekwentnie dąży do oszczędności
kosztem pracowników, choć zdajemy sobie sprawę, że kierownictwo
naszej firmy w praktyce jest tylko
wykonawcą tego, co postanowi
właściciel, czyli Zarząd Kompanii
Węglowej. Wszystkie zapewnienia,
które dotychczas otrzymaliśmy,
okazały się obiecankami bez pokrycia. Chodziło wyłącznie o to, by
w KOK sztucznie utrzymać spokój
społeczny. Ale to się właśnie kończy. Jeśli najbliższe rozmowy nie
przyniosą żadnego porozumienia
na piśmie, zdesperowanych ludzi
nic nie powstrzyma.
SG: - Przed czym?
WR: - Tego sam nie wiem, bo atmosfera w KOK jest tak napięta, że
mogą to być działania bardzo spontaniczne. Chciałbym mieć nadzieję,
że wtorkowe rozmowy cokolwiek
przyniosą. Otwartego protestu nikt
z nas nie chce, bo stracą na nim
wszyscy. Z drugiej strony - co mają
zrobić ludzie, których do tej pory
nikt, ani pracodawca, ani instytucje państwowe, nie chcą traktować
poważnie?
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
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analizy
RYNEK PRACY Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego pokazują prawdę, czyli...

Kłamstwa wokół
wysokości płac w Polsce

Przedstawiciele pracodawców wspierani przez wielu ekonomistów i polityków przekonują, że musimy wstrzymać się ze
wzrostem płac, ponieważ zagrozi to konkurencyjności polskiej gospodarki. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego,
wynika jednak, że płace w Polsce należą do najniższych w Europie a różnica w poziomie życia w Polsce i krajach starej UE
wciąż jest duża.
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował w kwietniu br. raport dotyczący średniej
płacy godzinowej w państwach Unii
Europejskiej w roku 2014 (w zestawieniu zabrakło danych z rolnictwa
i administracji). Z raportu wynika,
że średnie godzinne koszty pracy w
2014 r. w UE były na poziomie 24,6
euro i były nieznacznie wyższe – bo
o 0,4 euro - niż w 2012 r. i wyższe o
3,1 euro niż w 2008 r.
Z wyliczeń Eurostatu wynika,
że godzinne koszty pracy w Polsce,
które w 2014 r. wyniosły 8,4 euro,
należały do najniższych w UE.
Mniejsze płace były tylko w pięciu
krajach: na Węgrzech (7,3 euro),
Łotwie (6,6 euro), Litwie (6,5 euro),
Rumunii (4,6 euro) i Bułgarii, gdzie
koszty płacy godzinowej są najniższe w UE (3,8 euro).
Wyższe koszty płacy niż w Polsce są nie tylko w tzw. krajach starej
UE, ale i państwach, które do UE
weszły niedawno, jak Chorwacja
(9,4 euro), Czechy (9,4 euro), Słowacja i Estonia (9,8 euro).
Najwyższe godzinowe koszty
płacy były w ubiegłym roku w Danii
(40,3 euro) a następnie Belgii (39,0
euro), Szwecji (37,4 euro), Luksemburgu (euro 35,9), Francji (34,6
euro), Holandii (34,0) i Niemczech
(31,4 euro).

Słowacji (380 euro), Estonii (390
euro) i Chorwacji (396 euro).
Aż w siedmiu krajach UE płaca minimalna przekraczała 1000
euro, były to Wielka Brytania
(1 379 euro), Francja (1 458 euro),
Irlandia (1 462
euro),
Niemcy
(1 473euro), Belgia i Holandia (oba
kraje po 1 502 euro) oraz Luksemburg (1 923 euro). Pomimo znacznej wysokości płacy minimalnej w
tych krajach, nic nie słychać, aby
gospodarki tych państw miały się
szybko zawalić. To kolejny dowód,
że z wysokimi płacami gospodarka
może się rozwijać. Wysokie płace są
wręcz jednym z warunków rozwoju
gospodarczego, ponieważ pracownicy mają pieniądze nie tylko na
podstawowe, najważniejsze potrzeby (przy minimalnej płacy często
nie starcza nawet na podstawowe

Godzinowe koszty pracy, 2013 r.

pozostałe koszty płac
płace i wynagrodzenia
sko 1,275 mln osób w 2015 r. wobec
1,025 mln w 2014 r.). Oznacza to, że
o 250 tys. osób wzrosła liczba zdecydowanych na podjęcie pracy za
granicą.
Autorzy badań wprost przyznają, że kluczowym powodem (78
proc. wskazań) , który ma wpływ
na decyzję o podjęciu pracy za granicą jest wysokość wynagrodzenia
uzyskiwanego w Polsce. W dalszej
kolejności badani wskazywali m.in.
na podniesienie standardu życia
(44 proc. wskazań ) oraz lepsze warunki socjalne (19 proc.).
Polacy rozważający emigrację
najczęściej wskazywali chęć wyjazdu do Wielkiej Brytanii (27 proc.),
Niemiec (26 proc.), Norwegii (11
proc.) i Holandii (9 proc.). Podobnie
jak w ubiegłym roku wśród preferowanych kierunków wyjazdów dominowały kraje Unii Europejskiej
(72 proc.).

Niskie płace to niski wzrost
gospodarczy

Pracodawcy, liberalni ekonomiści i politycy przekonują, że Polska
nie może sobie pozwolić, na wysokie
koszty płacy, ponieważ straci swą
konkurencyjność. Z zestawienia
Eurostatu wynika jednak, że niskie
koszty płacy nie muszą oznaczać,
że gospodarka będzie się szybko
rozwijać. W lutym 2015 r. w Polsce
poziom bezrobocia wynosił 12 proc.
(znacznie więcej niż w wielu krajach
o wyższych kosztach płacy godzinowej), co jest ewidentnym dowodem,
że niskie koszty płacy nie gwarantują poprawy stanu rynku pracy i
stanu gospodarki.
Niższe koszty płacy wprost przekładają się na niższe płace. Miarodajnym wyznacznikiem wysokości
płac w poszczególnych państwach
UE jest płaca minimalna – i tu podobnie jak w przypadku średnich
kosztów płacy godzinowej, tak i płaca minimalna w Polsce należy do
najniższych w UE. Eurostat podaje,
że w styczniu 2015 płaca minimalna
w Polsce wynosiła równowartość
410 euro. Mniejsza płaca minimalna była w Bułgarii (184 euro), Rumunii (218 euro), Litwie (300 euro),
Czechach (332 euro), na Węgrzech
(333 euro), na Łotwie (360 euro),

Bez wzrostu płac nie będzie
powrotów
potrzeby, stąd pojęcie pracujących
biednych – gdzie ktoś, kto pracuje
zarabia bardzo mało i często musi
korzystać np. z pomocy społecznej)
ale i także na dodatkowe produkty i
usługi. Wąska kasta prezesów firm,
zarabiających kilkadziesiąt czy kilkaset razy więcej niż szeregowi pracownicy, nie są w stanie pobudzić
wewnętrznego popytu…

Emigracja zarobkowa

Tak ogromne różnice w wysokości płac pomiędzy Polską a krajami Europy zachodniej są oczywistym powodem do emigracji
Polaków za chlebem. Ten proces
widoczny jest od wielu lat a jego

końca nie widać. Z przedstawionego w kwietniu br. raportu firmy
Work Service (zajmującej się m.in.
badaniami rynku pracy w Polsce
i prowadzącej agencję zatrudnienia) „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że odsetek osób rozważających emigrację zarobkową
utrzymuje się na stałym wysokim
poziomie.
Z badań Work Service wynika,
że tak jak w ubiegłym roku co piąty
(20,7 proc.) Polak jest gotowy rozważyć emigrację, jeśli zajdzie taka
potrzeba lub możliwość. Zdecydowanie planujących wyjazd jest dziś
6,4 proc. Polaków, czyli o 1,4 proc.
więcej niż w roku poprzednim (bli-

Wniosków płynących z tych
wszystkich zestawień jest kilka:
wciąż jednym z głównych, jeżeli nie
głównym, czynników wpływających na konkurencyjność polskiej
gospodarki są niskie koszty płacy.
Wbrew temu, co dyżurni liberałowie starają się nam wmówić, koszty
płacy w Polsce są niskie i jest pole
do ich wzrostu. Problem w tym,
że kolejne rządy, zamiast dążyć do
modelu gospodarczego opartego na
wiedzy i wymagającego wysokich
kwalifikacji - a więc i dobrze płatnych – postawiło na model, gdzie w
Polsce rozwijają się sektory wymagające niskich kwalifikacji, a więc
nisko płatnych. Oczywiście, często
jest tak, że lepsza jest zła praca niż
żadna, ale po 25 latach przemian

można by było ten schemat już
zmienić…
Kolejny wniosek jest taki, że
bez wyraźnego wzrostu płac w Polsce nie uda się zatrzymać emigracji
zarobkowej. Jeżeli ktoś ma do wyboru płacę w Polsce i kilkukrotnie
wyższą płacę w innym kraju UE,
to łatwo mu się zdecydować na wyjazd. Polacy umieją liczyć i gdyby
mieli dobre warunki pracy i płacy
w Polsce to by masowo nie wyjeżdżali do innych państw. Żadne magiczne nawoływania polityków, aby
Polacy wracali z emigracji do kraju,
tego nie zmienią. Do czego Polacy
mają wracać? Do płacy minimalnej na poziomie 1 750 zł brutto
miesięcznie, czyli 1 286,17 zł netto
(„do ręki”)? Tyle, z tą różnicą, że w
euro, to można zarobić w wielu państwach UE.

Górnictwo (jeszcze) się broni

Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS) wynika, że w
styczniu 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw w Polsce najwyższe płace, wynoszące 4 802 zł, były w woj.
mazowieckim. Na drugim miejscu,
z kwotą 4 006 zł, znalazło się woj.
śląskie.
Duży wpływ na wysokie miejsce
woj. śląskiego w rankingu wysokości płac ma górnictwo. Pomimo nie
najlepszej sytuacji na rynku węgla i
spółek węglowych, górnictwo wciąż
pozostaje atrakcyjnym pracodawcą.
Nie wiadomo jak długo tak jeszcze
będzie. Rząd wymyślił sobie plan
naprawy górnictwa przez jego likwidację, zamiast zająć poprawą jakości
zarządzania firmami górniczymi i
zatamowaniem dziur, przez które
uciekają pieniądze z górnictwa.
Igor D. Stanisławski
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TRENDY Węgiel ma przyszłość, ale trzeba go inaczej wykorzystywać

Trudny klimat dla węgla

Bank Światowy oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedziały, że nie będą finansować budowy nowych elektrowni
węglowych, Unia Europejska kontynuuje politykę ograniczania emisji dwutlenku węgla a Chiny zapowiadają zmniejszenie
zużycia węgla. Nie oznacza to jednak początku końca górnictwa węglowego na świecie.
Prezes Banku Światowego (BŚ)
Jim Yong Kim i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(EBI) Werner Hoyer zapowiedzieli
zwiększenia zaangażowania obu
instytucji we wspieranie inwestycji
na rzecz ochrony klimatu. Oznacza
to m.in. ograniczenie wsparcia dla
inwestycji węglowych.
- Najwyższy czas na działania
na rzecz zmniejszenia
globalnego ryzyka wynikającego ze zmian klimatu. Trzeba zachęcać do
działań, które pozwolą bardziej
efektywnie korzystać z zasobów
naturalnych.
Europa
mocno
zaangażowała się na rzecz zapobiegania zmianom klimatu a Europejski Bank Inwestycyjny, jako
bank UE, będzie wykorzystywać
swoje doświadczenia, aby sprostać
tym wyzwaniom. Jednocześnie
niezbędne
jest
większe
zaangażowanie środków prywatnych we wsparcie inwestycji, która
ograniczają emisję i zmniejszą
ryzyko zmian klimatu - powiedział
Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zbyt wysoka emisyjność węgla

Działania
EBI
mają
koncentrować się na zwiększaniu
inwestycji
w
leśnictwie,
efektywności energetycznej oraz
energii odnawialnej. Tylko w 2014
r. Europejski Bank Inwestycyjny
na projekty związane z ochroną
klimatu przeznaczył 19,1 mld euro,
a w ciągu ostatnich 5 lat było to 90
mld euro.
Wiceprezes
EBI
Jonathan
Taylor przypomniał, że zasady
Banku wykluczają inwestowanie
w tradycyjne projekty węglowe.
Przypomniał, że projekty, na które
inwestorzy będą chcieli uzyskać finansowanie z EBI, muszą spełniać
standardy emisji - maksymalny dopuszczalny próg to 550 gram emisji
CO2 na kWh energii. To dużo
mniej niż wynosi emisja nawet
z najnowocześniejszych bloków
węglowych budowanych obecnie
w Polsce. Najbardziej zaawansowana jest obecnie budowa bloku
1075 MW w Elektrowni Kozienice, na węgiel kamienny, którego
emisyjność wyniesie 730 kg CO2
na 1 MWh energii.
Wiceprezes EBI zapowiada
jednocześnie, że standardy emisji
CO2 muszą spełniać również projekty, jakie będą finansowane
przez EBI w ramach tzw. planu
Junckera. Przewodniczący Komisji
Europejskiej Jean-Claude Juncker
przedstawił niedawno plan mający
pobudzić
unijną
gospodarkę.
Plan zakłada inwestycje w unijną
gospodarkę o wartości 315 mld euro
w ciągu trzech lat. Polska liczyła, że
w ramach planu Junckera będzie
można sfinansować również projekty energetyczne, m.in. budowę
nowych bloków energetycznych.
Jeżeli zastosowana zostanie zasada, że z pomocy EBI będą mogły

korzystać tylko elektrownie o
emisyjności mniejszej niż 550
gram CO2 na kWh to w praktyce
oznacza, że będą mogły być finansowane tylko elektrownie gazowe
lub odnawialne źródła energii.
EBI nie wyklucza jednak
pewnych odstępstw od tych
wymogów, np. w przypadku tzw.
wysp energetycznych (czyli wyizolowanych obszarów), na których
nie jest możliwe wykorzystanie innych źródeł. Bank dopuszcza także
możliwość finansowania instalacji CCS (czyli wychwytywania i
składowania CO2).
Oczywiście
nie
oznacza
to, że elektrownie węglowe, o
emisyjności powyżej 550 gram
CO2 na 1 MWh, nie będą mogły być
budowane w krajach Unii Europejskiej. Będzie je można budować,
ale bez wykorzystania pieniędzy z
EBI, co oznacza, że firmy energetyczne takie przedsięwzięcia będą
finansowały z własnych zasobów
lub kredytów z banków komercyjnych. Warto pamiętać, że dziś w
Polsce trwa budowa kilku nowych
bloków węglowych, głównie na
węgiel kamienny – w elektrowniach Kozienice, Jaworzno III oraz
Opole, a także na węgiel brunatny
– elektrownia Turów.

Światowe porozumienie

W grudniu 2015 r. w Paryżu ma
odbyć się konferencja klimatyczna
ONZ, na której ma zostać przyjęte
tzw. globalne porozumienie na rzecz
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do tej pory tylko Unia Europejska przedstawiła swój pomysł na
takie zobowiązanie i zadeklarowała
ograniczenie emisji CO2 o 40 proc.
(w porównaniu do roku 1990 r.) do
2030 r. oraz zwiększenie udziału
produkcji energii z odnawialnych
źródeł do 27 proc.
Nie wiadomo jak zachowają się
najwięksi światowi emitenci CO2,
jak Chiny i Stany Zjednoczone.
Dotychczasowe deklaracje Chin
sugerują, że to państwo zatrzyma
poziom swoich emisji na poziomie
z roku 2030 – co by sugerowało,
że do tego czasu ten kraj będzie
zwiększał emisje. Stany Zjednoczone zapowiedziały natomiast,
że prawdopodobnie zaproponują
redukcję emisji CO2 o ok. 28 proc.

Węgiel w Chinach nadal mocny

Niedawno pojawiły się informacje, że Chiny do 2017 r. mają
zmniejszyć swoje zużycie węgla o
ok. 80 mln ton a do 2020 r. zużycie
węgla ma spaść o ponad 160 milionów ton. Ta redukcja nie jest
znacząca, przypomnijmy, że tylko w
2013 roku w Chinach zużycie węgla
było na poziomie 3,61 mld ton, jest
jednak oznaką pewnego trendu.
Powodem decyzji Chin o zmniejszeniu zużycia węgla jest chęć poprawy stanu środowiska. Mówiąc
o Chinach trzeba pamiętać o dwu
ważnych problemach tego kraju.

Z jednej strony są to wciąż bardzo
duże obszary biedy (nawet jak na
chińskie standardy), które muszą
być zmniejszane – w przeciwnym
razie Chinom grożą duże protesty
społeczne. Jednym ze sposobów
na redukcję obszarów biedy w Chinach jest dalszy rozwój przemysłu.
To wiąże się jednak z emisją CO2.
W wielu chińskich miastach, z Pekinem na czele, stan środowiska
naturalnego jest fatalny. I właśnie
poprawa stanu środowiska jest drugim, wielkim wyzwaniem Chin.
Nie musi to oznaczać jednak
odejścia Chin od węgla, będzie
on po prostu inaczej – czyli lepiej
wykorzystywany. Zamykane będą
stare, wysoko emisyjne elektrownie
węglowe, które będą zastępowane
nowoczesnymi
elektrowniami
o znacznie większej sprawności
i mniejszej emisyjności. Chiny

stawiają przy tym na rozwój innych
źródeł energii, w tym elektrowni
jądrowych i źródeł odnawialnych.

Inna świadomość wzrostu
gospodarczego

Na świecie, nie tylko w
państwach UE, coraz bardziej
widoczna jest świadomość, że rozwój gospodarczy nie może działać
destrukcyjnie
na
środowisko
naturalne,
w
którym
żyją
społeczeństwa. W Polsce po roku
1989 stan środowiska naturalnego
znacząco się poprawił, choć wciąż
jest jeszcze wiele do zrobienia. W
wielu częściach Chin czy Indii stan
środowiska (powietrza, rzek i jezior
oraz ziemi) jest fatalny, tamtejsze
władze muszą więc działać na rzecz
jego poprawy. Nie do zaakceptowania jest na dłuższą metę, że w
stolicy państwa mieszkańcy chodzą

po ulicach w maskach przeciw
pyłowych – a tak zdarza się w Pekinie.
To jest także nauka dla Polski. Spółki węglowe nie mogą
koncentrować się tylko na wydobyciu dużej ilości ton. Coraz
ważniejsze jest to, jakiej jakości jest
to węgiel. Stopniowo będzie rosło
znaczenie przeróbki węgla, produkcji węgla o niskiej zawartości siarki
czy popiołu, współpracy z producentami domowych kotłów na
węgiel i władzami miast. Górnictwo
nie może przespać tej zmiany. Jak
widać z doświadczeń ostatnich lat,
w UE nie da się zatrzymać zmiany
w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, nie musi to oznaczać końca
węgla, na pewno to jednak oznacza
zmianę w jego wykorzystaniu.
Igor D. Stanisławski
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rozmaitości
krzyżówka

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 marcowej krzyżówce brzmi: Patrzeniem w oczy ukrywa się często brak stosownych słów. Nagrody
wylosowali: Tomasz Kłosowski z Jaworzna i Marek Oliwa z Piekar Śląskich. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Pomóż dzieciom – przekaż 1% podatku
Jeśli jeszcze ni rozliczyłeś się z fiskusem możesz wesprzeć Fundację Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, przekazując 1 proc. swojego podatku
na rzecz tej instytucji.
Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego oraz dofinansowanie
kolonii dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin. W
ciągu 22 lat z oferty Fundacji skorzystały ponad 80 tys.
dzieci. – Przekazując 1 proc. podatku sami decydujemy
o tym na co nasze pieniądze zostaną wydane. Dla Fundacji ważne jest każde wsparcie. Dzięki niemu możemy
dofinansować wypoczynek najuboższych dzieci – mówi
Wioletta Sznapka, kierownik Biura Fundacji.

Aby wesprzeć Fundację
w części I formularza PIT
„Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy numer Krajowego Rejestru Sądowego
– 0000111954 (rubryka 131). W rubryce 132 wpisujemy
1% kwoty należnego podatku (a więc 1% kwoty z rubryki 126). Można również przekazać 1%. na rzecz Fundacji
wypełniając PIT on-line bezpośrednio na stronie internetowej tej instytucji: www.fundacja-kolosy.org.pl.
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